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Húsvét

„Segítsünk az embereknek, hogy fölfedezzék
a keresztény üzenet örömét:
a szeretet és az irgalmasság üzenetét.”
(Ferenc pápa)
Az Evangélium öröme II.
Ferenc pápa apostoli buzdítása nemcsak a papoknak és püspököknek, hanem minden kereszténynek szól: engedjük be
életünkbe azt az örömöt, melyet egyedül Isten tud
nekünk ajándékozni. Mert áthatják ugyan életünket a
különböző élvezetek, a vidámság, sőt a humor, de
ezek múlandók, nem tudnak tartós és mély örömet
biztosítani számunkra. Az ilyen öröm máshonnan,
Istentől származik.
Mert elgondolkodtunk már azon, honnan van szívünkben újra és újra remény? Vagy honnan merítünk
erőt a megbocsátáshoz? Honnan fakad föl az emberben az ének? Vagy mitől képes felülmúlni és legyőzni
önmagát? Ez a többlet, s az ebből fakadó igazi, mély
öröm a föltámadás öröme, az Evangélium öröme! Az
evangélium mint szó ugyanis nemcsak egy bibliai irat
műfaji megjelölése, hanem maga a keresztény üzenet
is: Jézus nemcsak élt, szenvedett és meghalt, hanem
bizony föl is támadt és él! Tehát nem lehetünk olyan
keresztények, akik állandóan csak a nagyböjtben és a
nagypéntekben élünk Húsvét nélkül! Templomainkban még mindig sokkal több a kereszt, mint a feltámadásra való bármiféle utalás. Ha másra nem, legalább a húsvéti gyertyára tekintsünk fel mindig úgy,
mint a föltámadott Krisztus közöttünk való világító
jelenlétének szimbólumára! A (húsvéti) gyertya
ugyanis azáltal, hogy feláldozza magát, fényt és egyben meleget ad az embereknek. Mert – írja Ferenc
pápa – „az élet olyan mértékben növekszik és érlelődik, amilyen mértékben odaajándékozzuk mások életéért.” A szeretetből vállalt áldozat megtermi gyümölcsét. Ez az igazi öröm!
De honnan vegyük ehhez az erőt, a bátorságot, az
ötleteket? Tudnunk kell, hogy ez nem a mi erőnk. Az
áldozathozatal, az evangélium hirdetése, az egyház
építése nem a mi művünk. Nálunknál sokkal na-

gyobb erők működnek általunk! Nekünk csak egy feladatunk
van: engedni, hogy Isten ereje átjárjon minket. Olyan szépen
ír ennek észrevétlenségéről és vitalitásáról Ferenc pápa:
„Jézus feltámadása nem múltbeli dolog; életerő lakik
benne, amely átjárta a világot. Ahol úgy látszik, hogy
minden meghalt, ott apránként mindenfelől a feltámadás csírái jelennek meg. Olyan erő ez, amelynek nincsen párja. Igaz, sokszor úgy látszik, mintha Isten nem
létezne: nem csillapodó igazságtalanságokat, rosszaságokat, közömbösséget és könyörtelenséget látunk.
Azonban bizonyos az is, hogy a sötétség közepette
mindig felfakad valami új, ami előbb vagy utóbb termést hoz. Egy legyalult mezőn az élet makacsul és ellenállhatatlanul visszatér.”
Más szóval a Krisztus föltámadásába vetett hit egyfajta belső bizonyosság, meggyőződés és remény, hogy
Isten minden körülmények között tud cselekedni, a
látszólagos kudarcok ellenére is. Minden szenvedésnek, minden áldozatnak van értelme, ha Őáltala, Ővele
és Őbenne hordozzuk. S ekkor tud a világba beleszületni valami új, visszatérni valami friss, felfakadni és elterjedni valami szép, valami jó, maga az ÉLET. „A feltámadott és dicsőséges Krisztus reményünk mély forrása,
segítsége pedig nem marad el, hogy teljesíthessük a
küldetést, melyet ő maga bíz ránk.” Mert „a küldetés
nem életem egy része vagy díszítőeleme, amit elhagyhatok, nem függelék vagy csupán egy életem sok öszszetevője közül. Olyasvalami, amit nem tudok kitépni
önmagamból, hacsak nem akarom tönkretenni magamat. Küldetés vagyok ezen a földön, ezért vagyok ebben a világban. Fel kell ismernünk tehát, hogy küldetésünk van a világ megvilágosítására, megáldására, éltetésére, felemelésére, gyógyítására és szabadítására.”
Induljunk hát ezzel a húsvéti örömmel!
Áldott Húsvétot kívánok minden testvérünknek!
Zoltán atya

Aki szeretetből Istennek ajándékozza magát, biztosan termékeny lesz (vö. Jn 15,5). Ez a termékenység gyakran láthatatlan,
megfoghatatlan, nem lehet lekönyvelni. Az ember jól tudhatja: élete teremni fog, anélkül hogy tudná, hogyan, hol és mikor. Bizonyos abban, hogy szeretettel végrehajtott tettei közül egyik sem hiábavaló, másokkal való törődése nem vész el, nem eredménytelen Isten iránti szeretetének egyetlen tette sem, nem vész el a nagylelkű fáradozás, a szenvedéssel teli türelem egyetlen tette sem.
(Ferenc pápa: Az Evangélium öröme 279.)
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Ezra Pound:
A jócimbora balladája
Zelotes Simon mondja,
kevéssel a keresztre feszítés után
Hát elveszejté legjobb cimboránkat
Papok s gazok szégyenkeresztje?
Izmos legény volt, hajh, a cimboránk:
A hajókat s a nyílt tengert szerette.
Midőn bekerítették emberünket,
Mosolygott ajka, az áldott.
„Ezek hadd menjenek – szólt ránk mutatva –,
Vagy átkom hull reátok!”
Így szabadultunk a dárdagyűrűből –
Ő nézte a hordát, s felnevetett:
„Miért nem fogtatok el, midőn magamban
Róttam az utcákat s tereket?”
Aromás bort ittunk, rubinpirosat,
Hogy legutószor együtt ült velünk –
Nem kappan pap, de férfi volt a talpán,
S jó cimbora volt: a mi emberünk.
Az ám! Midőn a szent és tiszta hajlék
Pénzváltók üzlete lett,
Hogy verte a kufárokat!
Kezében csattogtak a kötelek.
Nem fogják könyvbe zárni őt, tudom,
Bár gonddal írják lapjait s nagy ésszel:
Tenger fia volt, nem kopasz tudós,
Ki molyrágott iratcsomókba vész el.
Bolondok! Azt hitték, hogy tőrbe kapták,
S már örvendeztek is halálán.
„Menyegzőre megyek – így mondta ő –,
Pedig tudom: keresztfa vár rám.

Láttátok: vakot, bénát
gyógyítottam;
S a halott szíve újra
melegen vert –
Most láttok újabb,
szomorú csodát:
Hogy mint gyaláznak
meg egy igaz embert.”
Isten fia volt a hű cimbora,
S munkált a testvérek javán.
Láttam, mint rémített meg százakat,
S én láttam őt a fán.
Szöget vertek belé, s ő nem sikongott,
Pedig dőlt már a vére, mint patak;
Az ég kármin kutyái ordítottak,
De ő jajszóra sem fakadt.
Láttam, hogy rémített meg százakat
Az Olajfák hegyén:
Nyüszítettek, midőn nyugodt szeméből
Rájuk villant a szürke fény.
Olyan volt, mint víz, mely nem tűr hajót,
S mit nem gyűrhet le a vihar –
Mint az ár, melyet megfélemlített
Feddő, szelíd szavaival.
Nagy mester volt a mi cimboránk,
Nem kezdte ki gúny és nevetség;
Bolond a csőcselék, ha azt hiszi,
Hogy végre most megölte testét.
Én láttam őt még lépes mézet enni,
Mióta fölszegezték.
Fordította:
Képes Géza

Bérmálási felkészítés alkalmai
Plébániánkon idén bérmálás lesz Pünkösd környékén. Mindazok a fiatalok,
akik jelentkeztek a "keresztény nagykorúság szentségének" felvételére,
bérmálkozási felkészítőn vesznek részt
vasárnap délutánonként.
Eddig számos alkalom volt: Elsőként Hegedűs Endre és Katalin zongoraművészek "Négykezes házasság" című zenés tanúságtételén vettek részt. Második alkalommal a keresztség és a közösség témakörét
jártuk körül. A harmadik foglakozáson az imádságról beszélgettünk. Következő vasárnap pedig a liturgikus év főbb ünnepeit vettük számba. Ezúttal nem a plébániára
mentünk: a Fábián család adott helyet számunkra. A szülők nem csak befogadták a
20 fős csapatot, hanem kicsit meséltek arról, hogy a hit milyen szerepet játszik az
életükben. A jó hangulathoz és az énekléshez hozzájárult Zoltán atya gitáros kísérete. Az összejövetelt összevont nőnapi, születésnapi és névnapos köszöntéssel, no és
házigazdáink jóvoltából szeretetvendégséggel zártuk. A következő alkalom március
15-én 17.30-kor az evangélikus templomban volt: imádság és beszélgetés a taize-i
Francesco testvérrel.
Bérmálkozó fiataljaink részt vettek a Tesz-vesz tavasz programjában is.
Baranyi Kati
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Ritka gyöngyszem a költészetben Ezra
Pound szerepverse. Egyrészt kevés amerikai
verset ismerünk az irodalmi kánonban, másrészt mert ennyire személyesen nem szoktak
Jézus Krisztusról írni. Még lírában sem, pedig
az valóban a személyesség műneme. A
keresztrefeszítés, a passió illetve a megváltás
kapcsán még nagyobb a távolságtartás, hiszen Jézusról általában magasztosan illik elmélkedni, emelkedetten szólni, ugyanakkor
egy verstől elvárjuk a személyes hitet, a közvetlen Jézus-kapcsolatot, hogy eljusson a
legközvetlenebb pontra: Jézus a barátom.
A „cimbora” megnevezés személyesebb viszonyra utal, mint a Tanító-, ill. a Mesterszerep, a barát fogalomköréhez áll legközelebb, bár tudjuk: a „kánai Simon” apostol
volt, egyike Jézus tanítványainak. Jézus
mennybemenetele után Júdás Tádéval
együtt Szíriában és Mezopotámiában hirdették az evangéliumot mindaddig, míg Perzsiában vértanúhalált szenvedtek: Simont kettéfűrészelték a legenda szerint.
Ez a költemény egy személyes vers, Simon
szemszögéből látjuk Jézus Krisztus, Megváltónk csodáját. A visszaemlékezés a vers témája – többek között az utolsó vacsora egyik
jelenete: „Aromás bort ittunk, rubinpirosat, /
Hogy legutószor együtt ült velünk”. Azonban
a nagyheti események időrendbeli elmesélését – talán a megdöbbenés hatására – félbeszakítják korábbi élmények. Ezeket magunk
előtt látjuk-halljuk, igen átélhetően idézi meg
a költő: „Hogy verte a kufárokat! / Kezében
csattogtak a kötelek.”.
A lírai én megrendült szívvel veszi tudomásul mindazt, ami a Golgotán történt, hiszen
nagy hatással van rá a Mester, egyes szavaira
szó szerint emlékszik, más eseteknél együtt
voltak jelen – ez hitelesíti a történetet:
„Menyegzőre megyek – így mondta ő –, /
Pedig tudom: keresztfa vár rám. / Láttátok:
vakot, bénát gyógyítottam; / S a halott szíve
újra melegen vert – / Most láttok újabb, szomorú csodát: / Hogy mint gyaláznak meg egy
igaz embert.”
Ezra Pound verse nem egy kedves barát
alakjának és egy-egy gesztusának felidézése
(izmos legény volt, mosolygott, felnevetett),
és tragikus halála lejegyzése, hanem Simon
személyes jelenléte a feltámadást hitelesíti:
„Én láttam őt még lépes mézet enni, / Mióta
fölszegezték.”
Igazi húsvéti vers ez: egy személyes hangvételű, megrendült szívű (vértanú-) „cimbora”
vallomása, aki a feltámadást hirdeti, az
örömhír örökérvényű igazságát, hogy Krisztus
„valóban föltámadt”, téren és időn keresztül
ma is szívünkben-lelkünkben él.
Mészáros Ildikó
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JÉZUST SZOLGÁLVA A LEGKISEBBEK ÁLTAL
A MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT MAGYAR
BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁGRÓL
A karitász csoportunk megalakulásakor kaptunk
indíttatást Zoltán Atyától, hogy végezzünk
börtönpasztorációt, ami része a karitász súlyponti
területeinek. Ez abból áll, hogy a Mécses Szeretetszolgálat által
megkapjuk egy fogvatartott nevét és címét, aki jelentkezett a
Mécses Szeretetszolgálat felhívására, hogy Ő akar levelezni katolikus hívővel. A levelezés anonim, a nevünk és címünk maradhat titokban, a Mécses Szeretetszolgálat a kapcsolattartó,
amely Társaság a társadalom legmegvetettebb, legkitaszítottabb rétegének szolgálatára jött létre 1991-ben, Dr. Majzik Mátyás szegedi börtönlelkész alapításával. Tevékenységének alaphangját adja meg a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1994. jún.1314-i konferenciáján elfogadott és támogatott Mécses Lelkiség.
A lelkiség célja, és feladata ösztönözni az embereket, hogy a
társadalom perifériájára került emberekben, a börtönökben
élőkben, a szabadultakban, a hajléktalanokban, a prostituáltakban is fel tudják ismerni a mindenkiben jelenlevő Krisztust. Lehetőséget kínálva arra, hogy a megvetettekben felismert Krisztusért tegyünk valamit: imával és tevékeny szeretettel.
Vonzott engem ez a meghívás! Olyan emberrel levelezni, aki
bajba került, és Isten bölcsessége által akar levelezni katolikus
emberrel! Legelső teendőm az volt, hogy email levelet kellett

írnom beres.andrea@mecses.info címre, hogy levelezni szeretnék fogva tartottal. Pártoló tag lettem a Mécses Szeretetszolgálatnál, és kaptam egy váci címet névvel, számmal. Gyorsan
megírtam az első, bemutatkozó levelem, amiben kiemelten
írtam a vallásunkról, Isten irgalmáról, szeretetéről. Küldtem
Szent képeket, az Ő Védőszentjéről képet, írást. Feladónak nem
nevezhetem meg magam, a borítékra feladóként a Mécses Szeretetszolgálat, mint kapcsolattartó nevét és címét kell írnom
mindig, máskülönben nem mehet be a börtönbe a levél.
Hamarosan megérkezett a válaszlevél! Nagy izgalommal és
boldogsággal olvastam! A levélből kiderült, hogy lelki ember az
én bajba jutott és fogva tartott levelezőtársam! Igen nagy
öröm, hogy az írásaimra fogékony! Istennek hála sokat erősödött lélekben ez alatt a két év alatt, amióta levelezünk. Ahogyan
időnk engedi, írunk egymásnak, változatlanul boldogság minden
levél, ami jön, és ami megy. A levelekben mindig küldök imafüzeteket, Hozsannát küldtem, a hét éves kislányának apró, borítékban elférő ajándékokat. A levelező társam édesanyjával,
akivel majdnem egykorú vagyok, szoktam telefonálni.
Jézus szavai: „Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek” (Mt 25,40). Istennek hála, hogy szolgálhatok a
levelezőtársammal! Nyugodt lelkiismerettel ajánlom ezt a szeretetszolgálatot, egy levél otthon írva, szívet melengető, megerősítő, kegyelemteljes. Aki szeretne levelezni fogva tartottal,
segítek bármiben.
Kovácsné Joli
Keresse honlapunkat:
www.makobelvaros.hu !

Nagyböjti élelmiszergyűjtés
A Szent Erzsébet Karitász csoport
idén is aktívan bekapcsolódott az országos, nagyböjti tartós-élelmiszer
gyűjtésbe. Két makói áruházzal vettük
fel a kapcsolatot, melyek támogatták
kezdeményezésünket.
Március 13-14-ig a TESCO makói
üzletében, március 20-21-én a helyi Penny Marketben voltunk jelen. Gyűjtésünket idén is támogatta a makói malom, az Agromag
Kft. A nagylelkű adományoknak köszönhetően több, mint 800 kg
élelmiszer gyűlt össze, melyekből 180 csomagot készítettünk a rászoruló családok, hajléktalanok és az egyedül, nehéz körülmények
közt élők számára.
Mivel számos ruhafelajánlást is kaptunk, újra meghirdettük a
ruhabörzét is a Szent Erzsébet Házban. Ezzel vette kezdetét a Nagyhétfő délutánra szervezett programunk. Ezután egy kis szeretetvendégségre került sor a templomkertben. Itt egy pohár tea és egy kis
kalács elfogyasztása mellett alkalmunk nyílt a személyes beszélgetésre. Az agapé után rövid műsor következett. A köszöntőt követően elhangzott egy vers és néhány lélekemelő dal, melyekkel a Húsvétra való lelki felkészülést kívántuk segíteni. Zenei szolgálatával
Szűcs János közreműködött, melyet ezúton is köszönünk. A műsor
után került sor a csomagok kiosztása. Karitász munkánk egyik legszebb momentuma látni az örömöt azok arcán, akik megkapják a
sokak adományából és munkájából összeállított csomagokat. Ezt
most is megtapasztalhattuk.
Szeretném megköszönni a Szent Erzsébet Karitász csoport nevében az oktatási intézmények vezetőinek a közreműködést a családok kiválasztása kapcsán. Továbbá köszönjük minden önkéntes
segítségét, és mindenkinek az adományát, aki hozzájárult élelmiszerek felajánlásával vagy perselyadománnyal a gyűjtés sikeréhez.

Találkoztunk a
Szűzanyával
Március 19-én, csütörtökön érkezett a máriapócsi
kegykép Szegedre. A Szent
Mónika

közösség

néhány

tagjával elhatároztuk, hogy
részt veszünk a püspök atya
által celebrált szentmisén a
szegedi alsóvárosi templomban. Az idősek közül többen
még nem jutottak el Máriapócsra, így megragadtuk ezt a
lehetőséget. Felejthetetlen élményt nyújtott számunkra az
ott eltöltött közös imádság. A
fényképek Mészáros Ildikó tanárnő munkái, aki szívesen elkísérte
zarándokcsoportunkat.
Veronika nővér

Baranyi Kati
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A nagyböjtben a gyerekeket a „jóságliszt”gyűjtésére hívtuk. Nagyböjt péntekjein este fél 6-tól
a keresztutat imádkoztuk, melyet más-más közösség vezetett. Nagyböjt péntekjei kiemelt bűnbánati napok; étkezésünkben tartózkodtunk a húsételektől, törekedhettünk a mértékletességre, alázatra, önzetlenségre, gyakorolhattuk a szolgáló szeretetet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Március 15-én, vasárnap a franciaországi Taizéből egy szerzetes testvér látogatott Makóra. Közös imádság és találkozó volt az evangélikus templomban.
Március 16-án különös élményben részesült plébánosunk! A Makói Szakképző Iskola régi-új címerét szentelte meg.
A szokatlan magasságba egy kosaras kocsi emelte fel!
Március 19-én, Szent József ünnepén, az esti szentmise keretében megáldották az édesapákat és nagypapákat.
A „böjti esték” családi találkozó keretében az utolsó két pénteken a Kiss családhoz és az iskolanővérek rendházába
hívtunk mindenkit.
A püspöki kar országos felhívásához csatlakozva március 8. és 29. között tartós élelmiszereket gyűjtött a Karitász
csoport a rászorulók számára a sekrestyében és a plébánián.
Plébániánk közösségei és diákok a nemzeti ünnepet követő hétvégén csatlakoztak egyházmegyénk szociális, karitatív
programjához, a Tesz-Vesz Tavasz rendezvényéhez.
Plébániai lelkigyakorlatunk március 27-28-án volt Szegheő József piarista atya vezetésével. A lelkigyakorlat pénteken a
keresztúttal kezdődött, szombaton lelkigyakorlatos beszédekkel és kiscsoportos foglalkozásokkal folytatódott, s az esti szentmisével zárult, melynek keretében a betegek kenetének szentségét szolgáltattuk ki idős testvéreinknek.
Templomunk nagytakarítása 28-án, szombaton reggel 8 órától volt. Köszönjük a segítő kezeket!
Március 29-én a 9 órás diákmisén Zoltán atya megszentelte a barkaágakat, a Szent István Zenekar pedig előadta a virágvasárnapi passiót, mely az idén Sillye Jenő műve volt.
A Makó-újvárosi Szent László Király Plébánia április 11-én du. 14 órától családi napot szervez a Nyolc Boldogság Katolikus
Közösség közreműködésével. Másnap április 12-én, Isteni Irgalmasság vasárnapján de. 11 órakor tartják a kápolna
búcsúmiséjét. Mindenkit szeretettel várnak!
Húsvéttól Karácsonyig szeretnénk meghívni családokat, két-három fős csoportokat, egyházi vagy más jellegű közösségeket, hogy válasszanak egy-egy szakaszt az evangéliumból, azt kézzel másolják le, majd illusztrálják is. Így fog Karácsonyra összeállni a mi Bibliánk - legalábbis egyelőre a négy evangélium -, mely - szöveggel és képpel - folyamatosan

•

megtekinthető lesz a templomban.
Egyházközségünk június 28 és július 4. között zarándoklatot szervez Rómába. Részletes tudnivalók Fidelis nővértől
kérhetők, ill. a szórólapokon megtalálhatók a templomban.

„Höcögtető”
Újvárosi
Plébániánkon
2015. januárjában BabaMama Klub alakult. Nagy
szeretettel várjuk a kedves
anyukákat és gyermekeiket, hogy együtt mondókázzunk,
ölbeli játékokkal ismerkedjünk. A foglalkozást Kovács Rolandné Fazekas Éva logopédiai szakóvoda-pedagógus vezeti.
A találkozások alkalmával gyermekneveléssel kapcsolatos
kérdéseikre is szívesen válaszolunk Rudischné Bertus Mónika óvodavezető segítségével. A foglalkozások két hetente
szerdán 15.00-tól vannak plébániánk közösségi terének foglalkoztató termében. Mindenkit szeretettel várunk felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül! A Baba-Mama Klub
ingyenesen látogatható!
Nyuszika sétál az erdőben, meglátja a
malacot egy szilvafán.
- Te malac, mit eszel?
- Almát.
- De az szilvafa!
A malac gorombán röfögve mondja:
- Hoztam magammal!!
Hazafelé megy a nyuszi, szembe jön a farkas.
- Nyuszika, megvan még az a klassz kazettád,
tudod az a "csak a hold az égen..."?

MEGHALLANI

Kavarda Klub
Az újvárosi Szent László Király Plébániánk
"Kavarda" klubja 2014. decemberében alakult.
A csoport tagjai felső tagozatos diákok, akik
komoly érdeklődést tanúsítanak a sütés-főzés
iránt és nagy örömmel készítenek hétről hétre
finomabbnál finomabb ételeket. A foglalkozásokat Rudischné Bertus
Mónika a Tulipán Utcai Katolikus Óvoda óvodavezetője tartja.
A klub létrehozásának ötlete a Plébánián megrendezett adventi barkácsolás előtti mézeskalácssütés idejére tehető. Klubfoglalkozásaink remek hangulatban telnek, örömmel számolunk be arról, hogy tagjaink
között 2 fiú is található. Szeretnénk tevékenységünkkel színesíteni a
Plébánia életét, rendezvényein gondoskodunk a harapnivalóról. Céljaink között szerepel továbbá, hogy rászorulókat is támogatnánk, ennek
formáját azonban még nem dolgoztuk ki. Meg szeretnénk jelenni városi rendezvényeken is, ha lesz rá lehetőségünk. Várunk minden érdeklődőt foglalkozásainkra!

- Persze, biztos helyre tettem, elástam a kertben. Holnap átviszem neked.
Megy tovább a nyuszi, szembe jön a róka.
- Nyuszika, van még abból a finom körtepálinkából?
- Persze, biztos helyre tettem, elástam a kertben. Holnap gyere át, adok belőle.
Hazaér a nyuszi, kimegy a kertbe. Szembe jön a
vakond:
- Hukk! Csak a hód a zégen...
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