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Advent

„Ne tartsuk hitünket páncélszekrényben,
hanem használjuk fel mások javára! ”
(Ferenc pápa)
ÚJ KEZDET
Mit is jelent az advent? "Várakozás" - vágják rá sokan,
de nem biztos, hogy tudják, mire, kire, mi okból, s mi
célból. A manapság egyre divatosabbá, csillogóbbá váló
készületi időszak lényegével bizony az átlagemberek
többsége, de még a keresztények egy része sincs tisztában.
Az advent ugyanis végső soron nem más, mint új kezdet, a
megújulás és megnyílás lehetősége,
melynek fontos eszköze, de csupán
eszköze a várakozás. De mit is jelent
ez az új kezdet?
Számunkra, keresztények számára
e kérdés megválaszolásához Mária
személye jelenti a kulcsot, akinek
alakja egész adventünket áthatja,
hiszen nála jobban senki sem tudja, mit jelent a Jézusvárás, mit fejez ki az új kezdet: nyitottá válni és igent
mondani Isten aktuális akaratára, kilenc hónapon át
hordozni, majd a világra hozni a Megváltót, aki
születésével, majd életével, halálával és feltámadásával
megújítja életünket. Mária nem lett volna képes igent
mondani, vagyis ártatlan nyíltsággal, teljes bizalommal
állni Isten rendelkezésére, ha bármilyen módon is
érintette volna az eredeti bűn és annak következményei.
Ezért a II. Vatikáni Zsinat ezt tanítja róla: „Isten üdvözítő
akaratát bűntől nem késleltetett, teljes szívvel ölelte
át” (LG 56).
Mária igenje tehát feltétel nélküli, korlátlan, de a
kimondásáig vezető út nem nyílegyenes. Kétség,
bizonytalanság, sőt félelem övezi szívét, mely némileg

bizonyára megnehezítette, hogy az emberiség és az ő
életébe is elérkezzen ez az új kezdet. Nem véletlen, hogy
Isten az angyal által így bátorítja: „Ne félj, Mária,
kegyelmet találtál Istennél!”. Az új kezdet tehát Mária
életében és a mi életünkben is szorosan összefügg azzal,
hogy mit kell a hátunk mögött hagyni (bűneink, rossz
szokásaink, félelmeink, aggodalmaink, sebeink) annak
érdekében, hogy Isten beléphessen
szívünk kapuján, s lassanként
átalakítson minket. Ezért fontos többek között - az őszinte, személyes,
valóban új kezdetet hozó adventi
szentgyónás.
Plébániai életünk is új kezdethez
érkezett: megválasztottuk az új
képviselőtestületet, s a következő évre új mottóval
készülünk - "meghallani, megszólítani, meghívni" -,
melynek nyomán bátorítok mindenkit, hogy Máriához
hasonlóan legyünk figyelmesebbek Isten Szava, a Szentírás
üzenete iránt, odaadóbban forduljunk embertársaink felé,
ajándékozzuk meg őket személyes figyelmünkkel,
törődésünkkel. Kinga nővér, a tanár kollégák, s
önkénteseink segítségével tesszük ezt a szülők, a
kórházban fekvő betegek vagy épp Makó egyik
lakásotthonában élő fiatalok felé, de szeretnénk folytatni
és az egyház életébe való meghívás és bekapcsolódás felé
bővíteni ezt a szolgálatot. Az advent – még ha egy apró
lépés által is - jelentsen új kezdetet valamennyiünk
életében!
Zoltán atya

Decemberben az ősszel elvetett búza már a hó alatt
álmodik. Ahogy a Nap ősszel erejét veszti, a kis növény érzi,
hogy nem szabad tovább növekednie, terül, bokrosodik,
erősödik, és meglassul a nedvkeringés is benne. Együtt
mozdul majd tavasszal a hosszabbodó nappalokkal, de
most várakozik, hiszen advent ideje van.
Csak az ember nem nyughat ilyenkor sem! Borbála
napján gyümölcsfagallyat tör, beviszi a szobába, ahol
karácsonyra kivirágzik, és ebből következtet a jövő évi
termésre. Ebben van is valami igazság, hiszen a virágrügyek
már nyáron kialakulnak, tehát ha a vázában bőven virágzik
a cseresznye, a barack, így lesz az tavasszal is. Aztán Luca

napján a búzából vetnek cserépbe próbaképpen, ha nagyra
nő, jó termést várnak, de a mag csíraképességéről
mindenképpen meg lehet így győződni. Szenteste az
asztalra teszik, közepében gyertyával, újévkor pedig a
baromfiak kapják meg a lucabúzát. A Gergely naptár
bevezetése előtt Luca napja volt az év leghosszabb napja,
ezért is kellett a „fényhozó” varázslatokat végezni ilyenkor.
Nem kell a „babonás” szertartásokat lenézni, hiszen az
évente újra ismételt rítusok adják a biztonságot, a rendet,
és amit az ember kint elvégez, a karácsonyi nagytakarítást,
az adventi koszorú elkészítését, a süteménysütést, az bent,
az ember lelkében is megtörténik, felkészít az ünnepre!
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HA NINCS BENNEM
SZERETET…
HA A HÁZAMAT ízlésesen ékesítem csodaszép
virágokkal és díszekkel, de nincs bennem
szeretet a családom iránt, nem vagyok más, mint
ügyes lakberendező.
*

HA A KONYHÁBAN fáradozom, a legfinomabb
süteményeket készítem el, ínyenceket is
kielégítő ételeket varázsolok a csodálatosan
megterített asztalra, de nincsen bennem
szeretet a családom iránt, nem vagyok más,
mint egy jó szakácsnő.
*

HA BESEGÍTEK a szeretetszolgálat konyháján,
énekelek az öregotthonban, és minden
vagyonomat jótékonykodásra fordítom, de nincs
bennem szeretet az idős emberek iránt,
mit sem használ nekem.
*

HA SOK JÓ CSELEKEDETET viszek véghez,
megpróbálok becsületesen élni, és kantátákat
zengek a kórusban, de Jézus nem él a
szívemben, akkor nem értettem meg, miről is
van szó tulajdonképpen.
*

A szeretet félbehagyja a sütést, hogy ÁTÖLELJE
a gyermeket. A szeretet otthagyja a díszítést,
és MEGCSÓKOLJA a férjet.
A szeretet a sietség és a stressz ellenére is
KEDVES.
A szeretet NEM IRIGYLI mások pazar házát
és gyors autóját.
A szeretet NEM KRITIZÁLJA a másik életét,
mert nem tudhatja miért olyan.
A szeretet NEM KIABÁL RÁ A GYEREKRE, hogy
menjenek már el az útból, HANEM HÁLÁS,
hogy vannak, és hogy olykor útban lehetnek.
*

A szeretet NEMCSAK AZOKNAK AD, akik vissza is
tudnak adni valamit, hanem éppen
AZOKAT AJÁNDÉKOZZA meg örömest, AKIK EZT
NEM TUDJÁK VISZONOZNI.
*

A szeretet MINDENT ELHORDOZ, MINDENT HISZ,
MINDENT REMÉL, MINDENT ELTÛR.
A SZERETET SOHA EL NEM MÚLIK.
*

A drága étkészlet eltörhet,
a gyöngysor elveszhet vagy tönkremehet,
a földi dolgok nem tartanak örökké, de
a SZERETET AJÁNDÉKA MEGMARAD.
(Ismeretlen szerző)

Országos missziós találkozó
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VÁLSÁG-ÜNNEP
Válság van. Válság a világban, válság az otthonokban, válság a
fejekben. Ki mondja meg, hogyan alakul a jövő? Lesz-e ennivaló, akad-e
fizetett tennivaló? És türelmünk arra, hogy a válaszok megérkezzenek?
Közelednek az Ünnepek. Az üzletek polcai, a reklámok képsorai
kíméletlen és gépies időzítéssel kapcsolnak rá a Karácsony-üzemmódra:
már október végétől havas életérzéssel, Mikulás-mintás jókedvvel
vásárolhatunk. A korai felkészülés, az idő előtti díszletek sürgetnek:
keress, válogass, ne halogass. Készségesen töltik meg tartalommal a múló
időt december 24-ig.
Megindulnak a hitelfelvételre ösztönző reklámok: a kisember
hétköznapi gondjaiból a készpénzes földi angyal segíti ki a családot:
keveset ad sokért. Idén sokszorosára nőtt az izgalom. A válság, amely
egyfelől a gazdaság és piac önámításának, és „előremeneküléseinek",
másfelől a közbizalom nélküli létezés, a szóbeszéd uralmának jelensége,
most még türelmetlenebbé teszi a várakozást. Mekkora lesz a forgalom?
Honnan lesz pénz az ajándékok megszerzésére? Sőt: ér-e még valamit a
pénz, amit erre spóroltunk? Vagy a kérész-logika vagy az áldozat-logika
érvényesül. Mindent bedobni, hogy nagyot „durranjon" az év vége, vagy
elhinni, hogy „nekünk már úgyis mindegy".
A karácsony médiakommunikációja évek óta a 'kivezetés' technikáját
használta: az életérzést tárggyá, a tárgyat a birtoklás lényegévé tette. A
birtoklás pedig maga az életérzés.
„Most ingyen kaphat egy fényképezőgépet ajándékba. A szeretteitől."
Szólt pár éve az utcán járó-kelőhöz egy óriásplakát. A szövetség már nem
a család tagjai, hanem a kereskedő és az egyén között erősödik: Ingyen
kapod tőlem, ha megveteted. Az ünnep a styling és a kreativitás
áldozatává vált.
Készülnek a jelentés nélküli színekben pompázó, feng shui-s adventi
koszorúk, amelyeknek csak a gyertyalángja rövid távú (nem gyújtásra
való), de a műfenyő miatt hosszú életűek. A postások sorra hozzák a
nejlonba csomagolt, tematikus katalógusokat: egyre kedvesebb a pufók
porcelánangyal ruhája, és a régi egyre kevésbé illik a trendszínűre
tervezett karácsonyhoz. A készülődés „befektetés” az ünnepbe. Ha elég
aktívan csináljuk, akkor megtérül. Ha elég nyughatatlanul és sokat
költünk, akkor helyesen használjuk a fennmaradó időt, és jó lesz a start...
Talán indulunk valahová? Nem inkább megérkezünk? Ebben az
elégedetlenségekkel teli vásárlásban, kielégíthetetlen szomjúságban ott
van a félelem is: képesek vagyunk kellékek nélkül is érezni? A médiavilág
agyoningerlő üzenetei után maradt még bennünk érzékenység az
ünnepre? A tárgyak nyelvén van szó a születés szent ünnepére?
Pedig lehetne most végre azt hinni: eljött a nagy pillanat. Elérkezett,
hosszú-hosszú idő után a valódi várakozás lehetősége. A belső utazásé, a
nyugalomé, amely rádöbbent a fontosnak hitt dolgok jelentéktelenné
válására. Amikor vezetőből ismét vezetettnek, keresőből megtaláltnak
érezhetjük magunkat. Olyanoknak, akikhez az égen kibomló jelek újra
erővel szólnak, akiket nem hajt, hanem hív és vár az ünnep.
A pillanat, amire várunk, eljön. Mindig egyszer. Mindig úgy.
Benne ott lesz a gyerekkor, az emésztő vágyakozás az ajtón áttetsző
fények után, benne lesznek a jókívánságoktól kipirult, szeretett arcok és
az ölelések melege. Ott lesz a rituálék, a szertartás megtartó ereje, a
hűség igazsága, az érzés, hogy „ott is gondolnak ránk".
Válság van: az önmagunkkal szembenézés válsága. Advent van és
karácsony jön: a várakozás szabadsága és a megérkezés végtelensége.
Megszületnek a szeretet történetei, amelyek nem fordíthatóak le a
médiavilág Mikulás-jókedvére, mert a beszédük nem kép, hanem lélek.
Szűcs Tamás

I.vh. Emléktábla szentelése Szent Anna utcai feszület megáldása
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HITTANÁRI REKOLLEKCIÓ A PLÉBÁNIÁN
November
26-án
tartott lelki, illetve
szakmai
délutánt
hittanáraink
számára
egyházmegyénk
Kateketikai Irodájának
két
munkatársa
plébániánkon.
A
találkozó az Advent
jegyében telt, az ünnepre való ráhangolódást szolgálták a
közösségépítő játékok, az elmélkedés és az irányított
beszélgetések. Ez a délután jó alkalomnak bizonyult arra,
hogy a munkás hétköznapokon, óraközi szüneteken túl,
hosszabb időt rászánva együtt tudjunk feltöltődni,
tapasztalatainkat megosztani, kérdéseinket megvitatni.
Azt hiszem, minden résztvevő nevében mondhatom,
hogy egy tartalmas, közösségformáló, jó hangulatú
délutánt
töltöttünk
el,
melyből
mindannyian
meríthettünk
úgy
lelkileg,
mint
szellemileg.
NAGY SIKERT ARATOTT A VOX KONCERTJE
A SZENT ISTVÁN TEMPLOMBAN
Szombaton este a Szent
István
templomban
adott
koncertet a VOX együttes, s
megáldották a templom falán
újonnan
elhelyezett
emléktáblát.
A
templom
padjai teljesen megteltek, így sokan csak állva tudták
végignézni a koncertet.
Bojtor Boglárka – Makó
A volt Császári és Királyi 4. Huszárezred bajtársai
emlékére állított tábla átadásán dr. Halmágyi Pál,
nyugalmazott múzeumigazgató emlékezett meg az ezred
történetéről. Beszédében több, a makóinak ismerős név
is felhangzott. Ezt követően Pálfai Zoltán plébános
áldotta meg a felújított emléktáblát.
Az ezt követően tartott koncertnek olyan fény- és
hangtechnikája volt, ami talán még sosem ezen a
helyen. Ezt maga a plébános mondta, aki már a VOX
koncertje előtt kiemelte
a zenészek tehetségét.
Hozzátette: reméli, mindenki megtalálja magában azt a
talentumot, melyet majd a közjó javára tud
kamatoztatni, és átadni embertársainak.
Az együttes tagjai maguk is a közösség aktív tagjai, és
becsülendő, hogy nagyközönség előtt is megmutatják
tudásukat, tehetségüket. A közönség tagjainak
korosztálya szélsőséges volt, de bebizonyosodott, hogy a
VOX mindannyiuknak számára élményt tudott nyújtani.
forrás: Makó Híradó
Az együttes tagjai: Dobó Péter, Juhász
István, Kiss Attila, Lakatos Bence,
Marjai Péter, Miklai Zsolt, Tóth Zsolt,
Vízi Gábor és Majoros Ildikó
vendégművész
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November 16-án zajlott le egyházközségünkben a
Képviselőtestületi választás. Az új testület tagjai: Pálfai
Zoltán plébános, Cseh László, Tóth Zsolt, Fidelis nővér, Dr.
Nagy Jenő, Baranyi Katalin, Dr. Orbán Imre, Szabó Anita,
Kun Antal, Dr. Bartha Attila, Farkas László, Hajdúné Siket
Márta, Dobó Péter, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Attila, Majoros
Márton, Mészáros Ildikó, Szabó Gábor, Juhászné Rácz Zita.
A mandátumuk öt évre szól. Áldás kísérje munkájukat!

MUNKÁS MISSZIÓ ŐSZI TÁBORA MAKÓN
2014.10.26-29-ig volt Makón a Szent Erzsébet házban a
Munkás Misszió őszi tábora, ahol közel harminc fiatal vett
részt az Egyházmegyénk több településéről.
Táborunk egyik magassága volt, hogy 26-án vasárnap a
fiatalokkal felmentünk a Szent István templom tornyába
és megnézhettük a Makói éjszaka fényeit, lenyűgöző
látvány tárult elénk.
A tábor ideje alatt körbejártuk a várost, sok híres helyet
megnéztünk.
Egyik nap a fiatalokkal kisétáltunk Bogárzóra, ahol jót
játszottunk és igazi közösségi élményekben volt részünk.
Táborunk nagyon jól sikerült a
résztvevők visszajelzései alapján.
Ezúton
is
köszönjük
a
vendéglátást és a sok segítséget
Pálfai Zoltán plébános atyának és
a makói egyházközség híveinek.
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• Szeptember 3-án, az esti szentmise után különleges eseménynek lehettünk

•

•
•

•

•

•
•
•
•

részesei.
Egy
motoros
baráti
társaság
kérésére Zoltán atya megáldotta a templom előtt felsorakoztatott
járműveket.
Szeptember 14-én került sor az immár hagyományos tanévkezdő Veni Sancte
Szentmisére, melynek keretében meghallgattuk a nyári táborokról szóló beszámolókat,
majd közösen kértük a Szentlélek segítségét a következő tanévre. Ezután Zoltán atya
megáldotta az iskolatáskákat. A szentmisét követően a Szent Gellért utcában felállított
kereszt avatásán, megszentelésén vehettünk részt.
Október 4-én tartották a Rózsaeső Imanapot az újvárosi Szent László Király Templomban.
A hagyományos programok mellett volt tanúságtétel és levélírás Szent Teréznek.
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!Szeretettel hívunk és várunk minden kicsi óvódás
gyermeket vasárnaponként a 9 órás szentmise alatti foglalkozásunkra. Ennek célja, hogy
lassan – lassan megtanulják ők is, és lépésről – lépésre bekapcsolódjanak ők is a
szentmisébe. A bátrak hozzanak magukkal kis csengőt! Helyszín: sekrestye feletti terem:
oratórium.
A szerzetesek évének nyilvánította 2015-öt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő ezt a
Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójának tagjai előtt hirdette meg Rómában. A pápa azt
mondta: olyan férfiakról és nőkről van szó, akik felébreszthetik a világot és küldetésükkel
a világ minden részére eljuthatnak. Vatikáni statisztikák szerint 2010-ben az egész világon
összesen majdnem 800 ezer szerzetes szolgált.
A Szent Erzsébet Karitász csoport a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében tartós élelmiszergyűjtést
rendezett a TESCO makói áruházában november 28-án, pénteken, délután illetve 29-én, szombaton délelőtt és
délután. Az összegyűlt adományokból a makói rászoruló családokat szeretnénk karácsony előtt megajándékozni.
Minden adományt hálásan köszönünk a rászorulók nevében!
November 29-én, szombaton 15 órától adventi koszorúkészítésre vártuk a kicsiket és nagyokat a plébániára. Az előző
évekhez hasonlóan, egy jó-hangulatú délutánja volt mindenkinek.
November 30-án kezdetét veszi az advent. A 9 órai szentmisén, melyen meggyújtottuk az első gyertyát, a SZIGNUM
diákjaival közösen vettünk részt. Ugyanezen a napon este 6 órakor a városi gyertyagyújtáson fellép templomunk
zenekara, a VOX.
December 5-én, pénteken este 17:30-kor templomunkban adventi, jótékonysági koncertre kerül sor. A koncerten
városunk három énekkarának műsorát hallhatják az érdeklődők. Az adományokból helyi, rászoruló családokat fogunk
megajándékozni.
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 !
Adventi programok a plébánián:
Nov. 29., szombat, 15.00.: adventi koszorúkészítés a plébánián
Nov. 30., vasárnap, 9.00.: adventnyitó szentmise a SZIGNUM diákjaival és tanáraival
Advent minden vasárnapján a 9.00. órai szentmisében egy-egy közösség vezeti a gyertyagyújtást.
Dec. 1-től minden hétköznap 6.00-tól: rorate, hajnali szentmisék. Utána szeretetvendégség.
Dec. 5., péntek, 17.30.: adventi kórushangverseny a templomban, majd
szeretetvendégség. Sütemény felajánlásokat elfogadunk.
Dec. 7., vasárnap: a 9.00. órai mise végén érkezik hozzánk a Mikulás.
Dec. 15., hétfő, 16.30.: szentmise és élelmiszercsomagok osztása rászoruló
családoknak a templomban
Dec. 24., szerda, 15.00.: a betlehemi láng szétosztása a templomban
Dec. 24., szerda, 23.45.: zenés áhítat, majd éjféli szentmise

Elhunyt lelkipásztorok:
Dr. Bányai János, Dr. Fila Béla
Elhunytak: Halmai László, Bozsogi Imréné, Nacsa
Ferencné, Mezei János, Köblös Antal, Kovács Bálint,
Lőcsei Ferenc, Gruber Erzsébet, Kapota Sándor,
Lenhardt János, Joó Józsefné, Suhajda Mihályné
Házasságkötések: Oláh Gábor és Wébel Csilla;
Hupuczi Péter és Molnár Éva; Tóth-Kása Zsolt és
Molnár Hajnalka
Keresztelők: Szabados Letti Bíborka, Szabó Roland,
Nyerges Benedek, Balázs Lora, Madarász Zoltán
Dávid, Bálint Nándor, Bálint Lőrinc, Bálint Vince

MEGHALLANI

-Milyen süteményt
szeret a kannibál ???
-Térd kalácsot.
-Mennyi a pálinka és
az aszpirin összege?
-?????
-11, ugyanis a
pálinka üt, az
-Mi a szekér HD
verziója? TÉRFOGAT! aszpirin meg hat, és
ugye üt meg hat az
tizenegy.
Két székely
beszélget:
- Te, Áront mégsem
holnap temetik,
hanem pénteken.
- Miért, jobban van?

M E G S Z Ó L Í TA N I

Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztő: Szűcs Tamás
Tördelés: Hudák Szabolcs
Fejléc: Brzózka Marek
Fotó: Majoros Márton,
Mészáros Ildikó
A szerkesztőség címe:
Szent István Király
Plébánia
6900 Makó,
Szt. István tér 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
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