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Nagyböjt

„A keresztények azért mennek misére, hogy részesüljenek az Úr kínszenvedésében és feltámadásában, utána pedig még inkább keresztényként éljenek: vár rájuk a tanúságtétel kötelezettsége.”
(Ferenc pápa)

Az oltár
Tizenhat é v alatt sok helyen, sokfé le oltá ron misé ztem má r:
szebbné l szebb templomokban, egy-egy erdő tisztá sá n, de a
Tisza vizé n napkeltekor, csó nakban ü lve is. Minden szentmise egyedi é s kü lö nleges volt a maga nemé ben, s mindegyikhez né lkü lö zhetetlen volt az oltá r. Aká r egy dı́szesen faragott
ú rasztala, aká r egy szikladarab, aká r egy fatö rzs legyen is,
oltá r né lkü l nincs szentmise.
Az oltá r szó a latin altare kifejezé sbő l
szá rmazik, amely eredetileg azt a magaslati helyet jelö lte, ahol az á ldozatokat bemutattá k. Ezt az ő si jelenté st
ő rzi az oltá r templomon belü li elhelyezkedé se: a hajó hoz ké pest pá r lé pcső vel magasabban talá lható szenté lyen belü l is tová bbi né há ny, de legalá bb egy lé pcső fok vezet fel hozzá .
Az oltá r kő bő l vagy fá bó l ké szü lhet.
Lehet asztal alakú az utolsó vacsorá ra
utalva, vagy koporsó formá jú , mivel
az ő skereszté nyek egykor a vé rtanú k
sı́rjai fö lö tt mutattá k be a szentmisé t.
Ezé rt helyeznek szentektő l szá rmazó
ereklyé ket az oltá r kö zepé n lé vő mé lyedé sbe. Az oltá r a Golgotá t illetve magá t a szent keresztet is jelké pezi, hiszen Jé zus
ott mutatta be szeretetbő l fakadó á ldozatá t az egé sz emberisé gé rt. Ugyanakkor az oltá r magá nak Jé zus Krisztusnak is
jelké pe, hiszen a keresztfa csak lá tható vá tette mindazt, ami
Jé zus szemé lyé ben, mű vé ben, é letá ldozatá ban elé nk tá rult.
Krisztus ugyanis egy szemé lyben a Fő pap, az Oltá r é s az á ldozati Bá rá ny. Ezé rt szé p az a gesztus, hogy a szentmise elejé n
é s vé gé n a pap lehajolva megcsó kolja az oltá rasztalt. E- rdekessé g ugyanakkor, hogy ahol nem ő rzik az Oltá riszentsé get,
de van oltá r, az templom, mı́g oltá r né lkü l nem lehet temp-

lomnak nevezni egyetlen olyan é pü letet sem, ahol tö rté netesen az Eucharisztiá t ő rzik. Az oltá ron á lló feszü let é s a mellette talá lható gyertyá k Jé zus Krisztus á ldozatá ra, mı́g az oltá rterı́tő k az U- r sı́rjá ban talá lt gyolcsleplekre emlé keztetnek.
A fő oltá r keleti irá nyban van elhelyezve, hiszen Krisztus a mi
„magasságból felkelő Napunk” (Lk 5,¹ ² ), míg a miséző oltár a
né ppel szemben talá lható , hogy ı́gy jobban kifejezze a szentmise kö zö ssé gi jellegé t, s hogy a ré sztvevő k necsak hallgassá k, hanem aktı́van bekapcsoló djanak a szentmise imá dsá gaiba.
Romano Guardini ı́rja: „Hogy Isten
fönsége az értelem előtt felragyogjon,
hogy az ember ezt a Fölséget imádja,
s ne rekedjen meg önzően önmagában, hanem kilépjen önmagából, síkra szálljon Érte, hogy a fenséges Istent megdicsőítse: ez az áldozat. A
lélek legmélyebb ereje ugyanis az,
hogy áldozatot tud hozni. Az emberi
lélek legmélyén honol az a nyugalom
és világosság, amelyből az áldozat
Istenhez emelkedik. Ennek az emberben lévő legmélyebb, legcsöndesebb
és legerősebb valóságnak külső, látható jele az oltár.”
Makó -belvá rosi templomunkban talá lható misé ző oltá r mé g
a modern alkotá sok kö zö tt is egé szen kü lö nlegesnek szá mı́t:
a há rom hatalmas má rvá nytö mb egy papi kezet é s egy
paté ná t formá z. Amint a kezek felajá nló mozdulatot tesznek,
s az é g felé mutatjá k fel az ostyá t tartó szent edé nyt, ú gy irá nyul a mi tekintetü nk é s szı́vü nk is a szentmisé ben Jé zus á ltal
a Szentlé lekben az Atyá hoz.
Zoltán atya

Az Eucharisztia és a Gyónás két szorosan egymáshoz kapcsolódó szentség. Ha az Eucharisztia –
szentsé gileg megö rö kı́tve – jelenvaló vá teszi a Kereszt megvá ltó á ldozatá t, ez azt jelenti, hogy szü ntelenü l elvá rja
a megté ré st, a szemé lyes vá laszt a buzdı́tá sra, amellyel Szent Pá l fordult a korintusi kereszté nyekhez: „Krisztus
nevé ben ké rü nk titeket: bé ké ljetek meg Istennel” (/Kor 1,/2). Ha pedig egy kereszté ny sú lyos bű n terhé t hordozza a lelkiismereté ben, ahhoz, hogy az eucharisztikus A- ldozatban teljesen ré szesedhessen, kö telező vé vá lik szá má ra a bű nbá natnak a gyó ná son keresztü l vezető ú tja.
(II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 37.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisz!kus Kongresszusra
A misszió s kereszt, mely a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós
szimbóluma, Ozsvári Csaba ö tvö smű vé sz alkotá sa.
A tö lgyfa kereszt 2007-ben
ké szü lt, kö zel ö t mé ter magas, bronz borı́tá sokkal dı́szı́tett. Nö vé nyi indá hoz hasonló
dı́szı́té s a magyar honfoglalá s kori ö tvö ssé g motı́vumait idé zi. A feszü let kö zé ppontjá ban, ezü st tokban egy Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, a levéldíszek fordulataiban pedig tizenkilenc magyar szent, illetve boldog ereklyé i
talá lható k.
Nekü nk, kereszté nyeknek ugyanazt az utat kell bejá rnunk,
mint az Isten Giá nak. A krisztusiak, kereszté nyek é letú tja a
Golgotá n keresztü l vezet az ö rö k é letre.
A kereszt, a lé pcső , a lé tra a fö ld é s az é g ö sszekö tő jeké nt az
Úrhoz vezető jelképek. Nemcsak a kereszt, hanem az
ereklyé k é s á ltaluk az az ü zenet is já rja az orszá got, hogy
mindannyian életszentségre vagyunk meghíva. Mi is
magyar szentek vagyunk vagy lehetné nk. A szentek hordoztá k a keresztjü ket. Ezt Jé zussal együ tt tetté k.
Jé zus Krisztus kereszthalá la ó ta a kereszt tö bbé má r nem
kivé gző eszkö z, hanem a tiszta szeretet jele. Amikor szentá ldozá shoz já rulunk, kö zö ssé get vá llalunk a keresztre feszı́tett Krisztussal.
A kereszthordozás által vezeklünk saját bűneinkért, a
szenvedé ssel, a kereszthordozá sunkkal tehá t elő re haladhatunk az életszentség útján.
Az Eucharisztia UJ nneplé sé ben Isten a vilá g legnagyobb ajá ndé ká t ké szı́ti szá munkra. Sajá t magá t adja. Neked é s nekem.
Mert Isten csak ajá ndé kozni tud. A vilá got szeretetbő l teremtette és szabadnak. Életet ajándékozott neked és
nekem. Minden nap megajándékoz a közvetlenségével.
Ha Isten nem ajá ndé kozna tö bbé semmit, akkor elveszné nk.
Az ő ajá ndé ká bó l é lü nk, az ő á ldá sá val. Isten nem olyan
ajá ndé kozó , aki fé lté kenyen megkö veteli, hogy viszonozzá k
az ajá ndé kait. Az egyetlen, amit tő lü nk vá r, a szı́vü nk é s a
hála.
Eucharisztiá nak (gö rö gü l eucharisztia=há laadá s), amelyet
az ő segyhá z istentiszteleté n a kenyé rnek é s a bornak Krisztus testé vé é s vé ré vé való á talakulá sa elő tt mondtak. Ké ső bb
a szó az egé sz szentmise ü nneplé sé t jelentette.”
Amikor az,,Eucharisztiá t” ü nnepeljü k, akkor egé sz teremté s
ad hálát Istennek.

SHIJKJLM MH ENOPMLQRHSQM …
Az utolsó vacsorá n Jé zus velü nk, velem akart maradni. Ezé rt
nem csak arra volt hajlandó , hogy emberré vá ljon, hanem
ezen messzemenő kig tú l megy. A kis kenyé rdarab é s egy
csepp bor szı́ne alatt is jelenvaló vá vá lt, hogy Gizikailag talá lkozhassunk. Szá momra ez az Isten á ltal nagyon vá gyott kö zvetlen talá lkozá s való sul meg az Oltá riszentsé gben, leginká bb egy-egy szentsé gimá dá s vagy szentá ldozá s á ltal. E- n ezt
a talá lkozá svá gyat é ltem meg akkor is, amikor Jé zus lehető vé
tette, é desanyá m fö ldi é leté nek utolsó napjá n é s mindennapi
á ldozá si szá ndé ká nak megfelelő en, hogy é desanyá mat, bá r
toló kocsijá ban, de elkı́sé rhettem csalá dunkkal szentmisé re, é s ő az Oltá riszentsé ghez já rulhatott.
Cseh Gá bor
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A SZENTMISE (X. RÉSZ)AZ ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE
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.

é s bort, amit a misé ző pap
á tvesz. Ná lunk vasá r- é s ü nnepnapokon egy akolitus é s
egy vilá gi hı́vő hozza az adomá nyokat az oltá rhoz.
A felajá nlá shoz való tá rsulá s
gyakorlatiasabb ré szeké nt
ekkor tartjá k a perselyezé st.
Ezeknek a kü lső ajá ndé kokA hı́vek kö nyö rgé se utá n henak a belső ajá ndé kok lá tható
lyet foglalunk. Kö vetkezik a
jeleinek kell lenniü k. A felszentmise má sodik fő ré sze,
az á ldozat, az eukarisztia litur- ajá nlá sban a hı́vek szemé lyesen is ré szt vesznek, lé lekgiá ja, melynek sorá n bekapben felajánlják Istennek a jö csoló dunk Jé zus Krisztus kevő re vonatkozó jó elhatározáresztá ldozatá ba. Elő szö r az
adomá nyok elő ké szı́té se tö r- saikat, múltbéli sikereiket
(hálát adnak é rtü k), é sté nik. Az oltá ron az egyik
akolitus az oltá rterı́tő re elhe- szenvedéseiket. Fontos, hogy
lyez egy kisebb né gyzet alakú oda tudjuk tenni az oltá rra
sajá t magunkat is, hogy amint
fehé r szı́nű terı́tő t
(korporá lé t), amelyre a szent a kenyerü nk é s a borunk,
munká nk gyü mö lcsei, ú gy a
edé nyek, a kehely, a paté na
magunk é lete is Krisztussá
(aranyozott tá nyé r) é s az á llé nyegü ljö n. Tulajdonké ppen
doztató kehely kerü l majd. A
misekö nyvet is az oltá rra he- ez az é rtelme az adomá nyok
elő ké szı́té sé nek! A pap imá ra
lyezik.
szó lı́tja fel a hı́vő ket.
Az elő ké szı́tő kisasztalró l az
oltá rhoz hozzá k az eukarisztia Összeállította:
Szűcs Tamás
ü nneplé sé hez a kenyeret
(ková sztalan kenyeret: ostyá t)

Szent Rita: Egy meghallgatott imádság
Erő t ké rtem az U- rtó l,
s OO nehé zsé geket adott, melyeken megedző dtem.
Bö lcsessé gé rt imá dkoztam,
é s problé má kat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Elő menetelt ó hajtottam,
gondolkodó agyat adott é s testi erő t kaptam, hogy dolgozzam.
Ké rtem bá torsá got,
é s Isten veszé lyeket adott, melyeket legyő ztem.
A- hı́tottam, hogy szeretni tudjak,
é s kaptam az U- rtó l bajba jutott embereket, akiken segı́tsek.
Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jó ra,
é s mindent megkaptam, amire szü ksé gem volt.
Imá dsá gom meghallgatá sra talá lt.
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Egyházmegyei örökimádás
a 2019-es évben is!
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r
pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros
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A nagylé tszá mú
kö zö nsé g há lá s
tapssal fogadta a
Fenná llá sá nak 30 jubilá ló együ ttes
é ves é vforduló já t ü nnepi hangversenyé t.
ü nnepelte 2018Farkas E- va
ban a Dr. Mihá lka
Erzsé
b
et
polgá rGyö rgy Vá rosi
mester
asszony
Vegyeskar.
Ebbő l az alkalombó l az advent idejé n, december elismerő szavakkal mé ltatta a kó rus tevé kenysé gé t, a
vá ros kulturá lis é leté ben betö ltö tt szerepé t. UJ nnepi kö 8-á n szı́nvonalas jubileumi koncertet adott a kó rus a
szö ntő je utá n emlé klapot adomá nyozott a jelenlé vő alaBelvá rosi Szent Istvá n kirá ly katolikus templomban.
Abban a templomban, ahol 1988-ban az első fellé pé sé t pı́tó tagoknak, akik kö zü l heten mé g ma is a
vegyeskarban é nekelnek. Ugyancsak emlé klappal kö tartotta.
Az együ ttest Pá lfai Zoltá n plé bá nos – aki maga szö ntö tte az egykori karnagy, Dr. Mihá lka Gyö rgy felesé gé t é s Giá t.
is a kó rus tagja – kö szö ntö tte.
A koncert utá n a plé bá nia szeretetvendé gsé ggel
Az ü nnepi hangverseny betekinté st adott a
vá
rta
a
kö
zö nsé get, a vegyeskart.
vegyeskar repertoá rjá ba. Az első ré szben az adventhez,
A jubileumi rendezvé nyt a kó rus benső sé ges
a kö zelgő kará csonyhoz kapcsoló dó , jó ré szt egyhá zi
hangulatú ü nnepi vacsorá val zá rta.
mű veket é nekelt a kó rus. A má sodik ré szben vilá gi,
klasszikus é s kortá rs zeneszerző k mű veit adta elő az
é nekkar. A nő i kar, a szó ló é nek é s a né vadó karnagy, Dr.
Szirbikné Baranyi E- va kó ruselnö k
Mihá lka Gyö rgy egy mű ve tová bb szı́nesı́tette a mű sort.

Jubiláló
vegyeskar

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
Böjte Csaba: mindenki a maga útját a portá lunkkal Bö jte Csaba, biztatva erre a
felké szü lé sre az embereket.
kedvese felé járja meg
A Házasság Hete
programsorozat részeként Makóra
látogatott Böjte Csaba. A ferences
rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója A szerelem tanösvényről tartott előadást a
Korona dísztermében, ahol teltház
fogadta.

A szerzetes elő adá sá ban szó lt A szerelem tanö své nyrő l,
amelyet Pető Gi kö lté szete ihletett, é s
amely a romantiká ró l szó l, ami a szerelemhez szü ksé ges.

A há zassá g olyan, mint a sı́zé s; ha valaki a hegyrő l rosszul jö n le, jó nagyot
esik, ö sszetö ri magá t, de abbó l nem
azt a kö vetkezteté st kell levonni, hogy
milyen hü lyesé g a sı́zé s, hogy buta
volt, aki kitalá lta, hanem azt kell meggondolni, az illető nem tú l hamar kö tö tt-e lé cet a talpá ra, é s a fekete pá lyá ra nem kellett volna talá n rö gtö n rá menni? Mert ö nmagá ban a sı́zé s egy csodá latos dolog, a repü lé s az é g é s
fö ld kö zö tt, nagyon-nagyon izgalmas,
de persze rá kell ké szü lni.
Ugyan ezt gondolom a há zassá gró l is,
az Isten drá ga ajá ndé ka, ez egy csodá latos, szé p dolog annak ellené re, hogy
é n cö libá tusban é lek, de rengeteg Giatalt ké szı́tettem fel a há zassá gra, illetve
ezü st- é s aranylakodalomra – osztotta
meg a há zassá gró l szó ló gondolatait
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Biztatni fogom a jelenlé vő ket, hogy já rjá k ezt az utat. Pető Gi szé p versé bő l erő t
merı́tve, egy kis romantiká val, jó kedvvel, derű vel, é rzé kkel, lelkisé ggel, mindenki a maga ú tjá t a kedvese felé já rja
meg – emelte ki Bö jte Csaba.
Az elő adá s mellett adomá nyokat is
gyű jtö ttek a 25 é ves Szent Ferenc Alapı́tvá ny szá má ra, amely 83 telepü lé sen
mű kö dtet há zat; kö ztü k vannak nagyobbak is, pé ldá ul Dé va, ahol 150 gyermek van, de van
olyan is, ahol 10-12 gyermek van – tudtuk meg Bö jte Csabá tó l, aki elmondta:
minden adomá ny jó l jö n szá mukra, fő leg té len, mert nagyok a kö ltsé gek. –
Egy ilyen nagy csalá dná l, tö bb mint
2100 gyermekü nk van, minden tá mogatá s jó l jö n – fogalmazott a szerzetes.
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Zárvatartás
- Gondolatok Szabó Magda Az ajtó c.
előadás kapcsán –
Páger Antal 120 éves lenne idén. Immár
16. alkalommal adták át Páger Antal pecsétgyűrűjének hiteles mását, ezúttal Hegyi Barbara színésznőnek. Az ajtó Szabó Magda Abigél mellett talán legismertebb
regénye. A lelkes közönség mintegy jutalomjátékként élhette át
a Hagymaházban leghíresebb karakterének, Szeredás
Emerencnek megformálását a művésznő alakításaként.
A ké t felvoná sbó l á lló szı́nmű ö rö k
emberi ké rdé seket vet fö l. Talá n első
a szolgálat és a kiszolgálás témája. A
Budá ra kö ltö ző é rtelmisé gi há zaspá r
csak egy azok sorá ban, akikrő l az idő s
há zvezető nő , Emerenc gondoskodik.
Valami titokzatos okbó l sokan é pp ezt
a dolgos, szigorú erkö lcsű , karaká n,
rigoró zus asszonyt alkalmazzá k, mé g
akkor is, ha valaki má s (Sutu) ö nmagá tó l felkı́ná lkozik. Anna, az ı́ró nő é s
Emerenc kapcsolata hidegen indul,
kevé s a kö tö ttsé g: nincs meghatá rozva sem Gizeté s, sem Gix
munkaidő – mindenre annyi idő é s energia jut, amennyi kell.
Azaz Emerenc lá tá stó l vakulá sig dolgozik: (ki)szolgá l má sokat; talá n sejtjü k, hogy ö ltö zete é s gesztusai mö gö tt é rző szı́v
lapul, de ezt szigorú hatá rozottsá gá val é s elveivel palá stolni
lá tszik.
Ez a zá rt, magá ba forduló viselkedé s vezet el a kö zö mbö ssé g,
ill. a kö zö ny té má já hoz. A nő kı́vü l rekeszt mindenkit, aki a
kö zelé ben lehetne: a magá ny é s a tá rstalansá g jut osztá lyré szü l neki. Ez fel sem tű nik belü lrő l, hiszen teljesen lekö ti a
munká ja, esetleg mé g egy té má ja akad: a macská k. De az em-

ber nem gé p (ismerjü k Kosztolá nyi E- des Anna-tö rté neté t) –
ha valaki senkihez nem tartozik, az nem vezet jó ra,
Emerencet kezdetben senki nem fű zi magá hoz.
Anna azonban tö bbet gondol kettejü k kapcsolatá ró l, hiszen
beengedi laká sá ba, ı́gy csalá di é letü kbe is, é s ezá ltal kialakul
egyfajta kö tő dé s kettejü k kö zö tt. Ez má r nemcsak szomszé dsá g, valamifé le szolid bará tsá g is, amely nem á llı́tható szembe
Sutu é s Emerenc bará tsá gá val, csak má s: sokkal mé lyebb. Jó l
mutatja ezt az is, hogy Sutu elő re jelzi a visszafordı́thatatlant,
de Emerenc lesz ké pes cselekedni. Felmerü l itt is a ké rdé s:
hol a hatá r, amikor beavatkozhatunk má sok é leté be? A csendes Gigyelem, a tö rő dé s, az odafordulá s ké pessé ge má sokhoz nem mindenkinek adatik meg. Akinek zá rt a szı́ve,
annak biztosan nem.
A darab vé gé n a fő hő s sajá t szé gyene
miatt panaszkodik: a mindenki laká sá t megtisztı́tani ké pes idő s nő ajtaja
mö gü l iszonyatos bű z é rző dik. A
macská k sanyarú é leté rő l az eredeti
regé nybő l lé nyegesen tö bbet megtudunk, a szı́npadon csak utalá s tö rté nik
erre, hiszen az asszony minden macská t befogad, amik szempillantá s alatt
elmenekü lnek, mihelyt kiszabadulnak.
A szé gyent azonban nem kö veti megveté s, talá n csak szá nalom, hiszen a nő kezé bő l kicsú szott az é lete. Minden, ami szá má ra fontos volt, ö sszedő lt. Romokban hever az é lete, hiszen
nincsenek kapcsolatai, igazi bará tai, rokonai, akik testi-lelki
igé nyeirő l gondoskodhatná nak.
Ez a fenti megkö zelı́té s az é n szemszö gembő l szü letett, de
mindannyian hordozzuk magunkban azokat az é lmé nyeketemlé keket, amik alapjá n ı́té lü nk a mű tartalmá ró l,
mondanivaló já ró l.
Mé szá ros Ildikó

Szent VI. Pál pápa: Áldozat és szentség világban nincs áldozat nélküli megváltás (vö. Zsid 9,22),

és nincs megváltott lét, mely ne lenne egyúttal áldozati
lét. Az Eucharisztiában felkínáltatik minden kor kereszténye számára a lehetőség, hogy a szenvedések, meg nem
értések, betegségek mindennapi kálváriájának a megváltó áldozat dimenzióját adja, mely az egyének fájdalmát
Krisztus kínszenvedéséhez kapcsolja,
belebocsátva mindenki létét abban a
hitben átélt áldozatvállalásba, mely a
végső beteljesedéskor a feltámadás húsvéti reggelére nyílik.
Mennyire szeretnénk, ha megismételhetnénk a hit és a remény eme szavát mindegyikőtöknek személy szerint,
de főképp azoknak, akiket a szomorúság
vagy betegség sújt! A fájdalom nem
hasztalan! Az emberi fájdalom, ha egyesítjük Krisztuséval, megváltó értéket nyer magának Isten
VI. Pá l azt tanı́tja, hogy az Eucharisztia, ha ma- Fiának kínszenvedéséből.”
Eucharisztia: ı́gy szeret Isten, ı́gy szeret minket
gunkhoz vesszü k a szentmisé ben é s imá djuk, akkor
„táplálékunk és reményünk lesz a keresztény ember tanú- Krisztus!
ságtevő élete és örök életben megvalósuló beteljesedése
között feszülő időszakban.”
Szalainé Bálint Rózsa
„Végtelen távlatok nyílnak meg előttünk: ebben a
VI. Pá l pá pá nak az Eucharisztia - Ajándék,
jelenlét, titok című könyvéből válogattam isLEGENDA
mé t. Eucharisztia: A keresztáldozat újbóli
megjelenítése, a keresztény ember támasza és záloga című fejezetbő l kö zö lt ré szletek segı́thetnek minket, hogy az elő ttü nk á lló nagybö jti idő szakban gyakran elmé lkedjü nk
az utolsó vacsorá n é rtü nk megtö rt kenyé rrő l, Krisztus testé rő l, s az ő nagypé nteki keresztá ldozatá ró l, az oldalá bó l
folyó vé rrő l. Ezá ltal mé lyı́tsü k tová bb
hitü nket, hogy felfedezzü k az Eucharisztia való sá gá nak vé gtelen gazdagsá gá t, s
hogy ı́gy é letü nknek való ban é ltető forrá sá vá vá ljon.
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A \Q^Id`Ma `]J MLLM \M` RH_a- tö t. A bö jt soha nem kö nnyű . OO szinté n
Rcd], MJQe \M`, PM`]J MLLM, MJQ szó lva, a bö jt a legmegterhelő bb feladat,
amivel valaha is talá lkoztam. Jé zus tisz\Mdf! – EeQS SS]Q`
Az é tel volt az a csá bı́tá s, ami bű nbe
vitte A- dá mot é s E- vá t, é s ami elő idé zte
az emberisé g buká sá t. Jé zus az é telektő l
való tartó zkodá ssal kezdte meg fö ldi
szolgá latá t.

tá ban van azzal, hogy mennyire nehé z
megtagadnunk magunktó l az é telt.

A bö jtö lé snek akkor van é rtelme, ha
imá dsá ggal pá rosul. Ha csak annyit teszü nk, hogy tartó zkodunk az é telektő l,
akkor csak é hezü nk. A bö jtben, ö sszponFö ldi szolgá latá nak legelső tapasztalataké nt Jé zus é hsé get tosı́ts az imá dsá gra é s Isten Szavá ra!
é rzett. A szomjú sá g volt, amit megé lt, mikö zben haldokolva
Mindig lehet kibú vó t talá lni a bö jt aló l, ezé rt el kell hatá rozfü ggö tt a kereszten.
nod, hogy megteszed, é s majd minden má s megy a maga ú tA test feletti uralom nyitotta meg az ajtó t a bű n kı́sé rté se elő tt já n.
az E- denkertben, de Jé zus á tvette az uralmat a teste fö lö tt,
hogy megtö rhesse a kı́sé rté s erejé t. Amikor Jé zus negyven Ha odaszá nod a bö jtö lé sre a Nagybö jtö t, a tavasz első napjait,
napon keresztü l bö jtö lt, a Sá tá n kı́sé rtette OO t, é s megpró bá lta akkor azzal az egé sz elő tted á lló é v meneté t meghatá rozod, é s
elé rni, hogy az é tel utá ni vá gyá ra ö sszpontosı́tson megbı́zatá - Isten az egé sz é vben megá ldhatja az é leted, ahogyan az egé sz
napodat meghatá rozza, ha korá n reggel keresed OO t!
sa, az Atya cé ljai helyett.
Papnö vendé k voltam, amikor elő szö r teljesı́tettem a nagybö j- Kı́vá nom mindenkinek, a bö jtben nyı́ljon szé lesre a remé nye
az ö rö k ü nnep felé !

TMLSR \]^_`a M KbHbRRcd_`acLS!
A csodá hoz elengedhetetlen az ima (reggeltő l
estig, amikor csak eszedbe jut: tv, telefon,
internet, zene, vita, dü h, szó rakozá s, stb…
helyett)! Legyü nk együ tt a templomi szertatá son is! Szakı́ts idő t arra, hogy eljuss Hozzá !

BALÁZSÁLDÁS

KÉZMŰVESKEDÉS A PARÓCHIÁN

BbhS cR IJM M KbHbRRcd_`acLS

Né há ny gyakorlat:
Hé tfő é s szerda hú smentes, esetleg á llati eredetű é telek kerü lé se

“Keressé tek elő szö r Isten orszá gá t é s az OL igazsá gá t; é s
a többi megadatnak néktek.” (Mt ⁰ ,77)

A hé tkö znapok, esetleg az egé sz nagybö jt alatt tartó zkodunk
a hú stó l, vagy minden á llati eredetű é teltő l

Vannak, akik egy napig bö jtö lnek, má sok há rom napig,
egy hé tig, vagy aká r negyven napig. Amikor kö zö ssé gké nt
valamennyien együ tt bö jtö lü nk, Isten irá nti szeretetü nket
fejezzü k ki, aki kö zö ssé gké nt é s egyé nileg is megjutalmaz
minket ezé rt az á ldozaté rt.

Ré szt veszek a templomi szertartá sokon
Naponta 3-szor elmondom a Miatyá nkot
Napi 1 ó rá t Szentı́rá s olvasá ssal, imá dsá ggal tö ltö k (aká r 2-3
ré szletben)
Vé gig olvasom az U- jszö vetsé get, Zsoltá rokat, Pró fé tá kat…
Lemondá s valamirő l egé szen hú své tig, amely segı́t, hogy
megé ljem az é hsé g é rzeté s, a vá gyat, hogy szű k nekem
ez a vilá g, é s szeretné k ré szese lenni az ö rö k ü nnepnek
Az U- r alig vá rja, hogy elhalmozhasson ö rö mé nek ajá ndé kaival! Mire vá rsz!?
Gyere é s bö jtö lj velü nk a kö zö ssé gü nké rt!

L./012.304 R567:
N829:;</ 4=517>.6
18.00 órától Előszenteltek Liturgiája
N829:;</ ?84>168@<8.6
7.30 órától Reggeli Isten sztelet
8.30 órától Szent Liturgia
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Amikor valaki Nagybö jtben bö jtö lni kezd, akkor ö sszekapcsoló dik sok ezer kereszté nnyel a vilá gon, akik ebben az
idő ben szinté n bö jtö lnek. Má r egyetlen ember bö jtö lé sé ben
is hatalmas erő van, de ha egy csoport kezd bö jtö lni, akkor
ez az erő megsokszorozó dik!
Né ha semmi kedvet nem é rzü nk az imá hoz, de amikor
bö jtö lsz, akkor imá dkozz is! Meglepő dsz majd, amikor az
ö rö m megjelenik. Mintha a menny leszá llna é s dicső sé g tö lti
majd be a szı́vedet.
A bö jtö lé skor é hsé get é rzü nk. A Gizikai é hsé gü nkö n tú l,
ha engedjü k, á tragyog Isten utá ni lelki é hsé gü nk. Gondolj a
Já kob kutjá ná l tö rté nt esemé nyre! A szamariai asszony Gizikailag volt szomjas é s Jé zus az é lő vı́z ı́gé reté t hagyja rá !
Amikor megé led a lelki é hsé get, erejé t veszı́ti a Gizikai é hsé g,
é s az imá ban talá lkozhatsz Teremtő nkkel, aki sajá t asztalá hoz akar ü ltetni! De ha mindig kielé gı́tjü k é hsé gü nket, evilá g
rabszolgá já vá leszü nk! A bö jt az ö sztö neid é s a szı́ved szabadsá gá t adja!
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Ökumenikus imahét – az indonéz ke- sal van a kö rnyezetre. Kü lö nö sen is alá á ssa az igazsá gszolgá ltatá st é s a jogalkalmazá st. A gazdagok é s a szegé resztények útmutatásával

nyek kö zti szakadé k egyre mé lyü l, s haA kereszté nyek minden é v
bá r az orszá g jelentő s termé szeti erő forjanuá rjá ban a vilá g minden
rá sokkal rendelkezik, mé gis botrá nyos
tá já n azé rt gyű lnek ö ssze, hogy imá dmó don sokan szegé nysé gben tengő dnek.
kozva nö vekedjenek az egysé gben, ı́gy
A kö zö ssé geket egymá s ellen fordı́tó raKrisztus gyó gyı́tó kegyelmé nek eszkö zedikalizá ló dá s fokozó dik. Ezt a kö zö ssé gi
ivé vá ljanak a szé tszakadozott vilá g
mé dia visszaé lé se csak sú lyosbı́tja azzal,
helyreá llı́tá sá ban.
hogy dimenzioná l egyes kö zö ssé geket.
A Krisztus-hı́vő k egysé gé ért tartott
Egy ilyen kö rnyezetben a kereszté ny kö 2019-es imahetet az indoné z kereszté zö
ssé
g
ekben
ú
jra tudatosul az egysé g fontossá ga, é s
nyek ké szı́tetté k elő . Indoné zia 265 millió lakosá nak kb.
86%-a muszlim, é s ı́gy a vilá g legnagyobb muszlim lé - kö zö s elkö telezettsé ggel, együ ttesen emelik fel szavukat
az igazsá gtalansá gok ellen. OO k má r meglekszá mú orszá ga. A né pessé g 10%-a a
é rtetté k, hogy csak a Krisztusban megé lt
kü lö nbö ző hagyomá nyokat kö vető keegysé gü k á ltal ké pesek felvenni a harcot
reszté ny kö zö ssé gekhez tartozik. Az oraz igazsá gtalansá ggal szemben é s szolszá gban tö bb mint 17 000 szigeten 1340
gá lni az attó l szenvedő á ldozatok javá t.
kü lö nbö ző né pcsoport é l, akik 740 kü ezé rt vá lasztottá k az idei imahé t mottó lö nbö ző helyi nyelvet beszé lnek.
já ul a Má sodik Tö rvé nykö nyv igé jé t: „Az
Ahogy oly sok má s orszá gra, ú gy Indoigazságra és csakis az igazságra törené ziá ra is igaz, hogy az utó bbi é vtizedek
gazdasá gi nö vekedé sé nek kö zé ppontjá ban a verseny á ll. kedj…” (MTörv 5⁰ ,5² -20).
Zoltán atya
A korrupció ezer alakban ü ti fel a fejé t. Megfertő zi a tá rsadalmat, a politiká t, az ü zleti vilá got, é s romboló hatá s-

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
HITTANOS FARSANG ÚJVÁROSON 2019-BEN

Adventi „jócselekedet”
Az advent folyamá n felmerü lt az ö tlet, hogy a szoká sos é lelmiszergyű jté s mellett, má s mó don is segı́tsü nk rá szoruló csalá dokon. Az ú jdonsá g abban jelentkezett, hogy a hangsú lyt a szemé lyes talá lkozá sra helyeztü k. Erre a kezdemé nyezé sre megalakult egy 10 fő bő l á lló ö nké ntes csoport. A gyű jté s cé lcsoportja az egyedü lá lló é s nehé z kö rü lmé nyek kö zö tt é lő emberek voltak. Az elő ké szü let sorá n megbeszé ltü k, hogy mi az, amivel segı́teni tudná nk a mindennapi szü ksé gleteikben. Elhatá roztuk,
hogy cukrot, szá raz té sztá t é s é tolajat gyű jtü nk, valamint kivá ló ö tletké nt jö tt, hogy a té li idő szakra való tekintettel tü zelő anyagot is adjunk. A felajá nlá sok segı́tsé gé vel 20 darab bő sé ges csomag ké szü lt el, melyet az ismeretsé gi kö rü nkben é lő rá szoruló csalá dok kaptak meg. Az adomá nyokat szemé lyesen jutattuk el mindenki szá má ra, amit ö sszekö tö ttü nk egy kis beszé lgeté ssel é s kö zö s imá val is. OJ rö mmel tö ltö tt el bennü nket, hogy minden csalá dná l há lá val telt szı́vvel fogadtá k a segı́tsé get é s né hol kö nnyekig megható dtak velü nk együ tt. Mé lyen megdö bbentü nk a lá togatá sok sorá n, hogy a kö zvetlen kö zelü nkben lé vő emberek, milyen szegé nysé gben é s kö rü lmé nyek kö zö tt é lnek. Az adomá nyosztá s a kará csonyi idő szak egyik legszebb é lmé nye volt szá munkra. Kö zvetı́teni tudtuk sok jó ember szá ndé ká t a né lkü lö ző k felé é s ezá ltal mi is tö bbek lettü nk,
erő t é s lendü letet kaptunk, hogy e nemes feladatot a nagybö jti idő szakban is folytassuk. Mindenkinek kö szö njü k, aki bá rmi
mó don segı́tettek, hogy ez az akció lé trejö hetett.
Baranyi Kati
Szabó ki Melinda
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Adományt osztottak a máltaisok: 3 cukrot, konzervet, é dessé get, illetve a makó i gazdá któ l szá rmazó
faluba vittek tartós élelmiszereket lisztet – a karitatı́v szervezet munkatá rsai csomagokba raktá k. Eze-
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ket há rom kö zsé gben, Apá tfalvá n, Magyarcsaná don é s Nagylakon
osztottá k ki. Minden faluba 10-10 csomag jutott.
Há rom kö zsé gben osztott a rá szoruló knak
Magyarcsaná don ezeket a polgá rmesteri hivatartó s é lelmiszerekbő l
talban adtá k á t – az é rintettek, mint tapasztalá lló csomagot a Má ltai
tuk, há lá san fogadtá k az adomá nyokat. A falu
Szeretetszolgá lat makó i
első embere, Farkas Já nos azt mondta, ez nagy
csoportja januá rban. A
segı́tsé g a má sfé l ezres lé lekszá mú kö zsé gnek,
kisbuszt Magyarcsaná dhiszen a hivatalban rendszeresen tá mogatá sé rt
ra kı́sé rtü k el, ahol tı́z
jelentkező csalá dok szá ma nagyjá bó l 30. Azt,
csalá d kapott az adomá nybó l.
hogy kö zü lü k ki kapjon a csomagokbó l, a hivaDecemberben a nagyá ruhá zakban szerveztü nk
tal munkatá rsai annak alapjá n dö ntö tté k el, hol
adomá nygyű jté st. Ez egytonná nyi eredmé nyt
van a legtö bb gyerek. A polgá rmester azt is
hozott, é s olyan jó l sikerü lt, hogy a kará csonyi
elmondta, az ö nkormá nyzat tü zelő vel, illetve
ajá ndé kosztá son kı́vü l mé g most is tudtunk
anyagi tá mogatá ssal segı́ti a nehé z helyzetben
tartó s é lelmiszert hozni a rá szoruló knak – mondta Kó má r Má tyá s, a
lé vő ket – az igé nylő k szá ma azonban szerencsé re csö kken, mert
Má ltai Szeretetszolgá lat makó i szervezeté nek vezető je.
egyre tö bben el tudnak helyezkedni.
A felajá nló któ l kapott adomá nyokat – fő ké nt tartó s é lelmiszereket:
hogy elkezdte ezt a beszé dsorozatot? Nem é rtik a hı́vek a
szentmisé t?

Interjú Gyulay Endre
vasmisés püspök atyával
(4. rész)
Papszentelése 65 éves évfordulója alkalmával
beszélgetek otthonában Gyulay Endre püspök
atyával, aki két évet töltött Makón, a szervita kápolnában.
P.Z.: Egy pap számára kiemelt jelentőségű az Eucharisztia,
a szentmise megü nneplé se. Egy kisgyermeknek hogyan
mondaná el ma, mi a szentmise?
Gy.E.: Nagyon egyszerűen. El kell mondani, hogy Jézus mindenkit szeret. Meg kell mutatni, hogy a gyerekeket mennyire szereti é s
be kell mutatni az utolsó vacsorá t, be kell mutatni a szentá ldozá st.
Ennyire szeret Jé zus, hogy mindent odaad é rtü nk. Azt egy gyerek
nagyon jó l tudja, mert ha a szü leinek az á ldozatá t tudatosı́tjá k benne, komolyan veszi, é s hogy a kibontakozá shoz, az egé sz
é lethez kapcsolatba kell lenni ezzel a Jé zussal azé rt, bocsá nat – „etet” bennü nket aká r minden vasá rnap is,
hogy elegendő erő nk legyen a kö vetkező hé tre. E- n azt
hiszem, hogy ezt ú gy bele lehet vinni. Megboldogult iGjú
koromban Mező hegyesen az első á ldozó kat a tanyai iskolá kban egyá ltalá n nem lehetett tanı́tani, nem mertek
jelentkezni, de ké t hó napra a tá volsá g miatt volt engedé lyem. Tı́z majorbó l nyolcban elő ké szı́tettem első á ldozá sra. Csiná ltam egy anyagot, Merx Elemé rnek a hittanó rá i, vagy kateketikai ó rá i segı́tettek benne, azt kiteljesı́tettem é s hetenké nt ugyanazt az anyagot leadtam hat
iskolá ban, tehá t lá ttam a folyamatá t az egé sznek. Az volt
az é rzé sem, hogy nagyon jó l á tveszik, á té rzik az Atya
szereteté tő l kezdve Jé zus á ldozatá n keresztü l a szentmisé nek a
lelké t, é s hogy mi minden kö vetkezik belő le. A pü spö ki kar á ltal
meghirdetett hittankö nyv-pá lyá zaton má sodik dı́jra kerü lt ez a
kö nyv-tervezet, de aztá n az első dı́jas ké szı́tette el az első á ldozó k
kö nyvé t, ami termé szetes. Egy nehé zsé g van: a szü lő k á ltalá ban
nem nagyon kultivá ljá k, nem nagyon é rzik á t, mit jelent a szentmise, tehá t mé g a szü lő kkel szembe is egy kicsit á llá st kell foglalni –
nem ellenü k, szembe – é s ő ket is rá kellene venni, hogy egy kicsit
mé lyedjenek el ebben.
P.Z.: Ha elkezdenék egy ilyen mondatot, hogy Számomra
az Eucharisztia… – akkor pü spö k ú r hogyan fejezné be?
Gy.E.: Nem tudok erre mit mondani, ha azt mondom, hogy minden, akkor minden. De há t ez nem igaz, mert egy vilá g is van, meg
sok minden van, de az Eucharisztia első helyen van mindenké ppen.
Mi a szeminá riumban Pá ter Hunyá ná l a Jé zus Szı́ve tiszteletre mentü nk rá , ami ugyanaz tulajdonké ppen é s a felajá nlá s, az ö ná tadá s,
egyé b, ez a konszekrá ció ja, odaadá sa a papi é letnek, tehá t é n azt
hiszem, hogy a kö zpontban ott kell, hogy á lljon.

Gy.E.: Először is, ha megkérdezi, hogy hova megy, akkor elmondja, hogy megyek szentmisé t hallgatni. Ez egy nagyon jó dolog
volt, amı́g latinul ment a mise nagy ré sze. Akinek volt Missale a
kezé ben, az tudta kö vetni, akinek nem, az nem. Ma azonban nem
lehet hallgatni a szentmisé t. Tehá t itt nagyon komolyan, tö rté nelmileg kell bemutatni, hogy alakult ki, s ez segı́t a megé rté sben. Most ha
eljö n, felmutatom az Oltá riszentsé get é s lá t egy darab kenyeret,
akkor ez egy nagyon jó dolog. Otthon is, ha ré gen leesett a kenyé r,
megcsó kolta, mert Jé zusra emlé keztette. Ma fordı́tva van inká bb,
hogy az Oltá riszentsé g is a kenyé rre emlé kezteti. Tehá t itt komoly
hiá nyossá gok vannak a ké pzettsé gben é s a lelkisé gben. Ké pzettsé g
né lkü l nincs lelkisé g. A lelkisé g megő rzi azt a ké pzettsé get, hogy ott
má r é rzelmileg é s szeretetben is ö sszekapcsoló djon. U- gy é rzem,
hogy amikor ezt a kö nyvet kiadta a Szent Istvá n Tá rsulat, é n mé g
ö tven vagy nem tudom há ny kö nyvet akartam ké rni
tő lü k, é s a boltokbó l ö sszeszedve sem tudtak huszonegypá rná l tö bbet adni. Tehá t elkapkodtá k. Nem tudom,
há ny ezer pé ldá nyban adtá k ki. Ez nem tudomá nyos
dolog, egy pici tudomá ny van benne, de az, hogy mit
kell, hogy kell rá ké szü lnö m, hogy kell ott há lá t adnom,
hogy kell rá gondolnom, hogy kell leborulnom elő tte é s
ı́gy tová bb, tehá t valahol a lelkü leté t, lelkisé gé t kell
talá n az egé sznek elő szö r megé rteni é s aztá n á t lehet
é lni.
P.Z.: Tehát azt tapasztalta, hogy ez hiányzik a hívekbő l?
Gy.E.: Biztosra veszem. Most az Eucharisztikus
Kongresszusra való ké szü letben rettentő sok szó esik a szentsé gimá dá sró l, ami nagyon fontos, de a szentmise mé g fontosabb, mert
ott „ké szü l” a kö ztü nk maradó Jé zus Krisztus az Oltá riszentsé gben,
é s az egyhá z parancsá ban vilá gosan ott van a vasá rnap megszentelé se a szentmisé vel. Amı́g ezt nem é li meg, nem csak tudja, é li meg,
addig nem megy. Ha é n nem tudok rá né zni az Oltá riszentsé gre,
hogy ez Jé zus Krisztus, akkor nem vagyok ott a szentmisé n, csak
testileg. A jezsuita templomban, amikor a II. Vatiká ni Zsinat utá n
voltunk (liturgia megú jı́tá s, magyar nyelv é s egyé b), egy csomó mé g
a nosztalgiá ban benne volt, hogy milyen szé p a latin, mert nem é rtettü nk semmit, csak ü ltü nk, vagy é nekeltü nk, tehá t valahol meg
kellett mutatni, hogy mirő l van szó . Teljes é vet szá ntam rá , minden
prediká ció ban szeptembertő l jú niusig vagy má jus vé gé ig – az ü nnepeket kivé ve – é s ké szü ltem fö l minden dologra, hogy mi is az a
fö lajá nlá s, mé rt mossa meg a kezé t, mert hogy az volt a ré gi fö lajá nlá s, mit hozzak é n, stb. Nem egy disznó t hozok a szegé nyeknek,
hanem a sajá t ö nmegtagadá saimat hozom é s ı́gy tová bb. Valahol az
egé sznek lelket adni, ú gy é rzem, hogy nagyon kellene é s kellett
volna má r eddig is.

P.Z.: Könyvet is írt a beszédgyűjteményeiből a szentmisé- (Folytatjuk!)
hez kö tő dő en AO mentő l á menig cı́mmel. Mi volt az oka,
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A tavalyi é v sorá n szü ksé gessé vá lt a templomkert kerı́té sé nek cseré jé re az ú jvárosi Szent László Király Plébánián. Köszönet Cs. Kiss Ernő és Czene János á ldozatos munká já é rt!
December 24-é n dé lutá n 3 ó rakor imá dsá g kereté ben osztottuk szé t a betlehemi lá ngot a
templomban. Az é jfé li szentmise elő tt fé l ó rá val kará csonyi muzsika segı́tett minket a rá hangoló dá sban. Az é jfé li misé t a vá rosi televı́zió kö zvetı́tette.
Kará csony első napjá n a 9 ó rai mise kereté ben templomunkban egy kü lö nleges betlehemes
műsort adtak a SZIGNUM iskola 4. évfolyamos tanulói, "Népek karácsonya" címmel. Csodálatos élmény volt!
Az é v vé gi há laadó szentmise 31-é n este 6 ó rakor kezdő dö tt Belvá roson. Aznap é jjel 23 ó rá tó l é jfé lig é nekes imá dsá got, virrasztá st tartottunk a templomban a bé ké ért.
2018. é v vé gi statisztika: Kereszteltek: 36 fő , Első á ldozó k: 21 fő gyermek, 3 fő felnő tt, Eskettek:
10 pá r, Elhunytak: 36 fő
Elké szü ltek az U- jszö vetsé g utolsó kö teté nek lapjai is. Há lá s kö szö net mindazoknak, akik kivetté k ré szü ket ebbő l a munká bó l!
Januá r 20-á n kezdő dö tt az egyetemes imahé t a kereszté nyek egysé gé ért. Aznap 17 ó rakor a
baptista kö zö ssé g Megyehá z utcai gyü lekezeti termé ben gyű ltü nk ö ssze. U- jvá roson 21-é n, hé tfő n, Belvá roson 25-é n, pé nteken 17h-kor voltak az alkalmak.
Februá r 2-á n, szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ü nnepé n a Ká lvá ria ká polná ban 9
ó rakor tartottunk szentmisé t.
2019. januá r 1-tő l az MKPK ú j stó ladı́jszabá st vezetett be. A tá blá zat a hirdető tá blá n megtalá lható .
2019 tavaszá n bé rmá lá s lesz templomunkban. Vá rtuk a 13. é leté vü ket betö ltö tt Giatalok é s felnő ttek jelentkezé sé t. Februá r
24-é n elkezdő dö tt a felké szü lé sü k. Imá dkozzunk é rtü k!
A Há zassá g hete kereté ben februá r 11-é n, a ká polnai este 6 ó rá s szentmisé t há zaspá roké rt
é s há zassá gra ké szü lő ké rt ajá nlottuk fel. Az utá na kö vetkező szentsé gimá dá st is há zaspá rok vezetté k. Ugyancsak hé tfő n este, 19 ó rá tó l Bö jte Csaba ferences testvé r tartott elő adá st
a Korona Szá lló dı́sztermé ben Szerelem tanö své ny cı́mmel.
A Há zassá g Hete kereté ben Levente Pé ter é s Dö brentey Ildikó é rkezett Makó ra a KE- SZ
helyi csoportjá nak szervezé sé ben.
Februá r 16-á n, szombaton 17 ó rakor taizé -i énekes imádság volt a templomban.
GYEP - GYErekek a Plébánián! Március 2-á n, dé lutá n birtokba vetté k a gyerekek a Plé bá niá t. Volt já té k, kacagá s, mozgá s, uzsonna, minden, ami egy hangulatos szombat dé lutá nhoz kell. E- s, hogy mikor lesz a kö vetkező ? MA- RCIUS 23-á n, dé lutá n 3-kor. Vá runk benneteket!
Má rcius 6-á tó l, Hamvazó szerdá tó l kezdeté t vette a nagybö jti idő szak. E szent 40 nap kiemelt ideje a megté ré snek, az imá dsá gban való elmé lyü lé snek é s a felebará ti szeretet gyakorlá sá nak. Nagybö jt pé ntekjein a
keresztutat Belvá roson 17:15-tő l imá dkozzuk.
A gyerekeket nagybö jt folyamá n a jó sá gliszt gyű jté sé re hı́vjuk!
Egyhá zkö zsé gü nk kö zö s bö jti szá ndé ka, felajá nlá sa: a bé rmá lá sra ké szü lő ké rt.
A má rcius 16 - 17-i hé tvé gé n templomunkba é rkezik a Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszus misszió s keresztje. A ré szletes program a plaká ton é s a szó ró lapokon olvasható .
Zará ndoklatot szervezü nk a csı́ksomlyó i pá palá togatá sra. Utazá s autó busszal. Szá llá s egyszerű kö rü lmé nyek kö zö tt az iskolanő vé rek szová tai há zá ban. Csak ú tikö ltsé ggel szá molunk: 15.000 Ft/fő . Ré szletek a szó ró lapokon. Jelentkezé s 5000 Ft elő leg beGizeté sé vel
Fidelis nő vé rné l má rcius 10-ig.
Farsang
Egy kı́nai iskolá ban farsang van. A gyerekek
ké szü lő dnek.
Chuan lesz az indiá n, Lee a hó ember, Cheng a telefon...
Felelős kiadó:
Pá lfai Zoltá n plé bá nos
Szerkesztés és tördelés:
Szű cs Tamá s
Fotó: Szabó Anita,
Mé szá ros Ildikó
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

HÁLAADÁS

JELENLÉT

KÜLDETÉS

