„A szent negyven nap bűnbánata ne csak belső és egyéni legyen, hanem
külső és közösségi is. A bűnbánat hagyományos gyakorlatait ápolni kell oly
módon, amely megfelel korunk követelményeinek, a különböző vidékek lehetőségeinek és a hívők életkörülményeinek.”
(II. Vatikáni Zsinat, Konstitúció a szent liturgiáról, 110.)
intenzívebben kell tehát fölfedeznünk a hit útját, hogy a
Krisztussal való személyes találkozás öröme embertől emHamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak, más berig terjedhessen környezetünkben.
néven a szent negyven nap. A Bibliában a negyven szent
A Hit éve tehát a hit válságára adott válasz szeszám. Istentől megszentelt idő, az elvonulás,
retne lenni. Célja éppen a ma kezdődő szent időmegtisztulás, felkészülés ideje. Így vándorolt a
szakban lesz igazán aktuális: „meghívás hiteles
választott nép negyven évig a pusztában, Illés
és ismételt megtérésre az Úrhoz” (Porta fidei 6.).
próféta negyven napig a Hóreb hegyéig, tartózVagyis életünk megújulását, megváltoztatását
kodott Mózes negyven napig a Sinai-hegyen,
kínálja és kívánja.
Jónás negyven napos böjtöt hirdetett Ninive városának, s maga Jézus is negyven napig böjtölt
Ehhez pedig csak egy egyszerű, de bátor lépés
nyilvános működésének megkezdése előtt.
szükséges: akár nap mint nap elindulni, s fölfeA Föltámadás ünnepére készülve ennek az idő- A lemondó Szentatya dezni vagy újra fölfedezni hitünk szépségeit, válszaknak két jellegzetessége van: egyrészt a meg- Hamvazószerdán lalni a hit kihívásait. Ha elindulunk, kalandos
utunkon megtapasztaljuk a gyümölcsöket. Ha
térés, a bűnbánat hangsúlyozása, másrészt kefélünk az elindulástól, nem növekszik hitünk.
resztségünk tudatosítása. Mivel hitünk egyik sarokpontja a
Mert
„a
hit
döntés arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele
folyamatos megtérés, ezért hangzik fel a nagyböjti időszak
kezdetén a hamvazás szertartásában a következő mondat: éljek” (Porta fidei 10.).
„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”
A ma kezdődő szent negyven nap – templomunk kapuján
A megtérés által feltárulhat a hit kapuja, megnyílhat a hit található mottónak megfelelően - legyen meghívás és jó
izgalmas, különleges útja. Egyfajta kalandtúra ez. Nem tud- alkalom arra, hogy ezt a döntésünket újragondoljuk, megjuk, mit tartogat, milyen lelki szakadékokat vagy magasla- erősítsük vagy megújítsuk, azaz legyünk bátrak az elindutokat rejt, de döntést hozunk, benevezünk, elindulunk, s lásban, fölfedezésben, találkozásban és befogadásban.
szeretnénk ezen az úton ki is tartani.
Szép összefoglalása mindennek a nagyböjti szentmisék háA megtérés és a hit manapság nem jelent egyenes és zökke- laadó imádsága (prefációja) is: „Megadod népednek, hogy
nőmentes utat. Benedek pápánk a Hit éve kapcsán egyértel- évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent
műen beszél a hit válságáról, vagyis arról, hogy el kell fe- titkának ünnepét, most többet imádkozzanak, buzgóblejtenünk, hogy Európa alapvetően hívő, nincs többé a hit ban gyakorolják az irgalmasság tetteit, és az újjászüalapján széles körökben elfogadott kultúra, a népegyház az letés szentségei által az istengyermekség teljességére
Zoltán atya
utolsókat rúgja. Ebben az évben újra, a korábbiaknál még jussanak.”

SPIRITUÁLIS KALANDTÚRA

JEGYZETEK A LITURGIÁHOZ
A Hit évével kezdődően bevezettük templomunkban, hogy a Hitvallást (Credo) változatosan imádkozzuk a szentmisében. Ennek célja, hogy változatosan, tudatosan valljuk meg hitünket. A két kiemelt ünnepi időszakban (húsvéti és karácsonyi idő) a nicea- konstantinápolyi (ún. nagy-) hitvallást mondjuk. Advent, nagyböjt és az évközi idő vasárnapjain pedig az ősibb, apostoli hitvallást imádkozzuk. Elsősorban a húsvéti időben a liturgia lehetőséget ad arra is - s ezt is szeretnénk majd gyakorolni -, hogy a kérdés-felelet formájú, ún. keresztségi hitvallás hangozzék el.

elindulni,
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találkozni,

befogadni

„TÉRJETEK MEG ÉS TARTSATOK BŰNBÁNATOT …”
Számos helyen találkozunk a Szentírásban a megtérés
fogalmával, mint a próféták, Keresztelő János, Jézus, Pál
apostol igehirdetésének központi gondolatával. Legtöbbször a következő séma rajzolódik ki: felszólítás a bűnbánatra, az eddigi életstílus átértékelése, a kegyelem kérése az új
élethez, az értékrend új alapokra történő átültetése, újjászületés. E folyamatnak provokáló okaként különböző események szolgálnak.
Ezekiel próféta ezt hirdeti: „Tiszta vizet hintek rátok és
megtisztultok minden szennyetektől […] Új szívet adok
nektek és új lelket adok belétek, elveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. […] Megszabadítalak titeket minden szennytől…” (Ez 36, 25-29) Itt az a keresztény
tanítás világlik meg előttünk, hogy a megtérés Isten kegyelméből jön létre, Ő a kezdeményező. E nélkül hiába minden
emberi erőfeszítés. Isten kegyelméből az ember új szívet,
ezáltal pedig új szemet is kap, mellyel kritikusan vissza tud
tekinteni bűnös életére, ugyanakkor előre tud nézni eljövendő létére. Az ember kilépve régi életéből már képes lesz
arra objektíven visszatekinteni új életének fényében. Persze
ez az isteni kegyelem nem jelenti azt, hogy az ember determinálva lenne a megtérésre. Ez „csupán” meghívó Isten
részéről, mely az ember értelme és akarata által realizálódik.
A keresztény hagyomány talán legismertebb megtérés
története Szent Pál apostolé, melyet nem mondhatunk a
megtérés tipikus esetének. Az ő megtérésének dinamikája

szimbolikusan a damaszkuszi út, ahol az addig keresztényüldöző Saul találkozik Jézussal. Ez a konkrét találkozás
robbantja ki régi életének szubjektivitásából, hogy újjászületvén az új éltre, megnyíljon szeme bűnös létének felismerésére és megszülessen benne a vágy egy teljes értékű életre. Ez nem egy hosszas folyamat eredményeként történik,
hanem szinte egy csapásra. Az ilyen megtérés nagyon ritka,
melyet nem félelem, lelkiismeret-furdalás vagy valamilyen
erkölcsi eszmény motivál, hanem egyfajta csodás történés.
Pál nem egy úgynevezett egzisztenciális válságból jut el
Krisztushoz. Éppen ellenkezőleg. Életerejének teljében éri a
váratlan találkozás, aminek hatására homlokegyenest más
útra tér.
De mit is értünk megtérés alatt, pontosabban vallásos
megtérés alatt? Míg a nem vallásos konverzió – mely lehet
politikai, esztétikai, szociális – jellemzően nem érinti az
ember legbenső rétegeit, addig a vallásos megtéréssel járó
átalakulások mindig az ember „lényegére” hatnak, melyből
maga a személyiség is kibontakozik. Megváltozik a személy viszonya az Istennel, a világgal és az emberekkel kötött új szövetség által.
Vallásos érzékkel minden ember rendelkezik. Mindnyájunkban felmerülnek a lét legalapvetőbb kérdései, melyre
kielégítő választ keresvén hajtóerő szabadul fel a lélekben.
Isten engedje, hogy a nagyböjti szent időben újra igent tudjunk mondani az Ő hívására és Boldog II. János Pál
pápa szavaival megvallhassuk: „Teljesen a Tiéd vagyok, és mindenem a Tiéd!”
Tóth Zsolt

K e re s s e h o n l a p u n ka t : w w w. ma ko b e l v a ro s . h u !
A HITRŐL
A keresztény erkölcstan szerint, az erkölcsi értékek élén a három teológiai vagy még inkább, három isteni erény áll: a
hit, a remény és a szeretet. Mit is jelent számunkra a hit, mi a hit valójában?
Sokan, sokféle választ próbáltak adni már erre a kérdésre. Sokak adottságnak tekintik, velünk születettnek, mások szerint tájékozódáson, olvasáson, buzdításon keresztül fejlődhet bennünk a hit, otthonról hozott világkép kérdése és lehet
egyszeri felismerés is. Ahogy Pascal mondja: „A hitben mindig lesz annyi nyilvánvalóság, hogy értelmes ember elfogadhassa és mindig lesz annyi homály, hogy a mellette való döntés érdem legyen. „
Vagyunk jó néhányan, akik vallásos családban, környezetben nőttünk föl. Ezért a hitnek az értéke számunkra talán
közhely is lehet, de miként Márai Sándor írja: „ a közhely összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét.”
A nem –hit vagy a hitetlenség nem az Istent kérdőjelezi meg első sorban, hanem magát az embert. Az ember szabadon
dönthet abban, hogy tudomásul veszi-e Istent, hogy törődik-e a Teremtővel, hogy felismeri-e törvényeit és megtartja-e
ezeket még, ha oly nehéz is bizonyos élethelyzetekben.
Életünket – melyet Istentől kaptunk – Istenbe vetett hittel és bizalommal kell élnünk nap, mint nap. Ha nem így teszünk, akkor nem valósulnak meg azok az értékek, melyek bennünket teljessé tesznek. Akkor csonkák, töredékek és befejezetlenek maradunk. Nem töltjük be azt a hivatást, melyet Istentől kaptunk és nem járjuk végig az utat, melyet Isten
jelölt ki számunkra. Istennel való személyes viszonyunk meghatározza a mindennapjainkat és cselekvéseinket.
Végül, miként Zlinszky professzor úr írja: „ Nem lehet a hitet egyszer s mindenkorra elintézni egy nyilatkozattal, egy
állásfoglalással és kipipálni, azt mondani, hogy ez rendben van és most már mással folytatom. Napról napra,
percről percre, életfázisról életfázisra személyes viszonyunk a Teremtőhöz nemcsak tudomásul veendő, hanem építendő.”
Nagypál Csaba

TÉLI MONTÁZS

Jutalomút

elindulni,

Betlehemünk

fölfedezni,

Városi gyertyagyújtás

Betlehemezés

találkozni,

Vízkereszt

befogadni

A nagyböjt a keresztény ember számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad
a lemondásra, a hitben való elmélyülésre
és a kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a
Húsvétnak az ünneplésére. A liturgia három bűnbánati gyakorlatot javasol a bibliai és keresztény hagyományból: az
imádságot, az alamizsnát, és a böjtöt.
Elmélkedjünk egy kicsit a böjt értékéről, értelméről. A
nagyböjt arra a negyven napra emlékeztet, amelyet az Úr
böjtölve töltött a pusztában, mielőtt elkezdte nyilvános működését. Ezt olvassuk az evangéliumban: ”Akkor a Lélek a
pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven
nap s negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.” Láthatjuk,
hogy Jézus imádsággal és böjttel készült küldetésére, amely
a kísértővel való kemény összeütközéssel kezdődött.
Megkérdezhetjük magunktól, milyen értéke és értelme
lehet számunkra, keresztények számára, hogy megvonunk
valamit magunktól, ami önmagában hasznos. A Szentírás
azt tanítja, hogy a böjt nagy segítség ahhoz, hogy elkerüljük
a bűnt és mindazt, ami hozzá vezet. Ezért az üdvösség történetben többször visszatér a böjtre való felhívás.

Már a Szentírás első oldalain az Úr azt
parancsolja az embernek, hogy tartózkodjon
a tiltott gyümölcs fogyasztásától. Olyan ez
mintha a böjtöt a Paradicsomban rendelték
volna el. A böjtöt Isten eszközként kínálja
nekünk, mely helyreállítja Istenkapcsolatunkat.
Az Újszövetségben Jézus megvilágítja a böjt mély értelmét. Az igazi böjt célja hogy „valódi étellel” táplálkozzunk,
amely Isten akaratának teljesítését jelenti. A böjt hűséges
gyakorlása hozzájárul, ahhoz megerősödjön a test és a lélek
egysége, segít elkerülni a bűnt és növekedni az Úrral való
bensőséges kapcsolatban. Önmagunk megfosztása az anyagi tápláléktól, amely a testet táplálja, megkönnyíti a belső
készséget, hogy meghallgassuk Krisztust és az Üdvözítő
szavából táplálkozzunk.
A böjt egy lelki fegyver, amely segít, hogy ne ragaszkodjunk helytelenül önmagunkhoz. Legvégső célja, hogy segítsen önmagunkat egészen Istennek ajándékozni.
Tartsuk tehát fontosnak a nagyböjtöt családjainkban, közösségeinkben, hogy általa eltávolítsuk mindazt, ami szétszórttá teszi lelkünket, és megerősítsük azt, ami táplálja,
megnyitva szívünket Isten és a felebarát szeretetére.
XVI. Benedek pápa gondolatai alapján
-hvgy-

ADVENT NYITOTT KAPUJA
Plébániai rendezvénysorozat az adventi előkészületek
alatt
A karácsonyt megelőző időszak a várakozás és a készülődés ideje. Ilyenkor a családok apraja és nagyja különleges
hangulatban, mindenki a maga módján várja az év legszebb
ünnepének, a Karácsonynak az eljövetelét. Az adventi időszak egyik legjelesebb pillanatai közé tartoznak a Karácsonyt megelőző négy hétvégén lévő adventi gyertyagyújtások. Ezekhez kapcsolódóan került megrendezésre Advent
első két hétvégéjén az „Advent nyitott kapuja” rendezvénysorozat, melynek során a plébániai közösségek és az érdeklődők együtt készülhettek a szép ünnepre.
December 1-jén egy Advent-nyitó kézműves délután keretében nyíltak meg a plébánia és a templom kapui. Egész
nap gyermekzajtól volt hangos a plébánia, ahol a szorgos
kis kezek munkáinak eredményeként elkészültek a családok
asztalát díszítő gyönyörű adventi koszorúk, de ezen kívül a
kreatív-tündérek sok csodás karácsonyi díszt és egy mesebelien szép betlehemet is „életre keltettek” a templomkertben. A konyha-tündéreknek köszönhetően, mézeskalács és
sütemények illatával telt meg a plébánia konyhája, ahol
egész nap kis cukrászok sündörögtek a tűz körül.
A nap zárásaként egy közös uzsonnával, majd az esti misével búcsúztunk egymástól, ahol meggyulladt az első adventi gyertya és a nap folyamán készített koszorúkat megáldotta Paffy atya.
Advent második hétvégéjén, december 8-án, gyertyagyújtással egybekötött énekkari koncerttel folytatódott az

„Advent nyitott kapuja” rendezvénysorozat.
A Makói Városi Vegyeskar, a MÁI Bartók Kórus és a
MÁI Bartók Kicsinyek Kórusa egy csodálatos, szívet és
lelket melengető műsorral ajándékozták meg a vendégeket,
miközben meggyulladt a második adventi gyertya is.
A gyerekek örömére, na meg a felnőttekére is, még a Mikulás is ellátogatott hozzánk, aki lovas szánjával érkezve,
felejthetetlen pillanatokat okozott sokak számára. A zord,
téli időjárás ellenére meleg hangulat árasztotta el a templomkertet, ahol szeretetvendégséggel folytatódott az este. A
sok, házilag készített finom falat, forralt bor és tea mellett,
volt mini karácsonyi vásár is, ahol a gyermekek által készített kis dísztárgyakból lehetett vásárolni, mely összeg, mint
a koncerten összegyűjtött támogatás, jótékonysági célokra
lett fordítva.
A nap egy fergeteges hócsatával zárult, és azzal, a sokakban megfogalmazódott gondolattal, hogy jó volt így együtt
készülni az ünnepekre.
„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És
ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt
találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő
kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban
ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló
tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony
csodája.” (Csitáry-Hock Tamás)
Scheitzner Beáta

A BÖJT ÉRTELME
SZENT
LECKE

Elhunytak december 7-e óta: Baranyi Sándorné
Nacsa Julianna, Mátrai Rudolf, Zámbó Piroska Borbála, Komáromi Györgyné Kotek Zsófia, Köblös
Imréné Szabó Piroska, Csendes Vilmos, Kereső
Péter, Kőműves Jánosné Gombkötő Jolán
Keresztelés nem volt.

elindulni,

REMEK HANGULATÚ VOLT A FARSANGI BÁLKedves, kellemes, egyszerű és jó hangulatú. Talán ezekkel a szavakkal lehet összefoglalni röviden, hogy milyen is volt az egyházközségi farsangi álarcos mulatságunk. Pálfai Zoltán plébános atya köszöntötte az egybegyűlteket. Az
estet a plébánián működő csoportok saját produkcióikkal igyekeztek
emlékezetessé tenni.
Részletek a plébánia honlapján!

fölfedezni,

találkozni,

befogadni

• Március19.: Szent József ünnepe. A 18 órai szentmise keretében megáldjuk az édesapákat.
• Március 22-24.: nagyböjti lelkigyakorlat. Vezeti: Kretovics
László, szeged-rókusi plébános. A lelkigyakorlat keretében 23án, szombaton plébániai lelki nap lesz.
• Március 24-én, virágvasárnap, a 9 órai szentmise keretében ifjúsági énekes
passió és a betegek kenetének kiszolgáltatása.
• Április 27.: kerékpáros kirándulás a hittanosokkal Bogárzóra.
• Május 12.: elsőáldozás
• Május 20.: Pünkösdhétfő. Plébániai nap: egész napos rendezvény.
MÉRFÖLDKŐ: WWW.MAKOBELVAROS.HU
Az emberiség történelme során mindig nagy értékkel bírt
a tudás, az annak megszerzéséhez nélkülözhetetlen ismeretanyag, információ sokaság. Felgyorsult világunkban az sem
mindegy, hogyan tudjuk összegyűjteni az információkat;
általános elv, hogy igyekszünk mindent gyorsan, egy helyen elintézni, beszerezni. Ezért tartom Plébániánk életében
nagy dolognak, akár mérföldkőnek, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően, elkészült a „www.makobelvaros.hu”.
Köszönettel tartozunk érte Jéger Szabolcsnak, aki a
„szülőatyja” a Plébánia internetes weboldalainak. Miért
hasznos ez nekünk, milyen információkhoz juthatunk ezáltal, mennyiben tud többletet felmutatni az eddig megismert,
használt és jól bevált kommunikációs csatornákhoz képest?
Sokkal koncentráltabban, sokkal töményebben és többféle
formátumban juthatunk a bennünket érdeklő, érintő anyagokhoz, legyen az képi, videó vagy akár egész egyszerűen
szöveges. Nézzük meg, hogy ez a mi esetünkben, a
www.makobelvaros.hu oldalakon hogyan valósul meg!
A képernyő bal felső sorában a fő menüpontok nyithatók
meg; a misék pontos időpontjairól (Miserend), a Plébánia
elérhetőségéről és nyitvatartásáról (Elérhetőségeink) tájékozódhatunk. A Képek és Videók menüpontok folyamatosan
bővülnek és szó szerint képet adnak a plébániai életről. A
weblap bal oldali függőleges oszlopának menülistája részletesebb információkat tár elénk. A Templomaink feliratra
kattintva a Szent István plébánia-templom, a Kálvária- és
Szervita-kápolnák, valamint a Bogárzói templom történetéről olvashatunk.
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elindulni,

Kálvinos hittanosok

Megismerkedhetünk a Plébánia munkatársaival és közösségeivel, de magát a Palást újságot is elolvashatjuk itt, sőt
visszakereshetjük az archívumból a régebbi lapszámokat. A
plébániai események hasonló logika mentén szerepelnek;
mindig megnézhetjük, mi az aktuális program, de a korábbi
rendezvények anyaga szintén fent marad az oldalakon egy
ideig. Aki nem kifejezetten az egyre nagyobb látogatottságú
eseményekről, programokról szeretne tájékozódni, az is
talál magának olvasni valót, hiszen a Gondolatok és Liturgia menüpontok alatt az aktuális ünnepkörhöz, egyházi időszakhoz kapcsolódó lelki olvasmányok illetve liturgikus
szövegek találhatók. A weblap jobb oldalán a Hasznos linkek tovább mutatnak másik olyan oldalakra, amik talán
szintén felkeltik az Olvasók érdeklődését. Ilyen oldalak „A
Hit Éve a Katolikus Egyházban”, az Újvárosi Szent László
Király Plébánia, a Szent István Egyházi Iskola vagy akár a
Makó-Bogárzó honlapok. Jó hír – talán nem csak – a fiatalabb korosztálynak, hogy a Facebook-on is megtalálható a
Plébánia Szent István Király Plébánia Makó néven, a www.facebook.com/makobelvaros lapon.
Igyekszünk mindenkinek hasznos, érdekes, lelki épülést
szolgáló tartalmat biztosítani, aki felkeresi a Plébánia weboldalait. Bárkinek megjegyzése, véleménye, problémája
van az oldallal kapcsolatban, kérjük, jelezze bátran, szívesen vesszük, hiszen többek között éppen ez a fajta interaktivitás a lényege a kommunikáció e formájának. Kellemes
időtöltést, böngészést kívánunk a kedves Olvasónak!
Gabnai Andrea

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évek óta bekapcsolódik az „Adni öröm!” tartós élelmiszert gyűjtő országos akcióba. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően, melybe a MOK Galamb tanintézményének diákjai is bekapcsolódtak, közel 800 kg élelmiszer gyűlt össze. Az
önkéntesek által összegyűjtött élelmiszerekből csomagokat készítettünk, melyeket Karácsonyra szétosztottunk. A gazdagon megrakott csomagokból a SZIGNUM is kapott, hogy
a rászoruló diákoknak és családjaiknak tartalmasabbá tegye az ünnepi menüt. A SZIGNUM kollégistáit, pedig karácsonyi csemegével és üdítővel leptük meg az elmúlt időszakban. Karácsonyt megelőzően, a Makói Mozaikkal közösen játékgyűjtést hirdettünk, mely
nagy lelkesedést váltott ki. Ennek következtében sok-sok doboznyi játék gyűlt össze a város egyházi (katolikus és református) óvodáinak. Köszönet érte a Vernyik Tibornak, valamint Kiss Andrea tanárnőnek és kis diákjainak (Almási utcai iskola). 2013. február 10-én,
farsangvasárnap a „Hangyaboly” gyermekprogramunk keretén belül immár nyolcadik alkalommal vettünk részt, az UNESCO Világörökségi listán szereplő, méltán híres mohácsi
télűző eseményen, a Busójáráson. A rendezvényen ebben az évben is nagy létszámban vettünk részt (80 fő). Megtekintettük az új önálló múzeumot, továbbá a nap szinte összes
programján. Láttunk nagy álarcos busókat, vicces busó-masinákat és az összes tél temetéssel kapcsolatos programot, pl. felvonulást. A nap fénypontját követően – a máglyagyújtás
– apraja és nagyja kellemesen elfáradva, élményekkel megrakodva indult Haza.
MMSZ Makói Csoport
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találkozni,

befogadni

