X. évfolyam 3. szám

Makói Katolikus Tudósító

2015.

Pünkösd

„Csak akkor tudjuk átadni az evangéliumot másoknak,
ha mélyen áthatja az életünket.”
(Ferenc pápa)
Az Evangélium öröme III.
A Palást idei számaiban Ferenc pápa apostoli buzdítása
kapcsán (Evangelii gaudium – Az Evangélium öröme) a keresztények missziós hivatásáról elmélkedünk. Pünkösd
ünnepe jó alkalmat szolgáltat arra, hogy elgondolkodjunk
a Szentlélek működésének és az egyház evangelizációjának
kapcsolatáról.
Az emeleti terem (ApCsel 1,13), ahol az apostolok és Mária Jézus mennybemenetele után együtt várakoztak a Szentlélekre, a zártság és a megnyílás
jelképe is. Bezárkóztak, mert még mindig féltek, s nem tudták, mi is fog velük történni.
Másrészt viszont a Szentlélek megnyitotta szívüket és ajkukat, hirdetni kezdték, hogy Jézus
föltámadt és él, s innentől kezdve indult el a
tanítványok igehirdetése. Az egyháznak azóta
is legfőbb küldetése az evangelizálás, vagyis
elvinni a jézusi Jóhírt mindenkinek. A mai emeleti termek (templomok, plébániák, intézmények) zártságából nekünk is ki kell lépni, s engedni a Szentléleknek,
hogy megmutassa küldetésünk útjait a világban.
Az evangéliumok lapjainak kezdetén azt olvashatjuk,
hogy Jézus a Szentlélekkel eltelve lépett föl nyilvános működésének kezdetén, s hirdette meg Isten Országának
elérkeztét. Ugyanez a Lélek szállt le az apostolokra, s
ugyanez a Lélek tölt be minket is a keresztségben és a bérmálásban, hogy tanúi legyünk környezetünkben. Tehát
minden egyes kereszténynek megadatott, hogy részt vegyen a Pünkösdben! Ez nem az apostolok, illetve a püspökök és papok kiváltsága! Az egész egyház, vagyis minden
Krisztus-hívő, Isten egész népe hirdeti az evangéliumot.
Isten úgy határozott, hogy népként, s nem elszigetelt egyénenként hívja össze az embereket: a választott nép törté-

nete, de Jézus és a tizenkettő kapcsolata is egyértelműen
erről tanúskodik. Sőt: senki sem üdvözül egyedül, elszigetelt egyénként! Isten úgy vonz bennünket, hogy figyelembe veszi emberi kapcsolataink, közösségeink bonyolult szövetét.
Ferenc pápa apostoli buzdításában kiemelt helyet kap a
ma egyházának missziós feladata, vagyis az, hogy
„abszolút elsőbbséget kell biztosítani az evangelizációnak,
mint Jézus Krisztus üdvözítő halála és feltámadása örömteli, türelmes és egyre szélesebb körű hirdetésének”. Ez azonban nem egy elit alakulat (papok,
szerzetesek) kiváltságos tevékenysége, hanem
keresztségünknél és bérmálásunknál fogva
mindannyian meghívást és küldetést kaptunk
erre: „Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. Ez a meggyőződés közvetlen felszólítássá válik minden keresztény felé, hogy senki ne mondjon le a saját evangelizációs feladatáról, lévén, hogy ha valaki valóságosan megtapasztalta az üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas
felkészítésre, hogy elmenjen és hirdesse azt, nem várhat
arra, hogy sok előadásban vagy hosszas oktatásban legyen
része. Minden keresztény annyira misszionárius, amennyire Jézus Krisztusban találkozott Isten szeretetével” – buzdít
Ferenc pápa.
Többre vagyunk képesek, mint gondolnánk: megkaptuk
Isten életét, vagyis Isten Lelkét! Hagyjuk, hogy Ő cselekedjék bennünk! Engedjük, hogy napról napra betöltsön minket, hogy így Isten zarándok népének tagjaként bátran
megszólítsunk és meghívjunk erre az útra másokat is.
Zoltán atya

„Egyháznak lenni azt jelenti, hogy Isten népe vagyunk, összhangban az Atya nagy szeretettervével. Ez azt is magában
foglalja, hogy Isten kovászának kell lennünk az emberek között. Ez Isten üdvösségének hirdetését és elvitelét jelenti
világunkba, amely gyakran elveszti önmagát; amelynek olyan válaszokra van szüksége, amelyek bátorítják, reményt és
új lelkesedést adnak az úton.” (Ferenc pápa: Az Evangélium öröme 114.)
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Reviczky Gyula:
Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Gondolatok pünkösd és pünkösdi versek kapcsán
„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.
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.”
(Balassi Bálint: Borivóknak való – részlet)

Pünkösd ünnepét és a magyar irodalmat a legtöbbünk számára Balassi fenti
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
verssorai kötik össze. A reneszánsz költő azonban leginkább a vitézi élet csodáMa is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': latos voltáról versel: „még az végbéli jó vitéz katonák […] is vigadnak, s az időt
múlatják.” Természetesen, nem feledkezik el a természet megújulásáról (föld,
Világitó sugaradat áldja.
ég, állatok), ám zárlatként, tanulságként elmarad a pünkösd igazi tartalma, a
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, költő hálaimát rebeg a szép időért és erkölcsi útmutatást ad: „Ily jó időt érvén
Isten kegyelméből, / Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből, / Igyunk, lakjunk
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, egymással vígan, szeretetből!”
Diadallal az egész világon!
Arról az eseményről, amire a keresztény egyház egyik fő ünnepén emlékezik,
Reviczky Gyula, 19. századi költő versében olvashatunk. Lássuk, mi történt a
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Szentírás szavai szerint és a költő verse alapján pünkösdkor!
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Krisztus mennybemenetele után együtt voltak Mária és a tanítványok pünOszlasd széjjel mindenütt az éjet,
kösdkor. Az Apostolok cselekedetei 2. fejezetében olvashatunk a jelekről
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
(ApCsel 2,1-11): a szélvészhez hasonló zúgás után lángnyelvek jelentek meg,
szétoszlottak és mindegyikükre leszálltak. Ez a gondolati tartalom jelenik meg
Reviczky versében az első versszakban, de lírai módon, érzékletesebben, hiszen
a látvány mellett még az érzelmekről és az illatról is közvetít:
„Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.”
Ezzel a Szentlélek eltöltötte őket és mind különféle nyelveken kezdtek el beszélni – 2. vsz.: „Megoldotta apostolok nyelvét, / Hirdeté a győzedelmes eszmét.”
Elsőáldozók Makó-Belvároson: Bakos
Azonban ez a beszéd nem a bábeli zűrzavarhoz volt hasonló, hiszen a JeruzsáGábor, Erdei Nóra, Fekete István, Fe- lemben lévők értették egymás szavait Isten tetteiről. Ezután Péter kezdett behér Kristóf, Föedl Ferdinánd, Gyenge szélni, prédikációja hatására még aznap háromezren megtértek, és belőlük szerDorina, Gyüre Brigitta, Halmágyi Gá- veződtek az első keresztény gyülekezetek (ApCsel 2,14-40), azaz pünkösdöt az
egyház születésnapjának is tartjuk.
bor, Hatvani Viktória, Kiss-Széll Ábel,
A 3-5. versszak aktualizálja a mondanivalót: szülessen meg ma is mindnyáMadari Edvárd, Nyári Dániel, Soós junk szívében az a kegyelem, amit a pünkösd hordoz. Mind meghívottak vaMarcell, Vadlövő Katarina, Zsiga Lilla, gyunk az örömhír hirdetésére, továbbadására:
Ágoston Eszter, Dékány Marcell, Jer„Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, / Diadallal az egész világon!”
Minden korban aktuális ez a mondanivaló, hiszen az evangelizáció, Krisztus
nei Ákos, Kurunczi Tamás, Pajcsin
szeretetének
hirdetése és továbbadása nem érhet véget ma sem, ahogyan a 19.
Napsugár, Simon Roland, Sóki Lorina,
Szabó Roland, Szabó Tamás, Tanács században, Reviczky korában sem érhetett. Sajnos, mind Reviczky Gyula, mind
Komjáthy Jenő háttérben maradnak Adyval és Babitscsal szemben az irodalomBarnabás, Tar Bernadett, Tóth Bence,
könyvekben, pedig ennek a versnek is örökérvényű zárása van:
Vajka Alexa, Varró Máté, Török Petra,
„Piros pünkösd, szállj le a világra,
Wursach Paul, Mezei Zsolt, Szakács
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Bernadett, Szűcs Lili
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!”
Isten áldása kísérje életüket és a
Ámen.
Mészáros Ildikó
felkészítőkét is!
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„Mimimama, mi van ma, piros pünkösd napja
holnap leszen, holnap leszen a második napja.
András, pajtás, bokrétás,
jól megfogd lovadnak száját, zabláját,
ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát!
Adjon Isten lassú esőt,
mossa össze mind a kettőt!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Egy kis pünkösdi néprajz

Pünkösd ünnepén arra az eseményre emlékezik a keresztény
egyház, amikor Krisztus mennybemenetele után a Szentlélek
leszállt az apostolokra.
Pünkösd mozgóünnep, a húsvétot követő 50. napra
esik, ekkor számos helyen búcsújárónapot tartanak: még
Mindenütt kedvelték a pünkösdi bálokat. Udvarlással,
a népszokásokat leíró könyvek is említik a közeli Ferenc- párválasztással kapcsolatos szokások is gyakoriak voltak
szállást és Csíksomlyót, ahol máig jelentős búcsúmisét ezen az ünnepen: a fiú pünkösdi rózsát tett szerelmese
celebrálnak pünkösd ünnepén.
ablakába.
A néprajz számos népszokást ismer, ami pünkösdhöz
kötődik. Jelesül a középkorra megy vissza a pünkösdikirály
-választás ügyességi próbája, valamint a pünkösdölés,
aminek keretében áldást kértek a háziakra, de nem ritkán
lakodalmas menet mintájára szerveződött, illetve a
pünkösdikirályné-járás, ahol termékenységvarázsló mondókákat is énekeltek. Egy pünkösdölésről maradt fenn a
következő ének:

Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd c. könyvéből
tudjuk, hogy a középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző
szél zúgását kürtökkel és harsonákkal utánozták, a tüzes
nyelveket pedig a templom padlásáról égő kócok dobálásával jelenítették meg. Csíkban szokásban volt fehér galambot szabadon engedni a szentmise alatt – így jelezték
a Szentlélek eljövetelét.
Mészáros Ildikó

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 !
Látogatás a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővéreknél
A Szent István Király Plébánia képviselő testületének tagjai április 27-én
hétfő este tapasztalatcserén voltak a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővéreknél.
A nővérek sugárzó kedvessége, már a megérkezésünkkor, a fogadtatásunknál magával ragadott.
Közös szentmisével vette kezdetét a találkozónk, melyet Zoltán atyánk mutatott be, és a” Jó pásztor” evangéliumi üzenetéről szólt.
„A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett;
az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben’? (Zsolt 118,22-23)
Majd meghallgattuk Dóra nővért, aki röviden bemutatta a helyi plébániák, közösségek életét és az ottani közösségvezetőket. Ők a „KÖVEK”ami, azt jelenti, közösségvezetők köre. 25 közösséget működtetnek. Vetített képekkel színesítette a beszámolót, és a két plébánia munkájáról, rendezvényeiről beszélt.
Armella nővér, –aki munkásságáért 2014-ben a „Pro Urbe” kitüntetésben részesült,- kiemelte a csoportok közül énekkarokat, akik lelkesen részt vesznek a plébániai eseményeken, adventi előkészületekben, farsangon stb. – a
harmadrenddel közös műsorokban.
Néhány rendezvény, nagyon megragadott: pl. a városi keresztút, feltámadás várása, kerékpártúrák családokkal a
közeli csomorkányi templomromhoz, nagymamák közössége, foglalkozás drogosokkal, közös örömzenélésbe bevonásuk, (addig sem mérgezik magukat J) kisgyermekes apukák számára csendes imádkozásra helyet biztosítanak J).
Nővérek meghívást kaptak Zoltán atyától egy makói plébániai látogatásra, a SZIGNUM iskolanővéreink megismerésére, melyet szeretettel el is fogadtak.
Végül kötetlen beszélgetésre és egy kis szeretetvendégségre került sor.
Köszönjük a nyitottságot, a tapasztalatok megosztását és a finom falatokat!
A domonkos nővérek lelkes, önfeláldozó munkája, és az őket segítő
„KÖVEK” szorgalmas közösségépítése nélkül szegényebb lenne Hódmezővásárhely hitélete!
„Jézus a Jó Pásztor. Keres bennünket és közel áll hozzánk akkor is, ha bűnösök vagyunk, mindenekelőtt azért, mert bűnösök vagyunk.” /Ferenc pápa/
Szalainé Bálint Rózsa
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• Április 11-én, Makó-újvárosi plébánián családi napot tartottak, melynek témája a szerzetesség volt. A résztvevők megismerkedhettek a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség nővéreivel. Isteni Irgalmasság vasárnapján, a plébánia kápolnájának búcsúján szentmisével zárult az ünnep.

• Érdemes benézni videótárunkba, mert most már itt megtalálhatóak a szentbeszédek felvételei és megtekinthető a bérmáláson készült videó-összeállítás is.

• Köszönjük mindenkinek, aki részt vett Plébániánk Bibliamásolási kezdeményezésében.
• Május 3-án verses műsorral és virággal köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat templomunkban.
• Május 9-én, szombaton játékos együttlétet, kirándulást szerveztünk Bogárzóba gyerekeknek, családoknak.
• Május 10-én részesültek a bérmálás szentségében fiataljaink. A szentség kiszolgáltatója Kovács József püspöki helynök atya volt. Legyenek a bérmálkozók a keresztényi szeretet szép életpéldái!

• Május 15-én „Tiszták, hősök, szentek” címmel rendeztek hittanversenyt Szegeden, a Karolina Ált. Iskola és
•
•
•

Gimnáziumban, melyen részt vettek makói hittanosok is. A MÁI Bartók Tagintézmény 5. osztályos csapata
első, a SZIGNUM 7. osztályos csapata második helyezést ért el. Gratulálunk nekik!
Május hónapban a szentmisék után a loretto-i litániát imádkozzuk.
Pünkösdvasárnap reggel a hagyományoknak megfelelően virágokkal feldíszítettük a templom kapuját. A lelkes csapat sok év óta dolgozik ezen szép szokás alkalmából.
2015. május 25-én már harmadik alkalommal rendezzük meg a plébániai napot, mely az előzőekhez hasonlóan
most is sok vidámságot és finomságot tartogat a résztvevők számára. Mindenkit szeretettel várunk!

• 2015. június 27-28-án Makó-Újvároson Szent László-napot tartanak a búcsú alkalmából. Szeretettel várnak családokat, gyerekeket, időseket a kétnapos programra. Az ünnepi szentmise vasárnap 11 órakor kezdődik.

• Az élelmiszerbank a makói TESCO áruházzal közösen kidolgozott programjában bizonyos el nem adott élelmiszereket ment meg a megsemmisítéstől. A program keretében a plébánia az ENI-vel közösen naponta átvesz termékeket,
melyeket rászorulóknak osztanak ki.

• Továbbra is lehet jelentkezni a sekrestyében és a plébánián a június 6-i zarándoklatra, Mátraverebély- Szentkútra!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK:
Kereszteltek 2014 Karácsonya óta: Fehér Kristóf László, Nyári Dániel, Kiss-Széll Ábel, Mezei Anna, Dobó Annamária, Dobó Villő Rita,
Dobó Albert, Szűcs Mátyás, Krátky Péter, Kalina Zsombor Márk, Joó Zétény, Mihály Zsófia, Kasza Vilma, Németh Karina Regina,
Forcek-Sipos Bence, Zsiga Lilla Mária, Nagy Linda Flóra, Sisák Marcell
Elhunytak 2014 Karácsonya óta: Soki Ferenc, Gilicze Jánosné, Siket László, Ifj. Praszlicska István, Papp Imréné, Szakács Lajos, Búza
József, Nacsa Antal, Molnár Imréné, Turi Lajos, Katkó Antal, Dr. Szalay Ferencné, Bereczki Imre, Mircea Alexandru, Fazekas Ferencné, Fejes Ferenc, Kardos Zoltán, Szabó Andrásné, Langó Ferencné, Szekeres János, Varga Imréné, Gardi Zoltánné Juhász Etelka, Budainé Keczer Csilla, Keczer Erika, Gruber Imre, Vallus Mária, Kakuja Jánosné, Dr. F. Kiss Zoltán, Nacsa Antalné, Gonda József,
Szurgent István, Börcsök Imréné, Kotormán Ferencné, Szalma Istvánné, Gruber Péter, Halász Bálint István

Mit csinál a rongybaba, ha elszakad az egyik keze?
- Benyúl a fiókba, és előveszi a takarékszövetkezet.
Halak versenyeznek, hogy melyikük ér előbb célba. A
lepényhal ér be elsőnek. A reményhal meg utoljára.
Az arab gyerek kérdezi az apját:
- Apu, mi az a lúdtalp?
- Nem tudom kisfiam, kérdezd meg a libától!
- Ali bá, mi az a lúdtalp?
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Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztő: Szűcs Tamás
Fotó: Majoros Márton,
Mészáros Ildikó
A szerkesztőség címe:
Szent István Király
Plébánia
6900 Makó,
Szt. István tér 22/a
www.makobelvaros.hu
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