„Krisztus által és Krisztusban megvilágosodik számunkra a fájdalom és a
halál talánya, mely az evangélium nélkül eltipor bennünket. Krisztus föltámadott, halálával megölte a halált, és életet ajándékozott nekünk, hogy mint
fiúk a Fiúban kiálthassuk a Lélekben: ’Abba, Atya!’.”
(II. Vatikáni Zsinat,
Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 22.)

AZ ÉLET ÜNNEPE
Nem véletlen, hogy az evangéliumok nem szólnak
magáról a feltámadásról. Csak az üres sírról és a Feltámadottal való találkozásokról tudósítanak, hiszen maga Jézus feltámadása megközelíthetetlen titok. Az
Apostolok Cselekedeteinek könyve viszont arról számol be, hogy a tanítványok élete
szinte egy csapásra megváltozott:
akik addig féltek (vö. Lk 24,37; Jn
20,19), gyászoltak és sírtak (Mk
16,10), a feltámadás után Jézus megjelenéseinek, de különösen a húsvét
után ötven nappal az „Atya ígéreteként” (Lk 24,49) rájuk szálló Szentlélek erejének hatására új irányt vett
életük. Ez a döntő változás arról tanúskodik, hogy megtapasztalták: Jézus él. Nem hagyta árván őket (vö.
Jn 14,18), velük van minden nap (vö.
Mt 28,20). Ebből tudták, hogy Ő feltámadt. Segített nekik, hogy utólag visszaemlékezzenek mindarra, amit Jézus haláláról és feltámadásáról
mondott nekik (Lk 24,44), valamint amit a zsidó írásokban a Messiásról olvastak (24,27).
Jézus feltámadása gyökeresen átformálta, megújította a mi életünket is. Azóta tudjuk igazán, hogy mindig
megújulhatunk, megtérhetünk bűneinkből. A feltámadás hite azt jelenti, hogy egy teljesebb élet felé tartunk,
hogy nem a halálé az utolsó szó. Ilyenkor sajnálhatjuk

igazán azokat, akik húsvétkor csak annak örülnek,
hogy nem kell dolgozniuk, hogy megvehetik és elfogyaszthatják a sonkát, kolbászt, és meglocsolhatják a
lányokat, asszonyokat. Sajnos magyar nyelvünk
„nekik kedvez”, hiszen „hús-vét”-nak nevezi az ünnepet, melyben a böjti időszak után a hús elővétele áll a
középpontban. Ezzel szemben például az orosz nyelv még a vallásüldözés idején is megőrizte a vasárnap
elnevezésében az igazi jelentést:
„vaszkreszenje”, azaz feltámadás.
Mert minden vasárnap a feltámadás
ünnepe, minden vasárnap az Úr napja (dies Domini), azaz halálon aratott
győzelmének ünnepe. Ezért szenteljük meg azzal mind a mai napig,
hogy nem dolgozunk, hogy a feltámadásra emlékezünk a hívő közösségben. S ezért mondhatjuk: vasárnap nélkül nincs élet!
Mi, Jézus után élő keresztények annak köszönhetjük
hitünket, hogy elődeink nemzedékről nemzedékre, kétezer éven keresztül átadták egymásnak a jó hírt: Jézus
él, s életet ad. Minden Húsvét tehát az élet ünnepe számunkra.
Ha Jézus nem támadt volna föl, hová mennénk
megkeresni, és hogyan adnánk tovább ennek az
életnek a forrását?
Zoltán atya

JEGYZETEK A LITURGIÁHOZ

Húsvét éjszakájának központi jelképe a fény, mely a húsvéti gyertyáról terjed el az egész templomban.
A húsvéti gyertya Krisztusnak, a világ világosságának jelképe, aki parányi fényességével legyőzte a bűn és
a halál sötétségét. Mivel minden vasárnap az Úr napja, azaz a feltámadásra való közösségi emlékezés ünnepe,
ezért templomunk legnagyobb és legdíszesebb gyertyája nemcsak a húsvéti idő ötven napján, hanem minden
vasárnap ragyog, s arra hív, hogy a föltámadás fényét mi is befogadjuk és átadjuk.
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KRISZTUS HÚSVÉTI ASZTALA
A Hit évében különös hangsúlyt nyer közösen megvallott
hitünk, mely Krisztus húsvéti asztala köré gyűjt össze és
közösséggé formál minket. Nem pusztán földi szervezetté,
társulássá, hanem a küzdő, szenvedő és megdicsőült egyház
egészének részesévé, hiszen az egyháznak ez a három szintje élő kapcsolatban van egymással. A küzdő és a megdicsőült egyház szüntelen könyörög a szenvedő egyházért, hogy
a tisztítóhely szenvedéseitől mihamarabb megszabaduljanak, a megdicsőült egyház pedig - a szentek közössége közbenjárnak értünk.
Ha hisszük, hogy Krisztus valóban feltámadt a halálból,
akkor egy egészen új, evilági gondolkodásunk szűk kereteit
szétfeszítő távlat nyílik meg előttünk, mely által átértékelődnek úgy szenvedéseink és kudarcaink, mint örömeink és
sikereink.
Ahogyan Krisztus, halála előtt Atyja kezébe ajánlotta lelkét, példát adva a feltétel nélküli ráhagyatkozásra, úgy nekünk is az Ő gondviselésébe kell helyeznünk életünket napról napra, a Lélek erejéből.

Annak a Léleknek az erejéből, melyet Jézus Nagypénteken
a világba lehelt. A saját erőnkből aligha lennénk képesek
hinni, ráhagyatkozni, dönteni, kitartani. Ahogyan tudjuk és
elfogadjuk azt, hogy Nagypéntek nélkül nincs Húsvét, kereszt nélkül nincs feltámadás, úgy azt is meg kell értenünk,
hogy a küzdő (földi) egyház tagjaiként az üdvösséghez vezető utunk bizony megpróbáltatásokkal, olykor szenvedésekkel van kikövezve, melyeket elkerülni nem lehet. De
Krisztus nem boldogtalanságra hívott meg minket. Éppen
ellenkezőleg. Ő egy teljes, boldog életet kínál azok számára, akik őt tiszta szívvel követni akarják. Merjük elfogadni
ezt a boldogságot, hisz a boldogság ellentéte nem a boldogtalanság, hanem a bűn. Illő, mert ily jót tett velünk, átadva
Néki hű szívünk, Krisztusnak hálát zengenünk.
Isten engedje, hogy a Hit évének húsvéti időszaka mindnyájunk életébe hozzon változást: bátorságot, frissességet
és megújulást.
Tóth Zsolt

K e re s se h on l ap u n k a t: w w w. mak ob e lv aros. hu !
KÖR-KÉRDÉS
A húsvét, mint minden fontos ünnep, a számvetés alkalma is. Nagyhéten, nagypéntek közeledtével fontos
volt, hogy az ember elcsendesedjen, és elgondolkodjon az életén. Mennyiben öröm, és mennyiben szenvedés az, amit átéltünk eddig, és amit megélünk most. Jézus példája, a megváltás példája, a húsvét példája is
figyelmeztet bennünket arra, hogy a szenvedés nem okvetlenül csak a borzalom, az elkerülendő pokol maga. Emiatt is választottam a körkérdés témájának. Mi az értelme a szenvedésnek?
Kiss Mihályné
Krisztus szenvedésével a
mi szenvedéseinket is
könnyebben eltudjuk viselni. Ha több a problémánk,
akkor többet is kell imádkoznunk és
gyakrabban eljárnunk a templomba!
Jézus mindig segít bennünket az életünkben, akármilyen nehézségeink
vannak, mindig segít leküzdeni. A
szenvedésünk értelme az, hogy Jézus
szenvedéséből mi is kivesszük a részünket.

Majoros Máté
A saját szenvedéseinkben
átérezzük Jézus Krisztus
szenvedését és lehetőséget
kapunk arra, hogy ebben kicsit osztozhassunk Vele. A szenvedés
által erősebbekké kell válnunk. Az
emberi erőt meghaladó szenvedéssel
megtanulunk együtt élni. Ezáltal is
elfogadjuk a szenvedést és még közelebb kerülünk az Úr Jézushoz, erősödik jellemünk, lelkileg épülhetünk.

Ő ÉL! - Húsvéti gondolatok
Már annyiszor megéltük a húsvétot, már
annyiszor vettünk részt a feltámadás ünnepén, mégis érezzük valaminek a hiányát.
Hogy kevés bennünk a feltámadás, hogy kicsi a hitünk, amely a világot legyőzi, hogy kevés az Ő élete
bennünk. Jelképesen nézzünk be újra az üres sírboltba,
hogy meggyőződjünk: a holttest valóban nincsen ott. Hogy
feltámadt! "Krisztus maghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus
visszatér..."
A húsvéti öröm: érett öröm. Az örök életben, a feltámadásban való hit nélkül, görcsösen fogunk kapaszkodni mulandó jelenünkbe, saját receptünk szerint fogjuk építeni
boldogságunkat, amely nem ér messzire, és csak puszta
ámítás: hagyjuk, hogy magával ragadjon a mai világ propagandája, délibábjaival, az önmegvalósítással, gyors és fájdalommentes eljárásaival.
SZENT
LECKE
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Kun Antal
A mai ember nem ismeri a
szenvedést és nem is szereti
elviselni azt. Úgy szeretne élni,
hogy az élete minél jobb és
szenvedésmentes legyen. Pedig Krisztus
szenvedésével sok bűnös ember vétkét
megváltotta és példáját kéne követnünk
ebben az Ő áldozatvállalásában, amit mi
sokszor nem szívesen teszünk meg.
Krisztus szenvedéséről böjtöléssel, lemondással, keresztút végigjárásával, rászorulók megsegítésével emlékezem
meg.

A feltámadt Krisztusba vetett hit ad nekünk igazi szabadságot, s érteti meg velünk
az áldozat, a szenvedés valódi értékét. Földi létünkben a fájdalmak és örömök egymást váltogatják, mint ahogy a sötétséget
felváltja a fény, és a fényt a sötétség. Van
azonban egy állandó fény a sötétségben is:
amikor tekintetünket a földről az égre
emeljük, ahol a csillagok fényében is Isten világosságát
találjuk meg.
A húsvét az élet ünnepe, de a magnak el kell halnia...
Senki nem értheti meg, és nem érezheti a húsvét örömét, ha
a nagyböjtben egy kicsit nem hal el.
Merjünk feltámadott Urunkkal együtt keresni azt, ami
odafent van, és örvendjünk abban a hitben és reményben,
hogy Isten kegyelmével a legsötétebb sírból is felkelhetünk.
(Janina Tuszkowska nyomán) -hvgy-
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FERENC PÁPA
Ferenc pápa (latinul Franciscus,
született: Jorge Mario Bergoglio;
Buenos Aires, Argentína, 1936.
december 17.) a római katolikus
egyház vezetője 2013 óta, a 266. az
egyházfők sorában. A bíborosi testület
2013. március 13-án választotta
pápává. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013
februárjában mondott le önként a pápai tisztségről. Ferenc
az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről
és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai
pápa III. Gergely óta.
Pápává választásáig 1998-tól Buenos Aires érseke, 2001-től
bíboros.
ÉLETÚTJA
A pápává választásig
Buenos Airesben született
ötgyerekes olasz emigráns
családba. Apja Mario José
Bergoglio vasúti munkás,
anyja Regina María Sívori
háztartásbeli volt. Egy gyermekkori légúti fertőzés miatt kivették a fél tüdejét.
A Buenos Airesi Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd a papi szolgálat mellett döntött, belépett a villa
devotói szemináriumba, és 1958. március 11-én megkezdte
a noviciátust a jezsuita rendben. 1969. december 13-án
szentelték pappá. Szerzetesi örökfogadalmát 1973. április
22-én tette le. 1973-tól 1979-ig a jezsuita rend argentin tartományfőnöke volt. 1980 és 1986 között San Miguel szemináriumának rektora és egyidejűleg plébános volt. 1992. május 20-án kinevezték Buenos Aires segédpüspökének és
Auca címzetes püspökének; június 27-én szentelték püspökké. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érseke,
2008. február 28-án érseke lett. 2005. november 8-tól 2011.
november 8-ig az Argentin Püspöki Konferencia elnöke
volt.
II. János Pál pápa kreálta és nevezte ki bíborossá 2001. február 21-én. Bíborosként több posztot is betöltött a Szentszéken: tagja volt a Papi Kongregációnak, az Istentiszteleti és
Szentségi Fegyelmi Kongregációnak, a Megszentelt Élet
Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának,
a Pápai Latin-Amerika Bizottságnak és a Család Pápai Tanácsának.
2005-ben részt vett II. János Pál pápa temetésén, majd a
sede vacante időszakában a bíborosok kollégiuma mellett
régensként irányította a Szentszéket a konklávé megnyitásáig. A pápaválasztáson a kiszivárgott hírek szerint
Ratzinger bíboros legesélyesebb ellenfele volt.
Pápasága
A konklávé második
napján, 2013. március
13-án az ötödik választási fordulóban választották meg pápának
olasz (és magyar) idő
szerint 19:06 órakor.

Pápaként a Ferenc nevet Ha felhívta paptársait telefonon,
vette fel Assisi Szent Ferenc érseki tisztsége ellenére mindig
tiszteletére, nyilatkozata így mutatkozott be: „Üdvözlöm,
szerint olyan egyházat sze- Bergoglio vagyok”.
retne, amely kiáll a szegé- Egy Buenos Aires-i lap tudósínyek, a béke és a teremtett tója megjegyezte, hogy gyakran
világ védelmében. Így I. látta az érseket elnyűtt cipőben
járni.
János Pál pápa óta ő az első, 2004 decemberében 193 fiatal
aki eleddig nem használt vesztette életét, amikor tűz ütött
pápai nevet választott. Meg- ki egy diszkóban, ő pedig rögválasztásának hírét Buenos tön elkezdte végigjárni a kórháAiresben meglepődve, de zakat, hogy megvigasztalja a
sérülteket és az áldozatok hozörömmel fogadták.
A pápai szolgálat ünnepé- zátartozóit.
lyes megkezdésére március Nagycsütörtökön hosszú évek
19-én került sor. A szertar- óta megmossa betegek, koldutáson az 1054-es nagy egy- sok vagy elítéltek lábát.
Nagyon szereti a focit és az
házszakadás óta először vett argentin fővárosi San Lorenzo
részt a konstantinápolyi pát- piros-kék mezben játszó csapariárka, I. Bartolomeosz.
tának lelkes szurkolója, amelyet
A jelmondata
ugyanaz, a helyi szalézi rend alapított.
mint bíboros korában. A Több spanyol ajkú portál meglatin nyelvű Miserando tudta, hogy övé a csapat 88235atque eligendo idézet Szent ös számú tagsági kártyája.
Béda bencés szerzetes egyik
szentbeszédéből való, melyben Máté apostol meghívását
magyarázza: "Jézus meglátott tehát egy vámszedőt, és mivel könyörületre méltónak és ezért kiválasztandónak
látta, így szól neki: kövess engem" (Mt 9,9). Ez a homília a
pápa életére nagy hatással volt: 1953-ban szent Máté ünnepén tizenhét éves korában érintette meg Isten kegyelme,
amely meghívta a vallásos életre és elindította Loyolai
Szent Ignác nyomában.
Nézetei, személyisége
Erkölcsi kérdésekben
konzervatív álláspontot
képvisel: elutasítja például a terhességmegszakítást, a fogamzásgátlást, az azonos
neműek házasságát, a
halálbüntetést és az eutanáziát. Fellép a társadalmi igazságtalanságok ellen, kiáll a szegények és az elesettek mellett. Bíborosként gyakran hangsúlyozta a társadalmi befogadás fontosságát, közvetetten kritizálva a kormányokat, amelyek nem szentelnek elég figyelmet a társadalom peremén élőkre. Intelligenciája, szerénysége és lelkipásztori munkája miatt tisztelet övezi.
Egyszerű életmódot folytat. Érsekként sem tartott autót,
ehelyett tömegközlekedéssel járt; ha Rómába kellett utaznia, turistaosztályon repült. Szerény lakásban lakott az érsekség épületében; elődje bíborosi öltözetét használta, de
szívesebben járt egyszerű fekete öltözetben. Ez a szerénysége a pápává választása után is megmutatkozott. Híveivel
igen közvetlen, nyitott a spontán emberi kapcsolatokra, ezzel közelebb kerülve az emberekhez. Kedveli az operát és
az irodalmat, érdekli a labdarúgás és jól úszik. A spanyolon
kívül olaszul, latinul, franciául, németül és angolul beszél.
Forrás: Internet

A hi t éve

HÉTFEJŰ SÁRKÁNY, VAGY HÉTFEJŰ TÜNDÉR?
Zoltán atya meghívásának eleget téve tartott februárban
előadást plébániánkon Keszeli Sándor. A tanár úr a fiatalok
hitbéli nevelésének időszerűségéről, az új evangelizáció
fontosságáról beszélt.
Időszerű kérdéseket boncolgatott az elsőre meglehetősen
furcsa címet viselő előadás. Hétfejű sárkány,
vagy hétfejű tündér? Tette fel a kérdést a címben
az előadó, Lázár Ervin művére is utalva. Az ifjúság hitbéli nevelésével foglalkozók és az evangelizációban részt vevők szemlélete és felkészültsége volt az ami elsősorban a figyelem középpontjába került. A hallgatóság soraiban pedagógusok, hitoktatók és olyan testvérek foglaltak
helyet, akik valóban tenni akarnak a plébániai élet felvirágoztatásáért, összetartó közösségek kialakításáért, és ebben
már korábban bizonyítottak is.
Az előadásban elhangzott egy rémisztő adat, miszerint a
különböző felmérések azt támasztják alá, hogy a nem hívő
fiatalok aránya folyamatosan nő, a hitüket gyakorlók aránya
pedig már 10% alá csökkent. Egy másik kimutatás viszont
azt bizonyította be, hogy nagy része a fiataloknak igen is
nyitott a hit irányába.

A kérdés az, hogy milyen módszertani és szemléleti megújulásra van szükség ahhoz, hogy a plébániai élet felfrissüljön és felpezsdüljön.
A választ maguk a jelenlévők adták meg, akik az előadás
után két csoportra bontva vitatták meg az elhangzottakat.
Többirányú elmozdulásra lenne szükség és a nyitottság fogalmának átértékelésére. Nem elég a "várunk nálunk" felfogás, igen is oda kell lépni a fiatalokhoz, meg kell
őket keresni és szólítani ott, ahol ők szívesen tartózkodnak, akár formabontó stílusban is. Meg
kell mutatni, hogy az egyház és a hit közösségi
erejét megélni fantasztikus dolog és, hogy ez az
épülésüket és végső soron az üdvösségüket szolgálja. Egyszóval lépnünk kell, hogy akik valóban
nyitottak de nem mernek lépni azokat mi szólítsuk meg, minél hatékonyabban.
Az előadás után még hosszú ideig még együtt maradtunk,
hogy értékeljük közösen az elhangzottakat és önálló kis
csoportokba verődve egy-egy finom pogácsa és egy bögre
forró tea mellett vitattuk meg a gondolatainkat. Ez a kellemes este is bizonyította, hogy valóban képes a közösségünk
együttműködésre és kellően nyitottak is vagyunk az új dolgokra. Reméljük, hogy ennek a kezdeményezésnek lesz
folytatása és hamarosan eredménye is.
(honlapunkról)

A CSALÁD FOGALMA AZ ALAPTÖRVÉNYBEN
Napjainkban nagy port kavart Alaptörvényünk napirenden lévő módosítása. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság elnöke és az Európai Bizottság főtitkára is aggodalmát fejezte ki az immár negyedik alkotmánymódosítás miatt, a kormánypártok képviselőinek pedig, még a tengerentúlon is magyarázatot kellett adniuk, miért is van erre szükség. Számunkra talán a legfontosabb, a Család fogalmának az Alaptörvénybe iktatása. Magyarországon már az 1894. évi XXXI.
tv.cikk rendelkezik a házasság jogáról. Mostani hatályos Alaptörvényünk eddig is rendelkezett a házasság fogalmáról, az
L cikk kimondja: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.” Az Alkotmánybíróság - az elmúlt
év decemberében - a családvédelmi törvény vizsgálatakor eme megfogalmazást, mint „férfi és nő között” indokolatlan
korlátozásnak, továbbá indokolatlanul szűk körűnek ítélte. Az elmúlt hetekben fogadták el Angliában az egyneműek
házasságáról szóló törvényt (mely 2015-től engedélyezi a házasságkötést), liberális politikai nyomásra ( még a miniszterelnök is magyarázkodásra kényszerült ). Némi cinizmussal élve mondhatnánk : még jó, hogy nincs Alkotmánybíróság
Angliában. Nálunk az Országgyűlés - a napirenden lévő módosítással - az Alaptörvény L cikkét pontosítja, ha úgy
tetszik kiegészíti a család fogalmával, s mintegy eleget téve az Alkotmánybíróság kifogásának is. A Katolikus Egyház
álláspontja mind a házasság, mind pedig a család fogalmát illetően egyértelmű és következetes. A Bibliában Máté evangéliumában a férfi és a nő a házasságban „ már nem két test, hanem csak egy” ( Mt 19.6). Az 1917-es Codex Iuris
Canonici (egyházi törvénykönyv) a házasság elsődleges céljának a gyermeknemzést, a nevelést és a házastársak kölcsönös segítését nevezte. A II. Vatikáni Zsinat ( 1962-1965) szerint: „ a házasság lényege a házastársi élet- és szeretetközösség, mely a Teremtő műve, aki azt a maga törvényhozásával szabályozza…”. Végül az 1983-as hatályos Egyházi Törvénykönyv szerint : a házasság az a szövetség amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, a gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. Ezt a szövetséget
Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte /1055.k.1.§/(idézet: Erdő Péter Egyházjog
című könyvéből). A fentebb idézett néhány sort érdemes lenne azok figyelmébe ajánlani, akik megkérdőjelezik a
család és a házasság hagyományos és konzervatív felfogását. Napjaink liberális gondolkodói kétségbe vonják az
egyház tanítását, állásfoglalását a család fogalmát illetően.
Nagypál Csaba

SZENT JÓZSEF ÜNNEPE – ÉDESAPÁK KÖSZÖNTÉSE
Tavalyi évhez hasonlóan Szent József ünnepére készülve
kilenc napon át imádkoztunk az édesapákért, nagypapákért. Az
ünnepnapon, március 19-én, Szent József tiszteletére ünnepi
szentmisén vettünk részt, melynek keretében külön köszöntöttük az édesapákat. A gyermekek verssel, virággal készültek, a
férfikar pedig szívhez szólóan énekelte Zorán Apám hitte című
dalát. A szentmise végén Zoltán atya egyéni áldást adott minden édesapának. A Makói TV
rövid felvétellel örökítette meg az eseményt, amit a plébánia honlapján megnézhetnek. Megható, bensőséges este volt mindannyiunk számára.
Fidelis nővér

Jó tudni! - Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház
oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a
nagyszerű ajándékot szent
Józseffel együtt nem csak
önmagunkba zárva őrizzük,
hanem megosztjuk szűkebb
és tágabb környezetünkkel.

PLÉBÁNIÁNK ÚJ KÖZÖSSÉGE: A FÉRFI ÉNEKKAR
Februártól újabb kis közösséggel gyarapodott plébániánk. A egyelőre még csak 4
tagot számláló férfi énekkar annak ellenére, hogy pusztán néhány hete alakult, már
egész komoly repertoárt mondhat magáénak. A legkülönbözőbb műfajokból válogatunk, a keresztény könnyűzenétől, a népéneken át egészen a gregoriánig.
A polifónia sem jelent gondot számunkra, hisz szinte már az első próbától kezdve
több szólamban énekelünk. Hedvig nővérrel kiegészülve nem rég már 5 szólamban
énekeltük a Libera nos Domine című dalt. A hívek részéről csupa pozitív visszacsatolást kapunk, ami arra inspirál bennünket, hogy minél több alkalommal szolgáljuk Istent és a közösséget a liturgiákon, ünnepeken.
Legyen Isten áldása énekkarunkon, hogy szolgálatunk által minél több lelket közelebb vezethessünk Krisztushoz. T.Zs.
BEMUTATKOZIK A SZENT ISTVÁN KÖZI
Egyetemistákból, fiatal felnőttekből álló közösségünk 2011. október 28-án alakult meg Cseh
Gábor és Miklós kezdeményezésére. Péntek esténként, 7 órakor tartjuk az összejöveteleinket a
plébánián, melyeken a kötetlen beszélgetés után vagy valamilyen vallási témával kapcsolatos
filmet nézünk meg, vagy egy bibliai részt olvasunk el közösen, vagy a Chiara Lubich nevéhez
fűződő, havonta megjelenő Életigét tekintjük át. A közös estéinken sort szoktunk keríteni egy
kis éneklésre és játékra is. Van egy saját honlapunk is, ahol a távollevők és az érdeklődők nyomon követhetik a heti összejöveteleink témáját. Ennek elérhetősége a következő: http://sz-ik.gportal.hu/
A rendszeres összejöveteleink mellett egyéb közös programokat is szervezünk, és részt
veszünk kisebb-nagyobb rendezvényeken. Idén februárban az egyházközségi farsangi mulatságon a csoportunk egy kis műsorral készült a jelenlevők szórakoztatására. Még ebben a hónapban voltunk közösen a Cézanne és a múlt című kiállításon a Szépművészeti Múzeumban,
Budapesten. A kulturális élmény után egy pizzériában megvacsoráztunk, kipihentük a fáradalmakat, és erőt gyűjtöttünk a hazaúthoz. Ezután nem sokkal Szegeden, a Szent Imre Kollégiumban tartott Taizéi imaórán vettünk részt közösen. Nagy szeretettel fogadtak ott minket.
Nagyon jó érzés volt bepillantást nyerni az ott lakók mindennapjaiba és bekapcsolódni a
francia, olasz és magyar énekekbe. Pár hét múlva a mi plébániánkon tartott Taizéi imaórán is részt vettünk. A környezet
más, de a lényeg, hogy Krisztusra fordítsuk a figyelmünket, ugyanaz. Mint a plébániánkon működő többi csoport, mi is
részt vettünk a nagyböjt péntekjein tartott keresztúti liturgiában. Azon a pénteken, amikor mi szolgáltunk, a keresztút
boldogságára próbáltuk irányítani a figyelmünket. Ott voltunk Zoltán atya névnapi köszöntésén is, ahol meghívást kaptunk egy koncertre. Élve a kínálkozó lehetőséggel, Gryllus Dániel és barátai előadásában Pál apostol
leveleinek zenés feldolgozásait hallgattuk meg a Hagymaházban.
A csoportunk egy jelenleg viszonylag kicsi, de nagyon lelkes baráti társaság. A közösen töltött idő és a programok, amiken részt veszünk, egyre jobban összekovácsolnak minket. Szeretnénk továbbra is összetartó, ugyanakkor nyitott, befogadó közösségként jelen lenni, és részt venni a plébánia életében.
Baranyi Katalin

A SZENT HÁROM NAP
A húsvéti szent három nap az egész egyházi év szíve. E
három nap nélkül értelmetlen lenne minden szentmise, minden vasárnap, s egész liturgikus életünk.
Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára, s
benne a lábmosásra emlékezünk. Az Eucharisztia és Jézus lábmosó szeretetének titka
ugyanott gyökerezik: az egyszerűségben és az
alázatos szolgálatban.
Nagypénteken templomainkban nincs
szentmise. Egy ősi szertartás keretében emlékezünk Jézus kereszthalálára: meghallgatjuk
Isten igéjét, benne a passiót, hódolunk a diadalmas szent
kereszt előtt, majd magunkhoz vesszük az előző nap
konszekrált Eucharisztiát. E nap szigorú böjtje arra emlékeztet, hogy ha Jézus meghozta értünk a legnagyobb áldozatot, akkor mi is tegyük meg érte legalább a böjt lemondását.
A nagyszombat Jézus sírban nyugvásának napja. Ezen a
napon semmilyen szertartás nincs templomainkban. Ez a
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nap a csendé, a Jézus sírja mellett való virrasztásé.
A zsidó hagyományoknak megfelelően egy-egy ünnep
keresztény időszámítása is az előző estével veszi kezdetét
(ezért érvényes a szombat esti mise vasárnapra). Vagyis a föltámadás szertartása minden
vigíliák anyjának, Húsvét éjszakájának szombat esti ünneplésével kezdődik. A föltámadás
titkát a liturgia négy része próbálja közelebb
hozni számunkra: tűzszentelés és fény-liturgia
(a föltámadás fénye legyőzi a bűn sötétségét),
Isten igéjének hallgatása (a meghalt, de föltámadt Krisztus a kinyilatkoztatás teljessége),
vízszentelés és a keresztség liturgiája (mindnyájan Krisztus
halálára és föltámadására keresztelkedünk meg), találkozás
a Föltámadottal az Eucharisztiában, melyet a körmenet ünnepélyessége tesz teljessé.
Húsvétvasárnap pedig teljes fényében ragyog a föltámadás dicsősége, újra zeng az Alleluja. A húsvéti idő ötven
napig, Pünkösdig tart.
Zoltán atya
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 Március 12-én, kedden kezdődött a konklávé. Aznap 17 órától vetített előadás, majd szentségimádás
volt a templomban, az esti szentmisét pedig a pápaválasztó bíborosokért ajánlottuk föl.

 Március 13-án 18 órától a plébánián II. János Pál pápa életéről filmvetítés volt.

 Március 11-étől (hétfőtől) a szentmisék elején Szent József kilencedet tartottunk. Március 19-én (kedden), Szent
József ünnepén az esti szentmise keretében plébániánk gyermek közössége rövid műsorral köszöntötte az édesapákat
„Apák napja” alkalmából.
 Nagyböjt folyamán mi is bekapcsolódtunk a Karitász országos tartós élelmiszer gyűjtésébe. Adományaikat a bejáratnál kihelyezett gyűjtő helyre vagy a plébániára hozták
az adakozók.
 Templomunkban március 15-én pénteken délelőtt 9 órakor, nemzeti ünnepünkön, ha
zánkért mondott misét Pálfai Zoltán plébános atya.
 Templomunk padjainak ülő párnái valamint a szentély szőnyegei nagyon elhaszná
Keresztúti ájtatosság
lódtak, ezért tavaszra szeretnénk azokat újakra cserélni. Az eddig összegyűjtött összegből Húsvétra megvalósult a szentély szőnyegeinek és az első két padtömb párnáinak cseréje. Köszönet érte! Kérjük a
testvérek további adományait, melyet a bejáratnál elhelyezett üvegdobozba helyezhetnek el!
 Egyházunk is csatlakozik az aláírásgyűjtéshez a magzatkísérletek ellen. Részletek a templomi plakáton. Aláírás
gyűjtő ív a templomban.
 Március 31. 9:00 és 19:00 óra: Húsvét vasárnapi ünnepi szentmise
 Április 1. 9:00 Húsvét hétfői szentmise (esti mise nem lesz)
 Április 6. 17:00 Szamosi Szabolcs a pécsi Székesegyház
orgonaművészének hangversenye
 Április 27.: kerékpáros kirándulás a hittanosokkal
Bogárzóra.
 Május 12.: elsőáldozás
 Május 20.: Pünkösdhétfő. Plébániai nap: egész napos
rendezvény.
 Június 8.: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve. Plébániai zarándoklat Máriagyűdre.

_

- Mi az abszolút
teológiai ellentmondás?
- „Menny” a
pokolba!
____________________
- Mi a Vatikán új neve?

- „Ferencváros”!

Virágvasárnap

Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztő:
Szűcs Tamás
Tördelés:
Hudák Szabolcs
Fejléc: Brzózka Marek
Fotó: Majoros Márton
A szerkesztőség címe:
Szent István Király Plébánia
6900 Makó,
Szent István tér 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20-464-2637
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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Március 22-én, pénteken, az
esti szentmise keretében kezdődött plébániánkon a lelkigyakorlat, melynek témája
hitünk szent titkainak elmélyítése volt. Az elmélkedéseket
Kretovics László, szegedrókusi plébános tartotta. Első
előadásában az Oltáriszentségben jelen lévő,
élő Krisztusról, az Eukarisztia gyógyító,
közösségépítő és a hitben megtartó erejéről
beszélt. Az atya buzdított minket, hogy éljünk a gyakori, méltó módon történő szentáldozás, és a szentségimádás különböző formáinak lehetőségével. Szombat délután
folytatódott a lelkigyakorlat a második elmélkedéssel, mellyen László atyával a kereszt titkában mélyülhettünk el. Megfogalmazta, hogy nekünk keresztényeknek a kereszt győzelmi jelvény, mivel ezáltal váltotta meg életünket, önként vállalva Jézus. Az
atya szavaival élve a mi szenvedéseink, korlátaink, fájdalmaink kereszt szálkák, melyek
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állhatatossá, erőssé tesznek minket. Az elmélkedés után plébániai közösségünk néhány tagja – Hudákné Vízhányó Gyöngyi,
Kiss Attila és Juditka, valamint Siket Márta
- tett tanúságot személyes hitének alakulásáról, megéléséről. Ezt követően három csoportra bomlott a társaság és László atya néhány kérdésének segítségével beszélgettünk
hitünkről, keresztjeinkről, egymást erősítve.
A lelkigyakorlat énekes bűnbánati liturgiával folytatódott. Az esti szentmise keretében
tartotta meg László atya a harmadik elmélkedést, amiben az örökkévalóság titkáról
volt szó, mely értelmet ad életünknek, szenvedésünknek. Megerősített minket az atya,
hogy a hit által eljuthatunk az örök életre. A
beszéd után sor került a betegek szentségének kiszolgáltatására is. A lelki napunk a
plébánia konyhájában egy kis szeretetvendégséggel ért véget. Köszönjük, hogy László atya értékes gondolataival, lelkileg feltöltődve térhettünk haza!
Baranyi Katalin
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