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Palást címmel az 50. szám!

Húsvét

„A Bárány menyegzői lakomájára szóló meghívás arra bátorít minket, hogy tapasztaljuk meg a Krisztussal, az öröm
és a szentség forrásával való bensőséges egyesülést.” (Ferenc pápa)
Húsvéti lakoma
Hiá ba folyik a csapbó l is, hogy kereszté ny Magyarorszá gon
é lü nk, szemé lyes tapasztalatom, hogy Hú své t ü nnepé rő l sokaknak mé g mindig a hasuk jut eszü kbe: „Vé gre ehetjü k a
sonká t!” - tehá t nem é rtik a lé nyeget. Má s szó val: kis hazá nk
nagy ré szé n Krisztus fö ltá madá sá nak remé nyt adó csö ndjé t
mé g mindig elnyomja a má r nagyszombaton elkezdő dő
eszem-iszom, dı́nom-dá nom ricsaja.
A lakmá rozá s, evé s-ivá s a ré gi idő kben egyé bké nt a letelepedett é letformá hoz, a hosszabb ott tartó zkodá shoz volt kapcsolva. Tehá t valamifé le stabilitá st,
valamihez illetve valakihez tartozá st felté telezett. I+gy a magyar
„lakik” igé nk („é l, huzamosan tartó zkodik valahol”), valamint a
„lakmá rozik, jó llakik, teleeszi magá t” kifejezé sek szoros kapcsolatban á llnak egymá ssal. Lassanké nt
ı́gy fejlő dtek ki a „lakodalmá t lakja,
jó llakik, belakik” igé k, majd a
nyelvú jı́tá s korá ra a „lakoma” fő né v.
S lá m, magyar nyelvü nk szé psé ge
fö lfedi a „hú své ti lakoma” fogalom gazdag é s mé ly tartalmá t:
ahová igazá n tartozom, ahol szı́vem-lelkem otthona van (vö .
Jn 1,38b), ott fogyasztom el a legü nnepé lyesebb mó don az
é telt – legyen az aká r a csalá di asztal, aká r a templom oltá ra.
Tehá t egy hú své ti ebé d vagy vacsora nem első sorban tá plá lé kbevitel, hanem igazi ü nnep, azaz lakoma, mely nem attó l
vá lik é rté kessé , hogy degeszre tö mjü k magunkat, hanem attó l, hogy ü nneppé tesszü k. Az é tkezé s kı́ná l alkalmat az ü nneplé sre, nem pedig fordı́tva.
A zsidó hagyomá nyoknak megfelelő en Jé zus má r nagycsü tö rtö k este „hú své ti lakomá t” (pá szka vacsorá t) fogyaszt tanı́tvá nyaival. Az evangé liumok feltá madá s-elbeszé lé seiben pe-

dig é rdemes meg5igyelni, hogy a fö ltá madt Krisztus há ny é s
há ny alkalommal gyű jti asztal kö ré az á muldozó apostolokat
(pl. Lk 24,13-35). Teszi ezt azé rt, hogy velü k maradjon, hogy
biztosı́tsa ő ket, ú j mó don, mé gis való sá gosan van kö zö ttü k.
Nem vé letlen tehá t, hogy a kereszté ny hagyomá ny a szentmisé t egyszerre nevezi á ldozatnak é s lakomá nak. Mindkettő
egyará nt é s ugyanolyan mé rté kben hangsú lyos. A Szentı́rá sbó l tová bbá egyé rtelmű , hogy az első kereszté nyekné l az
Eucharisztia ü nneplé sé nek legő sibb ismert neve „az U+ r vacsorá ja” (1Kor 11,20). Mi, katolikusok, sajnos nemigen szoktuk haszná lni ezt a szé p kifejezé st, a reformá ció egyhá zaitó l e
té ren is sokat tanulhatná nk.
Az U+ r szent lakomá já n az Oltá riszentsé get lelkileg mindig felké szü lten, tudatosan, mé ltatlansá gunk beismeré sé vel, ugyanakkor
há lá val é s ö rö mmel vegyü k magunkhoz! Ha nyelvre á ldozunk,
ú gy nyissuk ki a szá nkat, hogy a
pap ké nyelmesen nyelvü nkre helyezhesse a Szentostyá t. Ha ké zbe
á ldozunk, a szı́vü nk felő li, azaz a
bal kezü nk legyen felü l, mintegy
tró nust ké pezve az Oltá riszentsé gnek, s rö gtö n vegyü k magunkhoz a Szent Testet. Ne tartogassuk a kezü nkben, s plá ne
ne vigyü k a helyü nkre! De ahogy Nemeshegyi Pé ter atya fogalmazta egyszer: „Minden kü lső sé gné l fontosabb, hogy nagy
vágyakozással éhezzünk az Úr Szent Testére és Vérére, s nagy
hálával és csodálkozással vegyük magunkhoz. Vagyis legyünk
éhesek az Úr Jézusra!”
Zoltán atya

„A hı́vő knek kö telessé ge ré szt venni a szentmisé n, hacsak sú lyos akadá lyba nem ü tkö znek, s ennek megfelelő en a lelkipá sztoroknak kö telessé ge biztosı́tani mindenki szá má ra a lehető sé get, hogy eleget tehessenek kö telezettsé gü knek. A vasá rnapi szentmise az a kivá ltsá gos hely, ahol á llandó an hirdetik é s megvaló sı́tjá k a communió t. E+ pp az Eucharisztiá ban való
ré szvé tel á ltal az U+ r napja az Egyhá z napjá vá is vá lik, é s az Egyhá z ı́gy haté konyan be tudja tö lteni feladatá t, hogy az egysé g
szentsé ge legyen.”
(II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 41.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus
szimbóluma,
a Missziós Kereszt
Má rcius 16-á n é rkezett templomunkba. Há lá sak vagyunk azé rt, hogy egy egé sz hé tvé gé vel ajá ndé koztá k
meg vá rosunk é s az esperesi kerü let hı́vő kö zö ssé gé t
a szervező k. I+gy nagyon tartalmas, igazi
lelkigyakolatos é lmé nyekben lehetett ré szü nk. Az
idő pontvá lasztá s azé rt is szerencsé s volt, mert mé g
tö bb hé t maradt a nagybö jtbő l, hogy a kapott ajá ndé kokat kamatoztatva tudjunk ké szü lni a hú své tra.
A templomba lé pve tekintetü nket mindjá rt magá hoz
vonzotta ez a rendkı́vü li alkotá s é s kı́vá nkozott az
ember, hogy egé szen a kö zelé be kerü lhessen. Lehetett é rezni egyfajta kisugá rzá st…
Há lá sak vagyunk a szombati kö zö s imá dsá goké rt,
é neklé seké rt, Levente atya szombati é s vasá rnapi
lelkigyakorlatos szentbeszé deié rt é s a csö ndes vasá rnapi szentsé gimá dá sé rt.
Jó volt lá tni a kö rnyező telepü lé sekrő l é rkező hı́veket, papokat is, a szombat este szé p szá mmal jelenlé vő ket, de lehettü nk volna tö bben is. Elgondolkodtató ,
hogy a vasá rnapi szentsé gimá dá sra hirdetett é s idő ben kitett jelenlé ti ı́v – hogy az Oltá riszentsé g ne maradjon ő rizetlenü l – nagyon nehezen telt meg. Ennek
ellené re jó volt tapasztalni, hogy a nap folyamá n sokan beté rtek a templomba.
Kö szö njü k szé pen Zoltá n atyá nak a benső sé ges hé tvé gé t, é s kö szö net mindazoknak, akik bá rmilyen formá ban hozzá já rultak, ré szt vettek.

A SZENTMISE (XI. RÉSZ)A FELAJÁNLÁS

Urunk által” mondatára „Ámen”-t
mondunk, kezdő dik a szentmise
bemutatá sá nak kö zponti, legkiemelkedő bb esemé nye, az
eukarisztikus (há laadó ) é s megszentelő ima, melyet a Krisztussal
egyesü lt Egyhá z inté z az Atyá hoz,
megkö szö nve neki a megvá ltá s
kegyelmé t, é s felajá nlva neki
Krisztus á ldozatá t.

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 A pap ü nnepé lyes felszó lı́tá ssal
jelentését ismernénk. Ezek megismeré- ké ri a hı́veket, mielő tt belé p e legséhez szeretnénk segítséget nyújtani.
szentebb cselekmé nybe, melyet

Kö vetkezik a kenyé r felajá nlá sa. A
pap fö lfedi a kelyhet, fogja a
paté ná t, amelyen a nagy ostya
fekszik, felajá nlja az Atyá nak egy
imá dsá ggal é s az ostyá t az oltá rra
helyezi. A hı́vő knek szá nt ostyá kat
egy á ldoztató kehelyben vagy egy
á ldoztató paté ná n ké szı́ti elő . A
ministrá nsok ezutá n bort é s vizet
visznek oda. A pap az oltá r jobboldalá n bort ö nt a kehelybe é s né há ny csepp vizet vegyı́t hozzá . A
kelyhet az oltá r kö zepé n felemeli
é s visszahelyezi az oltá rra. – A
kenyeret é s bort ezzel a vilá gi
haszná lattó l elvonta é s Istennek
szentelte. A kenyé r é s bor adomá nyaival magunkat is Istennek
ajá nljuk mindennel együ tt, ami mi
vagyunk, é s amink van. Szı́vü nket
Istennek szenteljü k, é s ké szek
vagyunk Krisztussal egyesü lni, az
O@ á ldozatá ban.

gyakrabban idé zett né vvel Ká nonnak hı́vunk. Ez a bevezető dialó gus há rom felszó lı́tá sbó l é s vá laszbó l á ll.
Az Úr legyen veletek – És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket –
Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát
Urunknak, Istenünknek. – Méltó és
igazságos. Amikor ez utóbbit kimondjuk, azt fejezzü k ki, hogy
egyeté rtü nk a há laadá s gondolatá val.

A pap ezutá n elmondja a prefá ció t
– az eukarisztikus ima bevezető
ré szé t-, amit „Való ban mé ltó , é s
igazságos” mondattal vezet be.
Elmondja, mié rt adunk há lá t, é s
bevonja a lá thatatlan mennyei
vilá got. A prefá ció szö vege nem
mindig egyforma, kü lö nbö ző alkalmakon, ü nnepeken, vasá rnapoKFA
kon é s hé tkö znapokon má s-má s
Az adomá nyok elő ké szı́té se utá n a tartalmú imá dsá got hallunk. A
prefá ció vé gé n a – „Szent vagy,
SDEFGFHI ID EJKLI- pap megmossa a kezé t. Ez arra
5igyelmeztet minket, hogy a szent szent vagy, szent vagy, mindenség
HMNDOMI …
á ldozatban tiszta szı́vvel vegyü nk Ura, Istene. Dicsőséged betölti a
mennyet és a földet. Hozsanna a
ré szt. Ezt kö vető en a pap ö sszeAz Oltá riszentsé g ma- foglalja imá dsá gainkat az adomá - magasságban. Áldott, aki jön az Úr
gunkhoz vé tele tulajdonké ppen a legszemé lyesebb, nyok fö lö tt. Az utolsó szavakat
nevében, hozsanna a magasságlegbenső sé gesebb kapcsolat Jé zussal. A szı́vü nkbe hangosan mondja vagy é nekli:
ban.” – ujjongó felkiá ltá ssal mafogadjuk az Istent. Csak tiszta lé lekkel, bű ntelenü l Mindörökkön örökké. Mi azt felel- gasztaljuk az Istent. A hozsanna
tehetjü k ezt meg! De az emberi termé szetü nk oly jü k: A@ men.
szó jelenté se: segı́ts, ké rü nk; majd
gyarló , hogy mindig megbá ntjuk az Istent. Ezé rt
ez ké ső bb egy lelkes diadalkiá ltá s
mondhatjuk alá zattal, hogy „Uram, nem vagyok mé llett.
tó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval Az eukarisztikus ima
mondd és meggyógyul az én lelkem!” Egész életemben
Összeállította:
igyekeztem komolyan venni azt, hogy mé ltó lehes- A felajá nló kö nyö rgé s elhangzá sa
Szűcs Tamás
sek az Istennel való talá lkozá sra. A szı́vembe foga- utá n, amikor a pap „Krisztus, a mi
dott Jé zus velem van a hé tkö znapjaimban, a munká mban, a szomorú sá gomban, a kü zdé semben, az
Egyházmegyei örökimádás
ö rö meimben. Tá plá l, vı́gasztal, megerő sı́t! Megtaa 2019-es évben is!
pasztalom, hogy velem az Isten, mint remé nyeim
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r
szerint a Mennyorszá gban egyszer!
pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros
Szű cs Tamá s
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Isten veled, Missziós kereszt!
A SZIGNUM iskola diá kjai, pedagó gusai bú csú ztattá k
el 2019. má rcius 19-é n reggel a Misszió s keresztet, amely egy
hé tvé gé t tö ltö tt Makó n, a Szent Istvá n Kirá ly templomban.
A Misszió s kereszt az 52.
Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongreszszus (Budapest, 2020. szeptember 1320.) szimbó luma, Ozsvá ri Csaba (1963
-2009) ö tvö smű vé sz alkotá sa. A 2007ben ké szü lt kereszt kö zel há rom mé ter magas, bronzborı́tá sokkal dı́szı́tett.
Leveles-indá s mintá zatá ban az ő si
magyar é letfamotı́vum jelenik meg, a
pá va szimbó lum á ltal pedig ó kereszté ny stı́lusjegyeket is visel. A kereszt
egyben ereklyetartó is. A tö lgyfakeresztet 26 magyar szent é s boldog
ereklyé i dı́szı́tik.
A templomba belé pve é s a keresztet meglá tva a sokszor izgő -mozgó , eleven nebuló k is elcsendesedtek. Arcukon
ő szinte kı́vá ncsisá g, á hı́tat tü krö ző dö tt. Figyelmesen, á tszellemü lten szemlé lté k a keresztet, amely minden jelenlevő t
megé rintett. Kö zö s é nekekkel é s imá val bú csú ztattuk, majd a
rö vid szertartá s vé gé n a NEK jelké pé tő l osztá lyonké nt is el-

kö szö ntü nk. Té rdet hajtottunk elő tte, majd egy rö vid elcsendesü lé s alatt alkalmunk nyı́lt kö zvetlen kö zelrő l megszemlé lni ezt a szenteket virá gzó fá t. Imá val kı́sé rve engedtü k ú tjá ra.
Tanuló inktó l idé zek: „Jó volt együ tt lenni a kereszt
körül.” „Hatalmas nyugalom és békesség töltött el.” „Szinte
éreztem szentjeink jelenlétét, segítő
szándékát.”
Makó ró l, Battonyá ra szá llı́tottá k tová bb
az ereklyetartó t. Isten veled, Misszió s
kereszt! A Jó isten á ldá sa kı́sé rjen utadon!
Ima: Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az
önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő
Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj
bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje egész hívő közösségünk és népünk lelki megújulására szolgáljon! Ámen
Szalainé Bá lint Ró zsa

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
Egy elfelejtett nap
Mintha tudomá st sem szeretné nk venni ró la… Mintha
á tugorná nk, mint eső utá n a tó csá t… Mintha csak a naptá rban lé tezne… Nagyszombatró l van szó . Arró l a napró l,
mely mé g a legtö bb kereszté ny szá má ra is az utolsó bevá sá rlá sok, a takarı́tá s, a kocsi mosá s, no meg a sonkafő zé s ideje. „Ké s zü lü nk az ü nnepre” – mondjuk ilyenkor.
Igen á m, de sajnos ú gy, mintha ez a jelentő s nap nem is
lé tezne.
Pedig a Hitvallá sban minden vasá rnap elmondjuk, de
aligha tudná bá rki is elmagyará zni
csalá dtagjainak, mit is jelentenek ezek
a szavak: „Alá szá llt a poklokra.” E
„leghosszabb napnak” a jelenté sé t ı́gy
kö rvonalazhatjuk: Jé zus a sö té t, hideg
é s idegen sziklası́rja anyamé hhé ,
vagyis az ú j é let kiinduló pontjá vá vá ltozik. Nagyszombat tehá t az a bizonytalan, iszonyú lassan gö rdü lő , megmagyará zhatatlan idő , amikor a fé ny bekú szik az emberisé g é leté be. E+ rdekes,
hogy az angol nyelvben a sı́r é s a mé h szavakat (tomb –
womb) csupá n egyetlen betű kü lö nbö zteti meg egymá stó l. Igen: a nagyszombati sziklası́r, csakú gy mint az
anyamé h, nö vekvő é s kitö rni vá gyó é letet hordoz.
Magyar nyelven sajnos egy-ké t kö nyvö n kı́vü l semmi
sem talá lható errő l a fontos té má ró l. A Taizé i Kö zö ssé g
szerzetese é s „há zi teoló gusa”, John testvé r viszont 2017
-18-ban nagyszerű monográ 5iá t ı́rt franciá ul a Nagyszombat biblikus é s mindennapjainkat is é rintő ö sszefü ggé seirő l, amit azutá n angolul is kiadtak. Ebbő l idé zek
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most né há ny é rdekfeszı́tő gondolatot: „Ez az a nap, amelyen minden beteljesedett, de semmi sem válik láthatóvá
az új évezred kezdetén élő emberek számára. Talán azt is
mondhatjuk, hogy manapság egyfajta nagyszombati korszakban élünk, egy olyan történelmi időszakban, amikor
már oly sok remény szertefoszlott, és senki sem biztos abban, hogy mit tegyen azok helyére. Nagyszombat összefoglalja keresztény életünk alapelemeit, megtestesítve a
beteljesedett reményt, mely ugyanakkor reménység marad. Jézus a mindennapi bűnös ember szintjénél ugyanis
sokkal mélyebbre száll alá: egyetlen személy sem tapasztalt vagy tapasztalhat valaha is ilyen
iszonyú mélységet. Ez az alászállás mutatja meg, milyen messzire hatol az ő
szolidaritása – egyszerűen totális.”
Ezt a titkot keresi a XX. szá zad egyik
legnagyobb hittudó sa, Hans Urs von
Balthasar is: „Nagyszombat az a nap,
amikor Isten halott, az Isten nélküli nap,
amelyet egyetlen egyházi év sem tud
átugrani, az a nap, amely előtt tanácstalanul állnak a liturgikusok, és az Egyház légzése kihagy
egy kis időre. Az a nap, amely mértékhez nem igazodik,
amely elválaszt egymástól életet és halált, hogy aztán elképzelhetetlen módon és minden emberi elgondoláson túl
újra összehozza. Az a nap, amely keresztülvisz a poklon, a
minden földi utak utáni útnélküliségen, a garantált kijárat-nélküliségen. Mert milyen más út is vezethetne az örök
életbe?”
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Jézus keresztáldozatából fakad az örök élet
Passiójáték – „rendezői szemmel”
A passió já té k mint mű faj tö rté netileg a kö zé pkorig nyú lik
vissza: egy formá ja volt ez a Biblia pauperum (a „szegé nyek
Bibliá ja”) megjelenı́té sé nek. Abban a mű fajcsalá dban kapott helyet, amit a „3 m”-nek szoktak
emlegetni: miszté rium (Krisztus, ill. Má ria é s a
szentek é leté t, csodá it feldolgozó darab, legfontosabbak a kará csonyi é s hú své ti miszté riumok), moralitá s (az ember lelké ért folyó harcban a megszemé lyesı́tett bű nö k é s eré nyek
kü zdenek), mirá kulum (a szentek legendá iró l
szó ló vallá sos szı́njá té k). Annak a kivetı́té se,
megjelenı́té se, amit a Biblia lé nyegileg hordoz –
a hı́vek é pü lé sé re szolgá ló megvá ltá stö rté net: azaz annak a
tanı́tá snak a kö zvetı́tő je, mely szerint Jé zus keresztá ldozatá bó l fakad az ö rö k é let.
Arró l ritká n esik szó , mennyire szolgá l a szereplő k é pü lé sé re. Talá n azé rt, mert ez egyszerű en nem mé rhető . Voltaké ppen az sem, amit a
né ző k á té lnek, mé gis ismert a katarzis fogalma:
a tragé diá kban az a fajta megtisztulá s, amit a
né ző á té l, mikö zben a hő s helyette cselekszik.
E+ s ha a né ző k á té lé sé t, empatikus, azaz beleé rző -ké pessé gé nek fejleszté sé t szolgá lja a darab,
mennyivel inká bb szolgá lja a szereplő k é pü lé sé t…
A passió já té k szereplő inek é s né ző inek ebben
az é vben is ké tszer nyı́lt lehető sé ge á té lni a katarzist. A virá gvasá rnapi elő adá s volt a premier, de persze ezt megfeszı́tett
munka elő zte meg. Ha vé giggondolom, milyen hosszú idő telt
el februá r kö zepe ó ta, amikorra má r elolvastuk a legfontosabb
bibliai
ré szleteket,
né há ny
szö vegkö nyvet,
aka5isztoszt…, ső t, ha azt vesszü k, hogy a tavalyi passió já té k ó ta is é rlelő dik bennü nk, hogyan
lehetne á té lhető en megjelenı́teni Jé zus szenvedé stö rté neté t.
Ahogyan a megı́rá s indult: Zoltá n atya é s é n ké t
alkalommal ü ltü nk ö ssze Kiss Jó zsef kateké ta
tanı́tvá nyaival, hogy megalkothassuk azt a pá r
perces keretet, ami darabunkat kontextusba
helyezte. A tá bortű zi keret kö zö s ö tletü nk volt,
s egyben alkalom a 5iatalokkal való talá lkozá sra, egymá s megismeré sé re, s egy-egy jó hangulatú beszé lgeté sre. Ekkor jegyzetek ké szü ltek, ami a szereplő k (é s majd a
ké ső bbi né ző k) bevonó dá sá t szolgá lta – ez egy drá mapedagó giai mó dszer, akkor alkalmazható haté konyan, ha nem kö tö tt
szö vegű darabbal dolgozunk. Ennek is volt nehé zsé ge: a keret
má sodik ré sze akkor mé g 5ikció volt – mindö ssze ké t 5iatal-

nak volt sajá t é lmé nye a tavalyi passió já té kbeli szerepé bő l.
Ezutá n a szö vegkö nyv ö sszeá llı́tá sa kö vetkezett: ez fő ké nt
dramaturgiai munká t jelent. A szerkeszté sben igyekeztem
5igyelembe venni Zoltá n atya ö tleteit. I+gy alakult ki a szamá rkeresé s jelenete, aminek kettő s cé lja van – egyré szt felidé zi a
virá gvasá rnapi tö rté netet: a bevonulá st
Jeruzsá lembe, má sré szt a kissé együ gyű
szamá rtulajdonos alakja kivá ló an ellenpontozza Jé zus ö nfelá ldozá sá nak tragikumá t.
E+ s ugyancsak Zoltá n atya é rvei alapjá n
(mint dramaturg) ı́rtam pá r mondatot né há ny (fő leg apostol-)szerephez, valamint
egy ú j karaktert alakı́tottam ki lektorunk,
Leo Langlois mint utcai járókelő számára.
Ezzel egyidejű leg kerü lt sor a szereplő k
felké ré sé re: a fő bb szerepeket osztottuk ki
az elejé n, a mellé kszerepeket pedig ké ső bb. Há lá t adunk a
Jó istennek a lelkes 5iataloké rt é s a keddi elő adá son „beugró ”
kollé gá ké rt.
A rendszeres pró bá kra csü tö rtö k esté nké nt
kerü lt sor: az olvasó pró bá t má rcius 14-é n
tartottuk a sekrestyé ben, az ö sszes tö bbi
(rendelkező )pró ba a templomban zajlott:
lehető sé g szerint az adott helyszı́nen. Mivel
a pró bá kra az esti szentmisé k utá n, rendszerint 19 ó rá tó l kerü lt sor, a szignumos
hetedikeseket né lkü lö zni voltunk ké nytelenek, valamint a Nagy A@ rpá d á ltal klariné ton
já tszott zenei beté teket is elő szö r a fő pró bá n, illetve ugyanezeket Borsosné Majoros Melinda fuvolajá té kaké nt a nagykeddi elő adá son hallottuk. Az elhangzott dalok é s a darab ö sszeilleszté se Reiszné Suriná s Piroska munká já t dicsé ri, a nagykeddi elő adá son az ő helyé t Bedő Boglá rka
vette á t.
Kö szö netemet fejezem ki azé rt, hogy ez az
elő adá s lé trejö hetett mindenkinek: a szereplő knek é ppú gy, mint a zené szeknek, é s
a felké ré sé rt Zoltá n atyá nak, mert ugyan
nagy munka van mö gö ttü nk, de a misszió
mindig megé ri a fá radsá got. Ezeket a 5iatalokat – ú gy é rzem – kö zelebb hoztuk az
evangé liumhoz, s együ tt, szó szerint testkö zelbő l tapasztalhattunk meg, hogy az
U+ risten
Jé zus
Krisztus
á ltal
mindannyiunkat meghı́vott az ö rö k é letre,
mert Jé zus keresztá ldozatá bó l fakad az ö rö k é let.
Mé szá ros Ildikó
a SZIGNUM magyartaná ra,
a passió rendező je

PIETA (1759) Fából faragott, festett, ba- barokk mozgalmassá gá t a ruharedő kkel,
Jé zus testé nek plasztikus á brá zolá sá val, a
rokk kori szobor
MÚLTRAVALÓ

A Pietà vagy nemzetkö zi ı́rá smó ddal Pieta (magyaros kiejté se pié ta; szabad fordı́tá sban „A fá jdalmas anya” - az olasz pietà , „szá nalom” szó bó l)
a keresztrő l levett Krisztust ö lé ben tartó é s 5iá t sirató Má ria á brá zolá sa. A tö rö k-kor utá n egy egyszerű , paticsfalú templom á llt né há ny é vig a mai szenté ly helyé n. Ké ső bb a
makó iak 1718-ban szilá rd materiá bó l, té glá bó l é pı́tetté k
ú jabb templomukat. Falusias, szeré ny megjelené sű é pü let
lehetett. Ebben a templomban á llt az 1759-ben ké szü lt, fá bó l
faragott Pieta szobor, amely má r nem provinciá lis alkotá s. A
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szı́nek lá tvá nyos alkalmazá sá val é rzé kelteti. A dı́szı́té s feladatá t, a barokk templombelső reprezentá ció já t lá tta el. Az e
cé lra alkotott szobor sem né lkü lö zte mindazon voná sokat, melyek kifejezté k Jé zus
mé rhetetlen testi szenvedé sé t, Má ria anyai
fá jdalmá t é s a megvá ltó halá l á ltali megnyugvá st, kiengesztelő dé st Istennel. Megtekinthető a Szegedi Dó m altemplomá nak á llandó kiá llı́tá sá n,
mely alkotá s egy ismeretlen, Dé lkelet-Magyarorszá gon alkotó
mű vé sz igé nyes, szı́nvonalas munká já t dicsé ri.

J ELENLÉT
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
szentelt é tel lesz.

H\N]^O I KNI_E`JabcIa
Nincs felemelő bb é rzé s, mint amikor há romnapi né masá g
utá n hú své t napjá n ú jra zengenek a harangok é s hirdetik: a
nagypé nteken keresztre feszı́tett Isten 5ia feltá madt. Az emberek ı́gy kö szö ntik egymá st: „Krisztus feltá madt!” - „Való ban
feltá madt!”. A hú své t a kereszté ny ember legnagyobb ü nnepe. Igyekszü nk mé g ma is az ő si
hagyomá nyoknak megfelelő en tartani ú gy,
ahogy a ré gi hú své tok emlé ke szı́vü nkben é l.

A csalá d egy kosá rba viszi a pá szka-kalá csot, a bá rá nyt, a
sonká t, a kolbá szt, tojá st, a sá rgatú ró t é s az elmaradhatatlan
bort. A csalá di nagy kosá ron tú l a gyerekek hoznak egy-egy
kis sajá t kosarat é s a kö zö ssé g szá má ra is ké szı́tü nk kó stoló t,
hogy egy koccintá s mellett kö szö nthessü k egymá st.

E+ telekkel megrakott kosá rral a kezü nkben
megyü nk a templomba, hogy ebé dre szentelt
é tel kerü ljö n az asztalra. Persze mindezt megelő zte az ü nnepre való ké szü lő dé s.
A hú své t elő tti 40 napos bö jti idő szak a hú stó l való tartó zkodá son tú l imá dsá gban, é s kü lö nbö ző szoká sokban nyilvá nult meg. Ebben az
idő ben nem mulatoztunk. Ez aló l csak Virá gvasá rnap volt kivé tel, amikor ü nnepeltü nk, é s a
tavasz első „virá gá t”, a barká t szenteltü k meg.

Gö rö gkatolikus egyhá zunk legkü lö nlegesebb
szertartá sa, amit itt Makó n szombat este vé gzü nk, bá r a hagyomá ny é jfé lhez kapcsolja, ezzel
is jelezve egy ú j nap, ú j korszak kezdeté t, a Feltá madá s. A hosszú , hé t hetes bö jti idő t ez a mindent á tjá ró ö rö mteli ó ra vá ltoztatja á t! Cé lba
é rve mindig ekkor é lem meg, hogy ’E+ rdemes
volt!’ Mé g ezé rt az egyetlen ó rá é rt is! Amikor
jö ttü nk, mé g minden szomorú volt, de egyik
pillanatró l a má sikra minden az ö rö m má morá ban, vilá gossá gban ú szik, fehé rben pompá zik,
ragyog! Olyan ez, mint egy szerelmes 5iatal ö rö me, amelyet senki nem vehet el tő le!

E+ s elé rkezik a vá rva-vá rt Hú své t vasá rnapja! A
gyerekek má r lá zasan ké szı́tik a kosaraikat, az
Aztá n kezdő dö tt a nagyhé t. Ekkor a tavaszi
ü nnepi ruhá ikat é s indulnak a szentelé sre vá ró
megú julá s az otthonunkat is elé rte. Kezdő dö tt a
é telekkel a templomba. UU nnepi ruhá ban jö nnek
laká s felké szı́té se az ü nnepre. Majd csü tö rtö a kö zö ssé g tagjai is, hogy együ tt é ljü k meg a halá l legyő zé sé t,
kö n, az utolsó vacsora termé ben lehettü nk lé lekben Jé zussal az ú j é let kezdeté t! A Liturgia vé gé n a pá szká s kosarak az é teé s az apostolaival. Ezt kö vette a Kı́nszenvedé si evangé liumok lek megszentelé se kö vetkezik. U+ jra felhangzanak a feltá madá sora. A pap 12 szakaszra bontva olvassa
si szertartá s é nekei! Majd kö szö ntjü k egyvé gig egy szertartá s kereté ben Jé zus utolsó
má st. A gyermekek pedig lá zasan keresik a
napjainak beszá moló it. Mé g kispapké nt is
fű ben, a templomkertben az ü nnep egyik
nagy lelki erő re volt szü ksé gem ezeknek az
legfontosabb szimbó lumá t, a hú své ti tojá st!
embert pró bá ló szertartá soknak a megé lé sé hez! Ekkor hallgatnak el a harangok…
Aztá n haza é rve a csalá d minden tagja, a
vendé geinkkel együ tt asztalhoz ü l. Az ebé A nagypé ntek, Jé zus kereszthalá lá nak a
det mindig a csalá dfő kezdi a feltá madá si
napja, az é v legszigorú bb bö jti napja. Ekkor
é nekkel, majd ő szegi meg a pá szká t, é s kezsemmilyen á llati eredetű é tel nem kerü lhet
dő dhet a lakoma!
az asztalra. Reggel egy kis pirı́tó s, dé lben gomba-, vagy
savanyú ká poszta leves, majd mindannyian feketé ben meHú své t má snapjá n a lá nyok-asszonyok vá rjá k a locsolkogyü nk a templomba, Jé zus temeté sé né l együ tt imá dkozni.
dó kat. Az első k termé szetesen a csalá d fé r5i tagjai, ı́gy mi mé g
ma is sok-sok vı́zzel locsoljuk ki a hö lgyeket az á gybó l!
Nagypé nteken é s szombaton a napot az asszonyok a sü té ssel tö ltik. A há zat bejá rja a friss kalá cs é s ké szü lő hú sok
Biró Istvá n
illata, amelyeket csak vasá rnap a szentelé st kö vető en kó stolunk meg. Hú své t első napjá n má r nincs fő zé s, az ebé d csak a

K^DFd]eN fGg_I_bGDEN I hIHibMEa
Nagybö jt ö tö dik vasá rnapjá n a Szent Liturgiá t kö vető en a hú své ti ké szü let jegyé ben ké zmű ves
foglalkozá st tartottunk a paró kiá n. A gyerekek elké szı́thetté k a Golgotá t é s a Szent Sı́rt megjelenı́tő Feltá madá s kertecské t, tojá st festhettek, hú své ti ü dvö zlő lapokat é s dı́szeket ké szı́thettek. A
dé lelő tti programokba – nagy ö rö mü nkre –a szü lő k is aktı́van bekapcsoló dtak. A gyerekek a ké zmű ves foglalkozá sok kö zben a szabadban pihené ské ppen ı́já szkodhadtak. Mielő tt hazaindultunk
volna, megné zhettü k é s megkó stolhattuk a hagyomá nyos hú své ti pá szká t é s sá rgatú ró t: Remé ljü k, miné l tö bben kaptak kedvet, hogy sajt hú své ti pá szká s kosarukat elké szı́tsé k é s magukkal
hozzá k megszenteltetni a hú své t vasá rnapi Szent Liturgiá ra. Kö szö njü k a szü lő k dé lelő tthö z
nyú jtott aktı́v segı́tsé gé t. Jó volt együ tt lenni.
Drá vainé Ková cs A+ gnes
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MMSZ Makói hírek

A rendezvé nyen má ltais bará taink é s ö nké nteseink is ré szt

A Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat Makó i Csoportja az é v eleji vettek, teá t é s kalá csot szolrö vidke szü net utá n ú jrakezdte munká já t. Januá r elejé n é lel- gá ltunk fel vendé geinknek. A
miszer adomá ny osztá sá val indı́tottunk, hisz’ nem csak kará - 30.

é vforduló

alkalmá bó l

csonykor „Adni OU rö m”. Tö bb mint 1000 kg csomag kerü lt szentmisé n vettü nk ré szt, mekiosztá sra a helyi é s a kö rnyező falvak rá szoruló i kö zö tt. a lyet Biró Istvá n gö rö g katolikus paró kus tartott meg. A misé n
ruhaadomá nyok fogadá sa zavartalanul folytató dott, á m ezek megemlé keztü nk a ré gi tagokró l é s ö nké ntesekrő l is.
kiosztá sá ban rö vid szü netet kellett tartanunk, hiszen a cso- A+ prilis hó napban a csoport segı́tő i tová bbké pzé sben vesznek
portnak helyet adó é pü let kisebb-nagyobb

ré szt, mely szinté n a Má ltai Szeretetszolgá lat

felú jı́tá son esett á t. A+ prilis 1-tő l felfrissü lt

nevé hez fű ző dik. Hú své t elő tt kerü lnek kiosz-

ruhatá rral vá rjuk a rá szoruló kat egy meg-

tá sra a „nem luxustá ska” akció kereté ben ö sz-

ú jult, szebb kö rnyezetben.

szegyű jtö tt nő i tá ská k, mely alapvető tisztá l-

A má r hagyomá nnyá vá lt kulturá lis program-

kodá si szereket tartalmaznak. Olyan hö lgyek/

jainkró l sem feledkeztü nk meg. Idé n is, mint

nő k kapjá k meg ezeket, kiknek gondot jelent

minden é vben megrendezé sre kerü lt a „Má ltai Té li Esté k”, egy tusfü rdő , fogkré m, vagy aká r egy dezodor megvá sá rlá sa.
melynek a Jó zsef Attila Vá rosi Kö nyvtá r adott helyet. Ha má r Tová bbi programjaink kö zö tt szerepel a vá rosi rendezvé nyehagyomá nyokró l beszé lü nk, februá r 23.-á n a Korona szá lló ken való ré szvé tel, mint pl.: Vá rosi Gyermeknap, a nagycsalá é pü leté ben tartottuk meg teadé lutá nunkat, ahol a Magyar dosok ré szé re szervezett majá lis, illetve a Má riafö ldé n megMá ltai Szeretetszolgá lat fenná llá sá nak 30. é vforduló já t ü nne- rendezett fő ző verseny.
peltü k - helyi é s hatá ron tú li fellé pő k mutattá k be mű soraikat.

Pinté r A+ gnes é s Dobsa Gabriella MMSZ Makó i Csoportja

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
Mit is jelent a
GYEP?

A NEHgIO\Hi ^N I PENDbI

A pá szka nem má s, mint egy é des kalá cs, amely az ö rö k
é let é dessé gé t szeretné megmutatni nekü nk. Kü lö nlegessé ge a formá já Gyerekek a ban, szimbó lumaiban rejlik. Ezt csak hú své tra ké szı́tjü k. A hagyomá Plébánián nyos é des kalá cs té sztá já t keleszté s utá n egy kerek sü tő -formá ba helyezzü k. A kö r a soha vé get nem é rő ö rö kké való sá gnak, ö rö k ü nnepnek
Szeretné nk egy já té kos klubbot lé tre- a jelké pe. A kalá cs dı́szı́té se tá jegysé genké nt vá ltozó , de minden esethozni, ahol a lé nyeg a já té k, a jó kedv, ben Krisztus szenvedé sé re é s feltá madá sá ra utaló motı́vumokat jelenı́t meg.
a vidá msá g é s a kö zö ssé g. Igazá bó l
Csalá dunkban mi a kö vetkező ké ppen ké szı́tjü k. Vé konyra sodort té sztá bó l há rjá té kos foglalkozá s. Szeretné nk, ha
mas
foná st ké szı́tü nk é s a formá ba helyezett té szta szé lé n kö rbe futtatjuk. Ez jelké pekicsit kimozdulná nak a 5iatalok a
zi
Krisztus
tö viskoroná já t, melyet a kı́nszenvedé se alatt viselt. A há rmas foná s a Szetechnika vilá gá bó l, tová bbá megnyitretetben egyesü lő Szenthá romsá g jelké pe, melyet a halá l sem tudott elvá lasztani. A
ni a plé bá nia kapujá t Mindenki
pá szka 5 pontjá ra vé konyra nyú jtott té sztá bó l ró zsá kat formá zunk. Ez az 5 ró zsa jelelő tt. Az idő pontokat hirdetni fogké pezi a Krisztus testé n ejtett 5 sebet. Szinté n vé konyra sodort té sztá bó l, há rmas
juk. Ezek szombatonké nt lesznek,
foná st ké szı́tve keresztet formá zunk a pá szka kö zepé re. Ez a kereszt nem csupá n Jé 15:00-17:00-ig. A kö vetkező alkalom zus keresztjé t szimbolizá lja, hanem a Szeretet vé gső győ zelmé nek a jele, amellyel
május 4-én lesz.
letiporta a szeretetlensé get, a rosszat, a bű nt é s a legvé gső ellensé gé t, a halá lt!
Szeretettel hı́vunk é s vá runk Mindenkit!
A sárgatúró különleges húsvéti édességünk, amely
Helyszı́n: Szent Istvá n Kirá ly Plé bá nia
hagyomá nyosan a hú své thoz kapcsoló dik. Fő ké nt a
UU dvö zlettel: E+ va né ni, Kati, Melinda
gö rö gkatolikus vidé keken ismert, de bá rki elké szı́theti. Egy liter tejet lá basba ö ntü nk, beleteszü nk egy csipet só t, 3-4
evő kaná l cukrot (izlé s szerint vá ltozhat), 1-2 csomag vanı́liá s cukrot (vagy egy kevé s
vanı́lia aromá t), 1 rú d fahé jat é s 8 egé sz tojá st, melyeket elő ző leg villá val enyhé n felverü nk. Lassú tű ző n, folyamatos kevergeté s mellet addig fő zzü k, mı́g tú ró -szerű en
ö sszeá ll. Vá szonruhá ba rakjuk, gombó cot formá lva megkö tjü k é s felló gatva hagyjuk,
hogy a leve lecsö pö gjö n (minimum 4 ó ra) majd hű tő ben tá roljuk. Hidegen kö nnyen
szeletelhető .
Biró -Ká plá r Má ria

HÁLAADÁS

JELENLÉT

KÜ L D E T É S

D
I
A
K
O
N
I
A

Nagyböjti adományosztás 2019

Nagybö jti tartó s-é lelmiszer
gyű jté sü nk sorá n a templomi kö zö ssé g, valamint a
SZIGNUM csalá djai 120 liter
é tolajat, 80 kg szá raz té sztá t
é s 60 kg konzervet ajá nlottak fel. Kö szö njü k ezentú l a
ContiTech Fluid Automotive Hungá ria
Kft. makó i telephelyé n dolgozó k nagylelkű é lelmiszer adomá nyait is.
19 csomagot ké szı́tettü nk a plé bá niá ra é rkező
é lelmiszerekbő l. Az ö sszegyű lt adomá nyokat
makó i egyedü lá lló knak, idő seknek é s rá szoruló csalá doknak

vittü k el. A csomagokon tú l egy
nagybö jti imá t is vittü nk a csalá doknak, melyet kö zö sen mondtunk el.
Szemé lyes beszé lgeté sre is idő t szá ntunk az adomá nyok
kiszá llı́tá sa kapcsá n, ı́gy jobban megismertü k
ő ket é s a jelenlegi é letkö rü lmé nyeiket.
Nagy ö rö m volt, hogy ismé t tudtunk segı́teni
né há ny rá szoruló embertá rsunknak, szebbé
tehettü k szá mukra a hú své tot, á tadhattunk valamit Jé zus szereteté bő l.

Baranyi Kati
P.Z.: 65 év papság. Melyik volt a legemlékezetesebb
misé je - ha volt ilyen?

Interjú Gyulay Endre
vasmisés püspök atyával
(5. rész)
Papszentelése 65 éves évfordulója alkalmával beszélgetek otthonában Gyulay Endre
püspök atyával, aki két évet töltött Makón, a szervita
kápolnában.
P.Z.: Hogyan lehet motiválni a szentmisére járást, a
szentmisé n való ré szvé telt, ha nincs meg a csalá di
há tté r vagy a belső igé nye valakinek?
Gy.E.: Nagyon nehéz, de pl. egy családlátogatással el lehet kezdeni. I5jú koromban, amikor
má r nemcsak hitoktattam, de ö szszefogó kellett, kö teleztem a hitoktató t– lehet, hogy jogtalanul –,
hogy minden csalá dot, ahol hitoktatott, lá togasson meg é s né zze
meg, hogy milyen kö rü lmé nyek
kö zö tt van, é s ú gy kell a gyerekkel
is bá nni, amit ott tapasztalt, é s pró bá ljon ott egy-ké t magot elvetni.
Ha má r a gyerek já r, akkor ne csak
az legyen, hogy „nahá t, itt rosszat
nem tanul”, hanem valami legyen.
Csak azzal lehet, hogy elmegyek é s
beszé lek velü k. Visszaemlé kszem: januá rban há zszentelé sek
voltak Domaszé ken. Mondom: „Há t nem tud eljö nni a templomba?” – Beteg, stb. – „Eljö vö k é s a hú své ti á ldozá st itthon
elvé gezzü k.” - „Jaj, há t nem akarok é n mé g meghalni!” –
Mondom: „Akkor holnap jö nné k, vagy mé g ma visszajö nné k.”
Megé rtette, hogy mirő l van szó é s attó l kezdve a tanyavidé ken volt 11, 15 vagy 20 első pé ntekesem, de ugyanakkor 3-4
napot vé gig kellett já rnom kü lö nfé le utakon, hogy megá ldoztassam hú své tra ő ket. Ezek a talá lkozá sok, ha azok normá lisak, abbó l szü lethet valami. Nincs é rdeklő dé s ö nmaguktó l, az
é rdeklő dé st fö l kell kelteni. Egy csokolá dé ra akkora hirdeté sek vannak az ú jsá gokban vagy a tv-ben! Erre pé nzt á ldoznak, hogy rá kapjanak az emberek. Nekü nk komoly é rté kekre
is „propagandá t” kell csiná lni, mert az nem szü letik magá tó l.

Gy.E.: Erre nem tudok válaszolni, mert mindegyik az.
Nem azt mondom, hogy é lmé ny, de mindegyikben valahol
pró bá lok ott lenni, talá lkozni Jé zussal. A pá pá val való talá lkozá s Ró má ban, amikor II. Já nos Pá l a pü spö kö kkel mindig
együ tt misé zett ad limina lá togatá sok alkalmá val, a kö rü lmé nyek, a koncelebrá lá s nagy é lmé ny volt. Vagy amikor a Szent
Jobb i5jabb pü spö k koromban itt volt Szegeden: akkor mé g a
szabadté ri á llvá nyok az é n ké ré semre ott maradtak, mert
egy hé ttel ké ső bb volt a lá togatá s, s akkor Szabadká ró l, Dé lvidé krő l é s innen-onnan is jö ttek. Fantasztikus volt a tö megnek a vonzá sa é s ott az é neklé s, meg egyé b, á ldoztatá s fö nn a
padok kö zö tt – biztos, hogy nagy é lmé ny volt! De há t az is
é lmé ny, amikor ö t hı́vő van é s annak az ö t hı́vő nek mutatom
be a szentmise á ldozatot é s talá lkozom Jé zussal. Ugyanaz, legfeljebb
é rzelmileg má s.
P.Z.: Keresztény ma Magyarorszá g?
Gy.E.: Nem. Nagyon messze vagyunk attó l. Mert ha az volna, akkor nem volna abortusz, meg nem
volna annyi nyomorgó , akinek
nincs ennivaló ja é s ı́gy tová bb. Az,
hogy mondogatjuk, hogy kereszté ny Euró pá ban kereszté ny Magyarorszá g van, ez sajnos
nem igaz. Nyugaton egy kicsit mé g tú lmentek a dolgon, mert
ott nincsen fé r5i meg nő , csak ember van. Nincs fé r5i-nő há zassá g, hanem mindenfé le van. Van abortusz, a pá pá val való
szembená llá s é s minden má s. Ezek egyá ltalá n nem kereszté ny voná sok. Egy ú jabb szakadá st, vagy nem tudom, mit
ó hajtanak egyesek, inká bb a kevé lysé gü k é s okossá guk miatt,
de itt ná lunk is megvan a kö zö mbö ssé g é s megvan az, hogy
„jó, én katolikus vagyok, de azért ez nem megy, meg ez, meg
az, és ezzel nem értek egyet. Én katolikus vagyok, de a papra
nincs szükség, nem tudom minek, csak kiadás”, és így tovább.
Sok mindenben nem olyanok vagyunk, mint amilyennek lenni kellene, de sok mindennel jobbak vagyunk azé rt, mint
aká r Nyugat-Euró pá nak egy ré sze, vagy Ameriká nak egy ré sze, mert ott is mé ly vallá sossá g van, de csak egy kisebb terü leten. (Folytatjuk!)
Zoltá n atya
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A szent 40 nap kiemelt ideje volt a megté ré snek, az imá dsá gban való elmé lyü lé snek é s
a felebará ti szeretet gyakorlá sá nak. Nagybö jt pé ntekjein a keresztutat Belvá roson
17:15-tő l imá dkoztuk.
A gyerekeket nagybö jt folyamá n a jó sá gliszt gyű jté sé re hı́vtuk, melybő l Hú své tra kalá cs ké szü lt!
Má rcius 15-é n, pé nteken 9 ó rakor szentmisé t mutattunk be magyar hazá nké rt.
A má rcius 16 -17-i hé tvé gé n templomunkba é rkezett a Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszus
missziós keresztje.
A SZIGNUM bú csú ztatta el hé tfő n reggel a Misszió s keresztet, amely az 52. Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszus szimbó luma. A tö lgyfakeresztet 26 magyar szent é s boldog ereklyé i dı́szı́tik. A kereszt mellett együ tt é nekeltü nk é s imá dkoztunk. Makó ró l Battonyá ra szá llı́tottá k tová bb az ereklyetartó t.
Má rcius 19-e Szent Jó zsef ü nnepe. Az este 6 ó rai szentmise kereté ben megá ldottuk az é desapá kat
és nagyapákat.
Szent József ünnepéhez kapcsolódva, március 23-án öt csapat részvételével zajlott a Szent László évhez
kapcsolódó labdarúgó torna folytatásaként megszervezett vándorkupa a szegedi Karolina Gimnázium
tornatermében. A SZIGNUM csapata két győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlen utáni megnyert
hetes-párbajjal jutott a dobogó második fokára. A csapatban pályára léptek: Pálfai Zoltán, Csapó Tibor,
Szűcs Gábor, Gregor Csaba, Puskás Kornél, Gulyás Attila, Kiss Zoltán, Varga Péter. Gratulálunk!
Templomaink tová bbra is bekapcsoló dnak az egyhá zmegyei ö rö kimá dá sba: hé tfő nké nt az esti
szentmise utá n a kis ká polná ban, pé ntekenké nt – nagybö jtben ugyancsak az esti mise utá n –
Belvá roson tartottunk szentsé gimá dá st.
A+ prilis 23-á n, a Hú své t utá ni kedden, kirá ndulá st szervezü nk Budapestre, az Inká k aranya
kiá llı́tá sra. Vá rtuk a gyermekmisszió sok, szü leik é s a plé bá niá hoz tartozó csalá dok, é rdeklő dő k jelentkezé sé t á prilis 10-ig. Kö ltsé gek: 3000Ft. Ré szletek a szó ró lapon.
Templomunk hú své t elő tti nagytakarı́tá sa á prilis 13-á n, szombaton 8 ó rá tó l volt. Kö szö njü k a
segı́tő kezeket!
Virá gvasá rnap, a nagyhé t kezdete. A 9 ó rai szentmise kereté ben az injú sá gi passió kerü lt elő adá sra.
Nagybö jti tartó s é lelmiszer gyű jté sü nk sorá n a templomi kö zö ssé g, valamint az Egyhá zi Iskola csalá djai 120 liter olajat, 80
kg szá raz té sztá t é s 60 kg konzervet ajá nlottak fel. Kö szö njü k ezen felü l a gumigyá r dolgozó inak nagylelkű é lelmiszer adomá nyait is!
Nagypénteken a keresztutat 15 órától a Kálvária kápolnánál végeztük.
Hú své tvasá rnap a reggeli szentmisé ben é telszentelé st tartottunk, a mise utá n pedig tojá skeresé s volt a gyerekeknek a templomkertben.
Kereszteltek 2018. aug. 20. óta: Aigner Marcell, Kovács Tímea, Keresztúry Csaná d, Marosfalvi Tamá s, Vancsó Petra, Somogyi Gá bor Má rk, Csizmadia Gré ta, Kazi Lara,
Vass Já zmin, Horvá th Adrienn, Vetró Viktó ria, Tö rő csik Ná ndor, Hupuczi Emili, Szilvá si
Szonja, Cseh Lá szló A+ goston, Halá sz Adriá n, Koczká s Kira Fanni, Koczká s Andrea Ildikó ,
Koczká s Tifani, Koczká s Tamá s Zoltá n, Kiss Lilla, Apfel Zoltá n Marcell, Galvá ts Hajnalka,
Ková cs Tamá s, Kieta Hunor, Né meth Erik, Hajdu Szilá rd
Házasságkötések 2018. aug.20. óta: Pető Veronika–Csizmadia Ró bert, Haaz Zsuzsanna–Hegedű s Gellé rt, Miczá n Vivien–Csapó Gá bor Csaba, dr. Bará th Katalin A+ gnes–
Stenszky Gá bor Tamá s, Turzó Barbara E+ va– Ornyik Attila, Bere Anikó – Dr. Csorba Kristó f
Elhunytak 2018. aug.20. óta: Nacsa Erzsébet, Dr. Tóth Ferenc, Szabó Józsefné Katona-Kis Margit, Tó th Istvá n Mihá ly, Gruber Antal, Kurusa Já nosné Igaz Má ria, Bá lint
Jó zsef, Ludá nyi Mihá lyné Varga Má ria, Tö rö k Bá lintné Bá ló Piroska, Taná cs Gyö rgyné
Farkas Anna, Szabó Jenő , Csá ki A+ rpá dné Dá niel Má ria, Dr. Né meth Lá szló né Lá szló Ilona,
Nagy Istvá n, Moró Lajosné Nacsa Má ria, Kanyó Ferenc Bertalan, Rá cz Vivien, Brú tyó
Imre Sá ndor, Horvá th Gyula, Farkas Gyula Istvá nné Nagy Rozá lia, Bojtos Ferencné Mé szá ros Katalin, Tó th Istvá nné Mé szá ros Katalin, Varga Já nosné Sző cs Ilona, Szá szik Lá szló né Zsigmondovics Ildikó , Kú sz Jó zsefné , Bereczki Imré né Bozó Rozá lia, Id. Baranyi
Antal, Dudá s Imré né Horvá th Má ria Teré zia, Gesztesi Lá szló , Juhá sz Ferenc, Szeles Sá ndorné Bagamé ri Margit, Dr. Mihá ly Zoltá n
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Húsvét vasárnap (ápr. 21.)
10:00h Szent Liturgia, majd Pá szkaszentelé s
Húsvét hétfő
7:30h Utrenye
8:30h Szent Liturgia
Húsvét kedd
8:30h Szent Liturgia
VINEHaIhGbGa
7.30h Reggeli Istentisztelet
8.30h Szent Liturgia
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Áldott,
Kegyelemteljes
Húsvéti Ünnepet
kívánunk
az egyházközségünk
minden tagjának,
olvasóinknak!
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Bemegy a nyuszika a zö ldsé geshez, é s ké rdezi az
eladó tó l:
- Sá rgaré pa van?
- Nincs nyuszika, csak baná n van.
- Akkor irá ny Bana!
- Hogy hı́vjá k a né pszerű nyulat?
- Vastapsifü les.
Hogy hı́vjá k az sugá rfertő zö tt nyulat?
- ???
- Paksifü les.
- Hogy hı́vjá k a sü lt nyulat?
- ???
- Tepsifü les.
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