Makói Katolikus Tudósító

VIII. évfolyam 5. szám

„A hit nem egy dekorációs, díszítő elem.
Hittel rendelkezni annyit jelent, hogy valóban
Krisztust helyezzük életünk középpontjába.”
(Ferenc pápa)
FOLYTATJUK!

deket a vasárnap 9 órai szentmisén, ezért folytatjuk a
„miseovit” mindazoknak a kis gyermekeknek, akiket a szüA filmsorozatok egy-egy epizódjának általában úgy lesz lők elengednek, hogy így maguk nyugodtabban, tudatosabvége, hogy a legizgalmasabb résznél mintegy félbe szakad ban részt vehessenek a misén. (folytatás a második oldalon)
a történés, s a képernyőn megjelenik a felirat: „folytatjuk”.
Ferenc pápa imádsága a Hit évére kiadott Lumen fidei
Ilyenkor általában hosszú napokat várhat a néző feszülten
(A hit fénye) kezdetű enciklikájából:
és türelmetlenül, amíg megtudja az újabb fejleményeket.
Forduljunk
imádságban Máriához,
Nos, plébániánk közösségeinek életében, a programok
az
Egyház
anyjához és hitünk anyjátekintetében is volt némi megállás a
hoz:
nyáron, de most nekilendülünk az új
lelkipásztori évnek, s folytatjuk a meg„Édesanyánk, segítsd hitünket!
kezdett utat, mégpedig tovább a Hit
Nyisd meg hallásunkat az Ige számára,
évében. E tematikus év – mint tudjuk –
hogy felismerjük Isten szavát és híváazt a célt szolgálja, hogy a keresztésát.
nyek jobban elmélyedjenek hitükben,
Ébreszd föl bennünk azt a vágyat, hogy
törődjenek lelki életükkel, fejlődjenek
az Ő nyomában járjunk, hogy elhagyistenkapcsolatukban, a nem keresztéjuk saját földünket és elnyerjük az Ő
nyekhez, keresőkhöz pedig mind közeígéretét.
lebb kerüljön az evangélium üzenete.
Mert a hit – ahogy a II. Vatikáni Zsinat oly szépen tanítja – Segíts, hogy megérinthessen minket az Ő szeretete, hogy így
az az egyszerű bizalom, amivel „az ember szabadon Istenre a hit által mi is megérinthessük Őt.
bízza egész önmagát, értelmével és akaratával meghódol a Segíts, hogy egészen rábízzuk magunkat, higgyünk szeretekinyilatkoztató Isten előtt” (Dei verbum 5.). Saját felelőssé- tében, különösen a megpróbáltatás és a kereszt idején, amigünk, hogyan bánunk a Hit éve által felkínált lehetőséggel! kor növekedésre hívod hitünket.
Mert hit nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes. Ezt sokan Tápláld hitünkbe a Feltámadott örömét.
Emlékeztess bennünket arra, hogy aki hisz, soha sincs egyemég nem tudatosították.
S mivel a hit nem magánügy, nem tarthatjuk meg pusz- dül.
tán önmagunknak, hanem szeretnénk folyamatosan meg- Taníts minket Jézus szemével látni, hogy utunkon Ő legyen
osztani másokkal, vagyis a hit közösségi dimenziójára is a fény, s hogy a hitnek ez a fénye folyamatosan növekedjen
figyelni, abban is fejlődni. Ezért folytatjuk a kétheti bennünk, amíg el nem érkezik az a nappal, mely alkonyt
rendszerességű, diákoknak, gyerekeknek szóló szentbeszé- nem ismer, maga Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk!”
JEGYZETEK A LITURGIÁHOZ
A templomba való belépéskor általában egyszerre teszünk két dolgot: keresztvetés közben térdet hajtunk - sajnos helytelenül. A templom előcsarnoka a megtisztulás helye, ezért helyezik el ott a szenteltvíztartókat és (jó esetben) a gyóntatószékeket is. Ezért az előcsarnokban, a belépés után szenteltvízbe mártott ujjunkkal „csak” vessünk keresztet. A térdhajtás az Oltáriszentségnek szól, amit praktikusabb közvetlenül a padba ülés előtt megtennünk. A szentáldozás alkalmával a
szívünkbe fogadjuk az Úr Jézust, ezért utána nem kell térdet hajtani.
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Folytatjuk természetesen a hittanos alkalmakat plébániai
keretek közt (gyermekmisszió, gyermekénekkar, felsős hittan, ministráns foglalkozás, ifjúsági csoport, szeretnénk a
volt bérmálkozók csoportját is megtartani), mert hisszük,
hogy nemcsak hitismeretet kell átadni, hanem szükséges a
templommal, plébániával, közösségi élettel, imádsággal is
barátkozni. Nagyjából ezt hívja az egyház hittan óra helyett
katekézisnek, vagyis a hit fejlődés olyan útjának, amely
közösségben történik. A XXI- században a katekézis elsődleges célcsoportjai pedig – bármily hihetetlennek tűnik is –
nem a gyerekek, nem is a fiatalok, hanem a felnőttek. Ezért
folytatjuk a lelki napokat, az idősekkel, szegényekkel való
foglalkozást (Szent Mónika közösség, induló Caritas csoport, kórházlátogatás), a szentségek felvételére készülők
katekézisét (katekumen csoport), a leendő elsőáldozók szüleivel való foglalkozást, valamint az újonnan átvett, immár
második éve katolikus intézmények (két óvoda és egy iskola) pedagógusaival való rendszeres törődést. Sok makói
lakost persze ilyen csoportok által nem tudunk megszólíta-

ni, mert bátortalanok, mert túlhajszoltak vagy mert elegendőnek látják pusztán a felszínes istenkapcsolatot, s az egyházat mint „szolgáltatóházat” keresik meg. Ezért folytatjuk
a templomi kulturális programokat (hangversenyek, múzeumok éjszakája), a plébánián zajló, mindenki számára nyitott, színes alkalmakat (adventi koszorúkészítés), hogy
olyanok is eljöjjenek, akikkel a miséken nem feltétlenül
találkozunk. Ehhez persze megszólító és befogadó emberekre van szükségünk, s ebben feltétlenül számítok a hívek
önbizalmára, bátorságára és segítőkészségére. Egyúttal hálásan köszönöm azt a sok segítséget, amit eddig nyújtottak
plébániai életünk felvirágoztatása érdekében.
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Makó lakosságának felét teszik ki azok, akik vallási közösséghez nem tartoznak vagy nem válaszoltak az egyházi hovatartozást firtató kérdésre. Ezek alapján tehát teljesen egyértelmű: az aratnivaló sok! Mindenkire szükség van! Folytassuk hát a megkezdett munkát!
Zoltán atya

SZENT ISTVÁN INTELMEI A MAI MAGYAROKHOZ
Szent István Intelmeiről egy valamit állíthatunk biztosan, hogy erősen kötődik a katolikus keresztény hithez, ebből nyeri - ha úgy tetszik - érvényességét és máig ható
eszmei, erkölcsi útmutatásait.
Intelmeiben az első helyen a „Katolikus hit megőrzéséről” értekezik. A Szentháromságba vetett hit a legfontosabb, ez ad méltóságot az ember számára. Isten irgalma
és kegyelmessége, ahogy az Intelmekben írva vagyon „ bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára”.
A második helyen „ Az egyházi rend becsben tartásáról” értekezik. Amint fiához
írja: „ szorgalommal kell őrködnöd a Szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék”. Eme mondatban mi is megtaláljuk a feladatunkat, melyet nap
mint, nap el kell végeznünk. Tennünk kell a közösségünkért.
A harmadik helyen „A főpapoknak kijáró tiszteletről” értekezik. Ebben arra kéri
fiát, hogy vigyázzon papjaira, mert „nélkülük királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak.” A világi hatalom sem létezik egyházi hatalom segítsége nélkül.
A negyedik helyen „A főemberek és vitézek tiszteletéről” értekezik. Amint mondja:
minden ember azonos állapotban születik és hogy semmi sem emel fel csakis az alázat, semmi sem taszít le csakis a gőg
és a gyűlölség. „ E mondatból talán a legfontosabb szó az alázat, melyet olykor-olykor elfelejtünk gyakorolni embertársaink felé, pedig nagy szükség lenne rá.
Az ötödik helyen „Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról” értekezik. Amint mondja: „szeresd az igaz ítéletet!” Manapság sokszor hallunk beszélgető embereket, akik véleményt mondanak más emberekről, lehet, nem ismerik egyáltalán. Ezt nevezzük előítéletnek. Eme intelem az előítélettől való tartózkodásra hívja fel figyelmünket. A türelemre is
nagy szükségünk lenne mostanság.
A hatodik helyen „A vendégek befogadásáról és gyámolításáról” értekezik. Az „egy nyelvű és egy szokású ország
gyenge és esendő.” Különböző országból érkező vendégek ( turisták ) „különb-különb nyelvet és szokást hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti.”
A hetedik helyen „A tanács súlyáról” értekezik. Tanácsot „csak a gyűlés véneitől, kinek koruk és bölcsességük miatt
megfelel ez a a feladat” kell kérni. Ahogy manapság mondanánk. „jó az öreg a háznál.” Nekünk is meg kell hallgatnunk
közösségünk bölcseit, tapasztalt embereit, mielőtt döntést hozunk.
A nyolcadik helyen „A fiak kövessék az elődöket” intelemről szól. Amint írva van: „ Mert az atyák azért atyák, hogy
fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.” Eme intelem kapcsolódik az előzőhöz, de
ebben egy szűkebb közösség a család és az apai útravaló kap fontos szerepet. Oly szépen fogalmaz: „hogy szerencsédet
mindenütt királyi gyeplő igazgassa.” Mondhatnánk apai gyeplő igazgassa.
A kilencedik helyen „Az imádság megtartásáról” értekezik. Amint írva van: „A folytonos imádkozás: a bűnöktől
megtisztulás és feloldozás.” Az imádság számunkra is fontos ez tart bennünket kapcsolatban minden nap Istennel.
A tizedik helyen „A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről” értekezik. Amint írva van: „Légy
kegyes... Légy türelmes... Légy alzatos... Légy erős... Légy szelíd... Légy becsületes...” Az utolsó intelem fölsorolja
mindazon erényeket, melyekkel a mai embernek is rendelkeznie kellene, hogy Isten teremtményeként és parancsait
megtartva tudjon élni.
Eme Intelmekről bizton mondhatjuk, hogy jó emberi tulajdonságok.
Nagypál Csaba
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„ AKI ZARÁNDOKOL, JÓ ÚTON VAN.”
Június 8-án, Mária szeplőtelen szívének ünnepén plébániánkról egy nagy csapat indult el
a zarándokok útján Máriagyűdre.
A zarándoklat útonlétet, utazást jelent. De vajon miben
különbözik egy zarándok útja a kirándulóétól? A szándék
az, ami meghatározza az utazást. A zarándok célja az Istennel való érintkezés, az Ő közelségének fölfedezése egy
szent helyen és az ezáltal nyert testi-lelki gyógyulás. A zarándoklaton hárman vannak jelen: a zarándok, Isten és a
természet, míg a kirándulás során csupán ketten: a táj és a
kiránduló. A zarándok bátor,
hiszen mer kiszakadni megszokott környezetéből, és
képes útra kelni; fizikai és
szellemi
megerőltetésnek
teszi ki magát, áldozatot
vállal, türelmet gyakorol,
hogy találkozhasson a
Gondviselővel.
A zarándokhely egy olyan
szent terület, ahol megnyilvánul Isten. Ezeken a szent
helyeken „összeér az ég a
földdel”, jobban lehet imádkozni, kérni és választ kapni. A zarándoklat külső és
belső út egyaránt. A zarándok útja során megismeri
saját határait, találkozik önmagával és Istennel, s befogadja
szeretetét, megismeri az Ő akaratát, és megerősödve tér
haza.
A zarándoklat, mint hitvallási és kegyelemszerzési alkalom terjedt el a keresztény kultúrkörben, majd évszázadokon keresztül a középkorban, mint megtisztulási lehetőség
és a bűnbocsánat elnyerésének egyik módja tartották számon. A mai ember számára a zarándoklat az utazást, az
elcsendesülést, az imádságot, az Istenre figyelést, a közösséget jelenti.
Jákob szerint az egész földi lét egy zarándoklat, hiszen
egész életünk során úton vagyunk. Hogyan élem meg ezt a
hosszú, egész életen át tartó zarándoklatot? Elindultam
már? Sikerült fölfedeznem, hogy merre mutatja az utat Isten? Találkoztam már vele? Képes vagyok befogadni Őt?
Gila Noémi

Szombaton kora reggel indult a zsúfolásig megtelt busz a
plébánia elől. Az odafelé vezető úton, miután közös imával
kezdtük a napot, Fidélisz nővér, aki jól ismeri a környéket,
mert ott nőt fel, bemutatta nekünk a zarándokhely történetét. Ezt követően néhány Szűz Máriáról szóló éneket énekeltünk, és a rózsafűzért imádkoztuk közösen. Bajánál átkelve a Dunán, saját szemünkkel láttuk az áradás mértékét,
ami minket is nyugtalanított,
hisz többen is felajánlottuk,
hogy imádkozunk a bajban
levőkért. Megérkezve a zarándokhelyre felsétáltunk a
kegytemplomhoz, ahol a
szívélyes köszöntés után
szentmisével kezdtük meg a
máriagyűdi programunkat.
Ezt követően a plébános,
Zsolt atya vezetésével rózsafűzért imádkozva mentünk a
fájdalmas Szűzanya szobrához.
Ott egy kicsit megpihentünk,
majd visszaindultunk. A
templomban fejeztük be a
rózsafűzért, ahol az oltárt
megkerülve, jelképesen megöleltük a Szűzanyát. Ezután
következett a keresztút, melyet a Zsolnay kerámiával díszített állomások mentén haladva, Zsolt atya vezetésével jártunk végig.
Visszatérve a kegytemplomba, egy rövid ismertetőt hallgathattuk meg a bazilikáról. Miután búcsút vettünk a kegyhelytől és Zsolt atyától, és a lefelé vezető lépcsőkön a közös fénykép is elkészült elindultunk Siklós belvárosába,
ahol már várt ránk a finom ebéd. Egy rövid sétára még sort
kerítettünk, mely során a siklósi várra is vetettünk pár pillantást, majd Villány felé vettük az irányt, ahol egy kis borkóstolón vehettünk részt. Elmondhatjuk, hogy testileglelkileg feltöltődve indultunk mindezek után haza. Az úton
még folytattuk a rózsafűzér imádságot, és a nap végén hálát
adtunk mindenért, amit ezen a zarándoklaton kaptunk.
Baranyi Kati

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának vezetője kifejtette: az egyházi iskolarendszer bizonyította, hogy itt olyan értékközvetítés zajlik, amely nélkül „Magyarország nem lenne az, ami a történelméből következően lehet”.
Balog Zoltán azt mondta: az egyházak nem egyszerűen valami papi szervezetek, hanem közösségek. Közösség nélkül pedig nincs Magyarországnak és a magyar nemzetnek jövője. Olyan közösség
nélkül, olyan emberek nélkül, akik képesek egymásra odafigyelni, akik képesek egymással szolidaritást vállalni. A közösség azt jelenti, hogy tudjuk, a köz java és az egyén előmenetele összetartozik. Nincs esélye annak
az országnak, ahol mindenki úgy gondolja, az egyéni boldogságát úgy fogja megteremteni, hogy
nem érdekli, az jó-e a többieknek – fejtette ki a miniszter. Szerinte ezt kell megtanulni, és ebben az
egyházi iskolák, és a keresztény örökség nagyon fontos tanítómester lehet mindenki számára.
MEGJELENT AZ ÚJ EMBER LEGÚJABB KÖTETE!
Ferenc pápa könyvében Krisztus örömhíréről elmélkedik: bevezeti az olvasót a Jézussal való találkozás és Isten e világi feltárulkozásának misztériumába, és szól a szenvedéssel szegélyezett emberi
élet isteni szépségéről.
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PLÉBÁNIÁNK KÖZÖSSÉGEI, HETI PROGRAMJA:
Kedd: - 17:00-18:30 Katekumen Közösség (vezeti: Pálfai Zoltán atya és Látrányiné Putnoki Ágnes)
- Minden hónap 1. keddjén az esti szentmise előtt 1 órával: Szent Mónika közösség – nagyszülők csoportja
(vezeti: Magyaros Rita M. Veronika nővér)
Karitász csoport
Csütörtök: 19:00-21:00 Férfi Énekkar (vezeti: Tóth Zsolt)
Péntek: - 15:15-16:00 Gyermekmisszió I. (vezeti:M. Fidelis nővér)
- 17:00 Felsős katekézis (vezeti: Szűcs Tamás)
- 17:00 -19:00 Plébániai Karitász (vezeti: Kovácsné Kabók Jolán)
Szombat: - 19:00 Szent István Közi (egyetemisták és főiskolások)
(vezetik: Cseh Gábor és Cseh Miklós)
Vasárnap: - 8:45 Ministráns gyülekező a sekrestyében
- Szentmise alatt: Miseovi - óvodásoknak és elsős-másodikosoknak
(vezeti: Dr. Orbán Imre)
Taizé-i imaóra
- 10:00-10:45 Gyermekmisszió II. (vezeti: M. Fidelis nővér)
- Szentmise után 10:00-11:30 Plébániai Játszóház
Az alábbi csoportoknak az időpontja még nem meghatározott:
Alsós hittanos közösség (vezeti:Tóth Zsolt)
Gimnazisták közössége(vezeti: Tóth Zsolt)
A helyszín minden esetben a Plébánia!
Alsós katekézis a Kálvin téri református iskolában (vezeti: Tóth Zsolt)

• Vátozik a plébánia hivatal nyitvatartása szeptembertől! Minden hétfőn 9.00 - 17.00 óráig tart nyitva a
hivatal. A többi nap változatlan!

• Szentmise volt a Kálvária kápolnában Szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepnapján 18:00-kor szentmise volt a Kálvária kápolnában.
• Értékeink éve a Szignumban Hivatalosan is elkezdődött az új tanév a SZIGNUM-ban. A templomunkban tartott tanévnyitón külön köszöntötték az ovisokból lett iskolásokat és felsősökké avatták az ötödik osztályba lépőket is. A szokásoknak megfelelően, templomunkban szentmisével kezdődött a Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium
tanévnyitója. Az iskolássá érett óvodásokat és az óvónéniket is köszöntötte az iskola közössége. 45 elsős kezdi meg az
angol-magyar két tannyelvű osztályokban a tanulmányait.
• Búcsú Bogárzóban Búcsút rendeztek Makó-Bogárzóban szeptember 1-jén. A programok között a makói Bertus Barcza Anikó festőművész kiállítását megnyitotta Pálfai Zoltán plébános, aki 11 órától ünnepi szentmisét celebrált. A kulturális műsor 14 órakor a Marosvidék szervezésében kezdődött. Közreműködtek: Tóth Tibor színművész, a Marosparti Deák Big Band (karnagy: Deák Sándor), a földeáki Visszér Táncegyüttes (művészeti vezető: Szilágyi réka és
Csókási Csaba), a Maros Táncegyüttes (művészeti vezető: Tóthné Döme Mária). A csikósok életét bemutatta: az apátfalvi Varga László és Varga Tamás. Műsorvezető: Galamb Ágnes és Szabó Gábor. Gyermekprogramok: lovas kocsizás, kézműves játszóház, szövés volt.
• Az esti szentmisék október 1-től a téli időszámítás szerint 18 órakor kezdődnek.
• Október 5-én (szombat) 10 órakor a újvárosi plébánián Kis Szent Teréz nap lesz.
• Október 6-án 10 órakor a Rózsafüzér Társulat bokrainak találkozója a plébánián.
• Október 12. 10:00-14:00 Szent Tarzíciusz nap ministránsoknak.
• Október 19. 14 órától a Hit Éve zárásaként lelki nap a plébánián, este hangverseny a templomban.
DISPOZÍCIÓK - 2013.
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 2013. augusztus 5-től az alábbi
személyi változásokat rendelte el a
Szeged-Csanád Egyházmegyében:
Plébánosok
Mezőhegyes
Pántya Elemér
Mezőberény Szujó Antal
Nagykamarás Túri Kis István
Rúzsa
Negyela Zoltán
Káplánok
Gyula
Fazakas Levente
Szentes
Száva Szabolcs
Csongrád
Köllő Sándor
Dóm
Fabisz Ákos
Békéscsaba
Kiss Miklós

elindulni,

Oldallagos ellátás
Almáskamarást Kunágota, Lökösházát Kevermes, Nagylakot Apátfalva, Muronyt Békéscsaba
Szt. Antal, Kamutot BékéscsabaJamina
Iskolai biztos
Kistelek
Antal Imre
Csongrád
Serfőző Levente
Prefektus
Sutka István
Párizsi magyar lelkész:
Cibian Miklós
Nyugdíj: Kovács Andor,
Marosi János

fölfedezni,

Ima
- Móricka, te nem tanultad
meg a múltkor a feladott
imát! igaz?
- I-i-igaz, plébános atya, de honnan
tetszik tudni?
- Látom a szemedből! Nos, mit
fogsz délután csinálni?
- Elmegyek a szemészetre…
Jogos kérdés
A kisfiú megkérdi az anyukájától:
- Anyu, ugye Isten adja meg a napi
kenyerünket?- Igen, kisfiam.
- És anyu, ugye a Jézuska hozza a
játékokat? - Igen, kisfiam.
- Akkor az apu mit csinál egész
nap?

találkozni,

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
Tel.: 06-20-464-2637

befogadni

