
A 2021/2022. tanév jelmondata:  

„Ügyelj magadra és a tanításra."  

(1Tim 4,16a) 

 

 

 

 

Kedves Hallgató! 

Kedves Oktató, Kedves Munkatárs! 

 

Szeretettel hívunk és várunk 

egyetemünk négy adventi találkozására mindenkit,  

aki a Gál Ferenc Egyetemhez tartozik, vagy szívesen tart velünk, 

hogy minden adventi héten együtt gyújtsuk meg a mi gyertyánkat, 

együtt készüljünk karácsonyra, az új év köszöntésére és a vízkeresztre! 

 

Advent első vasárnapja november 28-a, mely nap az új egyházi év kezdete, és ezzel a 

vasárnappal indul a vízkeresztig tartó karácsonyi időszak is. Ąz advent a karácsonyra várakozás 

ünnepe, neve is ’eljövetelt’ jelent, amikor minden évben átéljük az ünnepi várakozásban Jézus 

megszületésének, az Úr eljövetelének örömét. 

Az adventi alkalmakon is úgy találkozhatunk,  

a hallgatóink, tanáraik, a hivatali munkatársak között,  

mint az órákon, konferenciákon, értekezleteken. 

 A négy karon, a négy városban azonos időben jövünk össze, még ha maszkban is, 

 az adventi koszorú mellett.  

Akiknek erre nincs módjuk, online kapcsolódhatnak be,  

és a négy helyszínt is online kötjük össze.  

Minden gyermek születése öröm, ösztönösen csal mosolyt az arcra, és boldogságot hoz a 

szívnek, a karácsony pedig, Jézus „születésnapja”, az egész világ számára az, a világot bejáró 

legnagyobb öröm. Ajándékot is azért adunk, hogy megosszuk ezt az örömöt, mindazokkal, 

akiket szeretünk, vagy akár ismeretlenek is, és megéljük, hogy a szeretettel osztott örömtől 

növekszik bennünk is az öröm.  

Körbe vehet minket most mindenféle nehézség, járvány és betegség, amik miatt a mosolyt 

maszkkal kell takarni, a kézfogás közvetlenségét pedig integetéssel pótolni, de a lelket éltető 

találkozások így is megvalósulnak.  

Mind a négy héten másik Kar lesz a házigazda,  

akik az adventi gyertyát először gyújtják meg, és a többi Karon követik őket. 

Az adventi hét üzenete is a házigazdáktól,  

a helyi plébánostól, tanártól érezik online a többiekhez.  

 

Így valóban ünnepelni fogunk, mert ünnepelni csak valóságosan lehet! Minden Karon 

személyesen találkozhatnak a kari adventi koszorrú és a karácsonyfa mellett azok, akiknek van 

 



védettségi igazolásuk, és összekötjük a városokat, a kari helyszíneket hanggal, képpel is, amibe 

online bekapcsolódhatnak a helyszínektől távol lévők. Most a házigazda Karról fogadott 

adventi üzenet és a gyertyagyújtás után mindegyik kari helyszínen külön folytatódhat ez az 

együttlét a helyi plébános, káplán, diakónus vezetésével. Így a négy alkalom lelki gyakorlattá 

is összeáll, amiben érdemes hétről-hétre erősödnünk a karácsonyra készülve. 

 

Ezekre az adventi alkalmakra és azokból egybefűződő lelkigyakorlatra  

hívunk és várunk mindenkit szeretettel,  

Téged is, aki nálunk tanulsz vagy dolgozol,  

így ismerünk, fontos vagy nekünk, számítunk Rád!  

 

A találkozások időpontjai, amikor a személyesen jelenlévők gyertyagyújtásához ezen a címen 

kapcsolódhatsz be a távolból, az alkalmak előtt néhány perccel.  

2021. november 29. 8.45:  

szarvasi Pedagógiai Kar:  

Dr. Kiss Imre, főiskolai tanár, szarvasi plébános 

2021. december 06. 8.45: 

békéscsabai Gazdasági Kar:  

Dr. Esiobu Anayo Augustus főiskolai tanár, békési plébános 

2021. december 13. 8.45: 

gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar:  

Kovács Péter, békési püspöki helynök, gyulai plébános 

2021. december 20. 8.45: 

szegedi Teológiai Kar: 

 Dr. Kovács József, általános helynök, szemináriumi rektor, dékán 

 egyetemi karácsonyi és újévi üdvözlet: 

 Dr. Kozma Gábor, rektor-diakónus 

 

 

Találkozzunk személyesen vagy a számítógépeden vagy okostelefonodon!  

(Jó hír, hogy a fenti alkalmakhoz nem szükséges regisztráció). 

Mind a négy online gyertyagyújtásról felvétel készül,  

amelyek a GFE honlapján is elérhetőek lesznek. 

 

Várunk Téged, légy részese adventi készülésünknek! 

Lássuk egymást a személyes vagy online találkozásban! 

 

 

Kelt, Szegeden, 2021 novemberében, Szent András havában 

 

Dr. Kozma Gábor 

 rektor-diakónus 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a86a7e2865cfb4dfa9a6d517d294b90a2%40thread.tacv2/1637056103544?context=%7b%22Tid%22%3a%227461cce6-059e-4f83-b406-cdd4731ac44f%22%2c%22Oid%22%3a%221e5bf81f-f135-4540-9127-96048df2fd6d%22%7d
https://gfe.hu/2021/11/16/advent-2021/

