Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám

„Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy
tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok
iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy
lelki nyomorúságban élnek.” (Ferenc pápa)
KERESZTSÉGI KÉSZÜLET
Urunk föltámadásának ünnepére való készület, a nagyböjti
szent időszak több hangsúlyt kap az egyházban. A megtérés, a bűnbánat, a böjt és a jó cselekedetek mellett az egyik
ilyen hangsúly keresztségünk tudatosítása. Már az első keresztények úgy fogták föl a szent negyven napot, mint keresztségükre való felkészülést. Akik még nem voltak megkeresztelve, azért, mert e negyven nap jelentette számukra a
„célegyenest”, akik pedig már részesültek a keresztség
szentségében, azért, hogy újra átéljék, ami velük
történt. A kora középkori Rómában például a
Húsvét hetében (az ún. „fényes héten”) az újonnan megkereszteltek minden este az adott templom keresztelőkápolnájába vonultak, s ott hálaadó zsoltárokat énekeltek.
A keresztségre való emlékezés többször is viszszatér az egyházi év során, ami jelzi, mennyire
fontosnak tartja az egyház az alapszentséget. Ennek legkiemelkedőbb módja Húsvét éjszakája –
az ősegyházban ekkor szolgáltatták ki a keresztség szentségét, hiszen ahogy a bárány vére és a Vörös-tenger vize
megszabadította a népet, úgy szabadította meg a keresztelendőt a Krisztus oldalából kifolyó vér és víz, s föltámadás
erejéből ő is új életre támadt -, amikor mindannyian megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Vízkeresztkor a vízszentelés rítusában is jelen van, s minden alkalommal, amikor
szenteltvízzel való meghintés történik (templomba való
belépéskor, házszentelés alkalmával, stb.). Az elsőáldozók
fehér ruhája tulajdonképpen keresztségi ruhának felel meg.
Ilyenkor is megújítjuk keresztségi fogadásunkat, hogy egyre jobban tudatosítsuk: a keresztség által a Szentháromság
életében részesültünk.
S hogy keresztségünk hogyan kapcsolódik a húsvéti misz-

KOKÁRDA
A háromszínű zászlót, trikolórt Európában a
francia forradalom tette “divatossá”. A párizsi
események ihlették meg Szendrey Júliát, Petőfi
feleségét is, amikor 1848. március 15-én megvarrta és Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák első példányát. A kokárdában a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a
reményt jelképezi.

tériumhoz, azt Pál apostol fejezi ki igen szemléletesen:
„Nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg? Eltemettek tehát vele együtt a halálba a keresztség
által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust halottaiból, éppúgy mi is új életet
éljünk.” (Róm 6,3-4)
Mi, akik már részesültünk a keresztségben, újítsuk meg lelkünkben az új életnek ezt a szándékát, s a nagyböjt folyamán törekedjünk a lelki
megújulásra (szentgyónás, imádság, keresztút,
Szentírásolvasás, stb.). Azokat pedig, akik még
nincsenek megkeresztelve, kísérjük imáinkkal. Közülük is
elsősorban egy édesapát, aki az idei Húsvét vigília szertartásában fog részesülni a beavató szentségekben (keresztség,
bérmálás, Eucharisztia). Hamvazószerdán ő is a
„célegyenesbe” fordult, s a szentmisén tanúságot tett hitéről. A szertartás keretében ez a buzdítás hangzott el felé,
amit a szent negyven napban újra és újra mi is közel engedhetünk magunkhoz: „Fogadd homlokodra a kereszt jelét.
Szeretetének ezzel a jelével maga Krisztus erősít meg téged.
Törekedjél egyre jobban megismerni és követni őt!” Az
érzékszerveket is megjelöltük a kereszt jelével: „… hogy
megtanulj Krisztus lelkületével hallani, az ő szemével látni,
az ő szavait kimondani, az ő kezével jót tenni és az ő útján
járni.”
Zoltán atya

Jegyzetek a liturgiához
Az egyházi év két kiemelt előkészületi időszakában, adventben és nagyböjtben a szentmisében az átváltoztatás után
lehetőség van olyan akklamációt (felkiáltást) mondani, mely jobban kifejezi az adott időszak lelki tartalmát. Nagyböjtben
ez így hangzik: „Íme, üdvösségünk szent titka!” – „Üdvözíts bennünket világ Megváltója, ki kereszted és feltámadásod
által megmentettél minket!” Ezáltal is meghívást kapunk arra, hogy imádságaink és életünk középpontjába a keresztre
feszített, de föltámadt Urat állítsuk.
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NAGYBÖJT - Mivel a vasárnapokat az egyház nem tekinti
böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a
nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti
napok száma éppen negyvenet tesz ki.
A Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a
zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai-hegyen
és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.)
A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy
késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást
pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára

PLÉBÁNIAI FARSANG
Február 22-én, szombaton egy hangulatos délutánt töltöttünk el a plébánián, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt
otthon érezhették magukat.
Miután elkészült a dekoráció, és megérkeztek a finom
sütemények kezdetét vette a farsangi vetélkedő. A résztvevők csapatokat alakítottak és 5 különböző állomáson
tehették próbára magukat. Szűcs Tamás vezetésével könynyűzenei ismereteikről kellett számot adni a játékosoknak.
Egy másik állomáson Juhász Nóra segítségével farsangi
szókereső és versíró feladatot kellett megoldania közösen
a csapattagoknak. A szellemi megmérettetések után következhetett a fizikai. A Szent István Közi fiataljainak
felügyelete alatt lufi-fújó illetve taposó, és egyéb ügyességi feladatok vártak a résztvevőkre. A plébánia ebédlőjében volt az egyik újabb állomás, ahol Kiss József vezetésével palacsintatekerő és evő versenyen lehetett részt venni a gyerekek nagy örömére. A farsang nem lett volna igazi farsangi fánk nélkül, ezért a konyhában a csapatok
megkóstolhatták és pontozhatták a Szent Erzsébet Karitász csoport önkéntesei által készített finomságot, miután
számot adtak a fánk sütésével kapcsolatos ismereteikről.
Mivel a jelmezben érkezők külön pontokat szereztek a csapatuknak és
egy igazán frappáns vers

és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti
híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb
tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne
fogyasszanak húst.
A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a
nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a
liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az egyháznak sajátosan
a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála
felé vezető úton. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja
középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét
és az érte való áldozatvállalását.

KARITÁSZ CSOPORTUNK TAVASZI PROGRAMJA
Március 1-jén, szombaton, délután a Szent Erzsébet Kari-

tász csoport felnőtt ruhabörzét tartott a plébánián.
Az előző évben, november végén rendezett gyermekruha
börze adta az ötletet, hogy szélesebb csoportot szólítsunk
meg, és teremtsünk lehetőséget az egymáson való segítésre.
Már a kezdés előtt sok felajánlás érkezett, egyre szaporodtak
a zsákok. Az iskolákban, óvodákban elhelyezett plakátoknak
és az újsághirdetésnek köszönhetően sok rászoruló is érkezett, akikkel volt alkalmunk kicsit beszélgetni is. A börze
végére már nem sok ruha maradt. Ezeket szétválogattuk női
és férfi-ruhákra, és a nőit a helyi kórház pszichiátriai osztályára, a férfi-ruhákat pedig a hajléktalanszálló lakóinak juttattuk el. Mindenkinek köszönjük a felajánlást, és külön köszönet a Szuperinfónak az ingyenes hirdetésért!
Karitász csoportunk idén is aktívan részt kíván venni az
országosan, rendszeresen meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésben, és az adományok kiosztásában. Továbbra
is várjuk a segíteni vágyó önkénteseket, akár csak egy pár
órás közreműködésre is. Kérjük, segítsenek eljuttatni a
nagylelkűen felajánlott adományokat a megfelelő helyre. Ha
ismernek olyan rászoruló családot, idős személyt, vagy
egyedülállót, aki szívesen fogadná támogatásunkat, a nevét
és elérhetőségét írják fel, és az adománygyűjtő perselyünkbe
dobják be! Köszönünk minden eddigi támogatást, adományt!
Terveink szerint március 21
-én délután és
22-én délelőtt
is született, a versenyt a Legmi is bekapcsonagyobb nevet viselő csapat
lódunk a Tesz
nyerte. Ezúton is gratulálunk
Vesz
Tavasz
idei programjába. A Galamb József Szakképző Iskola diákjaival a Szent Erzsébet Házat szeretnénk rendbe rakni, kitakarítani. Ehhez a munkához is várjuk az önkéntesek, főleg a
a nyerteseknek és minden fiatalok jelentkezését!
Baranyi Katalin
résztvevőnek!
Két medve áll a Himalája tetején, és térdig
A jelenlevők nevében
érő szélben lekvárt kaszálnak.
szeretném megköszönni a
Megszólal az egyik:
szervezőnek, Tóth Zsolt- Jön a Húsvét.
nak és mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a farsangi
Erre a másik: - Akkor álljunk félre!
mulatság vidámságához, sikeréhez.
Baranyi Kati
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FERENC PÁPA NAGYBÖJTI ÜZENETÉBŐL
Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket.
(vö. 2Kor 8,9)
Kedves Testvéreim!
Nagyböjt alkalmából néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe,
melyek segíthetnek a megtérés egyéni és közösségi útján. Szent
Pál kifejezéséből merítem az alapgondolatot: „Hiszen ismeritek a
mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett,
bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek” (2Kor 8,9).
Isten nem a világi hatalom és gazdagság eszközeivel mutatja
meg önmagát, hanem a gyengeség és szegénység eszközein keresztül: „bár gazdag volt, értetek szegénnyé lett…”. A tevékeny
szeretet azt jelenti, hogy egészen osztozunk a szeretett személy
sorsában. A szeretet hasonlóvá tesz, egyenlőséget teremt, ledönti
a falakat, megszünteti a távolságokat. És Isten ezt tette velünk.
Jézus célja nem az volt, hogy magáért a szegénységért legyen
szegény, hanem – ahogy Szent Pál mondja – „hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek”.
Amikor Jézus arra hív, hogy vegyük magunkra az ő „édes igáját”, akkor arra hív, hogy gazdagodjunk az ő „gazdag szegénységében” és „szegény gazdagságában”; osztozzunk vele fiúi és testvéri lelkületében; váljunk fiakká a Fiúban, testvérekké az Elsőszülött Testvérben.
Egyetlen valódi nyomorúság létezik: nem Isten gyermekeiként
és Krisztus testvéreiként élni.
Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást,
Február óta új lakója van plébániánknak.
Bilibok György diakónus atya fél évig kispapi
gyakorlatát tölti nálunk szentelése előtt. Vele
készítettünk ismerkedő interjút:
Kedves Atya! Beszélj nekünk a családodról,
szülőföldedről!
A nem túl meleg éghajlatú Csíkszeredából
származom. Hegyek között nőttem fel, így az Alföld nekem a
változatosságot, újdonságot jelenti. Ameddig a szemem ellát
„lapos a terület”, ez a végtelenre irányítja a gondolataimat. Nincsenek testvéreim, egyke vagyok. Szüleim hivatalnokok mind a
ketten. Apukám csángó, anyukám székely. Katolikus vallású
család vagyunk. Csíkszeredán laknak. Kisgyermekkorom óta
részt vett a család együtt a vasárnapi szentmisén. Kamasz koromban kezdtem kérdéseket tenni fel a vallásról, világról magamnak és környezetemnek. Ez időnként lázadásként jelentkezett. Mindez végül is azt szolgálta, hogy a hitem még szilárdabb
alapra kerüljön. Nem voltam rossz gyerek, inkább zárkózottabb.
A metal zenét szerettem, most is szívesen meghallgatom. Családi összejöveteleken a vallásos témák mindig előjöttek. Általános
iskoláimat a magyar tannyelvű Nagy Imre Ált. Iskolában végeztem. utána fordulat következett az életemben, mert román középiskolába mentem, biológia-kémia szakra. Nagyon meg voltam
rémülve, mert addig csak magyarul tanultam. Be kellett illeszkednem, megtanulni a román szaknyelvet is. A szint magas volt.
A papi hivatás hogyan választottad?
Nem voltam egy minden vasárnap ministráló gyerek. Közösségekkel természetesen találkoztam, pl. karizmatikusokkal.
Tizedikes korom után, a „lázadások” lezárultával mélyültem el a
filozófiában, olvastam el Assisi Szent Ferenc életét. Ferencesekkel kerültem kapcsolatba, náluk voltam vakációba. Naponta vettem részt szentmisén, a plébánosommal beszélgettem. Tizenkettedik után egyházmegyés papnak jelentkeztem. A szerzetesi hivatást nem választottam. Válaszokat akartam kapni az élet nagy
kérdéseire és válaszokat akartam adni másoknak is. A papságot a
szüleim először megdöbbenéssel fogadták. De utána belátták,
hogy én így lehetek boldog. Rá tudták bízni ezt Istenre.
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nyomorára, érintsük meg,
vegyük magunkra és tegyünk
konkrétan azért, hogy könynyítsünk rajtuk.
E nyomor láttán az Egyház
felkínálja szolgáló szeretetét,
a diakóniát, hogy segítsen a
szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az
emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus
arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk. Elkötelezettségünk arra is irányul,
hogy a világban megszűnjön az emberi méltóság megsértése, a
diszkrimináció és az erőszak, amelyek sok esetben a nyomor igazi okai.
Lelki nyomor sújt minket, amelyben eltávolodunk Istentől és
elutasítjuk szeretetét. Ha úgy véljük, hogy nincs szükségünk Istenre – aki Krisztusban felénk nyújtja kezét – mert azt gondoljuk,
hogy beérjük saját magunkkal, akkor a kudarc útján járunk. Isten
az egyetlen, aki valóban megment és megszabadít.
A lelki nyomorra az evangélium az igazi ellenszer. A keresztény
ember arra hivatott, hogy vigye el az élet minden területére a
megszabadító jó hírt.
Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy ebben a nagyböjti időben
az egész egyház készségesen és igyekvően tegyen tanúságot az
anyagi, erkölcsi és lelki nyomorban élőknek az evangélium üzenetéről, amely az Atya irgalmas szeretetének hirdetésében foglalható össze, aki kész magához ölelni Krisztusban minden embert.
Szabadidődben mivel szeretsz még foglalkozni?
Mint már említettem filozófiával, szépirodalmi művek olvasásával. A sportok közül az aikidót említeném meg. A sportolás
vakációra maradt, mert a szemináriumban az esti programok sokszor ütköztek az edzésekkel.
Milyen véleményed van egyházmegyénk életéről, plébániáinkról, az itteni hívekről?
Nagyon sok minden tetszik. El tudnám képzelni, hogy itt legyek
plébános. Barátságokat kötöttem, ismerősöket szereztem viszonylag rövid idő alatt. Gyerekeknek hittanórát tartottam és
„dicséretben részesültem” részükről. Lelkinapon, katekumencsoportban volt egy-egy előadásom. Sajnos itt – Székelyföldhöz
képest – jóval kevesebben járnak templomba. Akik viszont eljárnak, azok nemcsak megszokásból teszik ezt, hanem valamit keresnek. Itt nincs megszólás, nem úgy Székelyföldön, egy színtiszta katolikus faluba, ahol furán néznek arra, aki nem jár templomba. Az itteni közösségeknek fontos lenne nyitnia mások felé. Erre
Ferenc pápa adott komoly buzdítást, támpontokat. Merni kell
megszólítani egyházon kívül állókat. Vonzóvá tenni a keresztény
életet! Keressünk új utakat az igehirdetésben, beszéljünk érthetően, egyszerűen és egyértelműen.
Hallottalak vasárnap esti misén már többször prédikálni és
az „evangéliumi egyszerűség” kihallható a szavaidból! Milyen az élete most a kispapoknak a szemináriumban?
Ketten vagyunk jelenleg diakónusként plébánián. Egy-egy
napot kell hetente Szegeden lennünk a többiekkel. Az alattunk
lévőek bent vannak. Érdeklődnek a mi gyakorlatunk felöl. Azt
látom, hogy egy teljesen új generáció van most a szemináriumban, mint amikor én kezdtem. Nyitottak, új utakat keresnek.
Bent töltött időben van tanulás, pihenés, ebéd utáni kimenő,
imádság, szentmise, csoportos foglalkozások, személyes beszélgetések, sportolás, játék. Bizottság dönt szentelés előtt egy kispap alkalmasságáról. A legfontosabb az, hogy a pap jó példa
legyen mindenkor a hívei előtt!
Adja Isten, hogy Te is példa legyél leendő híveid előtt! Isten
kegyelme kísérjen és segítsen szép hívatásodban! Köszönöm
a beszélgetést!
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• Imahét a Krisztus-hívők egységéért Január 20-tól 25-ig Ökumenikus imahét volt városunkban is. A
hét során együtt imádkoztak a Krisztus-hívők az egységért városunk templomaiban. Igét hirdetett a többek között: Nagy Ervin evangélikus lelkész, Kondrát Zoltán református lelkész, Janka György görög
katolikus parókus, Kotormán István református lelkész-igazgató, Cserháti Sándor evangélikus lelkész, Pálfai Zoltán
római katolikus plébános.
• Kiállítás a Dómról a múzeumban A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum és a szegedi Móra Ferenc
Múzeum kiállítást szervezett „A testet öltött fogadalom, a szegedi Dóm építése archív fotókon 1913 – 1930” címmel 2014. február 4-én a makói József Attila Múzeumban. A megjelenteket köszöntötte: Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök és Pálfai Zoltán atya. Rendhagyó tárlatvezetést tartott a kiállítás rendezője: Dr. Fári
Irén történész-muzeológus.
• Házasság hete Február 9-ével indult szerte Magyarországon és Európában a Házasság Hete rendezvénysorozat, mely a házasság értékeire kívánja felhívni a társadalom figyelmét. A programba egyházközségünk és Makó városa is bekapcsolódott: február 6-án esküvői fotókiállítás nyílt a Városi Könyvtárban, 11-én, kedden
beszélgetésre került sor ugyanott a Csikota és Kun házaspárral „A szövetség kötele
pedig el nem szakad” címmel. Az esten a két hitét gyakorló, három gyermeket felnevelő házaspár mondott hasznos gondolatokat a házasság szentségéről, de a jelenlévőknek lehetősége volt kérdezni is a témával kapcsolatban.
• 25 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
melynek Makói Csoportja sok szeretettel hívta a híveket, segítőket február 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartott hálaadó szentmiséjére, melyet az alapítókért, valamint a szeretetszolgálat
önkénteseiért, tagjaiért és munkatársaiért ajánlottak fel. Az ünnepi liturgia, melyet Janka
György esperes-parókus atya celebrált, a makói görög-katolikus templomban volt.
• Megkezdődött a nagyböjti időszak Március 5-én, Hamvazószerdán kezdetét vette a Szent 40 nap, a nagyböjti időszak, mely kiemelt ideje a megtérésnek, az imádságban való elmélyedésnek, a felebaráti szeretet gyakorlásának. E
nap szigorú böjti nap volt. Többen részt vettek az esti szentmisén, hogy együtt kezdjék el ezen időszakot, s imádkozzanak felnőtt katekumenünkért, Zoltánért, aki megkezdte keresztségre való felkészülésének utolsó időszakát, s a
szentmisében tanúságot tett. Az esti mise után közös énekes imádság volt taizé-i énekekkel.
• Itt a lehetőség Akik szentmisét szeretnének íratni az idei évre, megtehetik a plébánián vagy a sekrestyében. Éljünk
bátrabban ezzel a lehetőséggel!
A plébánia tavaszi programjai:
- április 1-től az esti szentmisék 19h-kor kezdődnek
- nagyböjt péntekjei: az esti szentmise előtt fél órával keresztút
- március 16-április 5: nagyböjti gyűjtés (tartós élelmiszer és fogápolási cikkek)
- március 18. kedd, 18h: az esti szentmise keretében az édesapák megáldása
- március 21-23.: Tesz-Vesz Tavasz
- április 11-12.: nagyböjti lelkigyakorlat a domonkos nővérek vezetésével
- április 17. Nagycsütörtök, 17h: tojásfestés a gyerekeknek
- április 18. Nagypéntek: csendes nap.

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 !
- Tudod, hogy kistestvéred lesz? – kérdi a szomszéd néni Annuskát. Annuska boldogan rohan haza.
- Anyu, hol van a kistestvérem?
- A hasamban.
A kislány szomorúan megy vissza a szomszédba.
- Nem lesz kistesó. Anyu megette.
***
Esti imája után a kis Lacika megkérdezi édesanyját, mit jelent
az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek. Értem –
bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?
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