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Makói Katolikus Tudósító

2020. Advent

„Lépjünk be Jézus Krisztusnak, az ima mesterének iskolájába!
Tőle tanuljuk meg, hogy az ima elsősorban hallgatás és az Istennel való találkozás; művészet, melyet kitartóan kell gyakorolni; az
a hely, ahol megértjük, hogy minden Istentől származik, és őhozzá
tér vissza.”
(Ferenc pápa)
Egyedül vagy együtt?
Az idei advent biztosan má s lesz, mint é letü nk korá bbi hasonló idő szakai. Ugy tű nik, Isten egy vilá gjá rvá ny á ltal gondoskodik arró l,
hogy e ké szü leti idő szak kö zé ppontjá t való ban megtalá ljuk: tö rekedjü nk a csendre, é ljü k az é bersé get, #igyelmü nket irá nyı́tsuk Istenre é s tekintsü nk ö nmagunkba. Blaise Pascal, a
XVII. szá zad nagy francia #ilozó fusa mondta egyszer: „Az emberisé g minden problé má ja abbó l
szá rmazik, hogy ké ptelen nyugodtan megü lni egy
szobá ban egyedü l”.
A kü lö nbö ző szertartá sokon tá volsá got kell tartanunk. A jelenlegi szabá lyok arra kö teleznek minket, hogy elkü lö nü lve ü ljü nk templomaink padjaiban, ugyanakkor mé gis é rezzü k, hogy ö sszetartozunk. A szentmise szö vegeiben é szrevehető egy
izgalmas ará nytalansá g az egyes szá m első szemé lyű é s a tö bbes szá m első szemé lyű szö vegek kö zö tt. Mondanom sem kell talá n, hogy az utó bbi felé
billen a mé rleg nyelve. Mintha a liturgia ezzel is
erő sı́teni akarná bennü nk, hogy kö zö ssé gi cselekvé srő l van szó , nem csupá n egyé ni akció ró l. Ugyanakkor á té lhetjü k, hogy szemé lyesen, egyedü l á llunk
Isten elé .
Erdemes rö viden megvizsgá lni azt a há rom mozzanatot, amikor a szentmisé ben egyes szá m első szemé lyben imá dkozunk. Az első rö gtö n a mise kezdeté n talá lható :
„Gyó nom a mindenható Istennek é s nektek testvé reim…” Ha vé tkezem, nem há rı́thatom má sra a felelő ssé get, ki kell tudnom mondani
Isten, embertá rsam é s ö nmagam elő tt is, hogy é n voltam a hibá s. Az
Egyhá z é s a kö zö ssé g ereje ugyanakkor fö lemel, bá torı́t, mintha ezt
mondaná : „melletted vagyunk, tá mogatunk, belé nk kapaszkodhatsz”. A má sodik egyes szá m első szemé lyben elhangzó ima a hitvallá s: „Hiszek egy Istenben…” Mié rt nem azt mondjuk, hogy
„hiszü nk”? Mondhatná nk ugyanis, hogy nem az é n sajá t, egyé ni kis
hitemrő l, hanem az Egyhá z kö zö s hité rő l van szó . Nos, azt hiszem
azé rt, mert ez egy ü nnepé lyes tanú sá gté tel, vallomá s, ami komoly

meggyő ző dé st igé nyel, amit nem lehet elsimı́tani azá ltal, hogy elbú jok egy arctalan tö megben. Hasonló ez a há zassá gkö té skor kimondott jelentő sé gteljes szó hoz: „akarom”. Vagyis – ahogy mondani
szoktuk – nem babra megy a já té k. A harmadik mondat az egé sz
szentmise talá n legszebb imá ja szinté n szemé lyesen hangzik el:
„Uram, nem vagyok mé ltó …” Megdö bbentő az Egyhá z bö lcsessé ge
é s bá torsá ga, hogy egy pogá ny, ró mai szá zados szavait beemeli a legszentebb liturgia szö vegé be! A
szentá ldozá s elő tt, a legintimebb pillanatban való ban egyé nké nt kell megá llnunk Urunk elő tt, hogy
megvalljuk mé ltatlansá gunkat é s kifejezzü k belé
vetett bizalmunkat. Ezt csak egyedü l, egé szen szemé lyesen tehetjü k csak meg.
Az egyedü llé t é s az együ ttlé t, a magá ny é s a kö zö ssé g mindig felté telezi egymá st. Mindkettő szü ksé ges.
Egyik sem spó rolható ki kereszté ny é letü nk kincstá rá bó l. Erre #igyelmeztet a XX. szá zad talá n legnagyobb hatá sú kereszté ny gondolkodó ja, Hans Urs
von Balthasar is: „A magá ny bizonytalannak, veszé lyesnek, megalá zó nak é s fé lelmetesnek szá mı́t, s
ezé rt való szı́nű leg nem sokan akarnak, é s biztos,
hogy mé g kevesebben tudnak magá nyosak lenni.
Pedig az egyhá zi kö zö ssé gben csak az tehet szert
já rtassá gra, aki a magá nyban is já rtas. A kettő a legkevé sbé sem zá rja ki, hanem é ppen ellenkező leg, felté telezi é s erő sı́ti egymá st. Az egyhá z lé nyegé né l fogva a magá ny helye. Minden
bizonnyal azé rt oly kevé s a való di kereszté ny kö zö ssé g, mert kevé s
olyan kereszté ny van, aki nem retten vissza a fö ldi é lete sorá n é s a
kereszten egyará nt magá nyos Jé zussal vá llalt magá nytó l: kevesen
vannak, akik egyedü l mernek maradni az egyedü llevő vel. A való di
kö zö ssé g mindig az eltö ké lten vá llalt magá ny gyü mö lcse.”
Zoltán atya

Krisztus ugyanis nemcsak az Egyház történelmének, hanem az egész emberiség történelmének is a középpontja. Benne foglaltatik össze minden (vö. Ef 1,10; Kol 1,15–20). Hogyan ne emlékeznénk a lelkesedésre, mellyel a II. Vatikáni
Zsinat VI. Pál pápát idézve megvallotta, hogy Krisztus „az emberi történelem célja, az a pont, amelyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak, ő az emberi nem középpontja, minden szív öröme és kívánságainak beteljesedése”. A Zsinat tanítása tovább mélyítette az Egyház természetének megismerését azzal, hogy a hívő lelkek szemét fölnyitotta a hit és a földi valóság misztériumainak élesebb látására Krisztus világosságában. Benne, a megtestesült Igében ugyanis nemcsak Isten misztériuma, hanem az ember misztériuma is kinyilatkoztatást nyert. Az ember Benne talál megváltást és beteljesedést.
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 6.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
Találkozás Istennel a
csendben

A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJE

(Akit szeptemberben ünneplünk)
SZENT GELLÉRT PÜSPÖK 980 körül született velencei patrı́cius csalá dbó l. Kolostori iskolá ban vé gezte
tanulmá nyait; alaposan ismerte a Szentı́rá st é s az egyOriá si lehető sé gek rejtő znek a
há zatyá kat. Bencé s lett, é s má r #iatalon a kö zö ssé g
csendben akkor, amikor nincs
apá tja. Szentfö ldi zará ndokú tra indult, amikor a dalmá t
é nek, nincs ró zsafü zé r, nincs
partokon, Zá rá ná l (Zadar) hajó tö ré st szenvedett. A
litá nia vagy má s ima, pusztá n
pannonhalmi apá t rá beszé lé sé re Magyarorszá gra in„csupaszon” ott ü lü nk a vilá gdult, hogy egy ideig hirdesse az evangé liumot. Huzamomindensé get megvá ltó é s megú jı́tó Isten jelenlé té ben. A
sabb idő t tö ltö tt Istvá n udvará ban, a szent kirá ly bizalmai ember sokszor szö kik a csendtő l, mivel nem tud mit
mi embere lett. Szent Imre herceg nevelő je volt. Bakezdeni vele. Ugyanakkor vá gyik a bé ké re, a nyugalomra.
konybé l rengetegé ben hé t é vig remeté skedett; csak Istvá n ké ré sé re
Erre legtö bbszö r a csendben való Isten-talá lkozá s tudja ő t hagyta el szeretett magá nyá t, é s elfogadta a csaná di pü spö ksé get. Ettő l
kezdve az evangé lium hirdeté sé nek é lt. Az Istvá n halá la utá n gazdá tlanelvezetni. De tudni kell, hogyan tudom O8 t befogadni é s
ná vá lt orszá gban pogá ny lá zadá sok tö rtek ki. Gellé rt Vatha csapatainak
hogyan tudom meghallani csendes „suttogá sá t”.
lett áldozata 1046. szeptember 24-én. - A vértanú püspök testét 1083-ban
László király emelte oltárra. Ünnepe: szeptember 24.

A SZENTMISE (XVIII. RÉSZ)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.
Az Agnus Dei utá n pap felemeli a
Jé zus testé vé lett kenyeret, é s ezt elmondja: „Ime az Isten bá rá nya, ı́me aki
elveszi a vilá g bű neit. …”, majd megá ldozik, mindig ké t szı́n
alatt, ami azt jelenti, hogy a kenyeret é s a bort – Krisztus testé t é s vé ré t – magá hoz veszi.
Ezutá n leü lü nk é s kö vetkezik a hı́vek á ldozá sa. Imá dkozva, a
Krisztussal való talá lkozá s pillanatá ra ké szü lve, mé ltó rend-

ben vonulunk az á ldoztató paphoz vagy má s á ldoztató hoz.
Mé ltó rendben, mert az á ldozá s egyesı́t bennü nket Krisztussal, soha nem lehetü nk kö zelebb hozzá , mint amikor tiszta
szı́vvel megá ldozunk. Az á ldoztató elő tt megá llunk, ő kimondja: Krisztus teste, erre mi á ment vá laszolunk.
Az á ldozá s tö rté nhet ké zbe vagy nyelvre.
A ké zbe tö rté nő á ldozá s eseté n egyik
tenyerü nkre kapjuk a szent ostyá t, é s a
má sik kezü nkkel egy-ké t lé pé sen belü l a
nyelvü nkre helyezzü k. Nem vihetjü k magunkkal a helyü nkre! Nagycsü tö rtö kö n
ké t szı́n alatt á ldozunk, ez nem tö rté nhet ké zbe. Akik mé g
nem á ldozhatnak, – ezt azzal jelzik, hogy ujjukat ajkukra teszik – kis keresztet kapnak homlokukra.
O: sszeá llı́totta: Szű cs Tamá 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
é leslá tá st, hogy megfelelő inté zkedé sekkel gá tat szabjanak a fertő zé s
terjedé sé nek, segı́tsé k a betegsé g
Mindenható Urunk, atyá ink Istene!
megelő zé sé t, lekü zdé sé t é s a haté kony eszkö zö k eljutá sá t a rá szoruHá lá t adunk neked a vilá gé rt, amelyben lehető vé tetted az emberiló khoz. Adj irgalmat é s ö rö k nyugosé g é leté t. Há lá t adunk a teremté s egé sz gazdagsá gá é rt é s csodá latos
dalmat a betegsé gben elhunytaknak,
tö rvé nyszerű sé geié rt. Há lá t adunk azé rt, hogy minden pusztı́tó erő
adj a betegeknek gyó gyulá st, az orellené re megmaradtunk, é s ké pesek vagyunk arra, hogy vilá gunkró l
vosoknak é s az egé szsé gü gy munkaé s ö nmagunkró l ú j é s ú j felismeré sekre jussunk.
tá rsainak erő t é s á ldá st bá tor helytá llá sukhoz. Erő sı́tsd bennü nk a
hitet, a bizalmat é s a segı́tő szeretetet, hogy megadhassunk minden
Kö szö njü k, hogy egyé nileg é s kö zö ssé gben is harcolhatunk megmalelki é s testi segı́tsé get beteg embertá rsainknak é s a gyá szoló vagy
radá sunké rt é s azé rt, hogy é letü nk egyre szebb é s tartalmasabb
aggó dó hozzá tartozó knak. Add, hogy felelő s viselkedé sü nkkel mi is
legyen. De mindenné l inká bb kö szö njü k neked, hogy ö rö k é letre
hozzá já ruljunk a betegsé g terjedé sé nek elkerü lé sé hez.
hı́vtá l meg minket, é s Krisztus Urunk megvá ltó halá la é s feltá madá sa
á ltal utat nyitottá l nekü nk az ö rö k boldogsá gra.
Bocsá sd meg, Urunk, minden bű nü nket, amit gondolattal, szó val,
cselekedettel é s mulasztá ssal elkö vettü nk!
Amikor olyan termé szeti csapá sok é rnek minket, amelyek ellen a
magunk erejé bő l teljesen biztos vé delmet mé g nem talá lunk, á té ljü k,
Szenthá romsá g, Egy Isten, irgalmazz nekü nk! Boldogsá gos Szű z
hogy vé gü l is mindig a te kezedben van az é letü nk.
Má ria, Betegek Gyó gyı́tó ja, kö nyö rö gj é rtü nk!

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején

Alá zattal ké rü nk, segı́tsd a tudomá ny embereit, hogy mielő bb megAmen.
talá ljá k a mostani já rvá ny ellenszeré t! Adj a tá rsadalmak vezető inek
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ı́rja le Jó kai. Má r halá la elő tt kivezette magá t Noé mivel é s Timá rral
egy sı́k mező re, ahol kivá lasztotta é s kiá sta a sı́rjá t. Amikor pedig
„A túrázás zarándoklat” – vár a Maros-parti eltemetté k, a sı́r ki volt bé lelve illatos dió falevelekkel. Ide temetté k,
ké ré sé nek megfelelő en, Teré za mamá t gyolcsba csavarva, a sı́rjá t
tanösvény!
pedig zö ld pá zsittal fedté k be, ahogyan eredetileg talá ltá k.
Megható , ahogyan az egyszerű asszony be akar illeszkedni az isteni
„Tengerbe, magunkba, vissza! Csak
ö rö k kö rforgá sba, é s csodá latramé ltó , ahogyan ezt – remek emberott lehetünk szabadok!”
ismerettel, s kivá ló an ismerve a rousseau-i elké pzelé st, mely sze(Szabó Lő rinc: Az Egy á lmai)
rint a tá rsadalom romlottsá gá val szemben á ll a romlatlan termé Nem csupá n alkati ké rdé s, de minden té li szet – formá ba ö nti Jó kai.
idő szak egy kicsit a befelé fordulá sra, extrovertá ltsá gra ö sztö nö z. Tö bbet vagyunk a né gy fal kö zö tt – amirő l Igy adventben pedig a termé szet egy kö zelPá l Feri atya megá llapı́tá sá bó l tudjuk, hogy való já ban hat fal, hiszen ben lé vő csodá já ra, Isten jelenlé té nek egyik
van padló é s plafon is... Altalá ban gyakrabban tö ltü nk idő t csalá - megmutatkozá sá ra szeretné m rá irá nyı́tani a
dunk kö ré ben, de ez a 2020-as COVID-os karanté n-helyzet nem #igyelmet. Nem tú l ré gó ta lé tezik a Marosparton az a tanö své ny, amelyen a mellé kelt
kedvez manapsá g a tá rsas kapcsolatoknak.
Es talá n tö bbet vagyunk egyedü l is… Illetve ki tö bbet, ki kevesebbet ké peket ké szı́tettem az ő sz folyamá n. Aki
– egy azonban biztos: a jelenlegi vı́rushelyzet egyé rtelmű vesztesei megteheti, né zze meg, menjen vé gig rajta,
aká r Apá tfalvá ig. Biztosan pazar é lmé nyben
az egyedü l é lő k. O8 k mé g jobban elszigetelő dnek.
Ekkor nem vonzanak má r a meleg, napsü té ses-madá rfü ttyö s, fé - ré szesü l, ahogyan é n is – kutyá val é s kutya
nyes tá jak, jobban megbecsü ljü k azt a pá r napfé nyes ó rá t, amit a né lkü l, gyalog vagy keré kpá rral egyará nt.
kö dbő l kiké mlelő Fivé rü nk (Assisi Szent Ferenc nyomá n) nyú jt En egy té li cserké sztá borban tanultam meg, hogy tú rá zni nemcsak
nekü nk. Begubó zunk, hiszen nincs mié rt kimenni – Pető #i negatı́v nyá ron lehet, ső t! Csak megfelelő tú racipő kell hozzá !
Nemré g talá ltam egy ideillő mondatot: „Ha a termé szet Isten jelenfesté sben gazdag sorai jutnak eszembe:
léte, akkor a túrázás zarándoklat és istentisztelet.” Ez a panteista
gondolat Tamá s Gergely #ilozó fustó l ered. Azonban felfedezté k má r
„Nincs ott kinn a juhnyá j mé la kolompjá val,
ezt az irá nyzatot a szimbolista kö ltő k is maguknak, tö bbek kö zö tt
Sem a pá sztorlegé ny kesergő sı́pjá val,
az orosz Alekszandr Blok, most mé gis egy francia klasszikust vá S a dalos madarak
lasztottam gondolataim illusztrá lá sá hoz:
Mind elné multanak,
Nem szó l a harsogó haris a fű kö zű l,
Mé g csak egy kicsiny kis prü csö k sem „Templom a termé szet: é lő oszlopai
idő nkint szavakat mormolnak ö sszesú gva;
hegedű l.”
Jelké pek erdejé n á t visz az ember ú tja,
(A puszta, té len)
s a vendé get szemü k bará tké nt #igyeli.”
De szemlé lhetjü k ezt a té li vilá got egy má s (Charles Baudelaire: Kapcsolatok)
szemü vegen á t is, egy má sik szemszö gbő l.
Vá rnak
a
Jó isten
„csendes
csoPető #ivel kö zelı́tve:
dá i” (Remé nyik Sá ndor) a Maros-parton é s
bá rmerre a civilizá ció tó l tá vol… Legyü nk az
„Es való ban ő sszel a fö ld
Ur vendé gei adventben is!
Csak elalszik, nem hal meg;
Szemé bő l is lá tszik, hogy csak
„Né zd, á rnyé kod hogy fut elő led,
Almos ő , de nem beteg.
Hogy nő , hogy tö rpü l el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tü krö ző dni
Levetette szé p ruhá it,
Lá tod a vı́zben az eget?
Csendesen levetkezett;
Majd felö ltö zik, ha virrad
Ne vá rj nagy dolgot é letedbe,
Reggele, a kikelet.”
Kis hó pelyhek az ö rö mö k,
(Itt van az ő sz, itt van ú jra)
Szitá ló , halk szirom-csodá k.
Egy ő szi-té li tá j lehet szinté n csodá latosan szé p. Abban is felfedez- Rajtuk á t Isten szó l: jö vö k.”
hetjü k a Jó isten teremtő jelenlé té t. Tizenhé t é ves gimis voltam,
Mé szá ros Ildikó
amikor Jó kai Mó r Az aranyember c. regé nye kapcsá n talá lkoztam a
panteista #ilozó #iá val. Arra a regé nybeli jelenetre pontosan emlé kszem, amikor a Senki szigeté n Teré za mama “ú tjá t”, “elkö ltö zé sé t”

Adventre hangolódás a természettel

A belvá rosi szentmisé ken má r a hajó ban ü lhetnek a testvé rek. A vı́rushelyzet miatt Újvároson adventben is a
TEMPLOMBAN tartjuk a vasárnapi szentmiséket.
29-é n, vasá rnap advent első vasá rnapja. A 9 ó rai misé ben a Há zas Hé tvé ge lelkisé g tagjainak segı́tsé gé vel ü nnepé lyesen
gyújtjuk meg a koszorú első gyertyáját.
Advent hé tkö znapjain, hé tfő tő l SZOMBATIG reggel 6 ó rakor hajnali, rorate misé ket tartunk Belvá roson. A mise utá n mindenkit hı́vunk egy kis teá zá sra. A já rvá nyra való tekintettel idé n sü temé nyeket nem fogunk kı́ná lni. A szervita ká polná ban
adventben NEM LESZNEK hé tkö znapi misé k.
Elkezdjü k tartó s é lelmiszer gyű jté sü nket rá szoruló csalá dok szá má ra. Ké rjü k, hogy CSAK cukrot, olajat, szá raz té sztá t, valamint há zi lekvá rt é s befő tteket ajá nljanak fel. Hozhatjá k szentmisé khez kapcsoló dó an bá rmely templomunk sekrestyé jé be,
vagy hivatali idő ben a belvá rosi plé bá niá ra. Hatá ridő : dec. 6.
Jö vő vasá rnap a 9 ó rai szentmise kereté ben é rkezik hozzá nk a Mikulá s.
Tová bbra is imá dkozzunk beteg testvé reinké rt é s az egé szsé gü gyben szakadatlanul helytá lló ké rt!
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Imá dlak é s á ldlak, Isten, rejtelem!
Kenyé r- é s borszı́nben titkon vagy jelen.
Né ked szı́vem, lelkem á tadja magá t,
mert Té ged szemlé lve elveszti magá t.
Lá tá s, ı́zlé s, é rzé k megcsaló dhatik,
de a hallá s ró lad hittel biztosı́t:
hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
igé d igazá ná l mi van igazabb?!
A keresztfá n rejté d Isten-voltodat,
itt a szı́nek rejtik emberarcodat,
de é n mind a kettő t hiszem s vallhatom,
ké rve, amit ké rt a bű nbá nó lator.
Ahogy Tamá s lá tta, nem lá tom sebed,
mé gis Istenemnek vallak té gedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned remé ljek, s té ged vá gyjalak.
Urunk halá lá ra emlé keztető
á ldott Kenyé r, é lő s embert é ltető !
Add, hogy é ljen lelkem belő led csupá n,
s jó ı́zé t tebenned ne veszı́tse szá m!
Kegyes Peliká nom, Uram Jé zusom!
Szennyes vagyok, szennyem vé reddel mosom.
Elé g volna egy csepp, hogyha hullna rá .
Vilá g minden bű né t meggyó gyı́taná .
Jé zus, kit csak rejtve szemlé lhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vá gyam jó llakik?
Hogy majd fá tyol né lkü l né zve arcodat,
leljem szent fé nyedben boldogsá gomat!
Amen.
(Babits Mihá ly fordı́tá sa)

Ámulat, hála, köszönet
„Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk
Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.” (Ef 5,20)
Hisszü k, hogy Isten az ő jó té konysá ga lakhelyé ül vá lasztja az imá dsá g há zá t, hogy kegyelme folytonos segı́tsé ge á ltal minket a
Szentlé lek templomá vá é pı́tsen. Há lá t adunk,
hogy templomunk belső felú jı́tá sa megvaló sulhatott, mely remé nyü nk szerint a kö zö ssé g lelki megú julá sá t is szolgá lja. Kö szö njü k
sok-sok jó akaratú ember, csalá dok, szervezetek, vá llalkozó k segı́tsé gé t é s tá mogatá sá t,
akik mindezt lehető vé tetté k:
·
Farkas Eva Erzsé bet polgá rmester
·
Miniszterelnö ksé g Egyhá zi é s Nemzetisé gi Kapcsolatoké rt Felelő s Allamtitká rsá ga
·
Makó i Romá n Nemzetisé gi O: nkormá nyzat
·
Szű cs Gá bor asztalos mester
·
Taká cs Jó zsef kő mű ves mester
·
adomá nyozó k felajá nlá sai
2020. Krisztus Kirá ly vasá rnapjá n
Szent István Király Plébánia
Deo gratias!
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Új szentségház
A 2020. szeptemberé re, Budapestre meghirdetett
52. Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszus alkalmá bó l ú j szentsé ghá z (latin nevé n taberná kulum) ké szü lt a belvá rosi templomba. A kongreszszust a vilá gjá rvá ny miatt idő kö zben elhalasztottá k, a terv viszont megvaló sulhatott.
Templomunk fő oltá rá nak má rvá ny felé pı́tmé nye
– benne az elő ző szentsé ghá zzal – Fischer Já nos
é s #ia szegedi kő ipartelepe tervezé sé ben é s kivitelezé sé ben 4920 pengő é rté kben 1939-ben ké szü lt. A taberná kulum alumı́nium ajtajá t a Szeged
-Csaná di Vasú t Ré szvé nytá rsasá g makó i mű helyé ben munkahelyi elfoglaltsá guk utá n há rom munká s felajá nlá sbó l ké szı́tette 1940-ben. Monogramjukat az egyik tartó elem há tuljá n meg is ö rö kı́tetté k: B.I., S.Gy., R.I. Ez a szentsé ghá z ill. annak ajtaja má ra tö bb szempontbó l is elavult. Ké t ré szre
osztottsá ga a II. Vatiká ni Zsinat elő tti liturgia elő ı́rá sait kö vette, a felső ré sz tehá t tö bb mint ö tven
é ve má r egyá ltalá n nem volt haszná latban. Egy
ajtó s, ı́ves kialakı́tá sa jelentő sen megnehezı́tette a szent edé nyek elhelyezé sé t.
Anyaga pedig – szó , ami szó - meglehető sen mé ltatlan volt az Oltá riszentsé ghez.
Az ú j taberná kulum ajtaja ezü stö zö tt bronzbó l ké szü lt, Fritz Mihá ly szegedi
szobrá szmű vé sz é s Gá bor Jó zsef budapesti bronzö ntő mester alkotá sa. Alulró l
felfelé haladva sző lő é s bú zakalá sz motı́vumok vezetik tekintetü nket - az Eucharisztia ő si szimbó lumai, melyek egyszerre utalnak az utolsó vacsorá n é s
minden szentmisé n haszná lt kenyé rre é s borra, valamint a jelentő s szentı́rá si
elő ké pekre a manná tó l kezdve a kenyé rszaporı́tá s csodá já ig. Az evangé liumbó l
azt is tudjuk, hogy Jé zus „é lő kenyé rnek” (Jn 6,51) é s „é let kenyeré nek” (Jn
6,35.48) is mondta ö nmagá t, ezé rt a bal é s jobb alsó sarokban talá lható alfa é s
omega, a gö rö g ABC első é s utolsó betű je magá ra Jé zus Krisztusra utal. O8 a
kezdet é s a vé g, a teremté s é s a beteljesedé s (Jel 1,8; 21,6; 22,13), mely té má kat minden egyes szentmisé ben megpendı́ti az Egyhá z: „Halá lodat hirdetjü k,
Urunk, é s hittel valljuk feltá madá sodat, amı́g el nem jö ssz.” Az alfa é s omega
egyben a vé gső aratá sra (Jel 14,14-20), a tö rté nelem beteljesedé sé re é s az
ı́té letre is utal, amirő l szinté n beszé lt Jé zus az utolsó vacsorá n (Lk 22,16-17. 28
-30). Az ajtó szá rnyak fö lö tt latin felirat olvasható : „Adoro te devote latens
Deitas”, mely a kö zé pkor kiemelkedő hittudó sá nak, s egyben az Oltá riszentsé g nagy
tisztelő jé nek, Aquinó i Szent
Tamá snak az imá ja, a szent
szerzetes eucharisztikus himnuszá nak első sora. Szó szerinti fordı́tá sa: „Imá dlak té ged
á hı́tattal, rejtő ző Istensé g”. Az
„angyali
doktor”
(doctor
angelicus) nemcsak tisztelte
az Oltá riszentsé get, nemcsak
hó dolt a szentsé gi Krisztus
elő tt, de szü ntelenü l kutatta is
miszté riumá t. Az anekdota szerint egy alkalommal mé g a fejé t is bedugta a
templom taberná kulumá ba, hogy a lehető legkö zelebbrő l tehessen fel ké rdé seket Urá nak, s ı́gy kifü rké szhesse „hitü nk szent titká t”. Talá n é pp emiatt mondta
egyszer: „Az alá zat teszi az embert alkalmassá Isten befogadá sá ra, az teszi
ké pessé a bö lcsessé gre”. A felirat fö lö tt ezü stben fé nylik a kehely é s az ostya
IHS felirattal: Iesus Hominum Salvator – Jé zus az emberek Megvá ltó ja. Innen,
az Elő Kenyé rbő l á rad felé nk az O8 é ltető ereje, kegyelme, é lete, amit a mű vé sz
sugá rszerű vonalakkal jelzett szá munkra.
Ezú ton is há lá san kö szö nö m az adomá nyozó k felajá nlá sait, valamint Laci bá csi
é s Cili né ni munká já t, akik a szentsé ghá z drapé riá inak kialakı́tá sá ban szereztek elé vü lhetetlen é rdemeket. Amikor októ ber 7-é n, az ú j ajtó beszerelé sé nek
napjá n megké rdeztem a bronzö ntő mestert, hogy egy ilyen anyagbó l ké szü lt
alkotá snak mennyi az é lettartama, azt mondta: elé g nehé z pontosan megjó solni, de tö bb szá z é v. Ezú ton kı́vá nom, hogy a kedves hı́vek unoká inak ü kunoká i
is lá thassá k mé g ezt az igazá n mé ltó é s á mulatba ejtő mű alkotá st templomunkban.
Zoltán atya
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
BJKLMNJO PN QRSTRNNPO
A mö gö ttü nk hagyott zavaros idő ben a szı́vü nkkel kevesebbet foglalkoztunk. Má r csaknem Krisztust is a ké pernyő n
keresztü l vá rjuk. Hallunk Ró la ugyan, de talá lkozni Vele má r
veszé lyes.
Jé zus nem olyan tá rsadalomnak hozott remé nyt, ahol minden rendben van, hanem a tö ré keny vilá gnak, ahol sé rü lt é s bű nö s emberek é lnek. Krisztus itt mondja, hogy ne fé ljü nk. Ez tú ltekint az itt é s moston. Arra hı́v minket, hogy fö ldi
é letü nk jobban tü krö zze a mennyei é letet. Eljü k
hitü nket!
A fé lelemre nem ad megoldá st a pá nik, inká bb
csak fokozza. A hé ber „salom” kifejezé s azt a nyugalmat idé zi, amely a feltá madt Krisztus kö rü l
alakult ki.
Az imá dsá g az Istenhez fű ző dő kapcsolatunk vé rkeringé se. Altala megvá ltozunk, é s a vilá g is megvá ltozik kö rü lö ttü nk.
Engednü nk kell, hogy Isten megvá ltoztasson, hogy hasonló bbá tegyen minket Krisztushoz.
"Legyetek szentek bá rmilyen kö rü lmé nyek kö zö tt is (I.Pé t
1,15)" – ı́rja Pé ter. Arcunkra é s viselkedé sü nkre rá tudnak

HLOVWX MLXKNYQ RZ WSTRXKRK?
Az emberben sok fé ny van, de sö té tsé g is, ezé rt ké pesek vagyunk a
legszentebb cselekedetet botrá nynyá alakı́tani.
Egy lelki ember a gonosszal kapcsolatban ezt mondja: „Mi
bö jtö lü nk, ő egyá ltalá n nem eszik. Mi virrasztunk, ő egyá ltalá n
nem alszik. Az egyetlen dolog, ami megkü lö nbö ztet, az az alá zat.” Hozzá tehetem a szeretetet is. Az ö rdö g nem tud szeretni
é s ö rü lni. Mirő l lehet felismerni egy megté vesztett embert?
Arró l, hogy soha nem ö rü l. Ez a pokol. Nem lá tni a má sikban a
jó t.
Igyekezhet valaki, teljesı́theti az advent elő ı́rá sait, ső t mé g
tö bbet is, de ha a szı́vé ben a sö té tsé g uralkodik, gonosz é s ö nző marad, mint az ö rdö g. Mert a bö jt vagy a testmozgá s nem
ö ncé l, hanem eszkö z a cé l elé ré sé hez.
Es mi a cé l? Szeretni Istent, ö nmagunkat é s embertá rsainkat.
Mikor torzı́tom el az advent jelenté sé t, hogyan ismerhetem
fel, hogy nem a cé l felé haladok? Amikor ö sszekeverem a bö jtö t az é trenddel. Amikor magá nyban, é trendvá ltá sban é lek
bű nbá nat né lkü l é s kü zdö k a szenvedé lyeimmel. Amikor semmit sem vá ltozok: nem eszem hú st, de felfalom a má sikat.
Amikor nincs ö rö m é s fé ny a szememben. Amikor nem ö rü lö k,
hogy bö jtö lö k, de fé lté keny vagyok má sokra, akik esznek. Amikor a bö jt vé gé n egy kicsit sem szeretem jobban Krisztust.
A bö jt Isten, a szeretet, a fé ny, a szé psé g é hezé sé t jelenti.

GÖRÖGKATOLIKUS L[KYMO[QYN RRXS
VWNJMXW\LQLX
7.30h Reggeli Istentisztelet – Utrenye
8.30h Szent Liturgia
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telepedni a kö rü lmé nyek á rnyé kai.
Azzal együ tt, hogy komolyan vesszü k a mindennapi kenyé rben szü ksé get szenvedő ket, mé gsem engedhetjü k, hogy a
remé nytelensé get sugá rozza az arcunk.
Megbé nı́t a já rvá ny bizonytalansá ga, de semmilyen seb
nem tud annyira fá jni, mint amit a szeretteinknek okozunk,
illetve amit tő lü k kapunk.
Egymá s utá n gyulladnak majd meg az adventi
koszorú n a gyertyá k, é s nem engedik, hogy a kö rü lmé nyek uraljanak minket. Aká rmilyen Betlehem lesz majd a vilá g, a csalá d, a szı́vem, a fellobbanó gyertya vigasztal, é s egyben kö vetel is: neked akkor is, bá rmilyen kö rü lmé nyek kö zö tt is
szentü l kell vilá gı́tani! Nincs kivé tel, nincs kifogá s! Lé gy bá tor é s kedves!
Az idei egy kü lö nleges advent lesz, jó alkalom,
hogy visszaté rjü nk a Kará csony igazi jelenté sé hez, aminek
kö zé ppontjá ban a betlehemi barlang é s benne az Istengyermek á ll. Legyen ott a mi adventü nk kö zé ppontjá ban a templom é s az imá dsá g is. Kapcsoljuk ö ssze ú jra adventet é s a kará csonyt Krisztussal!
Biró Istvá n
A] [OW] WSTRXK
Az advent szó jelenté se „eljövetel”. A
latin „adventus Domini” kifejezé sbő l szá rmazik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.
A kará csonyt megelő ző vá rakozá s az eljö vetelben é ri el jutalmá t.
A vá rakozá s lehet aktı́v vagy passzı́v, de
az utó bbi messze nem é ri el azt a cé lt, amelyet egy aktı́v, az ü nnepre tudatosan ké szü lő lé lek é l á t az ü nnep beteljesedé se pillanatá ban.
Az ü zletek elő re feldı́szı́tik a kirakatukat é s az idő szakhoz illő
szá mokat vá lasztanak há tté rzené nek. Há tté rzajnak pontosabban,
mert a zavaró fé nyek é s giccses kacatok egy hamis illú zió t teremtenek. Egy á lmot vetı́tenek a való sá gba é s olyan haté konysá ggal,
hogy a legtö bb ember belső ké szteté st é rez csatlakozni a szı́njá té khoz. A passzı́v vá rakozó k azok, akik sodró dnak az á rral. – (A rövid
nappalok kapcsán azért a fények használatának a depresszív hangulatot megelőző, csökkentő hatása lehet; ezt nem szeretnénk Higyelmen kívül hagyni.)
A „szeretet ü nnepe” azonban enné l jó val tö bbrő l szó l. Nem a
té li esté krő l, a hangulatos tű z ropogá sá ró l vagy a meghitt csalá di
lé gkö rrő l, amibő l akik kimaradnak, azok má r az é letü ket is é rté ktelennek é rezhetik. Az igaz Advent való já ban vá rakozá s Krisztus
szü leté sé re, aki a teremté s kö nyvé ben megı́gé rt megvá ltá s ö rö mhı́ré nek beteljesı́tő je. Isten emberré lesz, hogy az embert meggyó gyı́tsa a bű ntő l sebzett á llapotá bó l é s a maga isteni termé szeté ben
ré szesı́tse. Való já ban a tá rsadalom szé lé n é lő knek szó ló Evangé liumbó l mi pontosan a szegé nyeket, magá nyosakat kirekesztő pará dé t vará zsoltunk.
Az aktı́van vá rakozó ember azonban tisztá ban van ü dvö ssé gé nek á rá val, é s szeretetbő l vá gyakozik csatlakozni az é rte szegé nynyé é s sebezhető vé vá ló Krisztushoz. A gö rö gkatolikus Advent
meghatá rozó ja ezé rt a bö jt é s szı́ne a piros, a szeretet szı́ne. Az
aktı́v vá rakozó tudatosan á tgondolja az é leté t, hogy megbá nva a
bű neit a gyó ná s szentsé ge á ltal megtisztulhasson. Keresi az alkalmat, hogy kibé kü ljö n haragosaival é s igyekszik jó t tenni, amikor
csak lehető sé ge nyı́lik rá . Való já ban Keresztelő Szent Já nos pé ldá já t kö veti, aki ké szı́ti az Ur ú tjá t. Krisztus csak akkor szü letik meg
bennü nk igazá n, ha mi magunk elő ké szı́tjü k az ú tjá t szı́vü nkben,
mert Isten á ltalunk akarja adni á ldá sá t é s bé ké jé t a kö rü lö ttü nk
é lő knek.
Baranyi-Bozi Ká roly
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ÜXXR\ W], W^[ _RZR^RZ – GaMaO bcdNc
2020.
Kö zö s imá dsá gban é ltü k
ezt meg a templom felszentelé sé nek é vforduló ja esté jé n, mikor má s
felekezetű testvé reinkkel egy szı́vvel é s egy
szá jjal fordultunk az Isten orszá ga felé . A virrasztá son a
mennybe é reztü k magunkat. Nem csak sokasá g, hanem kö zö ssé g voltunk, Egyhá z.
Majd a Szent Efré m Fé r#ikar hangjai szá rnyá n kó stoltunk
bele a szé p, a jó , az igaz fé nyessé gé be, az ő szinte ö rö m hazá já ba. Szı́vü nk mé lyé rő l a menny magassá gá ba jutottunk é s
nem egy esetben az ö rö m feltö rő kö nnyei csillogtak a szemeinkben.
Az ü nnep csú cspontja a bú csú i Szent Liturgia volt. Lipcsá k
Tamá s atya gondolatai segı́tettek emlé kezni, erő t, bá torı́tá st
adni:
„Sokat lá tott falak ezek; mindenki lelki otthona, ahová
tartozunk, ide hazaté rve ké rhetü nk é s há lá t adhatunk. Ez a
hajlé k lá tta é s é rezte az Istenszü lő oltalmá t, amely megvé dte
é s megtartotta ezen hosszú idő n keresztü l” Felhı́vta a #igyelmü nket arra, hogy aki ennek ré szese, annak felelő ssé ggel kell
cselekednie é s nem lehet passzı́v elszenvedő je a sorsá nak.
„Má ria Istenné l kö zbenjá ró szerepet vá llal, é s kipó tolja bennü nk azt, ami hiá nyzik, de csak azt, amire nem vagyunk ké pesek. Szemé lyé vel arra ö sztö nö z é s bá torı́t, hogy ne á lljunk
meg ú tkö zben, hanem tová bbvisz é s segı́t bennü nket. A kö zvetı́té s mellett az Istenszü lő mindig tevé kenysé gre is serkent.
– Imá dsá g, Isten ismerete é s az ebbő l fakadó cselekedet: ez a
há rom ismé rve az é lő , Krisztus akarata szerint mű kö dő kö zö ssé gnek.”
Szabó Anita nyomá n

Rózsafüzér öt nyelven
Októ ber 19-é n Makó -Belvá roson a SZIGNUM 6. é s 7. osztá lyainak tanuló i taná raikkal, Zoltá n é s Jó zsi atyá val imá dsá gban kapcsoló dtak a Szentatyá hoz, Ferenc pá pá hoz, s az
„Egymillió gyermek imá dkozza a ró zsafü zé rt a bé ké ért é s az
egysé gé rt” elnevezé sű kezdemé nyezé shez.
A kiinduló gondolat Szent Pió atya á lma volt, mely szerint, ha
egymillió gyermek imá dkozza a ró zsafü zé rt, meg fog vá ltozni a vilá g.
Kü lö nö s ö rö m volt szá momra ez az alkalom, mert októ bernek, mint a ró zsafü zé r hó napjá nak kiemelt hangsú lyt adott.
Itt, Makó n a misszió s ró zsafü zé rt imá dkoztuk a vilá gossá g
titkaival. A bevezető t magyarul, az ö t tizedet pedig angolul,
latinul, né metü l, franciá ul, oroszul vezette egy-egy pedagó gus, felajá nlva a kü lö nbö ző fö ldré szeken é lő embereké rt.
Gondolatban é s a kivetı́tett ké pek segı́tsé gé vel a gyermekekkel együ tt vé gigjá rtuk az ö t fö ldré szt, é s lé lekben egyesü ltü nk gyermekek csoportjainak ezreivel, á tö lelve valamennyi
embert imá inkban.
Kunné Furá k Anna

Elsőáldozók Belvároson 2020.

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
Katekumen csoport

Online bibliaórák
2019 októ beré tő l má rciusig ké thetente szombatonké nt jö ttü nk ö ssze Bibliá t olvasni. November má sodik felé ben é s decemberben tö bb esemé ny miatt - pl. Szentcsalá d imá dsá g - ritká bban talá lkoztunk. Amikor 2020 má rcius má sodik felé ben a já rvá nyhelyzet miatt szemé lyesen
nem jö hettü nk ö ssze, javaslat é rkezett, hogy
online mó don tá mogassuk egymá st. Kihı́vá sa
ennek a helyzetnek, hogy eszkö z szü ksé ges
hozzá , ı́gy elő fordult, hogy mikrofon hı́já n egyik
ré sztvevő nem tudott hozzá szó lni a beszé lgeté shez, chat formá ban igen. Az online talá lkozó ra elő re ké szü lt minden csoporttag. Az aktuá lis
vasá rnap szentı́rá si szö vegeit olvastuk el otthon, é s gondolkodtunk rajta. Vá lasztottunk belő le 1-2 mondatot,
ami megé rintett. Online mó don video-chat hı́vá ssal jö tt lé tre a kapcsolat. Lá thattuk egymá s arcá t, hallhattuk kinek-kinek a sajá t gondolatait, tapasztalatait, a szö veghez kapcsoló dó an. A szö veg megé rté sé ben segı́tettü k egymá st. Szá momra gazdagı́tó é s tá mogató volt
az online té rben megvaló sult beszé lgeté s (is).
Hedvig nő vé r
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Ha valaki megké rdezné , mi is ez való já ban, azt felelné m, hogy a felnő tt megté rő k csoportja, akik ké szü lnek a szentsé gek felvé telé re. Igaz, vannak olyan szemé lyek is, Szirbikné Evi é s Majorosné Agi, akik gyermekkorukban voltak má r első á ldozó k é s bé rmá lkozó k,
de ú gy dö ntö ttek, hogy szeretné k hitbeli tudá sukat
fejleszteni.
Mi is tö rté nik egy-egy alkalommal? A kö zé ppontban
mindig Isten é s Jé zus Krisztus á ll. A velü k való kapcsoló dá sró l, a Megvá ltó é leté rő l é s mű kö dé sé rő l, a Szentlé lekrő l, imá dsá gokró l, kü lö nbö ző szentı́rá si ré szekrő l
elmé lkedü nk kö zö sen. Beszé lü nk ö nmagunkró l, ö rö meinkrő l é s fá jdalmainkró l is. Ez az ú t segı́t é s elő ké szı́t bennü nket, hogy nyitott szı́vvel é s hittel elő szö r
ré szesü lhessü nk Krisztus testé ben é s ı́gy egyesü ljü nk
vele. Jelenleg Majoros Zoli, Ková cs Dé nes é s Daró czi
Pisti első á ldozá sra, Né meth Sá ndor bé rmalkozá sra
ké szü l, é s mi, tö bbiek erő sö dő hittel segı́tjü k ő ket.
Imá dkozzunk é rtü k é s mindazoké rt, akik mé g nem
ismerté k fel Isten hatalmas szereteté t.
Szabó ki Melinda
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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
(4. rész)
Hogy kell elképzelni egy szentségimádásos
hétvégét?
Azt hatá roztuk el, hogy kivá lasztunk há rom imaszá ndé kot, amié rt mindegyikü nk
bö jtö l, tehá t nem eszü nk, csendben vagyunk, é s az Ur elé visszü k a szá ndé kainkat. Ebbő l a há rombó l egy szemé lyes volt, a tö bbiben pedig
kö zö sen megegyeztü nk. Nekem volt ké t nagy problé má m akkoriban. Az egyik, hogy nem tudtam rá venni a
sző csé nypusztaiakat, hogy gyó njanak é s á ldozzanak, ami engem nagyon frusztrá lt. Ott voltak a misé n, vé gigné zté k, amit
csiná lok, é s hazamentek; pedig má r tö bb mint egy hó napja
oda já rtam. Igy ez lett az egyik imaszá ndé kom, a má sik pedig
a zsitvai egyhá zkö zsé g, akik meg egyszerű en nem tudtak odaé rni a misé re. Rendszeresen ú gy kezdtem a misé t, hogy alig
volt pá r ember, majd szé p lassan szá llingó ztak, de mindig
azok jö ttek a legké ső bb, akik legbelü l ü ltek (a padok a ké t
falhoz voltak tolva). Mikö zben é n mondtam a szentmisé t meg
a pré diká ció t, megjö tt az egyik legbelső ember, mindenki fel-

á llt, kijö ttek, szı́vé lyesen ü dvö zö lté k egymá st, majd beü ltek;
é s ez ı́gy ment minden vasá rnap. Pró bá ltam minden mó don
ké rni ő ket, de a helyzet egyre rosszabb lett.
Tehá t ez volt az é n ké t imaszá ndé kom, amié rt kö zö sen bö jtö ltü nk é s imá dkoztunk az első ilyen csendes napon
(szombaton). Má snap mentem ki Zsitvá ra misé zni, é s bent ü lt
mindenki a helyé n, de ez akkor nem is esett le, teljesen el is
felejtettem az elő ző napot. Csak dé lutá n dö bbentem rá , amikor Sző csé nybe mentem misé zni, é s az emberek a fal mellett
á lltak a napon, é s nem é rtettem, mié rt. Mondtam nekik, hogy
jö jjenek be, de ő k mondtá k, hogy gyó nni akarnak. Es mé g ekkor sem é rtettem, csak elkezdtem gyorsan a gyó ntatá st. A felé né l tarthattam,
amikor egyszer csak elkezdtem sı́rni, é s
rá dö bbentem, hogy ledő ltek a falak, é s
akkor azonnal eszembe jutott Zsitva,
hogy ott is mindenki ott volt. Ekkor a
szellemi harcnak egy olyan részét fedeztem föl, amiről korábban sosem tudtam.
Ezeken az alkalmakon szokott elmélkedést, előadást tartani?
Nem, soha. En csak a helyet biztosı́tottam, vettem
matracokat, meg há ló zsá kokat, ı́gy ké ső bb má r volt, hogy ö tvenen is elfé rtü nk egy ilyen csendes napon. Csak csend volt é s
szentsé gimá dá s. En gyó ná sra sem buzdı́tottam senkit, mé gis
mindenki gyó nni akart, ez volt a csoda. Tudtam, ha talá lkoznak Vele, akkor minden megy majd magá tó l, csak ennek a
lehető sé gé t kellett biztosı́tanom, imá dkoztam é rtü k, é s aztá n
szinte mindig vé giggyó ntattam ezeket a napokat.
(Folytatjuk!)
Há z Gergely – Tó th Lujza (Vigı́lia 2019/11. szá m)

Visegrádi kirándulás
Hosszú szü net utá n ú jra lehető sé gü nk nyı́lt kö zö ssé gi programot szervezni. Az ö tlet
magjá t egy szü lő ü ltette el, amely szeptember vé gé n meghozta gyü mö lcsé t. A jelenlegi kö rü lmé nyek ellené re gyorsan megtelt az 50 fő s busz.
A nap első á llomá sa a visegrá di vá r volt, ahol lehető sé gü nk nyı́lt szá mos kiá llı́tá st
megtekinteni. Ezutá n hajó ra szá lltunk é s megcsodá ltuk a Dunakanyar ő szi pompá já t.
Kikö tö ttü nk Zebegé nyben, ahol felemelő szentmisé n vehettü nk ré szt, melyet Zoltá n
atya mutatott be a Kó s Ká roly á ltal tervezett templomban. A nap folytatá sá ban felfedeztü k a kö zeli erdő t, a kilá tó t, a trianoni emlé kmű vet é s tettü nk egy sé tá t a telepü lé sen.
Az utazá ssal kapcsolatos é lmé nyeirő l Kati né nit ké rdeztü k, aki elmondta, hogy nagyon szé p volt az egé sz nap, ké t dolgot
emelt ki, ami szá má ra tö ltő dé st jelentet. Az egyik, amikor a buszon gyerekek é s felnő ttek kö zö sen imá dkoztuk a ró zsafü zé rt,
é s megjegyezte, hogy a nap fé nypontja szá má ra a szentmisé n való jelenlé t volt. Elmondta azt is, hogy a hosszú hajó ú t alatt
á té rezte, hogy milyen lehetett, mikor Jé zus hajó ra szá llt tanı́tvá nyaival.
A vá ltozatos idő já rá s ellené re, ez a nap é lmé nyekkel gazdagı́tott mindenkit, é s erő sı́tette kö zö ssé gü nkben az ö sszetartá st.
Kati né ni, Melinda é s Kati

Adni öröm idén is, kicsit
másként
A Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat Makó i csoportja ö rö met
szerezne hozni idő s, egyedü l á lló embereknek, csalá doknak
ebben a nehé z idő kben.
Ezé rt Kará csonyi ké peslap rajzpá lyá zatot hirdet, melyen nemes zsű ri fog dö nteni a legjobb alkotá sokró l.
Korosztá lyok:
- Altalá nos iskola: alsó é s fö lső tagozat
- Kö zé piskola
- Felnő tt/O: rö ki#jak
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A ké pek techniká ja bá rmi
lehet, A4-es mé retben ké rjü k elké szı́teni. A legjobb
mű veket eljuttatjuk pá r ü dvö zlő sorral, hogy jobb legyen ez a 2020-as Kará csony, mé gha kissé az Otthonunkba is vagyunk zá rva.
Az akció idő tartama: 2020. november 22-december 06. Eredmé nyhirdeté s:2020. december 13.
A mű veket ide vá rjuk:
E-mail: mmsz.mako@gmail.com
Info vonal: 30/742-5142
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Hüse József atya bemutatkozása
Szeretettel kö szö ntö m a kedves makó i hı́veket valamint az
ö sszes ré gi - é s ú jabb ismerő sö met! Hivatalosan 2020. augusztus 15-tő l kaptam kinevezé st a makó i belvá rosi plé bá niá ra, mint kisegı́tő lelké sz, a lakó helyem pedig a szervita ká polna szolgá lati laká sa.
Elő ző szolgá lati helyem Szeghalom volt a hozzá tartozó
fı́liá kkal együ tt, ahol kisebb megszakı́tá ssal kö zel hú sz é vig
szolgá ltam. Erthető , hogy ennyi idő
alatt megszoktam é s szerettem is ott
lenni, ezé rt nem volt kö nnyű a vá ltá s. De Makó egyá ltalá n nem idegen
„terep” szá momra, ı́gy szinte haza
jö ttem. Sokan ú gy tudjá k, hogy makó i vagyok. Való já ban Hó dmező vá sá rhelyen nő ttem fel, tehá t vá sá rhelyi vagyok. Makó ra csak 1988-ban
kö ltö ztem né hai é desanyá mmal,
amikor elkezdtem tanulmá nyimat a
Szegedi Hittudomá nyi Fő iskolá n.
Kispapké nt tö rekedtem aktı́van ré szt venni a Szent Istvá n
plé bá nia é leté ben, kü lö nö sen a nyá ri szü nidő ben. Tagja voltam az 596-os szá mú Szent Istvá n Kirá ly cserké szcsapatnak
is. Rengeteg szé p é s é rté kes é lmé nyt ő rzö k szı́vemben cserké sz „mú ltam” idejé bő l, melyekre há lá val gondolok. Ké ső bb
nagy haszná t vettem a cserké szetben szerzett tapasztalataimnak, mert szentesi ká plá nké nt ú jjá tudtam szervezni az
ottani csapatot is. Makó n 1998-tó l 1999-ig ká plá nké nt is
szolgá ltam. Ez volt az első „visszaté ré sem”.

helyeimet: 1993-ban szentelt pappá Gyulay Endre megyé spü spö k. Első ká plá ni helyem Battonya volt. Ezutá n kö vetkezett: Szeged- Felső vá ros, Medgyesegyhá za, Makó (elő szö r),
Ujszeged, Endrő d, Szeghalom, Szentes, Csongrá d, majd ismé t
Szeghalom. Most tehá t má sodjá ra szolgá lok Makó n lelkipá sztorké nt. Nagyon kö szö nö m a Pá lfai Zoltá n plé bá nos ú rnak é s
a makó i hı́veknek a kedves é s szeretetteljes fogadtatá st!
Bá r „nem olyan, mint ré gen”, hiszen sok minden megvá ltozott, é s „ké tszer nem lé phetü nk ugyanabba a folyó ba” - ahogy
a ré gi gö rö g bö lcsek mondtá k - de ö rü lö k, hogy itt lehetek, é s
pró bá lok megfelelni a mai kor igé nyeinek, elvá rá sainak, azaz
korszerű en lelkipá sztorkodni. A já rvá ny miatt hatá lyba lé petetett korlá tozá sok miatt pl. megnö vekedett az
igé ny az online misekö zvetı́té sekre.
Szeghalmon ez nagyon jó l bevá lt, é s
tö bb makó i ismerő sö m is ké ri, hogy
folytassam. Ha Isten is ú gy akarja,
adventben má r Makó ró l is kö zvetı́teni
fogom a szentmisé imet. Sajnos mostaná ban a já rvá ny miatt nem já rhatunk sem idő sek otthoná ba, sem kó rhá zba, de otthonaikban sok beteget lá togatunk é s ellá tunk
szentsé gekkel. Aminek pedig kü lö nö sen is ö rü lö k: tö bb lehető sé gem nyı́lt a csalá dlá togatá sokra, a szemé lyes lelki gondozá sra, beszé lgeté sekre, gyó ntatá sra é s kö zbenjá ró imaszolgá latra. Sokan ismernek, keresnek, bizalommal fordulnak hozzá m. Nagy szeretettel á llok rendelkezé sé re mindenkinek, é s
ajá nlom fel szolgá lataimat.
A mi Urunk, Istenü nk oltalma é s segı́tő kegyelme legyen
mindannyiunkkal é s tegye teljessé mű vé t bennü nk!

Megemlı́tem mé g idő rendi sorrendben az elő ző szolgá lati

ELKÉSZÜLTEK A BELVÁROSI
KATOLIKUS TEMPLOM PADSORAI

– Hogyan avatjá k fel a pezsgő gyá rat?
– Hozzá vá gnak egy hajó t!
– Hallod?! Ti hogyan szoktá tok kezelni a kon#liktusokat?
– Pofon egyszerű en.
– Hogy hı́vjá k?
– Ková cs Gü ltem!
– Honnan ez a né v?
– Amikor anyá m azt mondta apá mnak a szü lő á gyná l: – “Legyengü ltem”
– Mire apá m: – “Legyen”
– Hallom, a lá nyod hegedü lni tanul. Na é s, hogy halad?
– Nagyon jó l. Neki kö szö nhetem, hogy megvehettem a szomszé d há zat fé lá ron.
-Mi a bé ká k legné pszerű bb olvasmá nya?
- Lö vé sem sincs, micsoda?
-A lé gy jó mindhalá lig.
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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
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6900 Makó ,
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