KEDVES HÍVEK!
HOSSZÚ IDŐ, GONDOS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA UTÁN JELENIK MEG ÚJRA EGYHÁZKÖZSÉGI
ÚJSÁGUNK ÚJ CÍMMEL, A RÉGI LAPOK HAGYOMÁNYÁT FOLYTATVA. A PALÁST SZENT
ISTVÁN KIRÁLYUNK KORONÁZÁSI PALÁSTJÁRA UTAL, KIFEJEZI A LITURGIA ÜNNEPÉLYESSÉGÉT, A MAGYARSÁGUNKAT, A TÖRTÉNELMI GYÖKEREINKET. A LEGENDA SZERINT HÍMZÉSÉBEN BOLDOG GIZELLA KIRÁLYNÉ IS RÉSZT VETT. EREDETILEG SZAKRÁLIS RUHADARAB, MISERUHA VOLT. KÍVÁNOM, HOGY A TUDÓSÍTÓ OLVASÁSA MINDIG
ÜNNEP ÉS ÖRÖM LEGYEN MINDENKI SZÁMÁRA!
A SZERKESZTŐ

KARÁCSONYI GONDOLATOK
„Fel nagy örömre megszületett,
aki után a Föld epedett!”
(Gárdonyi Géza)
Már november első napjai óta fokozatosan jelennek meg
a karácsonyi díszek, figurák, égők az utcákon, és az otthonokban. Idejekorán megkezdődik a látszat felkeltése. Jön a
karácsony. Egyrészről nagyfokú képmutatása ez a ma emberének, másrészről hatalmas erejű vágya a szeretet győzelmének megvalósulására.
Mindnyájan szeretnénk meghosszabbítani az ünnepet, a
karácsonyt a békének, a szeretetnek ünnepét. Ezért kerülnek oly hamar fel az égők. A másodperc egy-egy tört részére legalább eltűnődhetünk a karácsonyi égők fényén, és azt
képzelhetjük: minden szép a földön. Nyugalom van, béke
és szeretet. És ahogy elaltattuk magunkat, rögtön fel kell
ébrednünk és haladni, vagy inkább rohanni tovább az élet
útján. Mi magunk nem hagyunk időt és lehetőséget a csendre és megnyugvásra. Mi magunk nem hagyunk ünneplést az
élet szentsége és csodája fölött. Fantasztikusan érzelmi beállítottságú énekeket éneklünk, de ugyanakkor támogatjuk a
halál kultúráját az élet örömhírével szemben. Zengnek a
kisded születését hirdető énekek, de a mögöttes tartalom
hiányzik, hiszen nemzetünk hatalmas iramban fogy. Csilingelünk és közben elnézzük az egyedülálló idős emberek
elhagyatottságát. Hirdetjük a szeretet ünnepét, de bezárkózunk otthonainkba és még csak nem is ünneplünk közösen.
Vajon tényleg ilyen szomorú és kiábrándító a helyzet?
Az angyal azt hirdette: „Örüljetek pásztorok megszületett a világ megváltója! Dicsőség a mennyben Istennek és
békesség a földön a jó szándékú embereknek!” Isten egyszülött fia eljött azt emberek közé, hogy az emberek életét
véglegesen megváltoztassa. Ez a változás a megváltás. Isten
egyszülött Fia megváltott minket, megszabadított bűneinktől és nekünk életet ajándékozott. Azóta az élet örömhírét
hirdetjük minden embernek. Lesznek, akik nem hallják meg
a felszabadító üzenetet, de attól függetlenül az üzenet élő és
átható. Jöhet bármilyen lecsúszott kor, jöhet bármilyen felelőtlen emberi generáció, Krisztus szabadsága, és örömhíre
köztünk van és marad. Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és

mindörökké. Ő a szabadságnak, a szeretetnek meghozója.
Nem szabad, hogy elszomorítson napjaink tapasztalt élethelyzete, remélnünk kell abban, hogy ordas eszmék között
is győz a szeretet. Prohászka Ottokár a hitvalló püspök vallja: „Hiszek Jézus szentséges szívében. És mindent átölelő
nagy szeretetében. Hiszek a lelkeknek szent közösségében.
HISZEK A SZERETET VÉGSŐ GYŐZELMÉBEN!”
Arra hívok meg minden jó szándékú makói embert,
higgyünk együtt a szeretet végső győzelmében, s merjünk
ezért tenni! Lássuk meg azt, ami bennünket összeköt, és ne
csak az mozgasson bennünket, ami szétválaszt. Ha a legnemesebb eszmék csatározások kereszttüzébe kerülnek, akkor
sérül közösségünk, és sérül benne minden ember. Mindazok, akik bármit is tehetnek a közélet hangulatáért, kapcsolódjanak be a szeretet örömhírének, s az élet evangéliumának hirdetésébe. Mécs László pap-költő hitvallásához
csatlakozzunk mindannyian: „Vadócba rózsát oltok, hogy
szebb legyen a föld.”
Szeretettel várok mindenkit az éjféli Szentmisére, valamint
a karácsony napi és másodnapi ünnepi szentmisékre, hogy
együtt örvendezzünk a megváltó születése miatt, s hogy a
mi életünkben is megszülessen az isteni gyermek, aki lecsendesítette a világot.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a
Belvárosi Római Katolikus Plébánia nevében
minden jó szándékú embernek
áldott, boldog karácsonyt!
Czank Gábor plébános

KARÁCSONYI ÜZENET
Szegénynek születtem, mondja Isten,
hogy bennem gazdagságra lelj.
Mária fiaként születtem,
hogy neked is legyen édesanyád.
Éjjel születtem, hogy elhidd, én vagyok a világosság.
Szeretetből születtem,
hogy sohase kételkedj a szeretetemben.
Megalázottnak születtem, hogy legyőzesd a gőgöt.
Istállóban születtem, hogy te se vágyj palotára.
Gyöngének születtem, hogy sose félj tőlem.

MÚLTRAVALÓ

… Ebben a rovatban egy érdekes időutazásra hívjuk az olvasót! Makót egykor csodálatos tanyavilág
vette körül. Szinte minden itteni származású családnak van valamilyen kötődése a tanyasi élethez. Nehéz, fáradságos munkával kivívott, de sokszínű élet volt ez. Az őseink, ük- és dédszüleink világa…

BETLEHEMEZÉS A RÉGI TANYAVILÁGBAN
A makói tanyákon a régi időkben erősen élt a betlehemezés szokása. A fiúk karácsony idején 5-6 fős csoportokba szerveződve mutatták be a Kisjézus születéséről szóló párbeszédes előadásukat, melynek szövegét mindig az
idősebbektől tanulták. A tanyákba
egymás után bekopogtak, és énekekkel, ritmusos, rímes szövegekkel köszönték a háziakat.
A betlehemet „a gyerökök maguk csinálták, nem vásárolták.”
Kinézete egy templomra hasonlított. Két oldalán egy-egy
tornyot illesztettek hozzá. Kívülről piros papírral vonták be.
A tetején ezüstszínű csillag ragyogott. Nyitott kapuján az
épület belsejébe lehetett látni. A belsőt zöld mohával bélelték ki. Itt a karácsonyi történet szereplői voltak láthatók:
Szűz Mária, Szent József, a gyermek Jézus a jászolban, körülötte az állatok (ökör, szamár, bárány) és a pásztorok.
„Összeadtuk, egyik adott bárányt, a másik jászolt, kinek
mivolt.” –emlékszik vissza az egykori, ma már jóval a 80anon fölül járó egykori betlehemező. Belül egy szál gyertya
égett. A betlehemet két angyal vitte. „Két este möntünk.
Karácsonyeste mög István estén. Annyi különbség vót, hogy
karácsonyestén a Hej, víg juhászok, csordásokat énekeltük,
István estéjin pedig: Serkenj föl Szent István.”
Az angyalok hosszú fehér inget viseltek, fejükön
hengeralakú, ezüstszínű kettős kereszttel díszített, piros
papírföveget hordtak. Elöl haladt a vezérangyal. Egyik kezében ezüstpapírral bevont kardot tartott, másik kezével a

csöngőt rázta. A tanya előtt, amelyhez odaértek a vezérangyal külön is csöngetett. Az angyalok után következett a
csikós fején nemzetiszínű szalaggal
díszített kalappal. A szalag két vége
lefelé csüngött. Vállán díszes, sallangos karikás „ustor,” lábán sarkantyús csizma, melyet a szerepléskor össze-összepöndített. A csikós
„olyan igazi vagány gyerök vót.”
Végül következett az öreg gulyás.
Kifordított birkasubát, csizmát, kifordított kucsmát hordott. Kezében
láncos botot tartott. „Zörgött,
ahogy mönt. Belépésnél, szerepléskor ezzel koppantott. De
a kutyákra is ű vigyázott.” Ha a kutya gyütt „ű vigyázott
ránk hátulrúl.”
A gyerekek humoros előadását általában szívesen fogadták. „Möntünk tanyárúl, tanyára. Mögérköztünk: bevihetjük-é a Kisjézuskát. Azt mondták, hogy be. Akkor bevittük a
Kisjézuskát. Vót köztünk az öreg, az elmondott égy kis
beszédöt, eléneköltünk égy-két karácsonyi éneköt, előadtunk égy kis színjátékot. Möntünk egész éccaka. Vót, hogy
csak hajnalba értünk oda, két órakor. Úgy engedtek be gatyába, pizsamába. Szívesen fogadtak mindönütt.” A betlehemesek a játékért egy kis pénzt kaptak, volt, hogy süteménnyel kínálták őket.
A szokás az 1950-es években lassan elhalványult, és
megszűnt úgy a tanyákon, mint Makón. A városban, az
1990-es években a cserkészek élesztették újjá a
betlehemezés szokását.
Orbán Imre

KÖR-KÉRDÉS Legnagyobb keresztény ünnepeink egyike a Húsvét mellett. Ősi ünnep, fordulópont, a szeretet fénye
ragyog be minden családot ezen a napon. A Teremtő Isten lépett kapcsolatba Fia által az emberiséggel. Megkérdeztünk néhány templomba járót, nekik:
Mit jelent a Karácsony?

Gules Mihály
December 24-én reggel feldíszítjük a testvéremmel a
fenyőfát. Minden évben beosztjuk, hogy ki rakja fel a csillagot a
tetejére. Az idén Gabi következik.
Este közösen énekelünk karácsonyi
énekeket. Utána megajándékozzuk
egymást, ünnepi vacsorát eszünk, játszunk. Elárulok egy titkot: én előre
tudom az ajándékok rejtekhelyét…

Szűcs Lucia
Karácsony előtt egy nappal
felkeresünk egy ismerős családot és együtt közösen énekelünk. Szenteste otthon feldíszítjük a
fát. Énekelünk, vacsorázunk, anyukánk kalácsot, bejglit süt, töltött káposztát készít. Az ünnepi asztalnál ott
vannak a nagyszülők is. Sokat beszélgetünk ekkor az év dolgairól, történéseiről.

A KARÁCSONYFA A hagyomány szerint az első karácsonyfát a reformáció idején
freiburgi pékinasok állították a város kórházának udvarán, ágaira almát, diót,
püspökkenyeret tettek, hogy a szegények és betegek is örvendezni tudjanak a
Kisjézus születésének. A karácsonyfa díszei is biblikus szimbólumokat rejtenek.

Varga Tünde
Nekem a karácsony a csodák
csodája: csakis gyermeki egyszerűséggel lehet felfogni
üzenetét. A húsvéti titokra irányul:
azért öltött Isten emberarcot, hogy
emberi mivoltunkban meg tudjuk tapasztalni mindent felülmúló jóságát.
Karácsonyt nemhiába ünnepelték a
kommunizmus idején is, a legnagyobb
pártemberek családja körében is mint
a szeretet ünnepét. A Szeretet Istene
nem fárad bele minden évben újra és
újra megszületni szívünk bölcsőjében.
Végtelen a hála ezért Mária igenjéért…

Ádámnál-Évánál kell kezdenünk, hiszen az üveggömbök a bűnbeesés almáját jelképezik, a fenyőn végigfutó girlandok
pedig a kígyót szimbolizálják. Sötét kép ez, mint ahogy az év legsötétebb napjainak egyikén ünnepeljük a karácsonyt, de
a megváltást is előrevetítik. Isten nem hagyta, hogy a sötétség uralkodjon a Földön. Fellobbannak a gyertyák, megjelennek az angyalok, s a karácsonyfa tetején a betlehemi csillag örömmel hirdeti, hogy megszületett a Megváltó!

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Az ünnepek, jeles napok a hithez, valláshoz kapcsolódnak. A karácsony szláv eredetű szó, legősibb jelentése szerint átlépés, fordulónap. A téli napforduló, a Legyőzhetetlen
Nap születése kiemelt időpont volt a természetben élő emberek életében, pogány rítusok sokasága kötődött hozzá.
Különleges hangsúlyt kapott a fény, a fáklyák, később a
gyertyák gyújtása. A hideg és a sötétség megszüntetése
mellett a tűz mágikus eszköze volt a gonosz elűzésének.
Ezek a szokások részben beépültek a keresztény hagyományba, „megszentelődött” értelmet kaptak. „Mily csodálatos az isteni gondviselés! Amelyik napon a Nap született,
jött a világra Jézus Krisztus is!” - mondta Szent Ciprián
püspök a III. században. Ahogyan a Nap fénye és melege
legyőzi a sötét, téli hideget, úgy győzedelmeskedik Krisztus
a Gonoszon. Sötét, hideg reggelek, nyirkos, ködös szürkeség egész nap. A városban még a száraz őszt követő esőnek
sem lehet örülni, sárban járjuk a piszkos utcákat.

A rosszkedvű napokat azonban megszínesíti, örömtelivé
változtatja a várakozás, a lelki és fizikai felkészülés az ünneplésre. Az egyházi év ritmusa régen beépült a mindennapi életbe; az ünnepeket megelőző böjt, a vigasságok elhagyása, az elcsendesedés segítette a felkészülést. Tárgyakban, látványban mi sem szenvedünk hiányt, már november
elejétől aranyos díszbe öltöztetik a kirakatokat, az utcákat.
Beindul a vásárlási láz, minden vacaknak akad gazdája. De
vajon a van-e mód, hogy kicsit elcsöndesedjünk, lelkünket
is díszbe öltöztessük? Van-e idő elgondolkozni azon, hogy
mit ünneplünk, és miért is tesszük?
A várakozás, az advent négy hete hosszúnak tűnik, a tennivaló viszont temérdek, így karácsony napjaira sokan hajszoltak, teljesen kimerülnek. A kapkodás, a túlzott izgatottság, a mindenáron tökéletességre való törekvés rendszerint
visszaüt, és csalódást okoz. Tudatos, csendes készülődéssel,
a várakozás napjait is örömmel töltve, egymásra odafigyelve nagyobb esélyünk lesz a békés ünneplésre.
-szt-

MAGYARUL IS MEGJELENT A PÁPÁVAL KÉSZÜLT INTERJÚKÖTET
December 12-én Budapesten, a Loyola Caféban bemutatták a Világ világossága interjúkötetet. A Világ világossága Peter Seewald beszélgetéseit tartalmazza
XVI. Benedek pápával – kötetlen hangvételű beszélgetéseket változatos témákról.
KÖNYVESPOLCRA
A Világ világosságát megjelentető Új Ember Kiadó főszerkesztője, Rátkay Balázs a
pápa interjúkötetét ismertetve azt emelte ki, milyen nagy bátorság tükröződik benne. Enynyire nyíltan és bátran eddig még nem vallott magáról egy pápa sem. Köszönhető ez beszélgetőtársának, Peter
Seewaldnak is, aki provokatív és az élet minden részletére kiterjedő kérdésekkel állt elő. A neves újságíró megkérdezi őt
a leginkább támadott katolikus tanításokról és az egyházat érő bírálatokról is. A főszerkesztő fontosnak tartja, hogy ez a
bátorság a hazai katolikus sajtóban is jelen legyen, szakítsunk a múltból örökölt félelmekkel. Kiemelte annak jelentőségét
is, hogy a Duna International világi kiadóval együtt jelentették meg Benedek pápa beszélgetéseit: olyan emberekhez is
akar szólni, akik nem az egyház világában élnek, akik a pápát esetleg a médiából ismerik csak és talán nem is szeretik.
A pápa nem a valóságtól elidegenedett, hanem éppen nagyon valóságos emberként jelenik meg. Elmondja, milyen filmeket szokott nézni titkáraival, beszél a sportról, az öltözködésről – minderről kötetlenül, és ami fontos: nem sztárként
akar feltűnni, nem akar feltétlenül modern emberként bemutatkozni, hanem a maga egyszerű emberi valóságában. Megosztja beszélgetőpartnerével a vívódásait is, különösen meghatóan beszél arról, hogyan élte meg pápává választását. Közel érezhetjük magunkhoz, vallomása egyszerre emberi, egyszerű és felemelő.
(Magyar Kurír)
PÁSZTORJÁTÉK ÉS BETLEHEMES
A pásztorjáték szereplői idén rendhagyó módon javarészt a legkisebbek,
a SZIGNUM első és második osztályos tanulói voltak, kiegészülve néhány felsőbb éves diákkal. Az iskolai karácsonyi ünnepségen, úgy hiszem, igen ügyesen, magabiztosan szerepeltek, elnyerve sokak tetszését,
sokszor mosolyt csalva a nézők arcára. Igen merész vállalkozásnak tűnt,
mikor Fidelis nővérrel és Gábor atyával nekivágtunk a műsor betanításának, de hála Istennek és a szereplők szorgalmának, kitartásának, egy rendkívül színvonalas, a mai ember életéhez közelhozott darabot sikerült megjelenítenünk. Karácsony előtt, 22-én és 23-án az elsős gyerekekkel betlehemezni indultunk családokhoz. Úgy gondolom, mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtottak a rendkívül vidám
hangulatban zajló próbák, a lángos és mézeskalács-sütés, az előadások és a betlehemezés is. Egyházközségünk
életébe új színt és sok vidámságot hoztak a legkisebbek. Hála és köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon
hozzájárultak az fentiek megvalósításához.
Tóth Zsolt
AZ AJÁNDÉK Az emberek kapcsolatáról szól. Arról, hogy
az emberek sokat jelentenek egymásnak, és ez a másikra
való megkülönböztetett figyelemben, tiszteletben nyilvánul meg. Az ajándékozó és az ajándékozott öröme találkozik, és ezzel egymást, a kapcsolatot megerősítik. Magamból adni: az időmet, figyelmemet, érzelmeimet, munkámat,
nem elvesz belőlem, hanem gazdagít. Az ajándékozási
kultúra fontos része, hogy illő tisztelettel, méltósággal,
boldogsággal fogadjuk a másik örömadási szándékát. Az
ajándékozás szereplői együtt élik át egymás mélyebb meg-

ismerését. Az előkészület a ceremónia része, amely megsokszorozza az ajándékozó örömét, az ajándék érzelmi
értékét, s ezt az átadás, a fogadás körülményei tovább fokozhatják. Szinte közhely, hogy a ma embere többnyire
csak tárgyakban tud gondolkodni. Érzelmeinket is tárgyiasítjuk, s erre nagyon is ráerősít a fogyasztói társadalom
minden rafinált reklámja. Ennek ellenére a tárgyak soha
nem lehetnek eléggé hatásosak. Érzelmi éhségünkben
újabb és újabb tárgyak után áhítozunk, miközben valójában emocionális élményre, igazi kapcsolatokra vágyunk.

ÚJ KEZDET
Az újév kezdetén akarva akaratlan elgondolkozunk a múlt történésein, próbatételein és kapott öröSZENT
mein. Ilyenkor számadást tartunk, és fogadalmakat teszünk. Elhatározzuk hogy „mostantól minden
LECKE
másképp lesz”
Úgy véljük, hogy a jó szándék már egy új kezdet. Meggyőződésünk, hogy a puszta elhatározás elég,
az újra kezdéshez. És ilyenkor jönnek a szomorú ráébredések, hogy semmi sem változott.
Az új kezdet ugyanis Isten műve az emberrel, ha Isten akarja ezt, de nem az ember kezdése Istennel. Az ember önmaga nem képes arra, hogy tiszta lappal újat kezdjen. Egyedül ahol Isten van, ott van az Új, a Kezdet. Ezt azonban
nem adja Isten vezényszóra, imádkozhatunk érte.
Miképpen jutunk el egy új kezdetre?
„Aki kezét az ekére teszi, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.”-Lk 9, 62, - olvassuk a Szentírásban. Aki
vezeti az ekét, annak tekintete nem visszafelé néz, de nem is a messzi távolt kutatja, hanem a következő lépésre figyel,
amit meg kell tennie. Hagyd magad mögött a félelmet, gondot és a bűnt, tekints arra, aki új kezdést adott neked.
Éld jól a jelen pillanatot! Minden új reggel, új kezdet életünkben. Minden nap lezárt egész. Elég hosszú a nap
ahhoz, hogy Istent megtaláljuk, vagy elveszítsük, hogy a hitet megtartsuk, vagy elbukjunk a bűnnek. Isten
örök hűségét minden reggel újra lehet érezni. Életünk kellős közepén Istennel új életet kezdeni, ez az ajándék,
melyet Isten minden új reggelen kezünkbe helyez.
Hudákné Vizhányó Gyöngyi
2011. év hitéleti statisztikája:
63 keresztelő ( 35 lány, 28 fiú)
46 elsőáldozó
29 bérmálkozó
11 esküvő (8 katolikus, 3 vegyes)
55 elhunyt (21 férfi, 34 nő) –
szentséggel ellátva: 12-en.
Keresztelők augusztus 20. óta:
Kecskés Regina Amadea
Szurgent Bence
Takács Tamara
Hévézi Botond Sándor
Kiss Noémi Dóra
Mágori Hanna Panna
Borsos Tamás
Beinschroth Tímea
Szabó Barnabás
Kis Emma Nóra
Esküvők augusztus 20. óta:
Szabó Attila és Árva Enikő
Baranyi Zoltán Sándor és Balogh
Hajnalka Margit
Miskolcz Zoltán és Szirbik Ildikó
Bugyi Attila és Pap Éva

Halottaink augusztus 20. óta:
Igaz Sándor
Gruber György
Igaz Istvánné Gazdag Erzsébet
Fábián Erzsébet Angyalka
Vajda Györgyné Szőke Mária
Lunczner Károlyné Görbits Irén
Balázs Jánosné Nagy Margit
Sziebig László
Mészáros Gyula Zsolt
Baróczi Józsefné Szarka Mária
Szabó Sándorné Almási Margit
Martonosi József
Köblös Sándorné Baranyi Klára
Kiss Mihály
Szigethy László
Kaskötő Józsefné Lőrincz Erzsébet
Nyéki Istvánné Zsivola Ilona
Droppa Kálmán
Nacsa Imréné Olasz Julianna
Martonosi György

- Mondd, kisfiam, mit szeretnél jobban: ha kishúgod, vagy
ha kisöcséd lenne?
- Ha tudnám, mama, hogy nem árt nagyon az alakodnak,
POÉNKODÓ akkor én legszívesebben egy biciklit kérnék.
***
- Az öreg székely nagyon beteg. Elhívatja magához a papot. A pap, amikor megérkezik, semmit se lát az öreg ágya
mellett, csak a pálinkás butykost.
- Ejnye, magának ez az egyetlen vigasza?
Mire az öreg:
- Nem, van még négy üveg a pincében!
***
Felelős kiadó:
- Melyik a világ legerősebb bora?
Czank Gábor plébános
- ???
Szerkesztő: Szűcs Tamás
- A misebor. Mert csak egy ember
Tördelés: Hudák Szabolcs
iszik belőle, mégis az egész templom
Fejléc: Brzózka Marek
énekel.
A szerkesztőség címe:
***
Szent István Király Plébánia
6900 Makó, Szent István tér 22.
- Nagyobb összeget szeretnék felvenE-mail:
ni készpénzben.
makobelvegyhaz@gmail.com
- Láthatnám az igazolványát?
Tel.: 06-20-464-2637
- Nem elég ez a revolver?

Belvárosi plébániánkon Karácsony ünnepére befejeződött a
tetőszerkezet teljes felújítása. A dunabogdányi Lőrincz
Kft. megbízásából alvállalkozóként a B. Szűcs Antal
vezette makói Amandinus 99 Kft. végezte a kivitelezést. Az októberben kezdődő munkát nagyban segítette a kedvező, száraz őszi időjárás is. A beruházás
költsége 7,4 millió forint volt, mely összeget az Európai Unió Leader pályázatán sikerült elnyerni. A
pályázaton kívül a plébánia saját költségén felújítatta
a kéményeket is. Ennek költsége 200 ezer forint.
***
Egy életbelépett jogszabály miatt plébániánk temetkezési hely igazolványt bocsájt ki minden ügyfélnek. A mappaszerű okmány tartalmaz egy nyilvántartó lapot, számlákat, engedélyeket, nyilvántartói
kivonatot és az adott sírhelyről készült fotót. Lehetőség van ebben más egyházi jellegű dokumentum (pl.
keresztelési-, bérmálkozási emléklap…stb.) tárolására is. Az új igazolványt ingyenesen igényelheti bárki
a plébánián hivatalidőben. Ezzel az okmánnyal pontosabbá válik a temetői nyilvántartás.
***
Tájékoztatjuk kedves híveinket, hogy jövő évtől várható a temetői költségek áremelkedése a 2%-os
általános áfaemelés miatt. Ezúton is kérjük, hogy
értesítsék hivatalunkat, ha lejárt, hosszú ideje gondozatlan sírról van tudomásuk, vagy ha valaki nem
kívánja megújítani hozzátartozója nyughelyét.
***
Továbbra is lehetőség van miseíratásra a híveknek.
Az orgonás mise 2100 Ft, a csendes mise díja 1200
Ft. Ettől az évtől kérésre az újrafestett Szt. Anna
tiszteletére emelt temetőkápolnában is tudunk
misét szolgáltatni, közvetlenül a temetési szertartás
után.

MISEREND
Makó-Belváros: hétfő, kedd, csütörtök, péntek,
szombat: 18 óra, vasárnap 9 és 18 óra
Makó-Újváros: vasárnap 16 óra
Szervita Templom: hétköznap és szombaton:
17 óra, vasárnap 10 és 17 óra

