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Karácsony

„A keresztény képes kisebbedni, hogy az Úr növekedhessen a saját és mások szívében.” (Ferenc pápa)
Anya és gyermeke
Gyermekként mindenkinek, de a legtöbb olvasónak szülőként is van eleven tapasztalata, szívünkben élő
emléke arról, mit is jelent szülőnek, gyermeknek lenni, miben rejlik az anya-gyermek kapcsolat mélysége. Azt
hiszem, nehezen lehet vitatkozni azzal, hogy az anya és gyermeke találkozásában tárul fel számunkra a lét legmélyebb titka: az élet megjelenése, hordozása, születése és cseperedése. Az anya és a gyermek kettő, és mégis
egy: „vér a véremből, lélek a lelkemből”. Csak egy anya tudja igazán, mit jelent a gyermek születése, és csak
egy gyermek tudja igazán, mit jelent az anya elvesztése.
ÜNNEPI MISEREND:
december
24.
Ezekben az ünnepi napokban azt a titkot szemléljük, hogy Betlehemben
15.00.: a betlehemi láng szétosztása a templomegy gyermek képében jelent meg az Üdvözítő, az Úr Krisztus, ehhez pedig Isten
egy édesanyát választott eszközül. Tette ezt „értünk, emberekért, a mi üdvössé- ban
23.45.: karácsonyi orgonazene és Jézus szülegünkért” – ahogy a hitvallásban imádkozzuk. A Gyermek felől reánk sugárzó
tésének
megéneklése
karácsonyi fény egy jel: a Felülről érkező, minket százszor, ezerszer meghaladó
24.00.: éjféli szentmise (a Makói TV élőben
Szeretet jele, Ő az „Emmanuel”, a „velünk az Isten” (Mt 1,23), aki végérvényeközvetíti)
sen elkötelezte magát az emberiség mellett, akinek folyamatos jelenléte bizonyítja, hogy Isten visszavonhatatlanul a mi pártunkon áll. A Szentírás első nagy december 25.: Karácsony ünnepe
9.00.: ünnepi szentmise, benne pásztorjáték
részében, az Ószövetségben elsősorban grandiózus jelenetek, történelmi távla18.00.: szentmise
tú tapasztalatok nyomán találkozunk Isten odafordulásával az emberek felé.
december
26.: Karácsony másnapja, Szent István
Karácsony üzenete ezzel szemben valami nagyon személyes, nagyon belső, márelső
vértanú
ünnepe
már intim: egy anya ölén védtelenül, gyengén és szegényen nyugvó Gyermek.
9.00.: szentmise
Szent Ágoston talán éppen ezért meri állítani: „Deus in minimis maximus” („a
18.00.: szentmise
legkisebbekben a legnagyobb az Isten”). Isten tehát az anyai és gyermeki szeredecember
28.: a Szent Család vasárnapja
tet kölcsönösségében, annak törékeny kicsinységében mondott igent a világra.
9.00.: a szentmise keretében a családok megálNe feledjük el azonban, hogy Mária és Jézus kapcsolata nem ér véget
dása 18.00.: szentmise
Karácsony misztériumával. Az anya mindvégig jelen van Fia mellett, elkíséri egészen a keresztig, s minden valószínűség szerint ő is ott van a bezárkózó, félelem- december 31.
18.00.: év végi hálaadás
mel teli apostolok között Húsvét estéjén egészen addig, amíg be nem tölti őket
23.00.: énekes imádság a világbékéért
a Szentlélek tüze. A megváltás nem a Karácsonyhoz, hanem a Húsvéthoz kötőjanuár 1.: Újév, Szűz Mária istenanyaságának
dik, ezért a keresztény ünnepek sorában a Karácsony „csak” a második, hiszen a
Krisztus-hívők pusztán a IV. század második felétől kezdték megünnepelni Jézus ünnepe
9.00.: ünnepi szentmise
születését. 200-250 évig a kereszténységnek nem volt Karácsonya! Akkoriban
18.00.: szentmise
ugyanis azt gondolták, hogy hitünknek egyetlen igazi ünnepelni valója van: az,
január
4.: Karácsony második vasárnapja
hogy Jézus Krisztus szenvedett, meghalt és feltámadt. Éppen ezért Karácsony
9.00.:
szentmise
szent éjszakáján sem pásztorjátékot játszik a pap a hívekkel, hanem a kenyér és
18.00.:
szentmise
a bor átváltoztatásának erejével az Úr halálát hirdeti, amíg el nem jön. A Föltájanuár 6.: Urunk megjelenése (Vízkereszt)
madott válik tehát jelenvalóvá a szent éjszakán és minden egyes szentmisében a
8.00.: iskolai szentmise
szent színek alatt, s lesz lelkünk vendége a szentáldozásban.
18.00.: szentmise
Ezekben a napokban szemléljük tehát Karácsony misztériumát, adjunk
január 11.: Urunk megkeresztelkedése
hálát a Gyermekért, az Édesanyáért, hiszen Isten valóban a testvérünk lett, Má9.00.: szentmise
ria által testet öltött, velünk járta az élet útját és velünk marad mindörökké.
18.00.: szentmise
Zoltán atya
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Reményik Sándor: Csendes csodák
Melitskó Saroltának
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Evezz a mélyre! Vallomások, történetek, gondolatok a
megszentelt életről
A Laudetur
KÖNYVESPOLCRA Kiadó által szerkesztett kötetben egyházi és világi személyek vallanak életükről, a keresztény hithez való viszonyukról. A cím Lukács evangéliumára
emlékeztet bennünket, amikor Jézus
meghívta első tanítványait.

„Szitáló, halk szirom-csodák…”
Reményik Sándor, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő költője. Ez a verse igazi adventi vers: a karácsony előhírnöke. Ha nem
vennénk tudomást az ajánlásról, azt hihetnénk, hogy önmegszólító versről van
szó, ám Melitskó Sarolta Reményik Sándor egy barátnője volt, így ő a valódi
címzett.
A költemény egy tiltással kezdődik: „Ne várd, hogy a föld meghasadjon…”, s ugyanez a tiltás int türelemre, illetve odafigyelésre a vers utolsó versszakában: „Ne várj nagy dolgot életedbe”…
A vers már alliteráló címében „csendes” csodákat jelöl meg, az első szakasz első két sora pedig egy látványos büntetést idéz elénk: az Úr kénköves
tűzesővel sújtotta bűneikért a szodomaiakat, csak Lót és családja menekülhetett (volna) meg, de Lót felesége – aki a tiltás ellenére visszanézett Szodomára
– sóbálvánnyá vált. A vers szerint életünkben nem a számonkérésre és a büntetésre kell elsősorban odafigyelnünk, mint inkább az apró, ámde lényeges
történésekre.
A második versszak a befelé figyelésre hív. Vedd észre, hogy élsz! Csodálkozz rá, hogy az életet ajándékba kaptad a Jóisten végtelen kegyelméből.
Az életed az első csoda:
„Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?”
(3. vsz.) A második csoda: a világegyetemben való létezés. A kozmosz
mélységeiben megbújó csillagok általában a társtalanságra utalnak a magyar
költészetben (kozmikus magány – ld. Vajda János versei). Ez itt is megfigyelhető: az „árva lelked” kifejezés utal rá. Reményik különválasztja tehát a test és a
lélek kettősségét; a 3. versszakban tehát a test helyett a lélek kerül a középpontba.
A 4. versszak a rácsodálkozásé. Minden viszonylagos: az árnyékok szemlélése és változandósága éppúgy, mint a fent és lent valósága. A földi világ a
Mennyországnak csak leképeződése lehet. A négy költői kérdés közül ebben a
szakaszban kap helyet kettő. Egy személyes élményem is kötődik ehhez: épp
bicikliztem, amikor a felhők úgy vonultak az égen, hogy a fák árnyéka szétnyílt
előttem, amerre mentem. Tényleg csodának éltem meg.
Az utolsó versszak hordozza az igazi értelmet, megint kijelentéseket látunk. Az ismételt felszólítás nyomatékosít, majd a törékeny, pici dolgokra mutat – a pillanatnyi életű, rögtön elolvadó hópehely-csodákra, s tudatosítja: a
picinyben lásd meg a végtelent! A tiszta hópehely a Mennyből alászálló élet
jelképe lett:
„Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.”
Minden pici jel azt hirdeti: közel van a Megváltó megszületésének ideje.
Várd, mert közel van: már 3 gyertya ég az adventi koszorún!
Mészáros Ildikó

Keresse honlapunkat: www.makobelvaros.hu !
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Mennyei hangok
2014. december 5-én számunkra másként kelt fel a nap. Nemcsak azért, mert másnap a
Mikulást vártuk, hanem azért is, mert a Szent István Király Plébánia ünnepi adventi hangversenyt hirdetett.
Korai kezdést ajánlottak a szervezők. A hamar leszálló decemberi estben fekete árnyként
közelítettek a zeneszeretők a pompásan kivilágított templom felé. Az érdeklődők hamar
megtöltötték a gyönyörű templomot. A padsorok benépesültek a kíváncsi hallgatósággal.
Pálfai Zoltán Atya köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva az advent jelentését, majd
meggyújtotta az első gyertyát a templomi adventi koszorún.
A Kicsinyek Kórusa vonult először az oltár elé, hogy csilingelő hangjukkal megtöltsék a remek akusztikájú templombelsőt. Az ősi
falak között csakúgy szálltak a mennyei hangok!
Műsorukban felcsendültek ismert magyar és latin nyelvű karácsonyi dallamok, melyek mind-mind a Kisjézus születését várták,
dicsérték.
A nagyobbak, a Bartók Kórus tagjai rutinosan szerepeltek, érződött, hogy ők már sokszor álltak dobogón. Repertoárjukat nemcsak ősi dallamok, hanem mai modern, ismert énekek is színesítették. Kodály országában jó volt együtt hallgatni a kicsinyeket és
a felnőtteket. Ugyanis az est hátralévő részében a Makói Dr. Mihálka György Vegyeskar vette át a stafétát. Műsorukon szerepelt
XV. századból való három szólamú kánon éppúgy, mint a Győzelmi kórus a Júdás Makkabeus című oratóriumból, egy néger spirituálé és mai zenemű is.
Méltó befejezésként hallhatták műsorukban a megunhatatlan Kodály: Esti dalt, mellyel egyúttal megköszönték a lehetőséget, a
tapsot. Majd áldott ünnepeket kívántak.
Köszönet illeti a kórusok felkészítésében a két karvezetőt is: Gilinger Ildikót és Daróczi Szilviát!
Végül az együtténeklés örömét élvezhette apró és idősebb, miközben felcsendültek az ismert karácsonyi népénekek.
Miután a hangverseny véget ért, a kicsinyek felülhettek a Mikulás szánjára, és "körbeutazhatták a mesés Lappföldet", az ajándékosztó hazáját. Addig a felnőttek az agapén kóstolhatták a finom süteményeket és a forralt bort.
Lélekben feltöltődve térhettünk haza otthonainkba. Ezek után még sokáig fülünkben csengtek a mennyei hangok.
" Énekelj! És haladni fogsz, Haladj! És énekelni fogsz!" (Szent Ágoston)
Hajdúné Siket Márta
Karitász munkánk szépsége az adományosztás
A Szent Erzsébet Karitász Csoport szeretetszolgálatának kiemelkedő eseménye volt a december 15-i adventi adományosztás, melyen közel kétszáz család adventi készülődését
tettük szebbé szent misével, ajándékokkal.
Templomunk megtelt a nagycsaládosok, életüket egyedül tengető nehéz sorban élő emberekkel. A Szent Mise előtt
ünnepi köszöntővel fogadtuk az egybegyűlteket, mellyel a célunk, hogy Jézushoz vezessük az embereket:
„KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREK!
Mély tisztelettel és szeretettel köszöntök Mindenkit Pálfai Zoltán plébános atya és a Szent Erzsébet karitász
Csoport nevében ezen a kegyelemteljes adventi
napon.
Az advent várakozás, hogy Jézus megszülessen
a szívünkbe … Krisztus Születésének ünnepe
pedig elválaszthatatlan a keresztségtől, hiszen
általa születünk újjá Krisztusban, ezért köszöntőmben a keresztség felvételének fontosságát
is szeretném kiemelni!
Kedves Testvérek! A szocializmusban hosszú
évtizedeken át tiltották a vallás gyakorlását. A II. világháború
előtti békeidőkben természetes dolog volt, hogy vasárnaponként mindenki ment a templomba szentmisére, és szentségekhez járult, amely korszak erkölcsös és erényes életvitelt bírt. A
rendszerváltással a szívekben nem történt meg a visszatérés a
vallásos élethez…
…Azért gyűltünk ma össze, hogy az adventi készülődést szebbé
tegyük ezzel a szeretetvendégséggel, élelmiszercsomaggal, játékkal.
A Szent Erzsébet Karitász Csoportunk gyűjtőmunkája nyomán
200 adománycsomag állt össze. Köszönetet mondunk a TESCO
Áruház vezetőinek, hogy lehetőséget biztosítottak a gyűjtésre,
és a TESCO adományozó vásárlóinak. Köszönet egyházközsé-
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günk híveinek a perselyadományokért, amely 80 ezer Ft lett.
Köszönet a Dr. Mihálka György Városi Vegyeskar, a Bartók Kicsinyek kórusa és a Bartók Gyermekkar tagjainak a jótékonysági koncertezésért és a koncerten adományozóknak, ahol 125
ezer Ft gyűlt össze a mai napi ajándékozás érdekében.
Köszönetet mondunk Béres Józsefnek, a béres cseppek feltalálójának, Kacsner Istvánnak, Szűcs Gábornak, Tokár Gyulának az
adományokért.
És köszönet a tanintézmények vezetőinek, hogy együttműködésük által a meghívások a legmegfelelőbb családokhoz jutottak.
A Szent Erzsébet karitász Csoportunk tagjait szeretném bemutatni, akik önkéntes munkájukkal, minden
ellenszolgáltatás nélkül, Jézus Krisztus iránti
szeretetből végzik szolgálatukat egész évben
több területen, melynek egyik legszebb eseménye a mai napi ünnepség: Baranyi Katalin,
Börcsök Irén, Csertus Sándorné, Dobó Dolli,
Hajdúné Sípos Márta, Kissné Joó Judit, Kovács
Ágnes, Tóth Istvánné, Tóthné Lídia, Vargáné
Daróczi Ilona és én magam.
A legfontosabb közlendőt a végére hagytam
a köszöntőnek. A most következő szent mise a jelenlevőkért lesz
felajánlva! A legnagyobb kegyelmi kiáradást a szent mise felajánlás által kapjuk. Krisztus keresztáldozatát ajánlja fel a felszentelt pap értetek ebben a szentmisében. Kérem, hogy fogadjuk kellő áhítattal, figyelemmel és csendben.
A szentmise után következeik az adományosztás és a szeretetvendégség.”
A köszöntőt követő mise, csomagosztás, agapé után a
meghívottak örömmel és hálás szívvel köszöntek el, mi pedig, a
karitász munkánk boldogság felhőjébe burkolózva bontottuk ki
Farkas Éva Erzsébet Polgármesterasszony ajándékkosarát, melyet ezúttal is köszönünk.
Kovácsné Joli
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Mit tehet az Egyház a békéért a mai világban?
Eme kérdésfölvetés kissé közhelyesnek tűnhet, de Márai óta tudjuk,
hogy : „ a közhely az emberi gondolkodásban összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét.” A kérdésfölvetés tehát fontos.
Napjainkban egyre több hírt kapunk a közel-keleti háborús konfliktusokról Szíriából, Irakból, Pakisztánból, s szomszédunkból, Ukrajnából,
melyek sürgetően megoldásra várnak. Egyre valószínűtlenebb, hogy
diplomáciai úton rendeződhet a probléma. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai sem értenek föltétlenül egyet a kialakult helyzet
elégséges megoldásában. Az ENSZ megalakulásának legfőbb célkitűzése éppen az volt,
hogy ne ismétlődjön meg az, ami 1939 és 1945 között megtörtént. 1945.február 4-én
találkozott Churchill, Roosevelt és Sztálin a Krím félszigeten lévő Jaltán. Itt egyeztek meg
az ENSZ alapelveiben, melyet később dolgoztak ki San Franciscóban 1945. április és június
között. Az ENSZ Alapokmánya szerint e szervezet fő feladata a béke megteremtése és a
biztonság fenntartása. Ma már szinte minden független állam tagja az ENSZ-nek – 193
ország. A Vatikán, mint független állam nem tagja, csupán megfigyelői státusza van, azaz
részt vehet – de nem kötelező jelleggel – minden közgyűlésen.
A Katolikus Egyház sokat tett és tesz is a békéért. II. János Pál Pápa, akit „utazó
Pápának” is hívtak egykor, sokszor fölemelte szavat a háborúk ellen és mielőbbi befejezését követelte. Felszólította a feleket, hogy diplomáciai úton rendezzék konfliktusaikat.
Idősebbek talán emlékeznek még, hogy 2003-ban II. János Pál Pápa erősen tiltakozott az
iraki háború ellen olyannyira, hogy elküldte egyik bíborosát az akkori amerikai elnökhöz
(George W. Bush-hoz), hogy jobb belátásra bírja. Követelte, hogy diplomáciai úton, az
ENSZ közben járásával és segítségével találjanak megoldást a kialakult helyzetre. A világ
számos területén előfordul napjainkban, hogy súlyosan megsértik az emberi jogokat.
Ezek leginkább az élethez való jogban és a vallásszabadsághoz való jogban érhetők tetten.
Ferenc Pápánk elődeihez híven minden év január 1-jén - mely egyben a béke
világnapja is – üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek. A lassan magunk mögött hagyott esztendő első napján a Szentatya „A testvériség a béke alapja és
útja” című üzenetében hangsúlyozta a béke fontosságát: ”A testvériség az ember alapvető dimenziója, ugyanis társas lények vagyunk. Ha ezt az életben felismerjük, akkor úgy
tekintünk minden személyre és úgy fordulunk felé, mint igaz testvérünkhöz. A testvériség
érzése nélkül lehetetlen igazságos társadalmat, erős és tartós békét építeni. És itt azonnal eszünkbe kell, hogy jusson, hogy a testvéri érzést az ember általában a családban
sajátítja el, a családtagok, főként az édesapa és az édesanya felelős, egymást kiegészítő
feladatai révén. A család minden testvériség forrása, és ezért a béke alapja és elsődleges
útja is, s ezért az a hivatása, hogy szeretetét árassza ki az egész világra.”
Föltehetjük a kérdést, hogy ezen üzenet: hoz-e valamilyen eredményt? Tartós
lesz-e? Egyáltalán mi keresztények tudunk-e valamit tenni saját kis világunkban, közösségünkben?
Nos, a választ fentebb olvashattuk. Ahogy azt a Szentatya is hangsúlyozta: testvériség
nélkül nem tudunk igazságos társadalmat építeni, erős és tartós békét sem.
Az Egyház, ha a diplomáciában nem is tud meghatározó szerepet betölteni, annál inkább megtudja szólítani az egész világot, hiszen a Szentatya üzenete mindenkihez
eljut, s ez valamilyen kapaszkodót jelenhet számunkra.
Ferenc Pápánk üzenete zsinórmértékül kell, hogy szolgáljon mindenkinek.
Nagypál Csaba

-Mi az abszolút nagyképűség?
Mi az abszo- -???
lút pletyka? -Ha egy giAmikor a
liszta azt
néma elmondja,
mondja a
hogy mesüketnek,
gyek pecázhogy a vak
látta a bénát ni!
futni!
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Áldott, szeretetteljes,
békés
Karácsonyi
ünnepeket
és
Boldog Új Esztendőt
kívánunk
az egyházközségünk
minden tagjának,
olvasóinknak!

M E G S Z Ó L Í TA N I

Megszűnik a makói katolikus gimnázium
- általános iskolaként folytatják
Jövő június közepétől megszűnik a
SZIGNUM kollégiuma, a mostani 12-esek
és 11-esek elballagása után pedig a gimnáziumi oktatás is az intézményben döntöttek róla a fenntartó Boldogasszony
iskolanővérek. Az érintettek szülők és a
tantestület is a közös szülői értekezleteken értesültek minderről Szűcs Péter
igazgatótól.
A szegedi társintézménybe, a szintén a Boldogasszony iskolanővérek által
fenntartott Karolina Gimnáziumba helyezik át a gimnáziumi oktatást a makói
Szent István Egyházi Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégiumból 2015 szeptemberétől, azaz a jövő tanévtől.
- A jelenlegi 12. g. osztályt nem érinti a
változás, s még a 11. g. is a SZIGNUM-ból
ballaghat el - tudtuk megSzűcs Péter igazgatótól. Hozzátette: a jelenlegi 910. g. osztályosok számára a továbbhaladást biztosítják a szegedi Karolina Gimnázium megfelelő osztályaiban, melyekbe
mindenféle felvételi eljárás nélkül veszik
át a gyerekeket. A szegedi bejáráshoz a
bérletet és az igény szerinti kollégiumi
elhelyezést a Boldogasszony iskolanővérek biztosítják számukra.
A SZIGNUM igazgatója közölte: a
2007-ben a Boldogasszony iskolanővérek
fenntartása alá került intézmény, vonzó
oktatási profiljának és elhivatott tantestületének munkájával sikeresen tudta megszólítani a makói és környékbeli
családokat és diákokat, de a legtöbb vidéki szülő már nem igényelte a kollégiumi
elhelyezést gyermekének. Így a 2004-ben
épült, 4 évvel ezelőtt még 90-nél is több
kollégistának otthont adó kollégiumban
már a létszám 16-ra csökkent, ezért a
tanév végén, azaz jövő június közepén
bezárják, hogy majdan más oktatási célokra hasznosítsák.
A következő tanévben a SZIGNUM
a megmaradt 10 gyermeket a Pulitzer
kollégiumban szeretné elhelyezni, erről
már tárgyalásokat folytatnak a makói
tankerülettel.
A SZIGNUM kollégiumának megszűnése
3 fő létszámleépítéssel jár majd. A gimnáziumi tanárok az általános iskolában folytathatják a munkát. A döntést befolyásolta a kormányzati szándék is a gimnáziumi
férőhelyek csökkentése - a szakképzés
javára.
A SZIGNUM - melynek a nevéből is
kikerül a gimnázium szó - fokozatos leépítést követően a jelenleg is magas színvonalú általános iskolai képzésre koncentrál majd.
Korom András
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