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Pünkösd

„Olyan papokra, szerzetesekre és világi hívőkre van szükség,
akik Krisztus szeretetétől vezérelve és az Isten Országa iránti
szenvedélytől hajtva készek az evangelizálás útjára lépni.”
(Ferenc pápa)
Misszió
Húsvét negyedik vasárnapján szokatlan látogató, messziről jött vendég járt templomunkban, plébániánkon: a 9
órai szentmisére az indiai származású Sebastian atyát hívtuk meg, aki verbita szerzetes, s tíz
éve van misszióban Magyarországon.
Úgy is mondhatjuk, hogy ő Ferenc
pápa, ill. a püspöki kar missziós megbízottja hazánkban. Azért jött el Makóra, hogy a hivatások vasárnapján
buzdítson mindannyiunkat keresztségünkből fakadó missziós hivatásunkra, s ezzel ráhangolja közösségünket,
legyünk jó házigazdái a nyári országos gyermekmissziós tábornak.
A húsvéti időben az egyház a hétköznapi és a vasárnapi szentmiséken
az Apostolok Cselekedeteit olvassa. A
Biblia ezen könyve – Lukács evangélista írása – kifejti az egyház elindulását, a jeruzsálemi ősegyház életét, majd szép lassan rátér arra, hogyan kezdett
elterjedni a krisztusi hit először Palesztinában, majd Európában. E szentírási könyv legmegdöbbentőbb része az,
ahogyan Lukács leírja: éppen az üldözések következtében
jutottak el a keresztények Jeruzsálemen kívülre (ApCsel 8,1
-től), s kezdtek rádöbbenni arra, hogy mindez azért történt, hogy az evangéliumot mindenkinek továbbadják.
Majd Saul (a későbbi Pál apostol) megtérése után, az ő vezetésével egyre szervezettebb formában folyt a misszió:

sok-sok személyes kapcsolaton keresztül, további üldöztetések, hányattatások mellett jutott el a jó hír a zsidókhoz,
majd a pogányokhoz, s minden arra nyitott emberhez KisÁzsiában, majd fokozatosan Európában is. Lukács hangsúlyozza: nem elsősorban az apostolok
és munkatársaik erőlködése nyomán,
hanem – az ő emberi tulajdonságaikat, képességeiket, sőt gyengeségeiket is felhasználva - a Szentlélek működése következtében haladt előre
az egyház hajója. Isten ugyanis az
egyház vezetését a Szentlélekre bízta,
s Ő az, akinek titokzatos jelenléte és
működése révén ez a hajó ma is előre
halad.
Az egyház tehát kezdettől fogva, s
természetéből fakadóan missziós,
vagyis arra hivatott, hogy megossza
másokkal az evangélium üzenetét. A
latin eredetű szó, küldetést jelent, mely minden egyes
szentmise végén is elhangzik, amit sajnos a magyar fordítás
nem megfelelően ad vissza: „Ite, missa est. – a szentmise
véget ért, menjetek békével.” Helyesebb lenne valahogy így
mondanunk: „küldetésetek van, menjetek békével”. Ha az
egyház nem misszionál, nem hűséges többé Krisztushoz,
aki egyértelműen azt kérte övéitől: „menjetek, tegyetek
tanítványommá minden népet…” (Mt 28,19-20).
(folytatás a 2. oldalon)

Jegyzetek a liturgiához
A szentmisén, ill. a szentségek kiszolgáltatásakor az egyik legfontosabb gesztus a kézrátétel. Érdemes felfigyelni rá,
mert ősi hagyomány alapján a Szentlélek lehívását jelzi. A szentmisében az átváltoztatáskor a pap a kenyér és a bor fölé
terjeszti két kezét, hogy azok a Szentlélek erejéből Krisztus testévé és vérévé legyenek. A bűnbánat szentségében a
gyóntató kiterjesztett keze és feloldozó imája jelzi Isten irgalmasságának kiáradását. Bérmálás alkalmával az imádkozó
püspök ugyancsak kezének kiterjesztésével hívja le a Szentlelket. Ugyanez a gesztus a betegek kenete, valamint az egyházi rend (diakónus-, pap-, püspökszentelés) kiszolgáltatásakor is megjelenik. A papszentelésben különösen szép, amikor nemcsak a szentelő püspök, hanem az összes jelen levő pap teljes csöndben ráteszi kezét a szentelendők fejére.
Reméljük, június 14-én a Dómban sokan tanúi leszünk e megindító jelenetnek.
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Hálásak vagyunk Sebastian atyának, hogy úgy döntött, a
mi egyházközségünk adhat helyet idén az országos gyermekmissziós tábornak. A június 29. és július 3. közti napok
nemcsak a résztvevő gyerekeknek, hanem a plébániánkhoz
tartozó híveknek is kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy
tudatosítsuk személyes és közösségi szinten megvalósuló
missziónk fontosságát. Makó városának szüksége van
olyan egyénekre, világban élő krisztushívőkre, akik kereszténységüket bátran felvállalva küldetést teljesítenek környezetükben. Ezt Sebastian atya így foglalta össze: a megélt hitnek hirdetett hitté kell válnia.
Ahogy Ferenc pápa olyan jelentőségteljesen buzdít:

„Nyitott és hatékony lelkipásztorkodásra, szerkezeti átalakulásra van szükség minden közösségben. Nagy társadalmi
változásokat élünk meg, ezért az egyháznak is meg kell
újulnia, mégpedig Krisztus Lelkéből forrásozva, amely új
utakat, kreatív módszereket, különféle kifejezési formákat
ad nekünk az evangelizáláshoz. Nem tarthatnak vissza
minket ebben sem gyengeségeink, sem bűneink, sem pedig
a sok akadály, amely az evangéliumról való tanúságtételünk elé tornyosul. A Jézussal való találkozás hajt minket és
adja meg az örömet, hogy hirdessük Őt minden népnek.”
Zoltán atya

K e r e s s e h o n l a p u n k a t : w w w. m a k o b e l v a r o s . h u !
Solemnitas Corpus Domini - Úrnapja
Úrnapja, vagyis Krisztus Testének és Vérének ünnepe egész sajátosan katolikus ünnep,
szemben a karácsonnyal, húsvéttal, pünkösddel, amiket a többi felekezet is megünnepel. Mi,
katolikusok hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus reálisan, valóságosan jelen van az Oltáriszentségben a kenyér és bor színe alatt. Ezt a misztériumot, ezt a jelenlétet ünnepeljük a Szentháromság
vasárnapját követő vasárnap. A Mennybemenetel ünnepéhez hasonlóan Úrnapja is csütörtöki napra esik mindig, de a
magyar egyházban vasárnap ünnepeljük.
Úrnapjának ünnepe egy XIII. századi szentünk, Julianna nevéhez köthető, aki egy látomásban kapott felszólítást az Eukarisztia évenkénti megünneplésére. Hosszú évek után IV. Orbán pápa tette általánossá ezt az ünnepet. A pápa halála
után az ünnep a világegyházban háttérbe szorult, csupán néhány germán egyházmegyében és Magyarországon fogadták be. A következő században azonban lassan elterjedt az egész egyházban.
Az ünnep offíciumának himnuszát Aquinói Szent Tamás írta meg, melynek utolsó két versszaka hétről hétre felhangzik
latin nyelven a szentségimádások alkalmával: Tantum ergo Sacramentum. E méltán legismertebb és legszebb himnuszt
Babits (kissé szabadon) így fordítja:
Méltó ezt a nagy Szentséget térdre hullva áldani,
és a régi Szövetséget új rítussal váltani, pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!
Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék,
s aki Kettejükből árad: a Lélek is áldassék! Ámen.
T Zs
SZENT
LECKE

A plébánia alsós gyermekközössége
Közösségünk az idei tanévben 13 főt számlált, ami – azt hiszem – ideális létszám ahhoz,
hogy megőrizzük közösségi alkalmaink családias jellegét. Így mindenki szóhoz juthat, néha egyszerre többen is. ☺ Az énekkarként definiált csoport – ha szabad így mondani –
már túlnőtt azon, – mind lelkiségben, mind hitbéli tudásban – hogy alkalmaink pusztán az
éneklésről szóljanak. Az éneklést lassan kiegészítette, majd felváltotta a beszélgetés, a
Szentírás-olvasás, a közösség- és személyiségformáló feladatok, játékok.
Az idei tanévben igyekeztünk a korábban és az év közben megszerzett tudásunkat egész
különleges módon, játékosan elmélyíteni, kvízjátékok, csapatversenyek formájában. De a
közösség elsődleges célja mégsem a hitigazságok, hittételek megtanítása – az a hittan órákon megtörténik –, sokkal inkább az egyházhoz, a plébániához, mint közösséghez való tartozás megtapasztalása. Most nyári szünetre megyünk, de szeptembertől folytatjuk. ☺
Tóth Zsolt
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Szentekké avató misére zarándokoltam Rómába
Jeles születésnapomra a családomtól egy zarándokutat
kaptam ajándékba. Több út is számításba jött. Zoltán Atya
hívta fel a figyelmemet Boldog II. János Pál és Boldog
XXIII. János szentté avatásának zarándoklatára, az irgalmasság vasárnapján Vatikánban. Imádkoztam Istenhez,
hogy adjon jelet, mert a Lourdes-i zarándoklat is vonzott.
Ekkoriban kényszerűségből a szokásos 3. padsor helyett
hátrább ültem a misén, ahol szembe kerültem II. János Pál
Pápa szobrával, aki „személyesen hívott” a szentté avatására. Isten kegyelméből kijutottunk Bálintka unokámmal
Rómába egy utazási irodával.
Róma a világ közepe Vatikán által. Megcsodálhattuk belülről is a Lateráni Bazilikát, a Szent Pál Bazilikát, a Havas
Boldogasszony Bazilikát, a Pantheont, voltunk a Szent
Lépcsőnél, a Spanyol Lépcsőnél, a Trevi Kútnál. Április 26án este a Szent István Rotondo templomban Erdő Péter
bíboros vezette a koncelebrációs szentmisét, több magyarországi és határon túli főpásztor, magyar pap, szerzetes részvételével együtt lehettünk mi is ezen a szentmisén. A szenté avatás vigíliáján bemutatott szentmisén jelen volt Orbán Viktor,
Semjén Zsolt, Balog Zoltán,
és több száz magyar zarándok, valamint a Rómában
élő magyar hívek.
A szentté avatás napján, az
Isteni Irgalmasság Vasárnapján kora reggel indultunk a
Szent Péter térre, ahova
nem jutottunk be. Hatalmas
tömeg volt a mellékutcákon is, tolongva, időnként pánikhelyzetet megélve, vártuk a szentté avató szentmisét, a
kivetítő felső részét látva. Egymillió ember előtt avatta
szentté Ferenc pápa két elődjét, a II. vatikáni zsinat elindítóját, XXIII. Jánost és a hazánkban is méltán népszerű II.
János Pált.
Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa háromszori kérését követően Ferenc pápa mindkét volt egyházfőt a szentek sorába emelte.
Ferenc pápa az egyház megújítóiként méltatta II. János
Pált és XXIII. Jánost. Mint mondta, pápaságukkal a Szentlélek működött az egyházban: „XXIII. János és II. János Pál
együttműködtek a Szentlélekkel, hogy helyreállítsák és
naprakésszé tegyék az egyházat” Hozzátette, mindketten
példát mutattak amiatt is, mert a szegények felé fordultak, s nem tekintélyelvű egyházat akartak.
Kitért a hitetlen Tamásról szóló evangéliumra megjegyezvén, Tamás meg akart győződni, Krisztus áll-e előtte.
Ezzel kapcsolatban úgy vélte, nekünk sem kell szégyellnünk, ha meggyőződésre törekszünk, hiszen emberek vagyunk: „tanítsanak minket arra, hogy ne botránkozzunk
meg Krisztus sebhelyein” – fogalmazott Ferenc pápa, aki

XXIII. Jánost a Szentlélek odaadó követőjének, II. János
Pált a család pápájának nevezte.
Előzőleg a Pápai Ház prefektusa, XVI. Benedek személyi
titkára, Georg Gänswein fogadta a Szent Péter téren a
külföldi küldöttségeket, uralkodókat, elnököket, kormányfőket. A világ 93 országából érkeztek delegációk.
Jelen volt többek között János Károly spanyol, II. Albert
belga király, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság és
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke. Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviselte.
Összesen 150 bíboros és 1500 püspök és mintegy 6000
pap is részt vett a ceremónián, s az oltár bal oldalán foglalt helyet a napokban 87. születésnapját ünnepelt XVI.
Benedek emeritus pápa, akit külön köszöntöttek a jelenlévő főpapok. Sokan tapsolni kezdtek, amikor Ferenc pápa
is odament elődjéhez. A téren több tízezer lengyel zarándok is megjelent, akik II. János Pált ábrázoló képeket tartottak kezükben. Az 1978-2005 között az egyház élén álló
egyházfőt szülőhazájában eddig is szentként tisztelték.
A szentté avatást követően XXIII. János és II. János Pál
relikviáit az oltár mellé helyezték. János pápa egy
csontdarabját unokaöccse, a
Roncalli család egyik tagja,
Sotto il Monte polgármestere
tartotta kezében. II. János Pál
vérének néhány cseppjét pedig az a Costa Rica-i
Floriberth Mora Díaz vitte,
akinek megmagyarázhatatlan
gyógyulását fogadták el a
pápa második csodájának,
lehetővé téve ezzel szentté
avatását.
II. János Pál relikviatartója ugyanaz volt, mint a 2011-es
boldoggá avatásán, és XXIII. Jánosnak ugyanilyen ereklyetartót készítettek. A szentekhez intézett imákban már a
két pápa nevét is belefoglalják. A szertartás után a Szent
Péter téren levő hívők a két pápának a Szent Péterbazilika altemplomában elhelyezett sírjához járulhattak.
Mi, a zarándokok nagyobb része, akik nem jutottunk be a
Szent Péter térre, és a szentmise alatt csak részben láttuk
a kivetítőt, a pápai áldást kisszékeinkre állva áhítattal fogadtuk! Tanúságtételem az, hogy a szentté avató négy
pápás „gigamise” után mindannyian mennyei boldogságot éreztünk, mindenkinek széles mosoly ült az arcán!
Nem sokat láttunk, nem áldozhattunk, mégis leírhatatlan
boldogságban lebegtünk a szent mise után! Ez volt részünkre az első ajándék Szent II. János Páltól, akit védőszentünkként tisztelhetünk!
Most voltam először Rómában, elmondhatom, hogy Rómában az olasz lakosok rendkívüli vendégszeretettel tüntettek ki minket. A zarándoklat fáradságos volt, de annál
értékesebb egy zarándoklat minél inkább fizikai teher.
Köszönöm Istenem!
Kovács Bálintné Joli

Misziós gyermekcsoportok hazánkban
A Szent Gyermekség Műve - Missziós Gyermekek Társasága 2009. Pünkösdjén alakult újjá - 5 csoporttal. Azóta immár
17 településen közel 450 kis misszionárius tevékenykedik a
nagyvilágban élő gyermektársaikért. Napi imáikkal és lemondásaikkal nagyban hozzájárulnak az Egyház missziós küldetésének erősítéséhez.
A Pápai Missziós Művek – a Vatikán missziós társaságainak
összefogó szervezete – 4 ágazata közül az egyik a Szent Gyermekség Műve, vagy másképpen: Missziós Gyermekek Társasága.
Ez, az Egyház életében viszonylag fiatal, alig 165 éves szervezet a háború előtt Magyarországon is népszerűen működött
a gyermekek körében iskolákban, templomokban mindaddig,
amíg 1948-ban, éppen 60 éve - a többi egyházi szervezettel
együtt be nem tiltották.
A PMM 2007-ben kinevezett igazgatója: P. Benvin
Madassery, SEBASTIAN atya nagyon a szívén viseli, hogy A
SZENT GYERMEKSÉG MŰVÉT MAGYARORSZÁGON ÚJJÁSZERVEZZE ÉS ÚJRAINDÍTSA.
Missziós Gyermekek Társaságai 130 országban működnek,
- gyakorlatilag mindenütt, ahol a Katolikus Egyház jelen van, tehát a „gazdag” Nyugat-Európában, az USA-ban, Kanadában
éppúgy, mint azokban az országokban, amelyeket kifejezetten
missziós országoknak tekintünk – Afrikában, Dél-Amerikában
vagy Ázsiában.
A Missziós Gyermekek Társaságának célja, feladata, missziója
A 8-14 éves korú gyermekek-kamaszok-fiatalok körében megismertetni és felébreszteni a missziós tudatot.
Felkelteni az igényt a mai kor által sugallt önző befelé-fordulás helyett
a nyitott szívvel és nyitott szemmel való élet iránt. Mindezt nemcsak az
általános szolidaritás és a lelkiismeretet megnyugtató alkalmankénti
adakozás szintjén, hanem a Krisztust követő keresztény, katolikus szemléletből fakadó – elfogadó szeretetből – megélt életformaként.
Ebben a mai világban úgy megszólítani a gyerekeket, hogy az számukra
kívánatos legyen. A missziós területekről való ismeretek a kíváncsiságukat ébresszék fel, a szolidaritás elve a szívüket érintse meg. A katolikus
alapértékek pedig a vallási hovatartozásukat erősítse meg. ez a három
együtt pedig indítsa őket cselekvésre.
Rávezetni őket az összetartozás, a közösség – communio – megérzésére, megélésére, örömére: a legszűkebb körtől (család, iskola) egészen a
teremtett világig és a benne bárhol élő gyerekekig.
Rávezetni őket arra, hogy a közvetlen közelükben és tőlük távol is vannak olyan testvéreik, akiknek ők tudnak segíteni. Imával, barátsággal,
elfogadással, adománnyal.
Rávezetni őket arra, hogy az imának nagy ereje van, még akkor is, ha
úgy gondoljuk, hogy az, akiért imádkozunk nem is tud róla, vagy „nem
érdemli meg”. Ők is mindnyájan Isten gyermekei, a mi testvéreink Jézus
Krisztussal együtt, és mindannyiuknak Szűz Mária az égi édesanyja.
Rávezetni őket az egyszerű adománygyűjtés lehetőségeire és az adakozás örömére.

Gyermekmissziósok
Makón 2010-ben indult el a gyermekmisszió - összesen 3 csoportban közel 40
gyermek lett tag. Néhányan most lesznek
majd a tábor végén felavatva. Rendszeresen találkozunk, hetente a plébánián. "A kis
imával, kis áldozattal gyermekek segítenek gyermekeknek" jelmondatunkat igyekszünk valóra váltani - közös imákkal, különböző liturgián való részvétellel, szervezésével. Egy-egy adománygyűjtő projektbe is
bekapcsolódunk. Idén kenyai kisiskolás
gyermekek étkeztetésére gyűjtünk.
Idén itt nálunk kerül megrendezésre az
országos nagytábor június 29-július 3 között. Erre készülünk most nagy erőkkel.
Minden segítséget hálásan köszönünk! Aki
majd szeretne csatlakozni, következő tanév
szeptemberében teheti ezt meg.
M. Fidelis nővér

Szent Mónikáról nevezett kis közösségünk május 24-én, szombaton, Szűz Mária Keresztények Segítsége ünnepén Gyulára látogatott.
Havonkénti alkalmainkon szívesen foglalkoztunk a Mária kegyhelyek vetítéssel egybekötött
ismertetésével, de azért vágyakoztunk arra, hogy minél több Mária kegyhelyre el is jussunk.
Így, ez az alkalom a harmadik volt közösségünk alakulása óta.
Zoltán atya és János diakónus elkísért bennünket zarándokutunkra és a napot a Nádi Nagyboldogasszony templomban szentmisével kezdtük, amelyet a gyermekekért, unokákért ajánlottunk fel. A szentmisére János meghívta az ottani Szent Mónika közösség tagjait is, akikkel
kötetlen beszélgetés és imádság kapcsán szintén találkoztunk a közösségi házban.
Terveinkben szerepelt a Szűz Mária Kegy – és Emléktárgyak gyűjteménye kiállítás és az Erkel Ferenc emlékház megtekintése. A napot az ún. „Százéves cukrászdában” zártuk le, ahol mindenki megengedhette magának egy-egy finomság
elfogyasztását. Lelkiekben gazdagodva tértünk vissza zarándokutunkról.
Közösségünkbe szeretettel várjuk az érdeklődő időseket: nagymamákat, nagyapákat, egyedülálló testvéreket egyaránt.
Veronika nővér
Egy felejthetetlen est
Május utolsó hetében egy nagyszabású jótékonysági
koncertet adott a Szegedi Szimfonikusok Zenekara Gyüdi
Sándor vezetésével. Előadásuk a Hit Hangjai hangversenysorozat keretén belül jött létre.
A Szent István Király Plébániatemplom megtelt zenét
kedvelő, adakozó kedvű emberekkel, akik Böjte Csaba
atya dévai gyerekeinek gyűjtöttek.
Lenyűgözve hallgattuk Pergolesi: Stabat Mater című művét, a Krisztust sirató Mária gyászát. A szerző ezt a himnuszát
két női hangra és zenekarra komponálta. Szűz Máriának a keresztfa mellett átélt fájdalmát a vonósok méltó módon fejezték ki, szinte "sírtak" a hegedűk. A nagybőgők és a gordonkák ezt támasztották alá. A két szólista - Somogyvári Tímea
Zita és Laczák Boglárka - mélyen átélte és hűen tolmácsolta az olasz szerző utolsó művét. Szűz Mária szomorúsága, bánata a duettekben is kiteljesedett. Ez a hangverseny igazi "beharangozója" a június végi Templomok Éjszakájának.
Hajdúné Siket Márta
Húsvéti vigília a makói Szent István király templomban

a világosságot szimbolizálja, amelyet a feltámadás örömhíre gyújtott meg lelkünkben. A keresztségben Krisztussal
együtt meghaltunk, majd vele együtt feltámadunk. A halál
bilincsét törte szét a feltámadással.
Ez az éjszaka megerősít Krisztus melletti elkötelezettségünkben, amely a
keresztséggel kezdődött. Majd a keresztvíz megáldása következett. Zoltán
testvérünk ezen a húsvéti vigílián készült felnőtt, családos édesapaként a
beavató szentségek felvételére.
Hosszú tanulási folyamat után jutott
el idáig. Pálfai Zoltán atya, Hedvig nővér és Látrányiné Ági testvérünk (akit
Zoli keresztanyjául választott) segítették őt keresztényi útján, hogy a hite egyre jobban elmélyüljön.
A keresztség mellett részesült a bérmálás szentségében
is. A Szentlelket hívva le rá, magához vehette az Eucharisztia szentségét is. Majd minden hívő testvérünk megújította
keresztségi fogadalmát.
A Vigília ünnepi körmenettel zárult. Vittük a fényt a világnak templomunk körül, mint megannyi szentjánosbogár.

Nagyszombat estéjén csendben és áhítattal gyülekeztünk
gyér fényű templomunkban. Isten házában sötétség,
csend és valami rejtélyes izgatottság
honolt. Kisgyermek koromban éreztem hasonlót, amikor a tőlünk távol
élő szeretett nagyszüleim érkezését
vártuk.
A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből állt: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.
A szertartáson először a tűz megszentelése történt a templom főbejárata előtt. Majd a húsvéti gyertya előkészítésével és megáldásával folytatódott. A fellobbanó gyertya lángját fokozatosan osztották szét a hívők között az elhangzott háromszori felhívására: „Krisztus világossága!” Ekkor már tudtam
és éreztem, eljön közénk a mi Megváltónk. Visszatér hozzánk ezen az éjszakán. Ezután csendültek fel a DICSŐSÉG
hangjai az orgonán, és felgyulladtak a fények. Szinte kézzel
fogható volt számomra Krisztusunk jelenléte. „Áldott ez az
éjszaka…”. Krisztus feltámadásának fényessége ragyogja
be, amelyet ez a húsvéti gyertya jelképez. A félelem és a Makó, 2014. április 19. éjszakáján
sötétség árnyai felénk akarnak kerekedni, de Jézus győzött
a halálon, nincs okunk félni.” A szétosztott gyertyaláng azt
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Szép pünkösdnek ideje
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba...”
(Balassi Bálint)

A június már a mezei munka dandárja volt, egész nap
kint dolgoztak az emberek, vinni kellett a vizeskorsókat
magukkal. Először csak a literes, egyemberes korsókat,
később, ahogy közeledett az aratás, nőtt a meleg, a hatalmas, akár tízliteres aratókorsókra is szükség volt.
A vizeskorsók minden fazekas-központban változatos
formákban, nagy számban készültek, de mindig máz nélkül, hiszen a párolgás miatt így maradt bennük hűvös a
víz. Néha a fák alatt félig a földbe temették a korsót, leveles ágakat téptek rá, hogy még jobban tartsa a hideget.
Legtöbbször szűrő, átlyuggatott kis agyaglap is került a
szájába, hogy amikor a patakban megmerítik, ne kerüljön
bele szennyeződés. Már emiatt is több darabból kellett
összerakni az edényt. Itt vannak a nyár első gyümölcsei,
és itt vannak a meleg napok, amikor kicsik és nagyok legszívesebben egész nap csak fagyit ennének.

Ráadásul gyakran már rá sem néznek az éppen érő gyümölcsökre.
Júniusban bizony most is megsokasodnak a tennivalók a
kertben, csakúgy, mint a régiek idejében. Még szerencse,
hogy a nappalok is egyre hosszabbodnak, késő estig lehetne dolgozni, ha a szúnyogok hagynák...
Különös dolgok történnek, ha az embert a kertben éri a
naplemente. Eláll a szél, elhallgatnak a madarak, amint a
lenyugvó nap eléri a horizontot, és a leveleken keresztülvilágító utolsó sugarak fényében hirtelen meg lehet érezni az éjszakára készülődő föld szívének lüktetését. Ilyenkor meg kell állni egy percre, nem lehet tovább dolgozni,
ez az áhítat ideje, a „dolgok esti lelkiismeretvizsgálata”! A
fénysugár átvilágít a zöldborsó még lapos hüvelyein, meg
lehet benne számolni a szemeket, a paradicsom levelei
körül felragyog a mirigyszőrök nappal láthatatlan narancssárga burája, a törökszegfűk még erősebben illatoznak. Amint eltűnik a napkorong, a kertész bedörzsöli a
karját a citromfű hajtásával, ez egy fél órára távol tartja a
szúnyogokat, és ez az idő elég is az öntözésre. Mire a sötétben bebotorkál a házba, feljön a hold, a „szelíd helytartó a király helyén”, kinyílik és sárgán világít a
ligetszépe, a sövény alatt csörtetve vadászni indul
szokásos útján a sündisznó.
-szt-

• június 14., szombat 10 ó,
Dóm: papszentelés - utazás
autóbusszal
• június 15., vasárnap 11 ó: Bogárzó Szent Antal búcsú
• június 20., péntek 19.30.: Múzeumok
éjszakája - éjszakai templomtúra
• június 22., vasárnap 10ó (!): plébániai és
Szignum tanévzáró mise
A székely fiú vacsora közben így
szól az anyjához:
- Édesanyám, nem elég savanyú
ez a káposzta.
- De hát fiam, ez nem savanyú káposzta,
hanem mákos tészta.
- Annak elég savanyú.
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
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Mária, a Mennyország Kapuja címmel az országos Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozathoz csatlakozva június 20-án, pénteken egy különleges templom és plébánia bemutatóra hívunk és várunk mindenkit. 19
órától szentmise 19:45-től templombemutató, férfi énekkar, női kamarakórus, képkiállítás. Ezt követően zseblámpás plébánia bejárás: iroda
az 1900-as évek elejéből, régi miseruhák, nagyebédlő, piros szalon,
Mindszenty-szoba. ZSEBLÁMPÁT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!
Budapesti zarándoklat
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