A Szentlélek manapság egyre jobban tudatosítja a világi hívekben
saját felelősségüket, és mindenütt Krisztus és az Egyház szolgálatára ösztönzi őket.”
(II. Vatikáni Zsinat,
Határozat a világi hívek apostolkodásáról, 1.)
ajándékait ugyanis mindenki azért kapja, hogy használja őket
– írja a korintusi híveknek Pál apostol. Mindez ránk, makóiakBenedek pápa tavaly október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat
ra is vonatkozik: keressük és találjuk meg azt a – bár aprónak
kezdetének ötvenedik évfordulóján nyitotta meg a Hit évét.
tűnő – feladatot, amit egyházközségünk, s ezáltal Isten OrszáSzándéka az volt, hogy a katolikus keresztények ebben az évgának előmozdítása érdekében tehetünk. Ne legyünk szégyenben jobban elmélyedjenek hitük misztériulősek! Bátran merjük fölvállalni mindazt,
maiban. Ehhez kiváló vezérfonalat jelenamit megtehetünk! Szeressük az egyházat,
tenek a zsinat dokumentumai.
mert – ahogy Szent Ágoston oly szépen
Már abban az időben is rendkívülinek
mondta – „amennyire szereti valaki Kriszszámított, hogy a zsinat nem nehézkes
tus egyházát, annyira övé a Szentlélek”.
dogmatikai fogalomrendszerrel dolgozott,
A keleti egyház egyik püspöke,
hanem a Szentírásra és az első századok
Lattaquié Ignatiosz metropolita is erre
keresztény gondolkodóinak, az egyházbuzdít minket, miközben a Szentlélek és
atyáknak a műveire alapozta tanítását.
az egyház kapcsolatáról elmélkedik:
Ennek megfelelően nem kis meglepetést
okozott, amikor első dokumentumát az egyházról fogalmazta
Szentlélek nélkül távoli az Isten,
meg. A Lumen gentium (A népek világossága) kezdetű dogKrisztus a múlté,
matikai konstitúció épp a sokáig elfeledett Szentlélek munkáaz Evangélium holt betű,
ját hangsúlyozza az egyház tevékenységében. Az Atyaisten és
az Egyház egyszerű szervezet,
Krisztus mellé mint az egyház „motorja”, az egység és a folyaa tekintély uralkodás,
matos megújulás előmozdítója a korábbiaknál nagyobb hanga misszió propaganda,
súlyt kapva „felzárkózik” tehát a Szentlélek. Mert a zsinat
az istentisztelet emlékek fölidézése,
látásmódjában az egyház mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek
és a keresztény cselekvés rabszolgamorál.
egységéből egybegyűlt nép áll előttünk. Isten akarata szerint e
De Őbenne: a kozmosz fölemelkedik
nép szüntelen megújulásra szorul, ezért Lelkéből adott neés nyögve szüli az Országot,
künk.
a feltámadott Krisztus itt van,
Ennek a megújulásnak egyik alappillére éppen az, hogy a
az Evangélium életerő,
Szentlélek Isten népét nemcsak a szentségek által, a papok
az Egyház szentháromságos közösség,
tevékenységén keresztül szenteli meg, hanem ajándékait, a
a tekintély szabadító szolgálat,
kegyelmi adományok gazdagságát, vagyis a karizmákat tetszéa misszió Pünkösd,
se szerint juttatja kinek-kinek (vö. 1Kor 12).
a liturgia emlék és elővételezés,
Vagyis mindenki alkalmassá válhat különféle feladatok, szolaz emberi cselekvés megistenült.
gálatok vállalására az egyház építése és megújítása érdekében.
Zoltán atya
Ez tehát egy csodálatos meghívás, sőt kötelesség is! A Lélek
A SZENTLÉLEK AZ EGYHÁZ LELKE

JEGYZETEK A LITURGIÁHOZ
Sokak szerint Szentlélek tevékenysége istentiszteleti rendünkben általában a bérmálásra korlátozódik. Jó azonban tudatosítani,
hogy a Szentlélek több más esetben is jelen van az egyház liturgikus életében. Ennek jele minden esetben a püspök ill. a pap
kitárt karja ill. tenyerét lefelé tartó kézmozdulata. A papszentelés szertartásában a püspök, majd a jelen levő papok kézfeltétele
által a Szentlélek ereje tölti el a diakónusokat. A szentgyónásban a pap a feloldozás imáját szintén fölemelt kézzel, a Szentlelket
híva imádkozza el. Végül, de nem utolsó sorban a szentmise legszentebb része, az átváltoztatás azzal veszi kezdetét, hogy a pap
két tenyerét a kenyér és a bor fölé terjeszti, s kéri a Szentlelket, szentelje meg azokat, hogy Krisztus testévé és vérévé legyenek.
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SZERETSZ TE ENGEM? (Jn 21.)
Pünkösd eljöttével lezárul az egyházi év húsvéti időszaka.
Igaz ugyan, hogy a feltámadás fényében egészen új színezetet
kap Jézus szenvedése és halála, egyáltalán Jézus egész működése is, mégis valami rejtve marad a tanítványok előtt, valami
még hiányzik. A kezdeti lelkesedés alábbhagyni látszik, néhányukon talán erőt vesz a kétkedés, a félelem, köztük Péteren
is, aki a pünkösdi esemény egyik főszereplőjévé válik.
Péter a végletek embere volt, aki tudott nagyon nagy magaslatokat megjárni, de legalább akkora mélységeket is. Sokszor
használ nagy szavakat, rajong Jézusért, ugyanakkor vonakodik
a szenvedéstől, ezért távolról követi Őt (vö. Lk 22,54), végül
meg is tagadja.
Mit tesz Jézus? Talán csalódik és elkeseredik? Nem. Jézus
kezdeményez. Nem hagyja, hogy győzzön a kétkedés. Mikor
halálból való feltámadása után harmadszor is megjelenik a
tanítványoknak a Tibériás tónál, nem rója fel Péter tagadását,
nem kéri számon ismereteit, nem vár rajongó szavakat. A legfontosabbat kérdezi meg: „Szeretsz te engem?” Bensőséges ez
a beszélgetés – szemtől szemben. Ő kérdez, Péter válaszol. A
legfontosabb kérdés ez, a mi életünk legfontosabb kérdése is.
De vajon miért kérdezi ezt Jézus? Talán nem egészen bizonyos abban, hogy Péter szereti Őt? Dehogynem. Vagy ezzel a
háromszori kérdéssel kívánja kompenzálni Péter háromszori
tagadását? Aligha. Bár oly sokszor leértékeljük a szavak súlyát
a tettekkel szemben, mégis van, amit muszáj szavainkkal is
megvallani. Igaz ugyan, hogy a szavak tettek nélkül halottak,
de ugyanúgy igaz, hogy a tettek önmagukban nem elégségesek. Hitünket sem véletlenül kell megvallanunk minden vasárnapi szentmisében.

Jézus kezdeményező szeretete által Péterben valami megváltozik, önmagára is képes lesz szeretettel tekinteni. Lelkiismeretének vádja Jézus szeretetében feloldódik. Általános igazság,
mondhatni axióma, hogy ha nem szeretjük egymást, Istent sem
tudjuk szeretni. De ugyanígy törvényszerű az is, hogy ha önmagunkat nem szeretjük, akkor másokat vagy Istent aligha
leszünk képesek szeretni. Az Isten és mások szeretete, valamint a helyes önszeretet kölcsönhatásban vannak egymással,
amit József Attila egyik legszebb versében így fogalmaz meg:
„Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam
szeretni veled.”
Pünkösd ünnepén az egyház az Atya és Fiú Szeretetét, a
Szentlelket állítja figyelmünk fókuszpontjába. Azt a Lelket,
akit Jézus Nagypénteken a világba lehelt, azt a Lelket, aki az
első Pünkösdkor lángra gyújtotta az apostolok szívét, azt a
Lelket, aki a mai napig vezeti az egyházat. A Római levélben
olvassuk: „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,5) A Szeretet Lelke kapcsol össze bennünket Istennel, s e kapcsolat által leszünk képesek a lelki béke birtoklására. Kétkedésünket, nyugtalanságunkat Isten irgalma oszlatja szét, mely abban nyilvánult meg, hogy Krisztust áldozatul
adta értünk. Ha ekkora szeretettel volt irántunk Isten, amikor
még bűnösök voltunk, mennyivel inkább részesít gondviselésében most, amikor a megigazulásban barátai lettünk.
Isten engedje, hogy a Lélek által megtapasztalhassuk az Ő
gondviselő szeretetét, s bátor hirdetői lehessünk az evangéliumnak.
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 !
KÖR-KÉRDÉS
Minden évben az egyik legszebb, legörömtelibb ünnepünk az elsőáldozási szentmise. Plébániánkon az
első szentáldozást általában az általános iskola 3. osztályának végén, májusban szoktuk kiszolgáltatni. Ehhez két év folyamatos hitoktatás és a szülőkkel való rendszeres részvétel a vasárnapi szentmiséken szükséges, és megelőzi az első szentgyónás. Fontos, hogy a gyerekeket a szülők és a család - jó példával és támogatással - folytonosan segítse a készületben és a keresztény életben való növekedésben. Kérdésünk is ehhez kapcsolódott: Milyen érzés az első szentáldozásban Krisztust ünnepelni a közösségünkben?
Szekeres Sarolta
Örültem nagyon, hogy elsőáldozó lehettem. A nővérem is biztatott, hogy ne izguljak, mert Isten
úgyis velem lesz és nem kell félnem. Jó érzés Jézus közelében
lenni. Nagyon sokat gyakoroltunk. Amikor
meggyóntam, akkor már nem aggódtam
annyira. Tünde néni mindig mondta, hogy
amikor Krisztust magunkhoz vesszük, akkor ne beszélgessünk, hanem Jézusra figyeljünk. Csodás volt együtt ünnepelni
barátokkal, osztálytársakkal.

Lenhardt Attila
Egész jó érzés első áldozónak
lenni. Nagyon boldog vagyok. Lelkileg-testileg befogadtam Jézust. 21 fő vett
részt az elsőáldozási előkészületi órákon. Vidámak voltunk végig.
Tanultunk a gyónásról. Az atya mondta,
hogy ne izguljunk a gyónás előtt, mert
segíteni fog. A gyónás fontos volt, mert
csak tiszta szívvel lehet áldozni. A bűneinket letörli Jézus a pap által. Minden
vasárnap szeretnék járni templomba.

Tóth Krisztofer
Nagyon jó érzés
az Úr Jézussal
találkozni az Olt á r i s zent s é gbe n .
Nagyon szeretem Zoltán atyát
is, mert mindenkit nagy örömmel áldoztat. A felkészülésben
sokat gyakoroltunk, gyónás előtt
megtanultuk a szöveget. Szó
esett arról, hogy hogyan kell a
szánkba venni az eukarisztiát, és
mit válaszolunk a papnak.
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A KÖZÖSSÉG
A Közösséget ( latinul: communitas ) általános értelemben szabad gondolkodású emberek, szabad elhatározással hozzák létre.
Eme megfogalmazás kissé sarkos, de minden közösségnek van
valamilyen szabályrendszere, alapelve, amely alapján működik.
A közösség tagjai ezeket az alapelveket, szabályokat követik és
magukra nézve elismerőnek, kötelezőnek tekintik. Egy közösség
összetartó ereje a szolidaritásban, a megbocsátásban, az alkalmazkodásban vagy a hagyománytiszteletben fejeződhet ki. Ezek
az összetartó erők adják egy közösség közös értékeit, ha úgy
tetszik ismertető jegyeit.
A legkisebb közösség a család. Nem túlzás azt állítani, hogy ez
minden közösség alapja, hiszen ebben az alapközösségben alakul
ki minden olyan képesség, mely egy embert alkalmassá tesz más
közösségekbe való beilleszkedésre. A családi közösségben sajátítja el az ember ( pontosabban a gyermek ) a viselkedési mintákat,a család tagjaihoz való viszonyulását. Egy gyermek a családban tanulja meg a legalapvetőbb értékeket, melyet kiegészít a
hitoktatás az egyház által. Fontos, hogy a család és a hitoktatás

olyan mintát adjon, amely kiállja az idők próbáját, ezen túlmenően kapaszkodót, biztonságot jelent egy ember számára. Olyan
minta legyen ez, mely kiinduló pontja, támasza lehet akár egy
komolyabb, felelősségteljes döntés meghozatalakor is. Majd később tanúbizonyságul szolgáljon a közösség többi tagja számára.
A Katolikus Egyházközösség alapja a Szentháromságba vetett hit.
Számunkra a közös alaphoz való tartozást a megkeresztelkedés
adja. Így válunk az első nagyobb közösség tagjává, a saját Egyházközösségünk tagjává. E közösséghez való tartozást tovább
mélyíthetjük a rendszeres hitoktatáson való részvétellel és a rendszeres vasárnapi Szentmisék látogatásával.
Remek alkalom nyílik egyházközösségünk tagjai és nem tagjai
számára egyaránt – itt Makón - a 2013. május 20-án, Pünkösd
hétfőn megrendezendő Plébániai Nap keretében a közösség öszszetartozásának elmélyítésére. Hasonló közösség-összetartó ereje
lesz majd a 2013. június 8-ra, Máriagyűdre szervezett zarándoklatnak is.
Éljünk e szép lehetőségekkel!
Nagypál Csaba

HOGYAN VÁLIK A KŐLEVES SZERETETLEVESSÉ?
2013 április 5. van, éjszaka. Sokat forgolódom, nehezen alszom el. Holnap hatodika, nagy
nap a kis csoportunk életében. Rövid pihenő után kipattanok az ágyból, hiszen felvirradt a
szeretet napja! Ezt persze csak én neveztem el így, de lássuk, mi is történt a húsvét utáni első szombaton?
Az előző hónapok egyik péntekjén merült fel bennünk, hogy tenni szeretnénk a hajléktalanokért, az elesettekért, a nagycsaládosokért. Nem
csupán gyűjtésre gondoltunk, sokkal inkább személyes, tevékeny együttlétről. Kitaláltuk, hogy főzni fogunk ezeknek az embereknek. Természetesen a kezdeti lépéseket Zoltán atya tette meg, aki ötleteivel buzdított
bennünket a megvalósításra. Az atya javaslatára tűztük ki az április 6.
napot, reménykedve a jó időben.
Hozzáláttunk a szervezéshez. Lassan haladtunk, jó ötleteink voltak, de
a megvalósítás váratott magára. Kemény diónak mutatkozott, de feltörtük! Jolika oroszlánrészt vállalt abban, hogy az ügyünk mihamarabb létrejöjjön. Eldöntöttük,
hogy bográcsost készítünk és szolgálunk fel a vendégeinknek. A helyszínben is kivívtuk az
atya támogatását, vagyis az Erzsébet házban terveztük az ebédet.
Előzetesen mindenki vállalta, hogy valamit "belead" a levesbe. Éppen úgy, mint a népmesében: A kőlevesben- a sót, a zsírt, a kolbászt, a krumplit, és a zöldséget. A leves savátborsát Jancsi adta meg eszközeivel és az alapanyagokkal. Természetesen a szaktudását sem
hagyhatjuk ki! A bogrács alá a tüzelőt Dezső és társa készítette el. A továbbiakban is a "fiúk"
főzték az ízletes húst. Még az idő is kegyes volt hozzánk - akkor épp nem esett -, így a kinti
bográcsos sem ázott meg. Még fázni is elfelejtettünk, mert a lelkesedés és az ügy iránt érzett
szeretetünk mindenkit felmelegített.
Mi, hölgyek a konyhában ténykedtünk: pucoltunk, szeleteltünk, daraboltunk, hogy időben
tálalhassuk a finom gulyáslevest. Nem maradhatott ki a csipedett sem. Addig Kati, Jolika és
Inci megterítették az ebédlőben az asztalokat. A díszes szalvétákat még szebbé varázsolták a
Zoltán atyától ajándékba kapott imafüzetek.
Kint már rotyogott a hús, a leves legfinomabb része, bent forrt a zöldségekkel teli edény. A
hangulat itt már a tetőfokára hágott, amikorra megérkeztek az első vendégek. A megilletődött embereket a puha, meleg pogácsa engesztelte ki, amit a Kelemen ház ügyes kezű szakácsai készítettek. Lassan-lassan, de megindult a beszélgetés is. A hűvös ebédlőt felmelegítette
a vendégszeretet és a gulyás felszálló illata, mert lassacskán az is elkészült. Az ebéd elfogyasztása előtt nem maradhatott el az atya köszöntője és az étkezés előtti ima sem. Az asztalon illatozó levesből mindannyian vígan merítettünk. Közben tovább oldódott a hangulat,
kisebb beszélgetésbe elegyedtünk vendégeinkkel. A bográcsos finomság gyorsan fogyott,
főleg, hogy friss kenyeret is szeltünk hozzá. Mindannyian éreztük, a Szentlélek jár közöttünk. Csendben, hálálkodva búcsúztunk el vendégeinktől. Miközben tisztára varázsoltuk az
Erzsébet házat, már azon gondolkodtunk, milyen folytatást találjunk ki, hogy örömet szerezhessünk ezeknek az embereknek, de másoknak is.
"...csak a szeretet hullámhosszán tudsz csatlakozni az élhető - ISTENI - birodalomhoz...
ha elmulasztasz szeretetet nyilvánítani ott, ahol szükség van rá, életed egy darabkáját utasítod vissza. Igyekezz nem mulasztani és bölcsen ugyan, de mindig készen állni, hogy segítséget nyújthass... A bölcs hozzáállás segít annak eldöntésében, az-e a segítés, ha cselekszel,
vagy az, ha nem."
Hajdúné Siket Márta

A hit éve

Szent Erzsébet Karitász Csoport
néven alakult közösségünk első megbeszélése ez év január 11-én történt,
céljainkat a karitász elvei szerint tűztük ki.
Ezek közül már folyamatban van a
betegek látogatása, hajléktalan szálló,
idősek látogatása, elvisszük hozzájuk
Isten igéjét, Jézus nevében segítünk
rajtuk, közös imádsággal, keresztényi
szeretettel, mosollyal lelki támaszt
nyújtunk.
A nagyböjti időszakban gyűjtött tartós élelmiszer csomagok kiosztása, az
arra érdemes rászorulók felkutatása is
a mi feladatunk volt, illetve az április
6-án megrendezésre kerülő szeretetvendégség megszervezése, lebonyolítása is. Péntekenként a mise előtt
szoktunk összeülni a plébánián, jelenleg 7 fő állandó (Baranyi Katalin,
Börcsök Irén, Csertus Sándorné, Dobó Dolli, Hajdúné Siket Márta, Kovácsné Kabók Jolán, Siketné Szolnoki Katalin, Tóth Istvánné ) és 4-5 fő
időszakos önkéntes alkotja csoportunkat. Munkánkat segíti és lelkesedésünket növeli vendégeink látogatása:
Zoltán Atya, Tímea, az újvárosi plébánia karitász csoportjának vezetője,
Szabó Szabolcs éjjeli menedékhely
vezetője láttak el minket tanácsokkal,
segítettek, osztották meg velünk tapasztalataikat. Csoportunk folyamatosan nagy lelkesedéssel néz a jövőbe,
így ha bárki bármilyen adománnyal,
szolgáltatással, önkéntességgel késztetést érez arra, hogy a rászorulókon
önzetlenül segítsen, vagy olyanokat
ismer, akik rászorulnak a segítségre,
kérjük keressenek meg minket, segítsék munkánkat Jézus nevében!
Dobó Dolli

A SZENT ISTVÁN KÖZI MÓRAHALMON JÁRT
Plébániánk ifjúsági közössége meghívást kapott egy lelkigyakorlatra Szaniszló atyától. A két napos program a mórahalmi plébánián került megrendezésre március 23-án és 24-én.
A lelkigyakorlat témája:
„A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A
kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja”. (Jel 2, 17)
Választás – „ Tizenkettőt rendelt, hogy vele legyenek... Simont, akinek a Péter nevet adta” (Mk 3, 14. 16)
Szombat reggel hálózsákkal felszerelve indult csapatunk
Mórahalomra, s rövid utazás után érkeztünk meg a Szent
László Király Plébániára, ahol Joó Balázs atya, Mórahalom
plébánosa nagy szeretettel köszöntött minket és bőséges reggelivel vendégelte meg az érkezőket.
Egy nagy asztalt ültünk körbe, - ez volt a lelkigyakorlat központi helye – ahol mindenki néhány szóban mesélt magáról.
Majd Szaniszló atya bevezető gondolataival kezdetét vette a
szombati lelki nap. Képes vetítéssel egybekötve mutatta be
Pétert, a „kősziklát” , az ő szerepét és hivatását,és a Jézussal
való különleges kapcsolatát.
Ezután több csoportra oszlott a társaság és játékos feladatokat oldottunk meg közösen egy-egy bibliai részlet alapján.
„Ezután fölment a hegyre és magához hívta azokat, akiket
akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont…”
Az egyik ilyen feladat volt, hogy egy interjúztató szerepébe
kellett képzelnünk magunkat úgy, hogy az interjúalany Jézus.
Elgondolkodtunk azon, hogy ha lehetőségünk lenne Jézussal
találkozni, milyen kérdéseket tennénk fel neki.
„Amikor a tanítványok meglátták őt, amint a tengeren jár,
megrettentek, és azt mondták: "Kísértet!", és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban mindjárt szólt nekik: "Bízzatok,
én vagyok, ne féljetek!" Péter így válaszolt neki: "Uram, ha te
vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen." Ő azt mondta:
"Gyere!" Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, merülni kezdett, és felkiáltott: "Uram! Ments meg engem!" Jézus
azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és ezt mondta neki:
"Te kishitű! Miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a bárkába,
elállt a szél. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt
mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Egy másik feladatban Jézus vízen járásának történetét kellett
színre vinnünk. A feladat nehézsége az volt, hogy szavak nélkül, némán adtuk elő a történetet, Péter és Jézus emócióira
koncentrálva. Remek előadások születtek!
Este részt vettünk a szentmisén, ahol a passiójátékba is bekapcsolódtunk. A napot egy nagyon szép, igaz történet feldolgozó filmmel, a Joni-val (rendező: James F. Coller) zártuk.
Lefekvés előtt Szaniszló atya képes-zenés meditációját olvastuk és imádkoztuk végig.
A nap folyamán folyamatosan kerültek elő az otthonról hozott hangszerek, és szép énekekkel színesítettük a programokat. A vasárnap reggeli szentmisén a csapat néhány tagja zenés szolgálatot tett.
A vasárnap délelőtt gyorsan és tartalmasan telt el. A nagy,
kerek asztal körül közös beszélgetés bontakozott ki.
„Simon Péter válaszolt:”Te vagy Krisztus, az élő Isten fia.”
Erre Jézus azt mondta neki: „… Péter vagy, erre a sziklára
építem az egyházamat, a az alvilág kapui sem vesznek rajta
erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz
a földön, a mennyben is meg lesz kötve,s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”
Majd mindenki elgondolkozott azon, hogy milyen szerepe
van Jézusnak mindennapjainkban, hogyan és miképp van
jelen a saját életünkben. Ki-ki
rajzzal is illusztrálta saját kapcsolatát Jézussal. Újabb meditálás és éneklés után költöttük el
a finom ebédet, majd mindenkinek köszöntet mondva indultunk haza Makóra.
Nagyon jól éreztük magunkat
Mórahalmon, sok új és régi
baráttal találkoztunk. Szaniszló
atya gondolatainak, érdekes feladatainak, meditációinak, s a
közösen elénekelt daloknak köszönhetően sikerült lelkünket
felkészíteni Jézus halálának és feltámadásának ünnepére.
Szaniszló atya lengyel származású, a Szalvatoriánus Szerzetesend tagja, jelenleg Galgahévízen szolgál. Évente többször
tart lelkigyakorlatot és gyalogos zarándoklatot is. (További
információ: www.salvator.hu )

MÁRIA HÓNAPJA
Május
a
Szűzanya
hónapja, melynek eredete
SZENT
LECKE
a XIII. századra vezethető vissza. A hónapok
közül május a kirobbanó életet szimbolizálja.
A megújuló természet szépsége - a rügyező
fák, a fakadó virágok, csodálatra indítja a Szűzanya tisztelőket
is.
A Boldogságos Szűz, Isten legcsodálatosabb teremtménye,
kiválasztott, semmilyen más teremtmény nem élte meg úgy az
életet, mint ahogy azt Mária tette.
Mária kiválasztottságát Lukács evangélista az angyali üdvözlet történetében, ezekkel a szavakkal írja le: "...elküldte
Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, akit Máriának hívtak".
Ebben a mondatban döntően fontos az alany, hogy Isten
küldte az angyalt. Isten az, aki kopogtatott Mária szívének
kapuján, amely szélesre tárult Teremtője előtt, és abban a pillanatban Mária lett az üdvösség legnagyobb közreműködője.

Az isteni gondviselés kiválasztottja, Isten legcsodálatosabb teremtménye.
A Mária-tisztelet tehát nem az Egyház találmánya.
A Mária-tisztelet magából az üdvtörténetből születik,
Isten választásából ered.
Május napjaiban-templomainkban felhangzik a rózsafüzér
imádság és lorettoi litánia Szűz Máriát megszólító és dicsőítő
szép szavai – Égi Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy anyai
szeretetével vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz.
És hitünk szerint Mária anyai szeretetével gondoskodik
gyermekeiről, akik még a földi zarándokúton vannak, sok veszedelemben és bajban, amíg el nem érkeznek a boldog hazába, az örökkévalóságba.
Mindenható Istenünk, add meg, kérünk, hogy mi, a te
híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve
bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennybe.
Amen.
-hvgy-

Gila Noémi

A hit éve

KÖNYVTÁR A PLÉBÁNIÁN
Nem sokan tudják, hogy a pezsgő plébániai hitéletnek, a sok
rendezvénynek és a hivatali ügyintézésnek helyt adó plébániai
épület egy csodálatos könyvtárat is rejt .
Az állomány vásárlással, végrendeleti hagyományozással
folyamatosan gyarapodott az egyes plébánosok működése
alatt. Meg kell említeni közülük Róka József (1816-1835),
Makra Imre 1835-1867, dr. Bódy Antal 1867-1884 és végül,
de nem utolsó sorban Csepregi Imre 1931-1954 plébánosok
nevét. Főként nekik köszönhető, hogy létrejött a plébánia mára
igen értékes könyvtára. Közel 4 000 kötetet rejt a mennyezetig
körbepolcozott szoba. A kötetek tematikailag vegyesek, bár
természetesen abszolút többségben vannak az egyházi témájú
könyvek. Megtalálhatók történeti munkák, imakönyvek, Bibliák, bibliamagyarázatok, elkülönítve jogi művek, szótárak, de
számos korabeli bekötött folyóirat is; Havi Közlöny 1834 -,
Budapesti Szemle 1874 -, Bölcseleti Folyóirat 1886 -, és
Katholikus Szemle 1905. Nagy számban találunk napjaink
irodalmából, szépirodalmából is a polcokon, de összességében
sok olyan könyvvel is találkozni, melyek – Pálfai Zoltán atya
kérésére is –, már „megértek a selejtezésre”. A selejtezésre
szánt kötetek elsősorban tartalmi szempontok alapján avultak
el (főként a 20. század második feléből származó kötetek),
egészében véve meglepően jó állapotúak a könyvek. Lehetetlen lenne a teljes állományt bemutatni, de az a közel háromszáz kötet, amely 1851 előtt került kiadásra, megérdemel egy
kis figyelmet.
A plébánia legrégebbi kötete egy 1686-os párizsi kiadású
könyv. A mű: FONTAINE, Nicolas (1625 - 1709):
„L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des
explications édifiantes, tireés des Saints Peres pour regler les
moeurs dans toutes sortes de conditions”. 1700-ig bezárólag
még további három könyvre bukkantam; egy vaskos, bőrkötéses, háromnyelvű, francia-latin-német szótárra 1688-ból Johann Philipp Andreae nyomdájából; 1698-as lipcsei kiadású
Johannes Leusden kötete és 1699-es lyoni kiadású Daniel de
Cinongne munkája .
További érdekesség a plébánia régi kötetei között egy hatköANYÁK NAPJA
A május 5-i vasárnapi szentmisében ünnepeltük az édesanyákat
és a nagymamákat. A
szertartáson közösségünk új tagja,a gyerekek jó barátja Bence is
részt vett. Bence már
nem első alkalommal
tűnik fel a misében.
Zoltán atya prédikációinak rendszeres segítője
ez a kis figura, aki a
gyerekek nagyon szeretnek. Mivel a templomban elég hűvös van, ezért egy szülő egy kis kék sálat
is készített ennek a gézengúznak. Az áldozás után
plébániánk gyermekközösségeinek műsora következett. A kicsik verssel és énekkel köszöntötték az
anyukákat. A férfikar nagyon szép és megható dalokat énekelt. A miseovi résztvevői saját kis műsorral
kedveskedtek Egy-egy szál virággal köszöntötték a
gyerekek az édesanyákat.

elindulni,
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tetes homeopátiás könyv,
magától a homeopátia atyjától, Samuel Hahnemanntól,
akinek egyébként több munkája is megtalálható a gyűjteményben. Szép kiadás Carl
Strahlheim
’Die
Wundermappe
der
sämmtlichen Kunst- und Naturwunder des ganzen Erdballs’
című kötete. 1832-ben Frankfurt am Mainban adták ki, egyes
országok nevezetességeit írja le és szemlélteti rengeteg rajzzal.
A történeti munkák közül szeretném megemlíteni Franz
Griselini ’Versuch einer politischen und natürlichen
Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an
Standespersonen und Gelehrte’ című kétkötetes munkáját. A
munkát 1780-ban, Bécsben adták ki. Érdekessége, hogy Ormós Zsigmond kézzel írt neve áll bejegyzésként a kötetben,
aki bánsági magyar politikus, író, történész volt. Fő feladatának tekintette a Bánság múltjának kutatását. Ormós magángyűjtemény napjainkban is a temesvári múzeumok alapgyűjteménye.
Az 1851 előtti kötetek döntő hányada német nyelvű. A német nyelvű kiadások – tekintettel nagy számukra is – tartalmilag a legvegyesebb képet adják. Vallási, szépirodalmi, oktatási, történelmi témák, de akár a már korábban említett homeopátiás munkák is megtalálhatók. Jelentős még a latin nyelvű
könyvek száma is, ezek elsősorban egyházi témájúak. Elég
sok francia nyelvű irodalmat találni; szótárak, történelmi munkák, szépirodalom. Érdekes, hogy angol nyelvű könyv is közel
annyi van, mint magyar nyelvű. Az angol nyelvű és a három
görög nyelvű kötet szinte kivétel nélkül szépirodalmi munkák.
Időrendben az első magyar nyelvű kötet: DESEWFFY József:
A' "Hitel" czímű munka' taglalatja. Írta gróf Desewffy Jó'sef,
Kassa, 1831.
A plébánia könyvtára nem nyilvános, kutatási engedélyt
azonban szívesen adnak azok részére, akik szeretnék feltárni
ezt az érdekes és értékes gyűjteményt.
Gabnai Andrea
TUDTA-E, HOGY …?

• A török-kor után az első világi pap 300 éve, 1730. szeptember 30án érkezett Makóra Pesty István személyében.

• A mai barokk templom előtt a mai sportpálya helyén állhatott a
•
•
•

•

XVIII. század első felében egy falusias, szerény megjelenésű templomépület.
jövőre lesz 280 éves a Mária-tisztelet első makói emléke a Fájdalmas Szűz tiszteletére felszentelt Kálvária-kápolna.
Idén ünnepli felszentelésének centenáriumát a Makó-újvárosi Szent
László Király plébániatemplom.
Ebben az évben lesz 80 éve, hogy ünnepélyes keretek közt átadták
a Gróf Klebelsberg Kunó Katolikus Fiú Polgári Iskolát, a mai régi épületet a Szent István téren.
182 évvel ezelőtt 1835-ben egyházlátogatás
volt a makói Szent István-plébánián. Ez volt
az ún. „Generalis Canonica Visitatio”,
melyett Lonovics József csanádi püspök tartott azzal a céllal, hogy ellenőrizze, javítsa
az itt folyó hitéletet, lajstromba vegye a tárgyi eszközöket, liturgikus vagyontárgyakat…stb. Az erről készült jegyzőkönyvek az egyház- és helytörténet jelentős forrásaivá váltak.
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MÁRIAGYŰDI ZARÁNDOKLAT
A Máriagyűdi Bazilika Magyarország egyik legkedveltebb
zarándok-célpontja. Ennek oka, hogy évszázadok óta a Tenkes-hegy lábánál a megpihenés, elcsendesedés, feltöltődés és
gyógyulás élményében részesül a bizalommal ide érkező zarándok.
Ehhez mérten igyekeztek kialakítani azt a nyugodt környezetet, amely a mai száguldó, ideges és feszített életritmusból
képes kiszakítani a mindent egyszerre birtokolni akaró 21.
századi embert. Máriagyűdre érkezve legyen idő találkozni
Istennel és önmagunkkal, legyen idő megnyílni egy másik Arc
előtt.
Arra hívják meg az ide érkezőt, hogy ne turistaként, hanem
zarándokként jöjjön. Ne rohanjon tovább azonnal, hanem mossa meg az arcát a Szentkútnál, elcsendesedve, hálát adva
szemlélje Isten jelenlétének csodáját, váljék a Gyűdi Szűzhöz
hasonlóan Istent imádó, az Ő fenségét befogadó, bensőjében
tiszta lénnyé.
A kegyhely története
„Mert megkoronázott téged az teljes Szentháromság!”
Máriagyűd nevét a magyar honfoglalók közt érkező Gyöd
vezérről kapta. Már ezelőtt is csobogott az a forrás, - a római
út mellett -, ahol egy Mária szobrocskát helyeztek el, és szent
helyként tisztelték az erre járók és itt élők. Bencés szerzetesek
1006-ban megtalálták a kegyelettel körülvett Mária-szobrot és
kápolnát emeltek fölé. 1148-ban II. Géza királyunk építteti fel
a templomot.
A középkorban reformátussá teszi Perényi Péter siklósi várúr és hányattatott sorsra jut a török megszállás ideje alatt.

A kegyszobor elvész. A
nagyharsányi csatában
felszabadul a vidék a török megszállástól és az
egyre ismétlődő Máriajelenések tartják izgalomban az embereket. Kezdik
visszakövetelni a templomot a katolikus hívek. 1698-ban új szobor kerül a templom
ba, de azt a rác betörések miatt Eszékre menekítik. Ma is ott
látható a ferences templomban. Az 1706-os jelenéseket követően az akkori megyéspüspök adományaként kerül ide a jelenlegi kegyszobor.
A templomot a ferencesek a 18. században kibővítik, és
1742-ben szentelik fel. Ezután újabb törést jelent II. József
intézkedése, aki bezárattatja a kegyhelyet. Az elkobzott tárgyak jegyzőkönyvében: 302 váratlan gyógyulás, 106 mankó,
1724 ezüst emléktárgy, arannyal, ezüsttel átszőtt miseruhák,
kétmázsányi arany-ezüst tárgy szerepel. 1805.-ben VII. Pius
állítja vissza a kegyhely elismertségét.
Máriagyűd ma az ország egyik legkedveltebb zarándokhelye
a gyakori imameghallgatások és a 17. századi Mária-jelenések
miatt. Feljegyzések szerint Szűz Mária 1687-ben jelent meg
először egy Tamás nevű katolikus gazdának, majd ezután újra
Mátyás siklósi ispánnak.
A kéttornyú, barokk stílusú, római katolikus kegytemplom
2008-ban Basilica Minor rangot kapott, melyet XVI. Benedek
pápa adományozott.
-szt-

június 8.: zarándoklat Máriagyűdre (3000 Ft/fő)
június 9.: 9h: bérmálás
június 16.: 9.30.(!): Te Deum
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Bemegy a csontváz az orvoshoz,
és mikor meglátja
a doki, felháborodva mondja:
- Hát ilyenkor kell jönni?!
A rendőr felesége elküldi a
férjét a boltba.
-Drágám, hozzál margarint, és
ha van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal.
-Volt tojás!
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