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Pünkösd

„Jézus követésének tökéletes útja nem a merev ragaszkodás, ami zavart kelt, hanem az evangéliumi szabadság lelkülete, ami örömmel tölt el.” (Ferenc pápa)

Sine populo? Cum populo?
A vı́rushelyzet elejé n szinte minden katolikus hı́vő talá lkozott a fenti latin kifejezé sekkel, mé gha tartalmuk egyesek
szá má ra homá lyos is maradt. Vegyü k sorra, mit tanulhattunk
a 2020. má rcius 22-tő l má jus 9-ig tartó idő szakbó l, amı́g nem
ü nnepelhettü k nyilvá nos mó don a szentmisé t.
Elő szö r. Szembesü ltü nk vele, hogy a szentmise bemutatá sá ra
vonatkozó an a ró mai katolikus hagyomá ny milyen gazdag. A
pap egymagá ban, egy ministrá nssal é s/vagy egy ká ntorral
kiegé szü lve ugyanazt a misé t mutatja be, mint a né ppel
együ tt. Rendes formá ja azonban – termé szeté bő l é s elnevezé sé bő l is adó dó an
– kö zö ssé gi jellegű , vagyis a pap a né ppel együ tt (cum populo) ajá nlja fö l
Krisztus egyetlen á ldozatá t az Atyaistennek. A né p ré szvé tele né lkü l is é rvé nyes,
ané lkü l is teljes é rté kű , de ú gyszó lvá n
„torz” vagy „butı́tott vá ltozat”, hiszen a
pá sztor nemigen ké pzelhető el nyá j né lkü l, a padok a benne helyet foglaló hı́vek
né lkü l, a misé ben szereplő dialó gusok a
vá laszadó k né lkü l. Nem vé letlen, hogy az
egé sz szentmise nyelvi formá ja a tö bbes szá mra é pü l („Az U1 r
legyen veletek”, „felajá nljuk neked”, „Mi Atyá nk” stb.). Nagyon kell tehá t é rté kelnü nk minden egyes misé t, melyen né p
é s pap együ tt, Istennel é s egymá ssal is kö zö ssé gben veszü nk
ré szt.
Má sodszor. Mivel az egyes egyhá zmegyé k é s nemzeti egyhá zak vezető i is elő szö r szembesü ltek ilyesfajta vé szhelyzettel,
nem csoda, hogy nem voltak egyé rtelmű ek, s gyorsan vá ltoztak a kö zponti instrukció k. Mı́g pé ldá ul az egyik magyar egyhá zmegye má r a helyzet kezdeté n nyilvá nvaló vá tette, hogy a
nyilvá nos mise hiá nyá ban a hı́vő ugyanú gy ké rheti, hogy á ldoztassá k meg, a Szeged-Csaná di Egyhá zmegye kö zpontjá ba
ez a lehető sé g csak jó val a Hú své t utá ni hetekben jutott el ill.
tudatosult, s lett kommuniká lva. Addig pap é s hı́vő egyará nt

bizonytalansá gban volt. A ké ső bbiekre vonatkozó an tehá t
fontos: ha jelentő s okná l fogva a hı́vő nem tud ré szt venni
szentmisé n, de egy má sik idő pontban meg akar á ldozni, ké rheti a plé bá nostó l, hogy á ldoztassa meg.
Harmadszor. A lelki á ldozá s ké rdé se mé g mindig nem kerü lt
nyugvó pontra (bennem sem, a hı́vekben sem). U1 j jelensé gnek tű nik, pedig nem az. Lé nyege: ha a hı́vő valamilyen sú lyos okbó l (pl. á gyban fekvő beteg, munkarend szerint vasá rnapra is beosztott dolgozó vagy é pp a vı́rushelyzet miatt misé rő l „kizá rt” hı́vő ) nem veheti magá hoz az Oltá riszentsé get,
de szı́vé ben vá gyik a Jé zussal való talá lkozá sra, ú n. lelki mó don magá hoz veheti O: t. Ezt segı́ti pé ldá ul né há ny e cé lra ı́rt
imá dsá g. Persze rengeteg ké rdé st vet fö l
ez a lehető sé g: Mi van az elvá lt é s ú jrahá zasodott hı́vő kkel? Mi lesz, ha é vtizedek mú lva mé g gyö trő bben fogunk
szembesü lni a paphiá nnyal? Mi lesz
azokkal, akik – mé ltá nyolandó belső
habituské nt – való ban rendszeresen,
aká r naponta já rulnak szentá ldozá shoz,
s té nyleg tapasztaljá k mindennapjaikban, hogy az Oltá riszentsé g vé tele hordozza ő ket? A =izikai akadá lyoztatá s nem csupá n egy elemi
kocká zatot felvá llalni nem akaró , inká bb ké nyelmes é s teljes
kö rű biztonsá gra tö rekvő szabá lyozá s megá llapı́tá sa? Hiszen
egy vı́rusmentes (pl. egy korá bbi nyá ri) idő szakban is bá rmikor megfertő ző dhet egy „elrontott” á ldoz(tat)á s utá n a hı́vő ?
Mi lesz tehá t egy visszaté rő má sodik-harmadik vı́rushullá m
eseté n? Mié rt ne lehetne (fő leg kisebb kö zö ssé gek eseté n) a
felelő s helyi lelkipá sztorra ill. egyhá zkö zsé gi testü letekre
bı́zni a szentmisé k é s az azon belü li vé dekezé s megszervezé sé t, akik való szı́nű leg sokkal jobban ismerik a helyi viszonyokat, mint a Budapesten ö sszeü lő pü spö ki testü let? Ha pedig
ebben a formá ban lé tezik lelki á ldozá s, akkor vajon lé tezik
„lelki gyó ná s” is (lelki há zassá gró l vagy a tö bbi szentsé grő l
má r nem is beszé lve)?

Mária bizonyos értelemben már az Eucharisztia alapítása előtt gyakorolta eucharisztikus hitét azzal,
hogy fö lajá nlotta szű zi mé h é t Isten Igé je megtestesü lé s é hez. Az Eucharisztia, mikö zben a szenvedé sre é s fö ltá madá sra emlé keztet, folytatja a Megtestesü lé st. Má ria az angyali ü dvö zletkor a test é s a vé r =izikai való sá gá ban
is magá ba fogadta Isten Fiá t, elő vé telezve azt, ami bizonyos mé rté kben szentsé gileg minden hı́vő ben megtö rté nik, aki a kenyé r é s a bor szı́né ben magá hoz veszi az U1 r testé t é s vé ré t. (II. Já nos Pá l: Ecclesia de Eucharistia 55.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
(Folytatás az 1. oldalról) A vírushelyzet ugyanis
rá mutatott egy, az egyhá zban má r ré gó ta jelen levő spirituá lis
krı́zisre, ketté osztottsá gra: vannak, akik é letadó nak tartjá k, s
való ban erő t merı́tenek a szentsé gi gyó ná sbó l ill. lelki kı́sé ré sbő l. Ez a kisebbsé g. A1 ltalá ban ez megfelel annak a kisebbsé gnek, akik fá jlaltá k, hogy nincsenek nyilvá nos misé k. A tö bbsé g
azonban leszokott a gyó ná sró l, mondvá n a mise elejé n ú gyis
elinté zzü k. Tehá t a szentmise bű nbá nati ré sze szá mukra ú gymond felfogható egy 'lelki gyó ná snak'? O: k – ú gy tű nik - egyszerű en belenyugodtak a korlá tozá sokba. Nem keresté k a
kreatı́v lehető sé geket, megoldá sokat. Nagy ké rdé s, hogy ő k –
akiket sokan a tö bbsé gi kereszté nysé g (kereszté ny Magyarorszá g) tagjainak neveznek, akik talá n puha á gyukbó l, ké nyelmes foteljukbó l vagy é pp levest kavargatva a konyhá bó l kö vetté k fé l szemmel az online misé ket – vissza fognak-e té rni a
korlá tozá sok utá n templomainkba? A vı́rushelyzet szembesı́tette-e ő ket elkö telezettsé gü k mé rté ké vel, hogy mi az
igazá n fontos é s mié rt? Rö viden: elindultak-e a megté ré s ú tjá n?
Zoltán atya

hogy
A SZENTMISE (XVII.
RÉSZ)- IMÁDSÁG ÁLDO- Krisztus
testé t é s
ZÁS ELŐTT
Ez az írás azt a célt szolgálja,
hogy segítsünk mindenkit a
szentmisén és egyéb liturgikus
alkalmakon való elmélyült,
tudatos és tevékeny részvételre. Sokan Istent kereső lélekkel
jönnek a templomba, és már
kész liturgiát tapasztalnak.
Talán sokan nem tudják, mit
miért teszünk, pedig mindennek tartalma van. Vannak
gesztusaink, amelyek automatikusak, vagy amelyeket utánozunk anélkül, hogy a mélyebb jelentését ismernénk.
Ezek megismeréséhez szeretnénk segítséget nyújtani.
A misekö nyvben jelzett
ké t kö nyö rgé s, amelyikbő l
szabadon lehet vá lasztani, a
kö zé pkorbó l szá rmazik. „A
pap csendes imá val ké szü l,

vé ré t
gyü mö lcsö ző en
vehesse
magá hoz. Ugyanezt teszik a hı́vek,
csendben imá dkozva.” Utó bbira azonban nem igen marad
idő , ha é nekel a né p, mert
ezalatt a pap vé gez a maga
imá dsá gá val. Ezé rt a né p ké szü let imá já ra talá n alkalmasabb a csend, ha kö zvetlenü l
elő zi meg az á ldozá st, vagyis
az Uram, nem vagyok mé ltó
utá n, mı́g a pap á ldozik.
A pap felmutatja a né pnek a
szentostyá t a kö vetkező szavakkal: „I1me az Isten Bá rá nya”, Majd az Isten Bá rá nyá nak á ldozati lakomá já ra hı́vó
szé p szavak („Boldogok, akiket meghı́v…”) utá n hangzik
fel a kafarnaumi szá zados
hité t é s alá zatá t kifejező ima.
OG sszeá llı́totta:
Szű cs Tamá s

Elhalasztották a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust
Ferenc pá pa a Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszusok Pá pai Bizottsá gá val, valamint a katolikus vilá gesemé ny szervező ivel, a magyar
pü spö kö kkel egyeztetve - tekintettel az egé szsé gü gyi krı́zisre é s annak kö vetkezmé nyeire, a hı́vek é s zará ndokok utazá si nehé zsé geire ú gy dö ntö tt, hogy egy é vvel elhalasztja a 2020 szeptemberé re tervezett budapesti 52. Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszust.

Egyházmegyei örökimádás a 2020-as évben is!
Az esti szentmisé k elő tt egy ó rá val minden nap szentsé gimá dá st vé gzü nk.
A MISSZIÓS KERESZT
MAGYAR SZENTJEI
(Akiket májusban ünneplünk)

Boldog Gizella (980-1059)
•Bajor hercegnő , aki Szent Istvá n kirá ly felesé ge lett.
•Tá mogatta fé rjé t az egyhá zszervező munká já ban, é s Magyarorszá g felvirá goztatá sá ban.
•O: is ré szt vett a hı́res koroná zá si palá st
elké szı́té sé ben.
•Gyermekei kö zü l egyedü l Szent Imre é lte
meg a felnő ttkort.
•Fé rje halá la utá n menekü lnie kellett Magyarorszá gró l.
•Bajororszá gban egy bencé s kolostorban
szerzetesnő vé rké nt tö ltö tte é leté nek tová bbi ré szé t.
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Boldog Apor Vilmos
(1892-1945)
•Ré gi, erdé lyi nemesi csalá d sarja.
•A jó lé t helyett a papi pá lyá t vá lasztotta.
•Sokat tö rő dö tt hı́veivel, segı́tette a
szegé nyeket, rá szoruló kat.
•A II. vilá ghá ború idejé n győ ri megyé spü spö k.
•1945-ben, az oroszok bevonulá sakor a Pü spö kvá r pincé jé ben halá los lö vé s é rte.
•Az ittas orosz katoná k nő ket kerestek. O: ket vé delmezte a
szenté letű pü spö k.
•A bű nö sö ké rt é s a hı́veié rt ajá nlotta fel szenvedé sé t Istennek.
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BeZárult a világ
– az ünnepektől a hétköznapokig
Pá r nappal má rcius 15-e elő tt já rtunk, amikor elkezdett terjedni a hı́r, hogy egy vilá gjá rvá ny kö zeleg, ezé rt nagyon vigyá zzunk magunkra, lehető leg maradjunk otthon, a JAG-ban
má r nem já rnak iskolá ba, nem lesznek megemlé kezé sek,
talá n a szü linapom is elmarad… Legalá bbis az ü nneplé s ré sze.

kes szü lő k tudnak otthon maradni, ı́gy – amikor tehettem –
há rom tü ndé ri kislá ny é leté t pró bá ltam megvidá mı́tani. Kö zben ké pet kaptam arró l, mi a home of=ice a gyakorlatban é s
kicsit ké ső bb arró l is, mi az ö nké ntes karanté n, é s igyekeztem friss, =inom piaci eperrel é s né há ny lá ngossal feledtetni
a karanté n-lakó k megpró bá ltatá sait.
Belepillantottam az egé szsé gü gy helyzeté be is: negatı́v
COVID-19 vı́rusteszt né lkü l komolyabb vizsgá latot nem vé geznek. Egy ilyenre pedig ú gy kell idő pontot befoglaltatni,
ahogyan normá l bé keidő ben szá llodá t foglal az ember…
Ugyanekkor megtapasztaltam az ima erejé t, a lá tvá nyosabb
betegsé g elmú lt – biztos vagyok abban, hogy né há nyak imá já ra, kö zbenjá rá sá ra…

Valahogy ı́gy kezdő dö tt… é s ez a feszü ltsé ggel teli szorongá s
egyre fokozó dott: mi lesz az oktatá ssal, hogy tartunk ı́gy ó rá kat, egyá ltalá n hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot… a csalá ddal, bará tokkal, tanı́tvá nyokkal, a templommal… Mi lesz,
Kö zben sű rű sö dtek a feladatok: kialakult az online ó rarend,
ha megfertő ző dü nk é s megfertő zü nk valakit?
melynek é rtelmé ben ó rá ró l ó rá ra feladatokat kell adni a gyeAz első napokban eljutott hozzá m egy vers: Lack=i Já nos ı́rá - rekeknek az online té rben, azokat é rté kelve, é s a diá kokat
sa. Nem nehé z rá ismerni a bibliai eredetre, ı́gy a kö vetkező pozitı́van motivá lva visszakü ldeni, majd mó kuskeré kszerű mottó jegyé ben a szoká sosná l aktı́vabban voltam jelen a kö - en naponta adni az ú jabb feladatokat. Vagy mindezt kivá ltani
egy-egy online ó rá val, ekkor a levelezgeté s elmarad, viszont
zö ssé gi há ló n:
csak a diá kok felé t sikerü l megszó lı́tani, sok az alapzaj, de
„Nem voltam humoromnál,
legalá bb a nebuló k reagá lhatnak ké rdé seimre, vá laszolhatés mémeket küldtetek.
nak interaktı́van é s ı́gy má ris é letszerű bb a tanó ra. Jó l esik,
Magamba zuhantam,
hogy van igé nyü k arra, hogy lá ssanak engem: alig van nap,
és kedvet csináltatok az olvasáshoz.” (részlet)
hogy messenger-csoportban fel ne hı́vjanak az egyik osztá Fura volt, hiszen egyszerre lettek tá voli dolgok kö zelivé . Rá - lyom tagjai, é s szá momra is nagyon fontos a kö tő dé s – kissé
visszaadja
lelkesedé semet
az
talá ltam olyan ismerő seim bejegyegyé
b
ké
n
t
csinovnyik-munká
nak
zé seire, akikkel é vek ó ta nem tatű nő , vé gelá thatatlan monitor elő tti
lá lkoztam. Együ tt nevettü nk pá r
tevé kenysé g mellett.
ezer kilomé ter tá volsá gbó l, Lack=i
Já nos azonnal reagá lt egy bejegyEzek a feladatok viszont kiszorı́tjá k
zé semre, vé letlenü l tartottam
azokat a kulturá lis-szellemi é lmé videó partyt é s talá n é letemben
nyeket, amelyek kezdtek az é letem
elő szö r azon kaptam magam, hogy
ré szé vé vá lni… Má r csak hé tvé gé n
tá jé kozott akarok lenni já rvá nyvan idő m é lő bejelentkezé seket,
ü gyben. Má rcius idusá nak hé tvé karanté nszı́nhá zat né zni Lack=i Já gé jé t a hı́rek é s az online oktatá s
nostó l, az online szentmise is hé tvé lehető sé geinek tanulmá nyozá sá nak szenteltem. Kö nyvtá rostaná rké nt ez utó bbibó l bő ven gé re marad…
ré szesü ltem: a kö nyvtá r-informatikai portá lok tele vannak Helyette viszont naponta be kell já rnom az iskola kö nyvtá rá kü lö nfé le felü letekkel, tudá smegosztó bá zisokkal, é n pedig ba – kihaszná lva a diá kok hiá nyá t – szelektá lni az á llomá nyt,
egyre jobban é reztem, hogy a gyerek elveszik ebben az ó riá si kialakı́tani az ú j olvasó termet…
Lefekvé s elő tt azonban mindig ré szt veszek a taizé i imaó rá n,
virtuá lis té rben...
Kö zben kiderü lt, hogy kapunk 100 GB internetet, ı́gy má r hetente tö bbszö r hallgatok egy-egy elszavalt verset, de má r
nincsenek elé rhetetlen tá volsá gok… Né zhettem volna online nincs idő m Bö jte Csaba testvé r bejelentkezé seit kö vetni, baszentmisé t egyenesen a Szent Istvá n baziliká bó l, vagy egye- rangolni hı́res ké ptá rakban, mú zeumokban… egyre kevenesen a Vatiká nbó l, é n mé gis az ismerő s papokat vá lasztot- sebb ké pet lá tok madarakró l é s egyre kevesebb zené t hallgatam, ő ket viszont naponta aká r tö bbszö r is meghallgathat- tok; viszont ú gy tű nik, kezd visszaté rni a vá rosba az é let: ma
tam. E1 lmé ny volt szembesü lni azzal, hogy Hü se Jó zsi atya mit má r tö bbszö r hallottam sziré ná t, ső t hazafelé az iskolá bó l
sem vesztett jó 25 é vvel ezelő tti lelkesedé sé bő l, hogy Grú ber ké t tű zoltó autó vonulá sá nak is tanú ja voltam.
Laci atya az első k kö zö tt volt, aki felvette az online vilá g foAmirő l viszont nem szı́vesen mondané k le: miutá n minden
nalá t é s megtanultuk azt is, mi a lelki á ldozá s...
Nem meglepő , hogy az online té rben ugyanolyan visszafo- osztá lynak hajnalban ö sszerakom a napi feladatsorá t, fongott, á mde mı́ves humor jellemzi Kondrá t Zoltá n pré diká ció - tosnak é rzem a neveté st, ı́gy tová bbra is Lack=i-mó dra
it, mint a nagy fehé r barokk templom ó don falai kö zö tt. Bı́ró mé meket osztok meg é s együ tt nevetek az ismerő sö kkel –
Istvá n atyá tó l rö vid, á mde nagyon tö mö r ú travaló t kapunk, aká rhá nyszá z kilomé ter tá volsá gbó l is...
Zoltá n atya á té lhető elmé lkedé sei utá n a szentmisé ken ott E1 s ha egyszer az egé sznek vé ge lesz, szeretné k majd nagyocsilingel Hedvig nő vé r é s Reiszné Piroska hangja. Ezek ne- kat beszé lgetni a való sá gban a bará taimmal, é lő ben is együ tt
kem ugyanolyan é rté kesek, mint a vilá g legnagyobb katedrá - nevetni, nemcsak telefonon vagy virtuá lisan… kerté szkedni
lisaibó l szó ló szentbeszé d. (Bevallom, é ltem a lehető sé ggel ö nfeledten, nem pedig gyorsan elü ltetni há rom tő virá got é s
é s megné ztem egy hú své ti szertartá st a moszkvai Krisztus nekilá tni egy osztá ly feladatsorá nak é rté kelé sé hez este hat
utá n, kutyá t simogatni ameddig jó lesik…
Megvá ltó templomá bó l.)
Mé szá ros Ildikó
Az is elé g gyorsan vilá gossá vá lt, hogy nem é pp a kisgyere-
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Mindannyian eldönthetjük
Dr. Edith Eva Eger tö rté neté vel egy né pszerű dokumentum=ilm-sorozat egyik
epizó djá ban ismerkedtem meg. A most
93 esztendő s, Ameriká ban é lő , klinikai
szakpszicholó guské nt aktı́van tevé kenykedő hö lgy é lete bő velkedett megpró bá ltatá sokban. Tizenhat é ves korá ban ő t é s
csalá djá t Auschwitzba hurcoltá k szü lő vá rosá bó l, Kassá ró l. Szü lei a gá zkamrá ban
haltak meg, Edith, testvé ré vel együ tt,
csodá val hatá ros mó don é lte tú l a borzalmakat. Hazaté ré se utá n, hosszú é s fá jdalmas ú ton haladva dolgozott elszenvedett
traumá inak feldolgozá sá n, é s tanulmá nyokat folytatott, hogy má soknak is segı́tsé gé re legyen. 2017-ben
adta ki kö nyvé t, ”A dö nté s” cı́mmel: „Abban szeretné k segı́teni olvasó imnak, hogy felfedezzé k, miké nt szö khetnek meg sajá t elmé jü k
koncentrá ció s tá borá bó l, é s vá lthatnak azzá az emberré , akinek lenniü k kellene. Segı́teni szeretné k abban, hogy á té ljé k, mit jelent megszabadulni a mú ltjuktó l, a kudarcaiktó l é s a fé lelmeiktő l, a dü hü ktő l
é s a botlá saiktó l, a megbá ná saiktó l é s a feloldhatatlan fá jdalmaiktó l
– hogy á té lhessé k azt a szabadsá got, amelyben az é letet teljes, gazdag, ü nnepi mivoltá ban é lvezhetik. Nem vá laszthatunk fá jdalom
né lkü li é letet. De vá laszthatjuk azt, hogy szabadok leszü nk, megszö kü nk a mú ltunk elő l, aká rmi tö rté njé k is, é s megragadjuk a lehetsé gest.” – olvasható a kö tet fü lszö vegé ben a szerző tollá bó l.
Pá lfai Zoltá n atya hı́vta fel a =igyelmet egy plé bá niai megbeszé lé sen
a nem mindennapi olvasmá nyra, mint lehetsé ges keresztú ti elmé lkedé sek alapjá t. A kö nyv magá val ragadó , sodró erejű , szinte lehetetlen letenni. A sorokban a leı́rt szö rnyű sé gek ellené re is mindig
é rzé kelhető valami mé ly, belső erő é s hit az esemé nyek alakulá sá ban. A tö ré keny lá ny a tragé diá t tú lé ve ké pes lesz nem csak arra,
hogy megbocsá sson bá ntalmazó inak, de meghozza azt a dö nté st is,
hogy az é letet é s annak szé psé geit vá lasztja. Elhatá rozá sá val nem
csak sajá t magá t, de má sokat is gyó gyı́tani kı́vá nt, ennek egyik eredmé nyeké nt szü letett meg a tö bb mint né gyszá z oldalas ı́rá s.
Olvasá sá hoz volt egy megadott szempontom is; a keresztú t egyes
esemé nyeivel harmonizá ló gondolatokat kerestem. Kezdetben azt
hittem, hogy ez egy nagyon nehé z feladat lesz, de vé gü l kö nnyebbnek bizonyult, mint elké pzeltem. Sikerü lt 14 olyan szö vegré szt talá l-

nom, amelyek szinte tö ké letesen illeszkedtek az á llomá sok tartalmá hoz. A tantestü let tagjaival együ tt terveztem a felolvasá sukat, vé gü l
a já rvá nyü gyi helyzet miatt erre nem kerü lhetett sor. Ennek ellené re
a „dö nté s keresztú tjá t” vé gigjá rtam, egyedü l, Nagypé nteken a Ká lvá ria-dombon. Nagyon kü lö nleges lelki é lmé ny volt, szemé lyes é s maradandó .
Jó szı́vvel ajá nlom a kö nyvet mindenkinek é s kı́vá nom a magam
szá má ra is, hogy mindig merjü k az az ö rö met vá lasztani az é letü nkben. Ehhez szeretné k 14 inspirá ló gondolatot dr. Edith Eva Eger: A
dö nté s c. ı́rá sá bó l kö zzé tenni.
„Mindaddig nem lé tezhet a mi, amı́g az é n nem lé tezik.”
„A szabadsá gunk abban rejlik, hogy megtanuljuk magunkhoz ö lelni
azt, ami tö rté nt.”
„E1 lhetsz annak, hogy megbosszuld a mú ltat, de annak is é lhetsz,
hogy a jelent gazdagı́tsd.”
„A szabadsá gomé rt senki má s nem felelő s. Csakis é n.”
„A szabadsá g azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami van, é s megbocsá tunk magunknak é s megnyitjuk a szı́vü nket, hogy felfedezhessü k a
jelenben lé vő csodá kat.”
„Azt szeretné m, hogy meghallgassá k a tö rté netemet, é s azt mondjá k:
„Ha ő meg tudta tenni, akkor é n is meg tudom!””
„Csakhogy nem tehetjü k meg, hogy egé sz é letü nkben valaki má snak
az esernyő je alatt á llunk, aztá n meg panaszkodunk, amié rt vizesek
lettü nk.”
„A „Mié rt maradtam é letben?” helyett ezt is ké rdezhetem: „Mihez
kezdhetek azzal az é lettel, ami adatott nekem?””
„Tová bb é l bennem az a perspektı́va is, amelyet a mú lt adott nekem:
é letben tartottam a remé nyt. Hogy azé rt é rtem meg, hogy szabad
legyek, mert megtanultam megbocsá tani.”
„– Elengedlek! – kiá ltom annak a ré gi bá natnak. – Elengedlek!”
„Abban a pillanatban, amikor a korá bbi fogoly megszorı́totta egykori
fogvatartó ja kezé t, a legtisztá bb é s legmé lyebb szeretetet é lte á t.”
„Hogy á ldozattá vá ltam ugyan, de meg nem tö rtek; hogy a lé lek sosem hal meg, hogy cé l é s jelenté s a legnagyobb fá jdalmunk mé lysé geibő l is fakadhat.”
„A megbocsá tá s azt jelenti, hogy gyá szolunk – gyá szoljuk azt, amit
megtö rté nt, é s azt, ami nem tö rté nt meg -, é s hogy feladjuk a vá gyunkat arra, hogy bá rcsak má ské pp alakult volna a mú ltunk. Azt
jelenti, hogy elfogadjuk a mú ltunkat é s a jelenlegi é letü nket.”
„A legnehezebb annak lesz megbocsá tani, akivel a szembené zé sem mé g vá rat magá ra: é s ez sajá t magam vagyok.”
Szabó Anita

K e r e s s e h o n l a p u n k a t : w w w. m a k o b e l v a r o s . h u
Megújul plébániánk honlapja!
Má r a koronavı́rus okozta veszé lyhelyzet kialakulá sa elő tt felmerü lt
az igé ny, hogy korszerű sı́tsü k a 2012 adventjé n meginduló honlapunkat. Há lá val tartozunk Jé ger Szabolcsnak, aki nemcsak az ö tletgazdá ja é s elindı́tó ja, de mű kö dtető je is volt ennek a digitá lis felü letnek. Most az ő segı́tsé gé vel é s az á ltala kialakı́tott szerkezetet is alapul vé ve, ú j felü let
ké szü l egy =iatal web fejlesztő , Horvá th Dá vid munká já nak kö szö nhető en.
Az ú j honlap kialakı́tá sá ná l első dleges szempont volt, hogy egyszerű legyen a szerkeszté se, é s a haszná lata, valamint az, hogy az ide
lá togató k ké pet kapjanak templomunkró l,
plé bá niai kö zö ssé gü nkrő l. A modern technoló gia ú j igé nyeket jelenı́t meg, ı́gy az ú j honlap kialakı́tá sá ná l azt is =igyelembe vettü k, hogy okos telefonon is
kö nnyen á ttekinthető legyen.
A honlappal kapcsolatos egyezteté sek, má r a veszé lyhelyzet idejé re
estek, ı́gy a technika segı́tsé gé t hasznosı́tva digitá lis formá ban zajlottak, ami ú j kihı́vá sok elé á llı́tottak minket.
A ké szü lő felü lettel kapcsolatban elá rulhatom, hogy ú jszerű , lá tvá nyos vizuá lis megoldá sokat ö tvö z letisztult, á ttekinthető elemekkel.
A lé nyeges informá ció k egyszerű en megtalá lható k a fő menü ben, á m
aki bő vebben szeretne olvasni a plé bá niá nkhoz tartozó ká polná kró l,
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annak sem kell soká ig keresnie. A bemutatkozó ré sz utá n há rmas
tagolá sban az aktuá lis informá ció k, az é pü letekrő l é s a kö zö ssé g
é leté rő l ké szü lt fé nyké pek, valamint a plé bá niá nk é leté t megelevenı́tő videó k kapnak helyet. Nem szerettü k volna veszni hagyni, a ré gi
honlapró l sem az é rté kes ı́rá sokat, ı́gy az ú j felü leten megú jult helyen, az Olvasó sarok kö nyvespolcá n kapnak
helyet az imá k, a gondolatok, az ı́rá sok, a mi
Bibliá nk é s a Csepregi Napló .
Ha lejjebb gö rgetü nk szinté n há rmas osztá sban a szentmisé k helyszı́nei, idő pontjai é s a
ké t makó i plé bá nia elé rhető sé gei talá lható k
meg á ttekinthető formá ban. A lap aljá n bibliai idé zet olvasható , mely naponta frissü l, ı́gy
az ide lá togató k é s a visszaté rő olvasó k nemcsak informá ció kkal, de lelki ú travaló val is
gazdagodhatnak.
Nagyon ö rü lö k, hogy ö nké nteské nt ré szese lehetek ennek a megú julá si folyamatnak. Jó lá tni a technikai megoldá sokban rejlő lehető sé geket. A mostani, rendkı́vü li helyzet elő té rbe helyezte a digitá lis
alkalmazá sok haszná latá t, melyek ú j formá ban juttatjá k el az informá ció kat, é s ú j szemé lyeket is ké pesek megszó lı́tani. Bı́zom abban,
hogy plé bá niá nk megú julá sá t az ú j honlap is segı́teni fogja.
Baranyi Katalin
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
é rzett, mindené t á tjá rta… megá llt a keze a levegő ben. – Megö ljem az ö reget? Mié rt? Mennyit fá radt velem… tü relmes é s jó
Boldizsá r Ildikó ná l olvastam a kö vetkező mesé t: E1 lt egy- volt hozzá m… Nem, nem veszem el az é leté t, nem kell a feje –
szer egy vité z harcos. Idő vel nem akarta tö bbé hallani a fegy- é s az ö reg bá styá ja helyett leü tö tte a legkö zelebbi parasztot.
verek csö rgé sé t, a sebesü ltek hö rgé sé t. Otthagyta a hadsereAz ö reg egyetlen mozdulattal lesö pö rte a =igurá kat a sakkget. Eljutott egy faluba, ahol é lt egy bö lcs ö regember, aki a
tá
blá
ró l é s rá mosolygott. – Most má r é rted: elő szö r, le kell
bé kessé g tudá sá t tanı́tja. A harcos elmondta, mennyi borzalgyő
zni
a fé lelmet, rö gtö n utá na ott a szeretet.
mas esemé nynek volt tanú ja é s szeretné megtalá lni a bé ké t é s
a nyugalmat… Há rom napon keresztü l oktatta a harcost a
lé legzé sre, az ö sszeszedett =igyelemre, az elmé lkedé sre, ho„Előbb le kell győzni a félelmet, rögtön utána ott a szeregyan talá lhatja meg a vilá g sokfé le dolgá ban rejtő ző szé psé tet” A Jóisten örömre, egészségre, teljességre teremtett minget, hogy merjen igent kiá ltani az é letre! E1 lni tanı́totta ő t.
ket, ké pmá sai vagyunk. Ha lemegyü nk a szı́vü nk legmé lyé re, akkor ott bé ke é s fé ny van, mé g egy ilyen kegyetlen
A harcos bú csú t vett az ö regtő l é s boldogan indult hazafeharcosnak is.
lé . E1 jszaka, ahogy á lomra hajtotta a fejé t, elő jö tt
E1 s hol á llok é n? Az intelligenciá nkat fejlesztjü k,
minden, amitő l szabadulni akart: hallotta a csatasok
okossá got megtanulunk, mint a harcos, de a
zajt, a sı́rá st, lá tta a vé rt é s a szenvedé st. Fö lriadt
szı́
v
ü
nk vak marad. Az é letü nket a gondolatainké s eszé be jutott, amire az ö reg tanı́totta, de nem
kal
azonosı́
tjuk. Né zzü k meg az elmé nk egé t: sű rű
tudott szabadulni a mú ltja nyomasztó emlé keifelhő
kké
n
t
sorakoznak a gondolatok é s eltakarjá k
tő l. Visszaté rt az ö reghez. - Mester, bá rhogy
a
napot.
Vakok
vagyunk, a szı́vü nk vak… Hol van
igyekszem, nem tudok megnyugodni. Tanı́ts mé g,
a szı́vü nk é gjé nek ké kje, az ö rö mteli ragyogá sa!?
ké rlek! Az ö reg ú jabb há rom napon keresztü l
Hol é ljü k meg egyá ltalá n az ö rö mö t? Az elmé nkoktatta. Aztá n a harcos ismé t elbú csú zott é s bolben, vagy a szı́vü nkben?
dogan, remé nykedve indult hazafelé .
Mi is, mint a harcos, gyakran csaló dunk. Sarlatá n,
De é jszaka, á lmá ban ú jra csak elő jö ttek az
nem is jö n, amit szerettem volna, nem teljesı́tetemlé kei. Hiá ba idé zte fel, amit az ö reg tanı́tott,
te… Mit tegyü nk? – Egyszerű en csak a jó t! Szeresnem ment vele semmire. Ekkor gyanakodni kezsü nk, legyen bennü nk a jó akarat, az oda=igyelé s!
dett, hogy talá n nem is benne van a hiba. Talá n
Engedjü k el a gondolatainkat, legyenek jó k, vagy
keveset mondott az ö reg, vagy a gyakorlatok voltak rosszak…
rosszak, ne ı́té ljü k meg ő ket. Az imá dsá gban Krisztusra
Bizonyá ra egy ü gyes beszé dű csaló . Visszaté rt hozzá . – Hallod
tekintsü nk. Ne az elmé nkben, hanem a szı́vü nkben keres-e, ö reg, a tanı́tá sod nem é rt semmit! UG ldö znek az emlé keim,
sü k! E1 s a gondolataink felhő i elkezdenek szerte foszlani…
nem talá lok nyugalmat. U1 gy lá tom, nem tudsz te semmit, kö Nem rö gö tö n! Lá tni fogjuk, ahogy a sű rű felhő k mö gö tt
zö nsé ges csaló vagy, csak az idő met vesztegettem veled. Az
megjelenik az é g ké kje… Kezdetben csak egy kicsit, aztá n
ö reg mosolygott rá : – Hm, tegyü nk egy utolsó pró bá t. Tudsz-e
egyre ragyogó bb lesz…
sakkozni? A harcos bü szké n bó lintott. – Jó l van. Akkor já tszAz é n é letemet vajon mi fenyegeti, mi akar megsemmiszunk. Aki veszı́t, az elveszı́ti a fejé t is. Lá tod azt a kardot?
sı́teni, mi az, ami vakká tesz é s nem engedi az é let ö rö mteMeghö kkent a harcos, de beleegyezett.
li szé psé gé t meglá tni, mi nem enged já tszani!? Az é let já té ká t já tszani…
A harcos fé l szeme a kardon volt, az ö reg pedig csak a
„Elő bb le kell győ zni a fé lelmet, rö gtö n utá na ott a szesakktá blá t né zte. OG t perc mú lva szorongatni kezdte a harcost.
retet”
– Nekem mit kell legyő znö m? Krisztus a kereszten
Negyedó ra mú lva elveszı́tett egy futó t, egy lovat é s egy bá smá
r
legyő
zte! Hı́vjam segı́tsé gü l! Krisztus má r mindent
tyá t. Fé ló ra mú lva a kirá lynő jé t é s a kirá lya is veszé lybe kelegyő
zö
tt,
amitő
l fé lü nk. Fordı́tsam el vé gre a tekintetemet
rü lt. A harcos megré mü lt, szinte lá tta, ahogy a feje vé giggö ra
halá
llal
fenyegető
kardró l é s a szı́vemre =igyeljek.
dü l a porban... Remegni kezdett. – Az ö reg levá gja a fejemet…
Mert
a
fé
l
elem
utá
n rö gtö n ott a szeretet. A harag, a
Nem fog sajná lni... Hogyan menekü lhetné k meg? Lassan, mé szé
g
yen,
az
aggó
dá
s
mö
gö tt rö gtö n ott a szeretet, a bé ke…
lyen lé legezni kezdett… megszű nt a remegé se, má r tudott
De
ott
a
mé
r
té
k
telensé
g
, a szomorú sá g, a mindig mindent
gondolkodni… A já té kra ö sszpontosı́tott. Egy ó ra mú lva leké
z
ben
tartani
akará
s
vaksá
ga mö gö tt is ott a felemelő ,
ü tö tte az ö reg futó já t, egy lová t é s egy bá styá já t. Ké t ó ra mú lmegnyugtató
szeretet…
é
s
a
halá
l mö gö tt is rö gtö n ott az
va a kirá lynő jé t. Há rom ó ra mú lva lá tszott az ö reg kö zeli veé
l
et!
resé ge. Elgondolkodott: A bá styá val oda… megá llj, vé n pojá Bı́ró Istvá n
ca… Nem menekü lsz, enyé m lesz a fejed… Elé gedetten, az

A félelem mögött ott a szeretet

utolsó lé pé sre ké szü lve, felemelte a bá styá t. Egyszerre ú j,
kü lö nö s é rzé s kerı́tette hatalmá ba, amelyet korá bban sosem

A szerelem
A szerelem nem engedi a mé rlegelé st, hogy melyik tette menynyire hasznos. Nem enged a ké tsé gbeesé s vizé ben fuldokolni. A
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szerelem bá tor é s mindig megtalá lja a mó djá t, hogy megvaló sı́tsa szı́ve vá gyá t. Ahol a kifogá sok kezdő dnek, ahol
meg kellene győ zni, ott a szerelem elvé sz. A szerelmet
nem megé rteni kell, de mindig megdö bbent az ereje. Aki
mer szeretni, mer Krisztus felé fordulni, az mé rhetetlen
jutalomban ré szesü l majd, mert talá lkozik Vele… Mert a
szerelem a Lé lek ereje.

JE LE N LÉT
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Egyház: Új Jeruzsálem
Krisztus jö n, é s jelen van. Mi nem az emlé kezé sbő l, hanem abbó l
a való sá gbó l é lü nk, hogy az U1 r velü nk van. Velü nk az
Isten. Minden ké rdé sü nkre ő maga a felelet. A vallá sok
csak keresik az elveszett é letet, Istenhez vezető utat,
magá t az Istent. Krisztus visszahozta, benne é s á ltala,
kö zö ttü nk az Isten. Megmutatta, hogyan é ljü nk, s ezé rt
a kereszté nysé g é letforma, a Krisztusban való é let.
Krisztus az Istenember ú j é letet hozott é s nem ú j vallá st. Most má r ideje lenne a kereszté nyeknek is kereszté ny mó don é lni.

son, hogy Isten egyhá zá ban á talakuljon. A termé szetes vilá gbó l má sokkal egy helyre jö jjö n ö ssze, ezá ltal a magá val hozott vilá gá t egy
magasabb szintre emelje.

Amikor a Liturgia elkezdő dik, teljesen elmaradunk e
vilá gbó l. Tudjuk, hogy a Szentlé lek templomá vá kell
lennü nk, de csak ú gy é rhetjü k ezt el, ha Krisztussal
együ tt felmegyü nk a mennyekbe Ez a sajá tos elő felté tele annak a szolgá latnak, amit a vilá gban vé geznü nk kell.
A „Mennyei Liturgia” utá n, amikor visszaté rü nk a vilá gba, a fé nytő l ragyogó arcunk tanú skodik az „ö rö mrő l é s
bé kessé grő l”. Amikor az emberek é szreveszik rajtunk
ezt a vá ltozá st, akkor ké rdezik: Honnan van ennek az
erő nek forrá sa? Ismerjü k az utat, melyen be kell vezetni
E1 letü nk kö zé ppontjá ban az ö rö má ll, melyet Krisztus
az embert. Sajnos az Egyhá zunkban valami ré gi vilá got
azoknak ajá ndé koz, akik szeretik ő t. Akik megtartjá k tö rvé nyemet,
lá tunk, é s nem Krisztust, é s az O: orszá gá nak az ú jdonsá gá t...
azok szeretnek engem –mondja maga az U1 r. „Menj be Urad ö rö mé be” (Mt 25,21). Az ö rö mbe lé pé s a szentsé gek ú tjá n tö rté nik. A kePacsai Já nos – gö rö gkatolikus pap
reszté ny elhagyja otthoná t, á gyá t é s ú tra kel, hogy egyhá zat alkos-

K e r e s s e h o n l a p u n k a t : w w w. m a k o u j v a r o s . h u
Perui tapasztalatok
Hosszú ké szü let utá n tavaly augusztus kö zepé n indulhattam Peru fő vá rosá ba, Limá ba.
Együ tt utaztam egy ferences atyá val: Lehellel,
aki szinté n tö bb é ves misszió ba indult az ő serdő be. Szinté n ugyanazon a napon é rkezett
az egyik noviciá nk, Yamila, aki velü nk tö ltö tte
a 7 hó napos gyakorlati idejé t – Ró má bó l é rkezett a nemzetkö zi noviciá tusunkbó l, amú gy
argentin. Az iskolanő vé rek kö zö ssé ge Limá ban nagyon nemzetkö zi: há rom perui nő vé rü nk az orszá g nagyon
kü lö nbö ző ré szeirő l szá rmazik, szinte mondhatni, kü lö nbö ző kultú rá bó l – kö zü lü k az egyik csak pici idő t volt mé g velü nk, paraguayi
misszió ba indult. I1gy ké t perui nő vé r maradt. A kanadai nő vé r
(annak idejé n a kanadai tartomá ny alapı́totta a perui misszió t – ma
má r egé sz Dé l-Amerika egy tartomá nnyá olvadt ö ssze, ső t hozzá
tartozik a Karib-té rsé g is), aki mé g itt van, kb. 40 é vet szolgá lt má r
Dé l-Ameriká ban, a tö bbi USA-beli vagy kanadai nő vé r má r hazament. S mint é n, ugyanú gy é rkezett egy lengyel nő vé r is né há ny é ves
szolgá latra. OG sszesen tehá t elő szö r heten, aztá n hatan, majd ö ten
maradtunk – vé gü l né lkü lem né gyen maradtak
há rom há zban.

együ tt. A Szá llá st keres a Szent Csalá d imá dsá got elő szö r vé geztü k
velü k mindig má s há zá ná l – ezzel is
ké szü ltü nk Kará csony szent ü nnepé re.
Januá r, februá r ná luk a nyá ri szü net.
Nő vé rtá rsaimmal együ tt meglá togattuk egy ré gi misszió nkat, ahol
annak idejé n kb. 30 iskola koordiná lá sa volt a feladatunk. Hatalmas
szeretettel fogadtak az egykori munkatá rsak bennü nket. Ezt az idő szakot amú gy ké szü letre, nyelvgyakorlá sra haszná ltam mé g. Kö zben
amolyan tá bori dé lutá nokat segı́tettem vezetni a kanadai nő vé rnek,
hetente há romszor talá lkoztunk az ottani gyermekekkel. Já tszottunk, ké zmű veskedtü nk velü k.
Az á lmom az volt, hogy má rcius kö zepé tő l, amikor normá l esetben
indul a tané v – ú j rendszerben szeretné k talá lkozni a gyermekekkel
egy megú jı́tott bibliotecaban. Ugyanis az elő ző é pü let, ami tö bbfunkció s volt, olyan á llapotba kerü lt, ami é letveszé lyes, tehá t ott nem
tarthattuk volna tová bb a foglalkozá sokat. Sok-sok egyezteté s, forrá skeresé s, tö prengé s, anyaggyű jté s, ké szü let utá n
jö tt a nemvá rt helyzet, a vilá gjá rvá ny miatt az iskolá k nem indulhattak. A magá niskolá k ké t nap utá n
bezá rtak, az á llami é s egyhá zi iskolá k ki se nyitottak. Ső t kijá rá si tilalom lé pett é letbe…

Az Iskolanő vé rek tö bb, mint ö tven é ve é rkeztek
Peruba, tö bb helyen első sorban a nevelé sben,
pasztorá ció ban vettek ré szt. Má ra má r csak a fő vá Né mi tö prengé s utá n, az itthoni elö ljá ró immal való
rosi misszió maradt. Ké t é ve á tvettü k egy Maria
egyezteté s sorá n arra jutottunk, hogy ebben a biMontessori mó dszerrel is dolgozó ó voda (ez inzonytalan helyzetben jobb lenne hazajö nnö m, anká bb elő iskola) vezeté sé t egy má sik szerzetesrendnak ı́gé reté ben, hogy ha rendező dik minden, akkor
tő l. Ezen kı́vü l a há rom há z, há rom egyhá zkö zsé gvisszaté rhetek. Ké t hé t bezá rtsá g, egy hé t teljes
hez tartozó ká polná k egy ré szé nek a vezeté se a
feladatunk, illetve a kü lö nbö ző csoportok szervezé se, irá nyı́tá sa – ké szenlé t utá n nyı́lt lehető sé g egy osztrá k menekı́tő já rattal hazajö nnö m. A Magyar Nagykö vetsé g é s a Kü lü gyminiszté rium segı́tsé gé vel
pasztorá ció minden fé le szinten.
há ztó l – há zig szerencsé sen é s é psé gben megé rkeztem. Hatalmas
E1 n magam egy ú gynevezett „biblioteca” mű kö dé sé be kapcsoló dtam é lmé ny volt ez az ú t. A budapesti anyahá zunkban tö ltö ttem a ké t
be. Ez egy napkö zi-fé le, ahová a kü lö nbö ző korú elé g szegé ny gyer- hetes karanté nt. E1 pp a nagyszombati liturgiá ra hagyhattam el a szomekek já rhatnak dé lutá nonké nt lecké t ı́rni, tanulni. A kö rü lmé nyek bá m elő szö r – a feltá madá st ily mó don is ü nnepelhettem kö zö ssé elké pesztő ek, de legalá bb ennyi lehető sé gü k volt azoknak, akik gemmel.
dé lelő ttö né nt já rtak iskolá ba. Az oktatá s Peruban nagyon sok min- Jó itthon lenni, nagyon é lvezem é s é rté kelem minden pillanatá t, lehető sé gé t, ugyanakkor a bizonytalansá g, a vá rakozá s, hogy mi lesz,
denben fejleszté sre szorulna…
nehé
z. Kapcsolatban vagyok a kintiekkel, folyamatosan =igyelem a
A tané v má sodik felé be tudtam bekapcsoló dni, ná luk ugyanis Kará csonyig tart a tanı́tá s. Az ü nnepre Pá sztorjá té kkal ké szü ltü nk, ami hı́reket, de egyelő re nem marad má s, mint tü relmesnek lenni. Igyeknagy kihı́vá s, de ö rö m is volt szá munkra. Ez az idő szak szá momra szem hasznosan tö lteni az itteni idő t, de bennem dobog az a hiá ny,
mé g azé rt az akklimatizá ló dá s, a kultú rsokkal való megbirkó zá s, a amit odakint nem tudtam betö lteni. Talá n egyszer, ha té nynyelv gyakorlá sá nak az ideje is volt. A gyermekekbő l ezalatt a né - leg kü ldeté sem ez, akkor lesz rá lehető sé gem visszamenni.
Fidelis nő vé r
há ny hó nap alatt jó kis kö zö ssé g formá ló dott, sokat alakultunk
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Varga László 1956-ban született Tapolcán. Tanulmányait a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végezte. 1982-ben szentelték
pappá Tapolcán a veszprémi egyházmegye szolgálatára. 1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1993
-ig Somogysámsonban plébános. 1993-ban az egyházmegyék átszervezését követően az újonnan létrehozott kaposvári egyházmegye papja lett, és a kaposvári Szent Imre templom plébánosává
nevezték ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatója,
2013-tól az egyházmegye általános helynöke volt. Ferenc pápa 2017ben nevezte ki kaposvári püspökké.
Beszélgetés Varga László püspökkel (2. rész)
Egy csapásra eltűnt minden üresség?
Termé szetesen – ahogyan lenni szokott – amilyen
radiká lisan bulá nyista voltam, ekkor ugyanolyan
radiká lisan karizmatikus irá nyba fordultam. Otthagytam a Bokor Kö zö ssé get, belé ptem a karizmatikus megú julá sba. Ugyanazt a hibá t kö vettem el,
mint elő tte, nem vigyá ztam magamra: á llandó an
szolgá ltam, é jjel-nappal. Ez kegyetlenü l kiké szı́tette a testemet, mindig mentem, nem volt olyan hı́vá s, amit elutası́tottam volna. Egyetlen
kikö té se volt a fő nö kö mnek: „Reggel 7 ó rakor szentmise, amit te
tartasz, azon kı́vü l azt csiná lsz, amit akarsz. (Meg persze vasá rnap).”
Ebbe persze ú jra belebetegedtem =izikailag, kiú jult a feké lyem olyan
mé rté kben, hogy má r csak mű teni lehetett. Errő l persze hallani sem
akartam, helyette minden karizmatikus gyó gyı́tó t felkerestem, hogy
imá dkozzanak é rtem, é s a gyó gyulá somé rt… é s nem tö rté nt meg!
Most má r jó l lá tszik, hogy ez is a Jó isten mű ve volt, de akkor termé szetesen nem ı́gy gondoltam. Ekkoriban talá lkoztam egy jezsuitá val,
aki meggyő zö tt, hogy vá llaljam a mű té tet, neki igent mondtam. Addig azé rt nem mentem el, mert a né lkü lö zhetetlensé gi tudatom mindenné l nagyobb volt: ha é n nem leszek, akkor itt minden ö sszeomlik,
nem lesz első á ldozá s, nem lesz bé rmá lá s – a fő nö kö m a bé kemozgalom titká ra volt, semmit nem csiná lt, csak misé zett. Amikor vé gre

rá szá ntam magam, má r a vizsgá latró l sem akartak hazaengedni,
vé gü l má snap kivetté k a gyomrom ké tharmadá t. A mű té t utá n megı́gé rtem az orvosnak, hogy megtartom a rehabilitá ció s idő t. Ké t hó napig otthon voltam a szü leimné l, é s ezalatt kigyó gyultam a né lkü lö zhetetlensé gi tudatbó l is. A való di mű té t ez volt. Amikor visszamentem, lá ttam, hogy é l az egyhá z, é s nagyon boldog voltam, hogy
Vá rpalotá n nem omlott ö ssze né lkü lem semmi.
Korában azt mondta, hogy nem innen szokta datálni a csendes szentségimádásra való rátalálását, ez csak előkészítés volt. Mi az, ami
konkrétan ide vezette?
1986-ban kaptam elő szö r ú tlevelet nyugatra, addig azé rt rá m elé ggé vigyá ztak az elvtá rsak, tú l sok
akció t hajtottam vé gre a katonasá gtó l kezdve. Az
volt a tervem, hogy egy hó napra elmegyek nyugatra olyan helyekre, ahol vilá gmé retű kö zö ssé gek
vannak. Nem kiscsoportok, hanem vilá gmé retű
kö zö ssé gek. Az é rdekelt, hogy hogyan szervezik
ezeket, erre szá ntam ezt a hó napot, hogy megtudjam ezt a titkot. A Jó isten persze itt is vezetett. Ars,
Lourdes, Taizé , Paray-le-Monial, majd Pá rizs. Mindenü tt azt mondtá k, hogy a semmittevé s a titok, a csendes szentsé gimá dá s, de ezt nem akartam elhinni. Sé rü ltekkel má r kispap korom
ó ta volt kapcsolatom, mondhatom, hogy vé gigkı́sé rte az é letemet a
velü k való kapcsolat. Ez volt az utazá s egyik mozgató ja, el akartam
jutni a Bá rká ba, hogy megné zzem, hogyan csiná ljá k. Aztá n a Bá rka
kö zö ssé gben Jean Vanier-né l az első talá lkozá sunkkor mondta ki egy
lá ny azt, ami mind a mai napig meghatá rozó szá momra: Fel kell ismerni, hogy a megtö rt ember é s a megtö rt ostya ugyanaz a Krisztus.
Ez teljesen ú j volt, é s nagyon eltalá lt. Innen má r egyenesen hazajö ttü nk, é s é n elhatá roztam, ha most azonnal nem té rdelek le má snap,
akkor biztos, hogy ké ső bb sem fogok. Kı́vá ncsi voltam, hogy mű kö dik-e Magyarorszá gon is. E1 s ı́gy kezdő dö tt a szentsé gimá dá s 1986.
szeptember 18-á n. (Folytatjuk!)
Há z Gergely – Tó th Lujza (Vigı́lia 2019/11. szá m)

mint ö nké ntes munká val, hisz sok embert lá ttak-lá tnak el
Visszapillantó
A Má ltai Szeretetszolgá lat helyi é tellel az ENI-sek.
ö nké ntes csoportjá nak mozgal- Egy nagylelkű tá mogató felajá nlá sá val ebé det hordtunk ki
má jusban 50 fő ré szé re, melyben partnerü nk a helyi nagycsamasan telt az elmú lt fé l é ve.
Az elmú lt é vet immá r a tö bb é vtizedes mú ltra visszatekintő - lá dosok lelkes csapata.
SPAR á ruhá zakkal kö zö s - Adni ö rö m! tartó s é lelmiszergyű j- Hatá ron tú li magyarokra is gondolva sikeresen kü ldtü nk
adomá nyt temesvá ri Má ltai testvé reinknek é s a Pü spö ksé gre
tő akció val majd egy kö zö s szilveszterrel zá rtuk 2019-et.
Az ú jesztendő első hó napja a tervezé sé volt. Februá rban is.
megindult az adomá nygyű jté s é s osztá s, valamint a progra- Jelmondatunk első ré sze: a hit vé delme. Sokat imá dkozott kis
csapatunk, hogy a helyzet javuljon. Ré szt
mok egy ré sze. Megtartottuk hagyomá nyos
vettü nk az online szentmisé ken. Kö zö ssé gi
Má ltai teadé lutá nunkat a Koroná ban. Farmé diá ban terjesztettü k a papjaink lelki tá sangon vettü nk ré szt Nagyszentmikló s mamogatá sait é s sokat beszé lgettü nk azokkal,
gyar kö zö ssé gé ben, majd kö zö sen ű ztü k a
akik igé nyelté k tá rsasá gunkat telefonon,
telet Mohá cson, a hatá ron tú li Má ltai testvé chaten.
rekkel é s kedves, jó ismerő sö kkel.
Az idő haladtá val, a helyzet vá ltozá sá val
Ezt kö vető en kissé megá llt az E1 let. Az első
2020. é vü nket aká r a GPS ú jraterveztü k, a
pá r hé t utá n azé rt elő jö ttek a feladatok, ké kihı́vá soknak megfelelő en. Remé nyeink szeré sek é s lehető sé gek a segı́tsé gre - a szabá lyok betartá sá val.
A ré gió kö zpontjá bó l kaptunk adomá nyokat, melyeknek rint szé p é s hasznos nyarunk lesz, melyben a csalá dokat szehaszná t vettü k. A nagy adomá nyjá rat tö bb kisebbet szü lt. retné nk tá mogatni azzal, hogy tematikus programokat szerJohannita testvé reinktő l nagyobb mennyisé gű é s ı́zletes vezü nk a gyerekeknek, csalá doknak (é rdeklő dni é s jelentkezkeksz adomá nyt kaptunk, valamint a kunszentmá rtoni ma- ni lehet Pü nkö sdö t kö vető en).
lombó l is hozzá nk jutott a Magyarok Kenyere program lisztje. Akit é rdekel a tevé kenysé gü nk, megtekintheti Facebook
Tová bbá a Fornetti majd 300 kiló nyi adomá nya is gyorsan oldalunkon, vagy olvashatja hı́rlevelü nkben, melyet ké rhet
gazdá ra talá lt. Ezekbő l tudtunk adni a rá szoruló knak az el- tő lü nk a maltai.mako@gmail.com emailen, vagy telefonon:
mú lt ké t-há rom hó napban. Megsegı́tve az idő seket, egyedü l- 30/742-5142.
á lló kat, nagycsalá dosokat, vá rosunkban, a tanyavilá gban é s a A1 ldott Pü nkö sdö t kı́vá n a Palá st olvasó inak a makó i Má ltai
kisté rsé gben.
Csoport ö nké nteseinek nevé ben:
Makó ö nkormá nyzatá t is segı́tettü k, hisz ez nehé z helyzetbe
kerü lt. E1 lelmiszer – é s gyerektá pszer adomá nyokkal, valaKó má r Má tyá s csoportvezető
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Készülnek a makói templom új padsorai
A tervek szerint haladnak a Szt. Istvá n Kirá ly templom padfelú jı́tá si munká latai. A tö rté nelmi lé pté kű beruhá zá s sorá n eddig
az é pü let belső teré nek alapozá sa, szigetelé se é s falainak festé se való sult meg, de gő zerő vel folyik az ú j bú torok ké szı́té se is.

Gazdagságunk
Ki gondolta volna az egyhá zi é v kezdeté n, a kará csony
ö rö mé ben, hogy má ské nt ü nnepeljü k majd a hú své tot, megint má ské pp a pü nkö sdö t!
Pedig ı́gy tö rté nt. Má rcius idusá n bezá rult a vilá g. Megijedtü nk, aztá n megré mü ltü nk, majd fé lni kezdtü nk é s taná cstalanná
vá ltunk. Pont ú gy, mint az apostolok. Elő szö r ő k is megijedtek, aztá n
szemtanú i lé vé n a kereszthalá lnak megré mü ltek, majd fé lni kezdtek
é s bezá rkó ztak, vé gü l taná cstalanná vá ltak.
Kı́sé rteties hasonló sá g. Csak velü nk a bezá rkó zá ssal kezdő dö tt, de aztá n ugyanazokat a helyzeteket é ltü k meg. Jö tt a sok
„nem szabad”. Nem szabadott kimenni, nem szabadott templomba
já rni, dolgozni, iskolá ba menni, kö zö ssé gben lenni, szeretteinket
á tö lelni, é s sorolhatná m. Sokan gondolhattá k, hogy elhagyott bennü nket az Isten, pedig nem. Szerintem nem.
Itt volt, itt van kö zö ttü nk, velü nk, é s szelı́den, sorra mutatta,
mutatja, hogy ebben a NEM SZABAD-ban mit lehet. E1 s mi szé pen fö l
is fedeztü k, meg is való sı́tottuk, amit lehet. Gazdagodhattunk.
Rá jö hettü nk, hogy a bezá rt otthon egyben menedé k. Isten menedé ket adott a vı́rus elő l.
Sok nehé zsé g á rá n kialakı́thattuk a csalá di é let ú j ritmusá t.
Kiderü lhetett, hogy mennyi erő , é let rejlik ebben a kö zö ssé gben. E1 s mé g mennyi a lehető sé g!
Online té rbe helyező dö tt é letü nk nagy ré sze. Té rben ugyan
nem voltunk együ tt, de idő ben igen. Isten á ltal rendelt
idő ben jö ttek a lelket erő sı́tő , szé p gondolatok.
Vasá rnaponké nt a megszokott idő ben zajlottak a szentmisé k,
kö szö net é s há la é rte minden szolgá lattevő nek.
A Szent Há rom Nap levelei elmé lyı́thetté k bennü nk, hogy „…a
húsvéti titok egyre inkább a mi életünket hordozó titokká
válhat. Krisztus átveszi tőlünk mindazt, ami számunkra
nehézzé vált.”(Nagypénteki levél)
Nagypé nteken ott lehettü nk a Ká lvá riá ná l, vé gig já rhattuk a
keresztú t stá ció it, elgondolkodhattunk Baricz Lajos gyö nyö rű versé n.
E1 s jö ttek a virtuslevelek, megtartva a lelket, adva a tá maszt, a
tová bblé pé s lehető sé gé t, az imá k erejé t.
Megné zhettü k/meghallgathattuk Zoltá n atya evangé liumokhoz

kö tő dő , elgyengü lt lelkü nket erő sı́tő ü zeneteit, szı́vmelengető , mosolyfakasztó szemlé lteté sé t.
Naponta NYITVA volt a szervita ká polna, ahol a szentsé gimá dá s ó rá ja alatt lelkierő re kaphattunk. Szá momra egé szen
kü lö nlegesek voltak ezek az ó rá k. Egy kiü resedett, megné mult vá rosban mé g hallható bbá vá lt ez a csö nd. Megvaló sult igazi mé lysé ge, á ldá sa, ereje. Mé g intenzı́vebbé vá lt,
amikor felhangzott a sokunk á ltal oly szeretett taizé i é nekek sora.
Nem maradtak magukra az idő sek, a betegek. Telefonok, lá togatá sok sora jö tt-ment, erő sı́tve a lelket, a hitet, a bizalmat,
a gondolatot, hogy nem vagyunk egyedü l.
Online té rben ugyan, de megvoltak a bibliaó rá k, ahol a szent
szö vegeket olvastuk, é rtelmeztü k, vá laszokat kerestü nk,
meghallgattuk egymá s vé lemé nyé t, á llá spontjá t. Kı́vá ncsiak voltunk egymá sra.
Nem maradt el az adomá nyosztá s sem. Igaz, kicsit szeré nyebb
mé rté kű vé sikeredett, de a há la é s az ő szinte szeretet mé g
é rté kesebbé tette az adomá nyozó nak é s az ajá ndé kozottnak egyará nt.
E1 s kö zben é pü l, szé pü l templomunk, a mesterek dolgoznak:
aljzat, padok ké szü lnek. Rendezett a templomudvar, a
temető , javı́tjá k a ká polna tetejé t, elkezdő dik a bogá rzó i
templom felú jı́tá sa.
Ha pedig elhangzik a hogy vagy? ké rdé s, má r nem csak egy
vá laszra sem vá ró , udvarias formulá nak tetszik. Ebben a
lelassult vilá gban megtanulunk ú jra, ő szinté n =igyelni egymá sra.
Istennek legyen há la, má jus 9-tő l ú jra lehető sé gü nk van a
szentmise szemé lyes ü nneplé sé re!
Most itt van pü nkö sd ü nnepe: „…hirtelen hatalmas szé lrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből…” (ApCsel 2,2). Azt hiszem, az elmú lt idő szak ennek a szé lzú gá snak volt az
elő fuvallata. Isten fuvallata erő sı́tett, é pı́tett, gazdagı́tott, tanı́tott bennü nket, s teszi ezt ö rö kkö n-ö rö kké . Mert szeret. Amen.

Szigorú karantén
Hm... - csó vá lja a fejé t az orvos. - OG nnek rettenetes é s nagyon ritka fertő ző betegsé ge
van... Elkü lö nı́tő be kell helyeznem, é s kizá ró lag palacsintá t ehet.
- E1 s attó l meggyó gyulok?
- Nem, de azt be lehet csú sztatni az ajtó alatt.

GÖRÖGKATOLIKUS
A római katolikus szentmisék beosztása május
LRSTUVRWTX RYZ[
9-től az alábbiak szerint alakul:
Vasárnap:
Pünkösd Vasárnap
9 ó ra: Belvá rosi templom (templomhajó ) – max. 100 fő
7:30h Utrenye
11 ó ra: U1 jvá rosi templom – max. 100 fő
8:30h Szent Liturgia
18 ó ra: Szervita ká polna – max. 40 fő
Pünkösd hétfő
Hétfő, kedd, szerda: 18 óra – Szervita ká polna
7:30h Utrenye
Csütörtök, péntek, szombat: 18 óra – Belvá rosi
8:30h Szent Liturgia
templom (szenté ly é s hittanterem)
V\X]UZ\^_W_Z
7.30h Reggeli Istentisztelet – Az esti misék előtt egy órával szentségimádást végeznek.
Utrenye
Bogárzói Páduai Szent Antal búcsú 2020. június 13.
8.30h Szent Liturgia
szombat 10 óra
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Szirbikné Éva

A Makó-újvárosi Szent László
Király Plébánia új telefonszáma: 06-20/3882-533
Felelős kiadó:
Pá lfai Zoltá n plé bá nos
Szerkesztés és tördelés:
Szű cs Tamá s
Fotó: Gilicze Tamás, Majoros
Má rton, Mé szá ros Ildikó , Szabó
Anita
A szerkesztőség címe:
Szent Istvá n Kirá ly
Plé bá nia
6900 Makó ,
Szt. Istvá n té r 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637
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