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„Uram, aki a jászolban fekszel,
Te vagy életem kenyere!” (Ferenc pápa)
Kelet vilá gossá ga
Egy anekdota szerint a magyar pü spö kö k legutó bbi ad limina
lá togatá sá n a Vatiká nban Ferenc pá pa azt mondta: „Keletrő l
jön a lux, nyugatról pedig a luxus.” Ez az egyszerű, humorosnak tű nő mondat mé ly tartalommal bı́r: a pá pa arra akarta
buzdı́tani a fő pá sztorokat, hogy milyen ú ton haladjanak, illetve merre terelgessé k a rá juk bı́zott nyá jat. Ha az ö rö k vilá gossá g, vagyis Krisztus felé fordulunk, ezzel a gesztussal má r
ö nmagá ban kifejezzü k, hogy elfordulunk attó l
az irá nytó l, ami eltá volı́t tő le.
A Szentı́rá sban gazdag tartalma van a napkelet fogalmá nak. Advent folyamá n ú jra é s ú jra
elő kerü lt ez a té ma, ami a kará csonyi idő ben
kiteljesedik. Luká cs evangé liumá ban Zakariá s
é neke a Megvá ltó t ú gy nevezi, mint „felkelő
Napunk a magasságból, aki fényt hoz a sötétségben és a halál árnyékában ülőknek” (Lk
1,78-79), az adventi ó -antifó ná k egyiké ben
pedig ı́gy imá dkozunk: „O' , Napkelet, szent
Virradat! Te az örök világosság Fényessége és az igazságosság
Napja vagy: jöjj, és világosítsd meg azokat, akik sötétségben és
a halál árnyékában ülnek!…” A Jeruzsálembe érkező bölcsek
ı́gy szó lnak: „Lá ttuk csillagá t napkeleten” (Mt 2,2).
Az egyhá z má r kezdettő l fontosnak tartotta, hogy a kereszté ny templomok irá nyulá sa is kelet felé tö rté njen, ahol a Nap
fö lkel. Ezt nevezzü k „keletelé snek”. Persze kü lö nbö ző okokbó l ez aló l is voltak kivé telek, de a lé nyeg, a hangsú ly ugyanaz maradt: templomi liturgiá nk é s imá dsá gunk a né pek Isten
felé haladó , az egé sz tö rté nelmet á tı́velő vonulá sá ba, zará ndoklatá ba kapcsoló dik be. S mivel a pap é s a né p egy, kö zö s
á ldozatbemutatá sban vesz ré szt az Eucharisztia ü nneplé sé ben, ahol jelenvaló vá vá lik Krisztus egyetlen á ldozata, ı́gy egy
irá nyultsá gró l van szó , hiszen együ tt haladunk az U? r felé . Ez
akkor is igaz, ha a pap é s a né p „egymá s felé fordulnak”, é s
akkor is, ha egy irá nyba, kelet felé né znek, s a pap a né pnek
há ttal helyezkedik el. Minden esetben egy a lé nyeg: a kereszté ny templom é s istentisztelet kö zé ppontja nem az oltá r mint

tá rgy vagy mű alkotá s, mé g csak nem is a kö zö ssé g, amely
maga kö ré rendezkedik be é s gyarló mó don sokszor csak
egymá st bá muljá k, hanem maga Krisztus, aki a kezdet é s a
vé g, OA az Oriens, a magassá gbó l felkelő Nap, aki megvilá gosı́t
minden embert. Amikor Felé mint „legyő zhetetlen Nap” felé
fordulunk, akkor nem Bizikai, hanem lelki mó don lá tjuk OA t, s
ı́gy OA á ltala, OA vele é s OA benne valamiké ppen az egé sz teremté ssel, az egé sz kozmosszal együ tt imá dkozunk. Mi, mé ltatlan
szolgá i istentiszteletü nk é s imá dsá gaink ré vé n napró l napra,
ső t pillanatró l pillanatra arra teszü nk kı́sé rletet, hogy ezt az ú j lá tá smó dot megtanuljuk.
E? letü nk vé gé ig talá n megé rtü nk belő le egyké t lecké t.
Igaz persze, hogy Isten mindenü tt jelen van,
igaz, hogy bá rhol é s bá rmikor lehet é s tudunk
is imá dkozni, de é pp Kará csony miszté riuma
segı́t nekü nk annak megé rté sé ben, hogy Isten
emberi testet ö ltö tt, belé pett a fö ldi té rbe é s
idő be, ı́gy illendő , hogy – fő ké nt ü nnepi é s
nyilvá nos
–
imá dsá gunknak,
liturgiá nknak,
Istendicsé retü nknek, a Vele való dialó gusnak „testet ö ltő mó dja”
legyen. Ezé rt nem mindegy, hogy a templomban mi, hol é s
hogyan helyezkedik el, s hogy a testé vel is imá dkozó ember
mikor, mit é s hogyan csiná l.
Ferenc pá pa ezé rt a lé nyeglá tá sé rt imá dkozik Má riá hoz:
„E' breszd fö l bennü nk azt a vá gyat, hogy az O2 nyomá ban já rjunk, hogy elhagyjuk saját földünket és elnyerjük az Ő ígéretét.
Segíts, hogy megérinthessen minket az Ő szeretete, hogy így a
hit által mi is megérinthessük Őt. Emlékeztess bennünket arra,
hogy aki hisz, soha sincs egyedül. Taníts minket Jézus szemével
látni, hogy utunkon Ő legyen a fény, s hogy a hitnek ez a fénye
folyamatosan növekedjen bennünk, amíg el nem érkezik az a
nappal, mely alkonyt nem ismer, maga Krisztus, a te
Fiad, a mi Urunk!”
Zoltán atya

Meg akartam mutatni, hogy az Eucharisztia misztériuma milyen elválaszthatatlan és eleven kapcsolatban
van az Egyházzal. Mindenkit arra hívtam, hogy az eucharisztikus áldozatot olyan odaadással ünnepeljük, amit az megérdemel,
és adjuk meg az Eucharisztiában jelenlévő Jézusnak szentmisén kívül is az imádás hódolatát, ami e nagy misztériumot megilleti.
Nagyon hangsúlyoztam az eucharisztikus lelkiség szükségességét, példaképül állítva Máriát, mint „eucharisztikus asszonyt”.
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 10.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJE

bé ké lé st szolgá ló erő feszı́té seit. A rendkı́vü l sú lyos helyzet ellené re
belpolitikai té ren szé leskö rű é s pé ldaé rté kű szociá lis tö rvé nykezé sbe kezdett. Az egyhá z tá rsadalmi igazsá gossá gró l szó ló tanı́tá sa
alapjá n gyakorolta uralkodó i hatalmá t.
IV. Ká roly 1887.augusztus 17-é n szü letett az alsó -ausztriai
Persenbeug vá rá ban. Apja Ferenc Jó zsef unokaö ccse, Habsburg Ottó A há ború s konBliktus vé gé n IV. Ká roly magatartá sa tette lehető vé ,
hogy Ausztriá ban tová bbi vé rontá s é s polgá rhá ború né lkü l, bé ké sen
fő herceg, é desanyja Má ria Jozefa szá sz kirá lylá ny. Ká roly gondos
való suljon meg az á tmenet egy ú jabb tá rsadalmi rendbe. Ennek ellekatolikus nevelteté sben ré szesü lt. IBjú kora ó ta egy kis vallá sos kö zö ssé g imá dkozott é rte, miutá n egy stigmatizá lt soproni apá ca meg- né re elű zté k hazá já bó l. A pá pa kı́vá nsá gá ra, aki tartott a kommunista ö nké nyuralom kö zé p-euró pai terjeszkedé sé tő l,
jö vendö lte, hogy sokat fog szenvedni é s szemé lyé t
IV. Ká roly megpró bá lt visszaté rni Magyarorszá gra,
tá madá sok é rik majd.
hogy helyreá llı́tsa kirá lysá gá t, de inká bb lemondott
Ká roly kora gyermekkorá tó l fogva kü lö nleges tiszszá ndé ká ró l, semmint hogy egy polgá rhá ború lehetelettel tekintett az Oltá riszentsé gre é s Jé zus Szenttő sé gé t kocká ztassa. Madeira szigeté re szá mű zté k.
sé ges Szı́vé re. Minden fontos dö nté sé t az imá dsá g
Uralkodó i hivatá sá t Istentő l kapott kü ldeté ské nt
kegyelmi erejé bő l merı́tve hozta meg. 1911. októ fogta fel, ezé rt nem mondhatott le tró njá ró l. Szeber 21-é n vette felesé gü l Bourbon-Pá rmai Zita hergé nysé gre ká rhoztatva egy nyirkos há zban é lt csacegnő t, tı́z é vig tartó boldog é s pé ldá s há zassá gukat
lá djá val. A mostoha kö rü lmé nyek miatt halá los
nyolc gyermekkel á ldotta meg az Isten.
betegsé g tá madta meg. A fá jdalmakat elfogadta, é s
Ká roly 1914. jú nius 28-á n lett az Osztrá k-Magyar
engesztelé sü l felajá nlotta né peié rt, hogy azok megMonarchia tró nö rö kö se, Ferenc Ferdiná nd tragikus halá lá t kö vető en. Mikö zben zajlott a kegyetlen vilá ghá ború , 1916. november 21-é n bé ké lve ú jra egymá sra talá ljanak.
foglalta el az elhunyt Ferenc Jó zsef osztrá k csá szá ri tró njá t. Decem- IV. Ká roly panasz né lkü l vá llalta tengernyi szenvedé sé t, é s halá los
á gyá n mindenkinek megbocsá tott, aki ő t elá rulta. 1922. á prilis 1-jé n
ber 30-á n, Budá n, Magyarorszá g apostoli kirá lyá vá koroná ztá k. IV.
Ká roly ú gy tekintett uralkodó i hivatá sá ra, mint Krisztus kö veté sé hunyt el a Legmé ltó sá gosabb Oltá riszentsé gre emelve tekinteté t.
nek á ldozatos ú tjá ra: minden cselekedeté ben a rá bı́zott né pek irá nti E? leteszmé jé t az utolsó napon ı́gy fogalmazta meg: “Igyekezetem
szeretet vezé relte, csak az ő javukat kereste, é leté t é rettü k á ldozta
mindig é s mindenben az Isten akaratá nak lehető legtisztá bb felismefel. Ismerve a há ború szö rnyű sé geit vallotta, hogy egy kirá ly legré se é s kö veté se volt, az emberileg elé rhető legtö ké letesebb mó szentebb kö telessé ge a bé ke helyreá llı́tá sa. OA volt az egyetlen a veze- don.”
tő euró pai politikusok kö zü l, aki tá mogatta XV. Benedek pá pa meg-

Boldog IV. Károly magyar király

A SZENTMISE (XIX. RÉSZ)-

kö nyö rgé sben a pap a szentá ldozá s gyü mö lcseit ké ri a megá ldozottak szá má ra.
Majd kö vetkeznek a hirdeté sek. Ezutá n valamennyien felá llunk, a pap ismé t kiterjeszti a karjá t, ü dvö zli a hı́veket, é s keresztet rajzolva á ldá st ad. UD nnepi misé ken ez hosszabb, ü nnepé lyesebb formulá val tö rté nik. A
Szenthá romsá g Egy Isten nevé ben
kapunk á ldá st a paptó l. UD nnepé lyesebb é s hosszabb forma eseté n az á ldá sokra (3db) A? men-nel felelü nk.
Felhangzik a kivonuló é nek, a ministrá nsok meghajolnak, é s té rdet hajtanak, az é nek kö zben kivonulnak a
templombó l. Az é nek befejezté vel mi
A? ldozá s utá n csendben imá dkozva
is kimegyü nk, té rdet hajtunk. A tempadunk há lá t. Ugyanolyan fontos, mint
lombó l kilé pve nem befejező dik valami, hanem elkezdő dik: a
a kö zö s imá dsá gok. Ezek a Jé zussal való együ ttlé tü nk legJé zussal tö ltö tt idő megvá ltoztat é s arra indı́t, hogy a vilá gban
szebb é s legmeghittebb percei.
A szentá ldozá s befejezté vel a pap a megmaradt Oltá riszentsé - is mindent OA vele együ tt tegyü nk, az OA ö rö mé t é s Isten szereget elhelyezi a taberná kulumban (szekré nyké ben), é s a misé - teté t adjuk á t má soknak is!
ző kelyhet kiö blı́ti. Ezutá n szent csendet tartunk. Valamennyi- A? ltalá ban nem megyü nk el azonnal, hanem beszé lgetü nk testvé reinkkel, megosztva velü k Krisztusban egy kö zö ssé ghez
en tapasztaltuk, hogy a szentá ldozá s utá n mennyire jó , é s
mennyire igé nyeljü k is az elmé lyü lé st, hogy a hozzá nk beté rt tartozá sunk ö rö mé t.
U? rral mé ltó ké ppen tudjunk együ tt lenni.
A csend utá n a pap kitá rt karokkal kö nyö rgé st mond. Ebben a
OD sszeá llı́totta: Szű cs Tamá s

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.

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
A gyermekkori kará csonyok kö zü l felnő ttké nt
nem azok maradnak meg leginká bb az emlé kezetü nkben, amelyiken megkaptuk az olyannyira
vá gyott hosszú hajú babá t, a focilabdá t vagy a
kisvasutat. Azok é lnek a legé lé nkebben bennü nk,
amelyen nem ké zzel fogható ajá ndé kot kaptunk, hanem ö rö möt, 2igyelmet, önzetlenséget, szeretetet.
Zsuffa Tü nde ı́ró
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„Gondoljunk arra, hogy Jé zus kopogtat a mi lelkünk ajtaján is, a mi szívünkbe is be akar
kö ltö zni, de a kilincs belü l van. Nekü nk kell a
kopogtató nak ajtó t nyitni.”
Veres Andrá s megyé spü spö k
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Különleges karácsonyok
"Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet." (Fekete István)
Emlé kszem é letemben né há ny nagyon kü lö nleges kará csonyra. Ezekrő l szó l ez a cikk.
Mé g gyerekké nt Szegeden mentü nk el elő szö r é jfé li misé re
é desanyá mmal, keresztanyá mmal é s pá r é ves kislá nyá val. A
Ró kusi templom tö megé n á thatolva az első sorbó l né zhettü k
(mi gyerekek) a kis Jé zuská t. Emlé kszem, hogy az idegen,
hatalmas templomban mertem a kislá nnyal elő re menni. OA
fogta a kezem, é s ott á lltunk elö l –
keveset fogtunk fel a tö rté né sbő l.
De azt igen, hogy jó ott lenni é s
visszamenni szü leinkhez é s mosollyal teli arccal elmesé lni, hogy
lá ttuk a Jé zuská t. Ez az első emlé kem a templomró l.
Jó pá r é vvel ké ső bb cserké szké nt
minden hé ten ö sszegyű ltü nk valakikné l é s imá dkozva meggyú jtottunk az adventi koszorú n egy-egy
gyertyá t é neklé s é s agapé kı́sé reté ben. Aztá n a szervita ká polna takarı́tá sá ban rendszeresen ré szt vettü nk, kará csony elő tt é s hú své t
elő tt mé g Jé zust is letö rö lgettü k.
Ekkortá jt kö zö ssé gben, együ tt é ltü k á t kará csony titká t. Hozzá m is eljö ttek a csapattá rsaim, é s ná lunk is fellobbant a
lá ng. Inká bb a felké szü lé s maradt meg emlé keimben
(szentgyó ná s) é s nem is az UD nnep. E? s persze a jellegzetes
kará csonyfa illata, ami betö ltö tte az egé sz ká polná t.
Az utó bbi tı́z é vben tö rté nt, hogy tanyá n é lő rokonaim ú j
supá t (birkaistá lló ) é pı́tettek. Kará csony szentesté jé n, amikor ö sszegyű lt ná luk a csalá d, megmutattá k, mi is ké szü lt el.
Amikor kitá rtá k az ajtó t, csak a kiá ramló fé nyt lá ttam, é s
megcsapta orromat a birká k illata. Amikor belé ptü nk, a sok
birka kö zö tt voltak kisbá rá nyok, anyajuhok is, pá r napos
picinyeikkel. Gyö nyö rű é lmé ny volt! A? tadta azt a feelinget,
amit a Szent csalá d é rezhetett annakidejé n a Betlehem melletti istá lló ban. Illetve a hangulatot, ahogyan elké pzeltem
mindazt, amit a Szent csalá d é rezhetett...
Né gy esztendeje megadatott a lehető sé g, hogy eljuthattam a
Szentfö ldre, ami való ban egy csoda-hely! Persze nagyon sok
ismeretü nk van má r ró la, hiszen ez a Biblia á llandó helyszı́ne, valamint Bulgakov A Mester é s Margarita cı́mű regé nyé bő l is ké pet kaphatunk a ké tezer é vvel ezelő tti idő bő l.
Szavakkal visszaadni lehetetlen azt a hetet, amit ott tö ltö ttü nk é s az esemé nyeket, amelyeket Jé zus é leté bő l ö sszerak-

hattunk. Nem idő rendi sorrendben já rtuk be a helyszı́neket,
de nem maradt hiá nyé rzetü nk… Korá bban mentü nk vé gig a
Via Dolorosá n, mint ahogy a betlehemi Szü leté s templomá t
felkerestü k, é s á llı́thatom: ı́gy is hatalmas é lmé ny volt! E? s
nem felté tlenü l azé rt, mert ott já rtunk Jé zus Krisztus bö lcső helyé né l, hanem együ tt az egé sz…
Lá thattuk ugyanis, hol talá lkozott Má ria é s Erzsé bet El
Kareimben, szentmisé n vettü nk ré szt tö bbek kö zö tt a Pá sztorok mezejé n, ahol (lá tszó lag teljesen vé letlenü l, akkor é s
ott) é ppen bá rá ny bé getett a tá volban. E? rző , é rtő é s lá tó szı́vvel ott lenni egé szen má s volt, mint ahogyan itthon á té ltü k a
kará csonyt valaha is…
Itthon á lmodunk a fehé r kará csonyró l, arró l, hogy a mindent
befedő é s eltakaró tiszta hó borı́tja be a vidé ket, ott 25 °Cban é lhetjü k á t a csodá t. A csodá t: a szü leté stő l a feltá madá sig. Azt a csodá t, ami vé gtelen é s má ig tart. Ciklikusan, minden é vben visszaté r. A lelkü nkben
vá lik való sá ggá – azó ta szü ntelenü l. vagy talá n korá bban is, ki
tudja? De azó ta mindenké pp!
E? s ı́me az idei kará csony: kı́vü lrő l
né zve karanté nban, má soktó l
elkü lö nı́tve indult az advent szá momra – de ez lelki é rtelemben
egyá ltalá n nem volt nehezı́tő kö rü lmé ny… Tavasszal má r megtanultuk, mit jelent online szentmisé n ré szt venni, mi a lelki á ldozá s.
Elő szö r furcsa volt, hiá nyé rzetet
jelentett. Má ra megszoktuk, bá r
tudjuk, nem helyettesı́ti az igazi Szentostyá t: Krisztus é rtü nk
felaldozott testé t é s vé ré t.
E? s ı́me, 2020 ebben is ú jdonsá got hozott: a roraté k szé les
vá laszté ka á llt rendelkezé sre online azoknak, akik nem mehettek é lő ben. A Má ria Rá dió á ltal kö zvetı́tett hajnali misé k,
vasá rnapi szentmisé k mellett bepillanthattunk a Sziklaká polná ba, a pé csi szé kesegyhá zba, virtuá list lá togatá st tehettü nk Csaba testvé rné l vagy é ppen Miskolcon, ahonnan
gö rö gkatolikus liturgiá t hallgathattunk, vagy aká r itthonró l,
a mi gö rö gkatolikus templomunkbó l – bizonyos napokon
ké tszer is… Kotormá n lelké sz ú r pedig arró l beszé lt nekem
pá r napja, hogy lá tva az internetes é rdeklő dé st, tö bben kö vetté k az istentiszteletet az interneten á t, mint ahá nyan vasá rnaponké nt elmennek a templomba.
Megvá ltoztak a viszonyok… Ami messze volt, é ppen az lett
kö zel… Té rben é s idő ben… Mé lysé g é s magassá g… Kı́vü l é s
belü l… Má sok é s é n… Kará csony é s ajá ndé k… OD nmagunkkal
megajá ndé kozni… Megajá ndé kozottnak lenni… Ott lenni…
Jelen lenni… Ré szese lenni… Megé lni!
I?gy kı́vá nok á ldott kará csonyt mindannyiunknak!
Mé szá ros Ildikó

BARTÓKOS HITTANOSOK
AZ ADVENTI KOSZORÚNÁL

BETLEHEMÁLLÍTÁS ÚJVÁROSON
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Hüse József: Karácsony
Befö dte fá zó fö ld porá t
Az é g ezü stö s harmata,
Pelyhé be rejt az é j csodá t:
A Bé ke Napja felvirradt.
Bö lcső jé n felsı́r é lete,
Fehé r pó lyá ja sı́rt takar,
Hol bű nnek vé gleg halva má r
Elfedjen tiszta vá nkosa.
O? , E? gi Gyermek, Jé zusom,
Atyá dnak testté lett Szava,
Bö lcső d oltá rá n á ldozat,
Kit Szű z szenté lye nyú jt oda!
Anyá d tá plá ló friss tejé t
Mé g ö nfeledten ı́zleled,
A? m telve má r a kelyhet is,
Mit majd ki kell ü rı́tened.
Mé g Té ged mosdat Szű zanyá d,
Hogy te mosd majd a lelkeket,
S kezé ben nyugszik kis kezed,
Mely tö rli má r a vé tkeket.
Most alszol, s fenn az angyalok
Vigyá zva ő rzik á lmodat …
Hogy mé lybe szá llva majd elű zz
Halá los á lmot, poklokat….
Szegé nyes já szlad tró nusá n
Mé g gő gicsé lve hı́vogatsz,
S mint bö lcs tanı́tó mesterem
Szı́vembe vé sed szent szavad.
Imá dunk Isten szent Fia,
Atyá ddal é s a Lé lekkel,
Magasztaljon ma himnuszunk,
E? s á ldott bé ké d jö jjö n el!

„Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz”
(Sík Sándor)

Karácsony
Manapsá g az egé sz vilá g egy vá lsá gos
idő szakot é l á t. Minden, ami biztosnak tű nt, egyik napró l a má sikra bizonytalanná vá lt. A vá lsá g az erkö lcsi
rendet is veszé lyezteti, az emberek
egymá s kö zö tti kapcsolatá t, az Istenhez é s ö nmagunkhoz való viszonyunkat. De ez a vá lsá gos helyzet lehető sé get is adhat é letü nk ú jra é rtelmezé sé hez, é s alkalmat adhat az Istennel
való ú jszerű talá lkozá sunkra is. Az
Nagy Attila rajza
Naszradi Réka alkotása idei kará csony ismé t egy kegyelmi
alkalom arra, hogy megtalá ljuk azt, amire igazá n hı́vatottak
vagyunk.
Kará csony a szeretet ü nnepe. De nem csupá n é rzelmileg. Ez az ü nnep első sorban az Isten
felé nk á radó szereteté nek ü nnepe. Szent Já nos első levelé ben ı́rja – „a szeretetnek nem
az a lé nyege, hogy mi szeretjü k Istent, hanem, hogy ő szeret minket, é s elkü ldte a Fiá t
bű neinké rt engesztelé sü l” (1Jn 4,10). A mi szeretetü nk, amely megnyilvá nul szeretteink
felé , csak akkor lesz hiteles é s maradandó , ha az Isten szereteté nek é lmé nyé bő l tá plá lkozik. Ugyanis: „ha Isten ı́gy szere-tett minket, nekü nk is szeretnü nk kell egymá st” (1Jn
4,11).
A kará csony ü nnepé hez hozzá tartozik az ajá ndé kozá s. Az igazi ajá ndé kozó az ö nmagá t
adó Isten, aki szeretett Fiá t adja nekü nk, aki testvé rü nkké lett, é s akiben, aki á ltal mi is
egymá s testvé rei lehetü nk. Megajá ndé kozottak vagyunk. Ebbő l az é lmé nybő l fakad a vá gyunk, hogy mi is tová bb adjuk ezt a szeretetet, é s mi is ajá ndé kozzunk.
A legnagyobb ajá ndé k, amit adhatunk, ö nmagunk odaajá ndé kozá sa. Ahogy az oltá ron
Krisztus szeretetá ldozata á ltal a pará nyi ková sztalan kenyé r Krisztus testé vé lé nyegü l á t,
a mi egyszerű kará csonyi ajá ndé kunk is á tlé nyegü l, „megszentelő dik”, ha mö gö tte á ll
teljes ö ná tadá sunk, isten - é s emberszeretetü nk…
Az Isten Fia azé rt testesü lt meg, hogy bű neinket megbocsá ssa é s Isten irgalmas szereteté t hozza el nekü nk. Ajá ndé kozá sunkat a mi irgalmassá guk é s megbocsá tá sunk teszi igazá n krisztusivá !
Hü se Jó zsef atya

Adventi adományok

Az adventi idő szakhoz
mindig hozzá tartozik az
adomá nyozá s. Ké t é vvel
ezelő tt Isten adta a szá ndé kot, hogy jó t cselekedjü nk. A szá ndé kbó l elhatá rozá s sarjadt, melybő l tettek nö vekedtek. I? gy tö rté nt ez most, december kö zepé n
is.
Az adomá nyozá s szá ndé ká t Zoltá n atya
é s a pedagó gusok adtá k hı́rü l. A hı́vek, szü lő k,
gyerekek hoztá k a tartó s é lelmiszereket, gyű jtö tté k a pé nzadomá nyokat. Nem is gondoltuk,
hogy ebben a szokatlan, nehé z idő szakbak ekkora segı́tő szá ndé k, jó akarat fé rt az emberek szı́vé be. Soha nem
lá ttunk mé g ennyi adomá nyt ö sszegyű lni. Jó volt pakolni,
szé tosztani, lá tni, hogy jutni fog minden rá szoruló csalá dnak
é lelem, soknak tü zelő is. El tudtuk vinni 25 helyre.
Szemé lyesen ismerjü k ezeket a csalá dokat, tudjuk,
hogy milyen kö rü lmé nyek kö zö tt é lnek. Szegé nysé gben,
mé lyszegé nysé gben, nyomorban.
Igen, elvittü k, ez a plé bá niá nk sajá tos adomá nyosztá sa. Nem ő k jö nnek, hanem mi visszü k. Ké tfé le adomá nyt vittü nk: a szemé lyes talá lkozá st, az ö sszegyű jtö tt é lelmet, a tü zelő t.
Tudtunk beszé lgetni, rá juk Bigyelni, velü k együ tt
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imá dkozni, vigaszt nyú jtani, biztató szó t mondani.
Ezidő nké nt becsesebb szá mukra, mint maga a ké zzel fogható
adomá ny.
Jó volt hallani, hogy van, aki munká t kapott, van, aki
kis laká shoz jutott, van, aki jó l tanul, van, aki meggyó gyult,
van, aki szeré nyen, de meg tud é lni. Meghallgattuk a halkan
kimondott jajszavakat is; a panaszt, hogy betegsé g van, kó rhá z van, szegé nysé g van, hogy elment valaki. Jó
volt megtapasztalni ö rö mü ket, a felé nk á radó
há lá t, a kö szö netet.
Tudjuk, hogy a kö szö net igazá n azokat illeti,
akik a szá ndé kot tettekké vá ltottá k. OA ket, akik
adtak, amit tudtak, amikor kellett, é s akinek
kellett.
„Osztani magad: - hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál;
hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni - eső a homokra sivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb:
- kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled!”
(Váci Mihály)
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
ÜGHIJ, KLIJ MN OPIJPQ
A kará csony nem mindenki szá má ra jelenti az é v legboldogabb idő szaká t. Nagyon fá jdalmas is lehet. Sokakon eluralkodik a magá ny. Mı́g mi boldogan szı́vjuk magunkba a csillogó lá tvá nyt, a zené t, az illatokat, má sok csak té nferegnek, é s
inká bb elbú jná nak, vagy legszı́vesebben á taludná k ezeket a
napokat.
Egy bará tom fogalmazott ı́gy egyszer: „A kará csony ü rü gy
arra, hogy jobbá tegyü k valaki é leté t.” Igaza van! Kö rü lö ttü nk
emberek é lnek, akik bá torı́tá sra vá rnak. Csak tudná nk kitekinteni ö nző rohaná sunkbó l, é s adná nk idő t magunknak,
hogy meglá thassuk ő ket. Az erő seknek kö telessé ge, hogy az
ü nnepen ne azon legyen a hangsú ly, hogy „mit kapok”, hanem, hogy „mit adok”!
Ha meghozzuk a dö nté st, hogy Krisztus keze, lá ba é s szá ja
leszek, szá mtalan „ü rü gyet” nyú jt majd nekü nk Istenü nk a
segı́tsé gre, é s ezek teszik majd egyre kedvesebbé , ö rö mtelibbé az ü nnepet.
A kará csony a kö zö ssé g
é s a csalá d szá má ra is az
ö sszetartozá s megé lé se. Az
idé n ezzel bajban vagyunk,
hiszen meg fogjuk é lni az
ö sszetartozá sunkat azokkal, akikkel egy fedé l alatt lakunk, ugyanakkor korlá tok kö zé
lesz szorı́tva az ö sszetartozá s megé lé se azokkal, akikkel most
szemé lyesen nem tudunk majd talá lkozni. A tá volsá g megtartá sa lesz talá n az a legnagyobb fá jdalom, amely legtö bbü nket
é rint majd.
Ha arra irá nyı́tjuk a Bigyelmü nket, hogy mink nincs, ha a
hiá nyszemlé letet hagyjuk magunkon eluralkodni, nem nagyon jutunk sehová . Az a szemlé let visz elő re, ha arra Bigyelü nk, hogy mink van. Van pé ldá ul telefonunk, van a szü leinknek, bará tainknak is. Felhı́vhatjuk ő ket.
Lehet, hogy oda tudunk menni hozzá juk. Ha nem is megyü nk be, tudunk integetni, né há ny szó t vá ltani, ott tudjuk
hagyni az ajá ndé kokat, szü leink is á t tudjá k adni a jó l megszokott ı́zeket, de ugye a posta is mű kö dik!
Keressü k, hogy mi az, amit megtehetü nk, ahogy ki tudjuk
fejezni a szeretetü nket!
Gary Chapman arra hı́vja fel a Bigyelmü nket, hogy a szeretet kifejezé sé nek legalá bb ö t mó dja van. Ne fogadjuk el, hogy
ebbő l csak egyet beszé ljü nk!

A szeretetnyelvek egyike az ajá ndé k. Ez az, amirő l az
utó bbi idő ben a kará csony szinte kizá ró lag szó l. Egymá s elá rasztá sa hasznos vagy kevé sbé hasznos, kedves vagy kevé sbé szı́vé lyes ajá ndé kokkal, csak hogy valamit mindenki a kezé ben szorongathasson é s ö rü ljö n neki, hogy kapott valamit,
mert ez azt jelenti, hogy szeretik!
Chapman arra hı́vja fel a Bigyelmet, hogy a szeretet kifejezé sé nek mé g né gy má sik ú tja is van. Az egyik az elismeré s, a
há la. Ehhez nem szü ksé ges, hogy egy lé gté rben legyü nk. Kifejezhetjü k ı́rá sba, telefonon is. Anyu, minden bará tom a te é teleidet dicsé ri. Kö szi, hogy megtanı́tottad, hogyan ké szı́tsü k el
a legBinomabb bejglit. Apu, kö szi, hogy megmutattad, hogyan
vá lasszak pontyot a halá szlé hez. Az elismeré ssel, a há lá val ki
tudjuk fejezni a szeretetü nket, é s ezek a jelen helyzetben
megtartó erejű ek é s nem kerü lnek semmibe.
A harmadik szeretetnyelv a gesztusoké , amiket tehetü nk
egymá sé rt. Ha valakinek nehé z bevá sá rolni, bevá sá rolhatunk,
ha valamelyik tá voli ismerő sü nk hiá nyt szenved valami hazai ı́zben, kü ldhetü nk neki. Egy-egy ilyen
apró Bigyelmessé g, egy ká vé ugyancsak megtartó erő
lehet. Ezekkel ugyanazt
fejezem ki: szeretlek, fontos vagy nekem, oda Bigyelek rá d.
A negyedik az é rinté sek nyelve. Ebbő l az idé n csak keveseknek fog jutni. De az ö tö dikbő l, az együ tt tö ltö tt minő sé gi
idő bő l bő ven lesz! Beszű kü lnek azok a lehető sé gek, amelyek
elvonjá k a Bigyelmü nket az ü nnep lé nyegé rő l é s az é rzelmeink kifejezé sé nek lehető sé gé tő l. Lesz idő nk odaBigyelni magunkra, a kapcsolatainkra, a szeretteinkre, az ü nnepre. Lehet,
hogy felfedezzü k, hogy a gyermekem milyen ü gyes, mé g bü szke is tudok rá lenni. A felesé gem mire ké pes é s mennyi mindent tesz a csalá dunké rt, a kapcsolatunké rt! Ha nem vonok
magam kö ré falakat a kü tyü mmel, az idé n van lehető sé gem a
szeretteimmel minő sé gi idő t tö lteni, beszé lgetni, á té lhetem a
velü k való kapcsolat erejé t.
Fogadjuk meg idé n, hogy ez a kará csony „ü rü gy” lesz arra,
hogy valakinek szebbé tegyem az é leté t! E? s ettő l a mi é letü nk
is szá zszorta ö rö mtelibb lesz! Mert a kará csonyi csoda ez:
U? gy szereti Isten a vilá got, hogy Fiá t adja nekü nk!

GÖRÖGKATOLIKUS LRSTGIRQTU RPVW
KXGYZULVJ EOU[ VX\MX – WPZP^_PG 25.
10:00h Szent Liturgia
KXGYZULVJ MYULWRQ VX\MX – WPZP^_PG 26.
8:30h Szent Liturgia
KXGYZULVJ HXG^XWRQ VX\MX – WPZP^_PG 27.
7:30h Utrenye
8:30h Szent Liturgia
SdROePUdSPG – WPZP^_PG 31.
10:00h O? é vzá ró Liturgia
ÚMhe – MXVTYG 01.
10:00h Szent Liturgia – Kö zö ssé gü nké rt, jó tevő inké rt
VXUYGVX\LQLV
7.30h Reggeli Istentisztelet – Utrenye
8.30h Szent Liturgia
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Az én karácsonyom
Idé n nyá ron mentem fé rjhez, majd augusztus 6-á n a kedvesemet diakó nussá szentelté k. Innentő l kezdve jelentő sen
megvá ltozott az é letem, hiszen egy csalá dké nt, együ tt vá llaltunk nagy szerepet az Egyhá z mű kö dé sé ben.
Amió ta az eszemet tudom, a kará csony a csalá dunk ü nnepe volt. A megelő ző napokban ajá ndé kokat ké szı́tettü nk vagy vá sá roltunk, takarı́tottunk, sü tö ttü nk-fő ztü nk. 24-é n
utolsó simı́tá sok, majd szé pen felö ltö zni, gyermekké nt a
nagymamá mmal pá sztorjá té kot né ztü nk, mialatt a szü leim feldı́szı́tetté k a
fá t. Mikor apuká m eljö tt a ké t nő vé remé rt é s é rtem, hazafele az autó ban azt
szá moltuk, há ny ablakban lá tunk feldı́szı́tett kará csonyfá t. Otthon gyertyá k
é gtek, angyalka csengetett, a nagyszobá ba lé pve sisteregtek a csillagszó ró k, a
fenyő fá nk tü ndö kö lt, alatta az ajá ndé kok. Kará csonyi é nekeket é nekeltü nk,
elmondtuk a Miatyá nkot, apuká m felolvasta valamelyik evangé liumbó l Krisztus
szü leté sé t.
Utá na
á tadtukkibontottuk az ajá ndé kokat, vé gü l jö hetett az ü nnepi vacsora. Má snap elmentü nk templomba. Szé p volt. Amió ta idő sebb nő vé remnek gyerekei vannak, kicsit má s programmal, de hasonló an a
csalá dban tö ltö ttü k ezeket a napokat.
Ebben az é vben jó val tö bbet leszü nk a templomban, é s
mivel 24-é tő l 27-é ig Makó n leszü nk, csak elő tte é s utá na tudunk a csalá dunkkal ü nnepelni. Ez má s lesz, é s nem mondom, hogy a csalá dom nem sajná lja, hogy messze vagyunk,
vagy hogy nekem nem kell megszoknom az ú j rendszert. Viszont ez azt jelenti, hogy most kezdenek el majd kialakulni a
sajá t, ú j kis csalá dom szoká sai. Az is, hogy mit fő zzek, mit
sü ssek, hogyan dı́szı́tsü k a fá t, de az is, hogy mindegyik ü nnepi nap ott legyek a templomban. Minden okom megvan rá ,

hogy ott legyek, nagyon há lá s vagyok a Jó istennek. A gyermekkoromé rt, a csalá domé rt; de mé g inká bb, amié rt OA eljö tt,
amié rt nem akart ké tsé gek kö zö tt hagyni minket, hogy vajon
szeret-e. Ott akarok lenni a templomban, az OA há zá ban, Vele
ü nnepelni, aki elindı́totta ezt az egé szet: teremtett, kö zé nk
jö tt, egy lett kö zü lü nk, é s az é leté t adta é rtü nk. Nem akarom
elfelejteni, hogy OA a forrá s! Idő t é s Bigyelmet akarok szentelni
Neki akkor is, ha a templomban hideg van, vagy ha nehé z
kimozdulni otthonró l. Igen, vá ltozik az é letem, é s van, amit
nehé z elengedni, de lá tom, hogy az ú t, amin vezet Isten,
ahogy a vá ltozá sokat hozza, az egyre igazabb é s fé nyesebb. E? s ettő l nem veszı́t a
csalá d, hanem a kará csony elő tt é s utá n
együ tt tö ltö tt napok mé g gazdagabbak,
boldogabbak lesznek.
I?gy vá rom Jé zus szü leté sé nek ü nnepé t é s
a má sodik eljö vetelé t:
Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és
magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor
szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt
juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen,
ahová a felhő és sötétség napján szétszóródtak. Hazahozom őket a népek közül,
összegyűjtöm őket az országokból és hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre
terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó
legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat és magam telepítem le őket –
mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság
szerint legeltetem őket. (Ez 34, 11-16)
Dr. Baranyi-Bozi Szilvia

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
„Harmatozzatok égi
magasok...”- Roraték
2020-ban
Idé n is eljö tt a Vá rakozá s
idő szaka, vele együ tt a
hagyomá nyos hajnali misé k, a roraté k ideje. Advent
első vasá rnapjá tó l kezdő dő en reggelente a Megvá ltó szü leté sé re ké szü lő dve gyű ltü nk ö ssze a templomban.
Zoltá n é s Jó zsef atya kö zö sen celebrá ltá k a szertartá sokat,
felvá ltva pré diká ltak nekü nk. A mostani adventben Zoltá n
Atya szentbeszé deinek á llandó ré szei voltak a Thomas
Merton, trappista szerzetes emlé kirataibó l vett idé zetek. A
hagyomá nyos „orgoná s” misé k mellett szerdá nké nt kö zö s
zsolozsmá zá ssal egé szü ltek ki a szertartá sok, csü tö rtö kö nké nt pedig taizé i é nekek szó laltak meg.
A szentmisé k vé gé n, mielő tt ki-ki ú tjá ra indult volna, forró
teá val kı́ná ltak, é s egy-egy adventi idé zettel ajá ndé koztak
meg bennü nket
Dr. Kurai Dó ra
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Az Adventi adománygyűjtéshez ismé t
sok jó ember csatlakozott.
Ennek kö szö nhető en, jó
pá r csalá dnak tudtunk
tartó s é lelmiszercsomagot biztosı́tani. 27, egyenké nt 10-12 kg-os csomag
ké szü lhetett.
Ehhez jö n mé g ö sszesen 30 má zsa tü zelő .
Az ö rö m vasá rnapja elő tti napon ö rö m volt lá tni, hogy a
sok-sok jó szá ndé kú adomá nyozó nak kö szö nhető en szebbé tudtuk tenni né há ny kö rü lö ttü nk é lő , segı́tsé gre szoruló ember
ü nnepé t. Há lá s kö szö net
minden adomá nyé rt!
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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 (5. rész)
Amikor ké ső bb á tkerü ltem Kaposvá rra,
nem volt ké rdé s, hogy ezt folytatnom kell. Emlé kszem, hogy augusztus 1-é vel helyeztek á t, é s augusztus 4-é n má r volt egy kis ká polná m a kó rus
szintjé n, amit egy raktá rbó l alakı́tottam ki. Bevittem az oltá riszentsé get egy taberná kulumban, letettem egy sző nyeget é s né há ny té rdeplő t, majd
elkezdtem oda já rni, é s nem é rtetté k, hogy mi tö rté nik. A pap templomba já r?! Megké rdezté k, hogy
munkaidő n kı́vü l mié rt já rok é n templomba? Aki megké rdezte, azt
mindig felvittem, é s ezt mondtam neki: „Egy felté tellel lehetsz itt:
nem imá dkozol hangosan, nem é nekelsz hangosan, é s nem zavarod a
má sikat. Pró bá lj meg jelen lenni, pró bá lj meg csendben lenni! Aztá n,
ha jó l megy, gyere vissza!” I?gy kezdő dö tt a szentsé gimá dá s a Szent
Imre templomban. Aki jö nni akart, annak adtam kulcsot, é s meghagytam, hogy lehet má solni má snak is, csak a felté telt be kell tartani, hogy teljesen csendben maradjanak, é s pró bá ljanak jelen lenni.
Amikor aztá n valaki beletö rte a kulcsot a zá rba, kiderü lt, hogy hetvenvalahá nyan já rnak fö l, mert má r annyi kulcsot má soltattak. Ekkor ké rté k, hogy nyissam ki a templomot, de é n ennek egy darabig
mé g ellená lltam, mı́gnem a Jó isten megint kö zbelé pett. Egy csendes
szentsé gimá dá son azt kaptam, hogy ü ljek be gyó ntatni, azt ké rte
Jé zus: „Szolgá ltasd ki magad nekem, ü lj be a templomba, é s ne adj

idő pontot, hadd jö jjenek!” Mert korá bban mindig a plé bá niá n gyó ntattam, mindig idő pontra jö ttek hozzá m; é s ekkor minden az é n kezemben volt, é n irá nyı́tottam a dolgokat. U? gyhogy elő szö r mondtam
is Jé zusnak, hogy ez nem tú l jó ö tlet. De vé gü l megadtam magam, ez
pontosan akkor volt, mikor nyaggattak, hogy nyissam ki a templomot. Ekkor elmentem Balá s pü spö k ú rhoz, mondtam neki, hogy
egé sz napos szentsé gimá dá st szeretné k szervezni, ő pedig mondta,
hogy rendben van, egyetlen felté tel, hogy mindig legyen ott valaki.
Ké t hirdeté s utá n tele lett az ö sszes ó ra a hé ten, é s akkor tudtam,
hogy ez nem az é n ö tletem. Beü ltem gyó ntatni (1998. januá r 4-é n
nyitottuk ki a templomot), é s mondtam Jé zusnak, ha ez a Te ö tleted,
akkor kü ldjé l gyó nó t, é n nem mondom meg senkinek, hogy itt vagyok. I?gy szé pen dé lutá n fé l kettő kor belopó ztam a templomba, lá ttam, hogy vagy hú szan té rdelnek a padokban, é s é n
é szrevé tlenü l ü ltem be a gyó ntató szé kbe, nem kapcsoltam fel a villanyt sem. E? s mondtam: „Uram, Te
jö ssz!” Abban a pillanatban bejö tt egy fé rBi, akit
soha nem lá ttam, é s azt mondta, imá dkozzam szabadulá sé rt, mert gyö tri az ö rdö g. Utá na rö gtö n jö tt
egy asszony, ő t sem lá ttam mé g soha, é s ı́gy tová bb
egé sz dé lutá n: csak olyanok jö ttek, akik nem já rtak
oda, é s tová bbra sem volt felkapcsolva a villany,
nem volt kiı́rva semmi, é n csak ü ltem a sarokban
csendben, az emberek meg jö ttek. Fé l hatkor kezdtem kö nyö rö gni
Jé zusnak, hogy á lljon le, mert rö gtö n bepisilek. Ezutá n ú jabb ajá nlatot tettem: „Ha holnap is megcsiná lod, akkor megadom magam”.
Má snap ugyanı́gy minden jelzé s né lkü l ü ltem be a gyó ntató ba, é s
ugyanaz tö rté nt, mint elő ző nap, a kö vetkező nap má r kiı́rtam, hogy
ott vagyok… E? s ez ment nagyon soká ig, hetente sok ó rá t gyó ntattunk, ké ső bb jö ttek ká plá nok, ő k is beá lltak. Meggyő ző dé sem, hogy
ami a Szent Imre templomban tö rté nt, az mind a csendes szentsé gimá dá sbó l fakadt, ami má r 1993. augusztus 4-é n elkezdő dö tt. Tudtam, hogy Jé zus azt csiná lja meg, amire ott szü ksé g van. Az é n pasztorá lis tervem annyi volt, hogy á t kell adnom magam teljesen, a tö bbit majd OA vé ghezviszi. (Folytatjuk!)
Há z Gergely – Tó th Lujza (Vigı́lia 2019/11. szá m)

Kozma Imre atya idei karácsonyi üzenetéből néhány gondolat:
Mi kereszté nyek Euró pá ban ma is Kará csonyra, a Megvá ltó Szeretet megü nneplé sé re ké szü lü nk.
A szeretet, az ember é lő é s é ltető eleme. Hiá nyá ba belehal az ember. Belehal, ha nem szeretik, s abba is,
ha nem szerethet.
Való sá gosabb é letet é lhetné nk, ha komolyan venné nk, amit vilá gosabb pillanatainkban megé rtü nk,
hogy a szeretet né lkü lö zhetetlenebb a jó lé tné l, a szabadsá g pedig annak elismeré se, hogy az ember, szeretetre szü letett.
Ha az ember megismeri annak az ö nfelá ldozó szeretetnek a tö rté neté t, ami Isten ajá ndé kaké nt a Fiú istenben emberi testet
ö ltö tt, akkor magasabb szinten megé rti a szeretet jelentő sé gé t, amibő l az ember é s vilá ga ú jjá szü lethet.
Jé zus nem hő stetteket, vilá graszó ló cselekedeteket vá r tő lü nk, hanem emberek szereteté t é s szolgá latá t, akikkel naponta talá lkozunk, akiknek testi-lelki mezı́telensé gé ben, rongyossá gaiban, igazsá gra vá gyó é hezé sé ben, é s szeretetre vá gyó szomjazá sá ban, az elvek é s elké pzelé sek kö zö tti vá ndorlá s otthontalansá gá ban, a kü lö nfé le kö tö ttsé gek fogsá gá ban, sarkaibó l kiforduló é letekkel é s vilá ggal szembesü lü nk.
Kiforgattuk lé tü nket, vilá gunkat sarkaibó l, mert magunknak é lü nk. Helyrebillenthető é letü nk, vilá gunk egyensú lya, ha magunkná l jobban szeretjü k egymá st, s ha meglá tjuk Krisztus arcá t a szegé nyben, betegben, a halmozottan há trá nyos helyzetű
emberben.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói
csoportja a tö bb

kis ajá ndé kkal kiegé szı́tve eljuttattuk a makó i ENI idő sotthoná nak. E mellett azé rt tartó sé lelmiszer csomagokat
is juttattunk el a vá rosba é s a Makó kö rnyé ki telepü lé sekre is. Ezú ton kö szö njü k meg az ide é v tá mogató inak segı́tsé gü ket. Hisz ebben a kü lö nlegessé
vá lt é vben is 10.000.000 Ft ö sszegben ő rizhettü k a
hit vé delmé t é s szolgá lhattuk a szegé nyeket.

é vtizedes Adni ö rö m tartó sé lelmiszer gyű jté sé t
ebben a vı́rusos idő szakban nem tudta megszervezni a SPAR á ruhá zban. Ezá ltal kicsit má ské pp
adunk ö rö met 2020-ban.
Kará csonyi ké peslap pá lyá zatot hirdettü nk, melyre
kö zel 100 pá lyamű é rkezett.
A dı́jazottakbó l ké peslapokat ké szı́tettü nk,
pá r kará csonyi gondolattal megtö ltve é s egy .Sburlea Clarisa munkája

HÁLAADÁS

J ELENLÉT

Kó má r Má tyá s csoportvezető

K Ü LD ET ÉS

RÓMAI KATOLIKUS ÜNNEPI MISEREND
Belváros

Újváros

December 24.

16:00.:
Vigilia mise

15:00.:
Vigilia mise

December 25.
Karácsony

9:00.: UD nnepi szentmise

11:00.: UD nnepi
szentmise

9:00.: Szentmise
18:00.: Szentmise

-

-

9:00.: Szentmise

11:00.: Szentmise

18:00.: Szentmise

17:00.: Ima a bé ké ért

-

-

18:00.: E? v vé gi há laadá s

-

-

Január 1.
Szűz Mária, Isten anyja
(Újév)

9:00.: Szentmise

11:00.: Szentmise

18:00.: Szentmise

Január 6.
Urunk megjelenése
(Vízkereszt)

8:00.: Szentmise

-

18:00.: Szentmise

December 22.

December 26.
Szent István első vértanú
December 27.
Szent Család vasárnapja
December 31.

Csanád vezér tér
16:30.: Gyó ntatá s
16:00.:
Vigilia mise
10:00.: UD nnepi szentmise
18:00.: Szentmise

GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENTI

„Krisztus legyen világossága a megsebzett emberiségnek!”
(Ferenc pápa)
MRVWPV QPWePU SPUSehGHVQVPQ YOWLSS QXGYZULVJR HVVP\PQPS QreYVTVQ!
– Té len az é lő lé nyek kö zü l sokan eltű nnek a vilá g szeme elő l, azaz té li á lmot alszanak –
magyará zza a bioló gia taná rnő . – Ki tudna olyan é lő lé nyt mondani, amit csak tavasszal
lá tunk ú jra?
Milá nka nagyon jelentkezik, majd felkiá lt:
– A fagylaltos!
Egy há zaspá r é ppen reggelizik, é s hallgatjá k az idő já rá s-jelenté st:
“Ma erő s hó esé s vá rható , ké rjü k a hó kotró k munká já nak megkö nnyı́té se é rdeké ben a pá ratlan há zszá mú oldalon parkoljanak!” A fé rj ı́gy is tesz, ott parkol.
Má snap ismé t hasonló a helyzet:
“A ma vá rható hó esé s miatt ké rjü k, hogy mindenki a pá ros oldalon parkoljon!” A fé rj ott parkol.
Harmadnap ismé t hallgatjá k a rá dió t:
“A mai hó eseé s miatt ké rjü k, hogy mindenki parkoljon a…”
De a rá dió é pp ekkor elromlik. A fé rj ké tsé gbeesve kiá lt fel:
– De most honnan tudjam, hol parkolhatok? A felesé g ı́gy felel:
– Semmi gond drá gá m, szerintem ma parkolj a gará zsunkban…
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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
Plé bá nia
6900 Makó ,
Szt. Istvá n té r 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637
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