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Húsvét

A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével válaszol.
Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki sem
állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé.
(Ferenc pápa)
A MEGVÁLTÓ IRGALOM
Egy alkalommal Ferenc pápa elmesélte, hogy beszélgetett valakivel, aki, mikor az irgalmasságra terelődött a szó,
ezt mondta: „Jaj, atyám, ha ismerné az én életemet, nem
beszélne így velem! Szörnyű dolgokat követtem el!” Mire
így szólt a válasz: „Annál jobb! Menj Jézushoz! Neki tetszeni
fog, ha elmeséled ezeket a dolgokat. Neki különös képessége van a felejtésre.”
Ebben a kis történetben benne rejlik az egész evangélium, melynek – mint egy mag a gyümölcsben – középpontja
az irgalmasság, ami XVI. Benedek pápa szerint
voltaképpen Isten neve, az az arc, mellyel már
az Ószövetségben megmutatkozott, de a maga
teljességében Jézus Krisztusban, a teremtő és
megváltó szeretet megtestesülésében jött el
közénk, aki szenvedése, halála és föltámadása
által új életet ajándékozott nekünk. Húsvét
napjaiban éppen ezt a mérhetetlen titkot szemléljük. Az Atya ugyanis feláldozta Fiát, Jézus
megalázkodott, eltűrte, hogy megkínozzák, keresztre feszítsék és megöljék, s mindezt azért, hogy megváltson minket a bűntől, hogy begyógyítsa az eredeti bűn
által okozott sebet. Így hát ősszüleink bűnét „felix culpa”ként, szerencsés vétekként ünnepli az egyház a húsvéti
öröménekben. Döbbenetes megállapítás: „boldog” ez a
bűn, mert ilyen megváltást érdemelt. Szent Ambrus, a IV.
század kiváló hittudósa, Milánó püspöke így ír erről a misztériumról: „A vétek többet használt nekünk, mint amennyit
ártott, mert lehetővé tette, hogy az isteni irgalmasság
megváltson minket.” Majd egy másik művében továbbviszi
ezt a gondolatot: „Istennek jobban tetszett úgy, hogy több

ember legyen, akit üdvözíthet, és akiknek megbocsáthatja
bűnét, mint hogy csak Ádám legyen, és mentes maradjon a
bűntől.”
Megválasztásának évfordulójára (március 13.) magyarul
is megjelent a Ferenc pápával készült interjúkötet (Isten
neve irgalmasság – beszélgetések Andrea Torniellivel),
mely az irgalmasság témáját járja körül. Ebben Róma püspöke ezt mondja: „Az irgalmasság az isteni ölelés, annak az
Istennek az ajándéka, aki befogad, aki lehajol és megbocsát. Jézus azt mondta, ő nem az igazakért jött, hanem a
bűnösökért. Nem az egészségesekért jött, akiknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegekért. Ezért azt mondhatjuk, hogy az irgalmasság
a mi Istenünk személyi igazolványa. Az irgalmasság szorosan kötődik Isten hűségéhez. Az Úr hűséges, mert nem tudja megtagadni önmagát.”
Úgy tűnik, bőven lesz elmélkedni valónk a húsvéti időszak ötven napján…
Elmélyülést, beszélgetést segítő kérdések: Hogyan tapasztaltam meg életem folyamán, hogy
bűneimet, hibáimat Isten felhasználta valami nagyobb jó
érdekében? Mik az én „boldog bűneim”?
Ajánlott szentírási részek: Ezekiel 16; Ozeás 11; Jn 8,1-11;
Fil 2, 5-11.
Ima: Ó, Szentséges Háromság, áldott légy – oszthatatlan,
egyedüli Isten – az irgalmasság hatalmas adományáért!
Lelkemben szünet nélkül zengem dicséreted himnuszát.
Senki sem sejti és érti ezt. Lelkem dalát csak Te ismered, ó,
Teremtőm és Uram! (Fausztina nővér, Napló 81.)
Zoltán atya

A Szentév „mottója” az irgalmasok, mint az Atya. Az irgalmasságban kapunk bizonyságot arra, hogyan szeret Isten. Ő teljesen, örökre, ingyenesen, viszonzásul semmit sem várva adja nekünk önmagát. Amikor hívjuk, segítségünkre siet. Milyen szép,
hogy az Egyház mindennapi imája ezekkel a szavakkal kezdődik: „Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem” (Zsolt
70,2). A tőle kért segítség már Isten irántunk való irgalmasságának első lépése. Ő jön elénk, hogy kiszabadítson minket a
gyöngeségből, melyben élünk. Az ő segítsége abban áll, hogy elfogadtatja velünk jelenlétét és közelségét. Az ő együttérzésétől napról napra megérintve tudunk mi is együttérzők lenni mindenki iránt. (Ferenc pápa: Az Irgalmasság arca 14.)
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HÚSVÉT AZ ÓSZÖVETSÉG TÜKRÉBEN
SZENT
LECKE

A húsvéti misztérium magába foglalja Jézus
életének legfőbb eseményeit: szenvedését,
halálát, feltámadását és mennybemenetelét. Ez a kereszténység legfőbb eseménye, belőle forrásoznak az év egyéb
ünnepei és emléknapjai.
Ha megakarjuk érteni a húsvétot a zsidó nép pesach-jával
együtt kell tanulmányoznunk. A választott nép legnagyobb
vallási és nemzeti ünnepe, amely az Egyiptomból való kivonulás, szabadulás napja. A rabságból valójában csak azok
szabadultak meg, akiknek szíve és lelke is szabad volt és
nem kötötte gúzsba az Egyiptomi húsosfazekak emléke. Pál
apostol szavai szerint már az ószövetségi pászka is megkövetelte a belső változást, a megtérést. Az izraeliták között is
voltak olyanok, akik megelégedtek az Egyiptomból való
kivonulás külső ünneplésével anélkül, hogy az gyümölcsöt
hozhatott volna életükben.
Hasonlóan a keresztény ember is emlékezhet csupán
külsőleg Jézus Krisztus tetteire, szenvedésére, halálára és
föltámadására. Ennek azonban semmi haszna sincs, ha nem
hoz életében belső változást. Az igazi pászka, találkozást

jelent a mindig jelenlevő Istennel.
A zsidó ünnep jelkép és előkészület
az új húsvétra. Az ószövetségi hibátlan bárány helyett, melyet a
pászka ünnepén fogyasztottakmaga Jézus adja életét hogy, halálával üdvözítsen bennünket.
Jézus a mi húsvéti bárányunk. Magára vállalta a világ bűneit és megmutatta, hogy a kereszt szörnyű terhe alatt is
fel lehet jutni a Golgotára. Miután átélte a teljes elhagyatottságot, a megvetettséget, a megszégyenítést, példát
adott, hogy a legkilátástalanabb helyzetből is van kivonulási lehetőség.
Jézus nem önmagának halt meg és nem önmagának támadt föl. A Megváltó megy elöl, és hív minket is hogy kövessük: „Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és kövessen engem”. Jézus a föltámadás és az élet mindazok
számára, akik bíznak benne.
A keresztény húsvét kivonulást kínál az ösztöneink, és a
világ nyújtotta rabságából az Isten gyermekeinek
szabadságára.
-hvgy-
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MÁRCIUS SZENTJE: ISTENES SZENT JÁNOS

számára is hasznos. Ekkor már 40 éves volt.
Egy zarándoklat alkalmával rádöbbent,
hogy az ő hivatása a betegeken, szenvedőkön való segítés. Éjszaka fát gyűjtött az erdőben, nappal eladta. A pénzen élelmet és
gyógyszereket vásárolt, üzlete felvirágzott.
Házat bérelt ahová a betegeket vitte. Önfeláldozóan ápolta őket. Kórházfilozófiáját így fogalmazta
meg: „A test által a lélekhez.” Ebben a szellemben gondozta szegényeit. Takarított, főzött és sok időt szentelt a betegeivel való beszélgetésre. Mindenki bebocsátást nyert nála.
Esténként elment alamizsnát gyűjteni, hangosan kiáltozta:
„Ki akar jót tenni magának?” Egyre több adomány gyűlt
össze, amiből nagyobb házat tudott bérelni. Tuy püspökének támogatását élvezte. Az emberek az „Istenes János”
nevet adták neki. Egyre többen csatlakoztak hozzá.
A betegek szolgálatában eltöltött évek felőrölték erejét.
Nagyon legyengült, de a Xenil folyó áradásakor megtudta,
hogy az áradat rengeteg fát sodort a partra. Fagyűjtés közben egy fiatalember, aki a segítője volt, a vízbe esett és az
áradat elsodorta. Megmentésére a folyóba ugrott, de nem
tudta megmenteni. A lelki és testi megrázkódtatást nem
élte túl. 55 éves korában, Granadában halt megtüdőgyulladásban, 1550. március 8-án. A feszületet a kezében tartva, térdeplő helyzetben találtak rá. V. Sixtus pápa
Irgalmas testvérek néven elismerte a közösséget, mely az
egész világon elterjedt. 1690-ben avatták szentté. Ő lett a
katolikus kórházak védőszentje.

ÜNNEPE: MÁRCIUS 8.
Meglehetősen kalandos életű Ciudad János
LEGENDA 1495. március 8-án született Portugáliában,
egyszerű vallásos szülők gyermekeként. 8 éves
volt, mikor szülei szállást adtak egy papnak, aki lelkesen
beszélt a spanyolok vallásos életéről. A fiú nem habozott,
megszökött otthonról, Madridba akart eljutni. Szülei hiába
keresték. Édesanyja belehalt bánatába, apja belépett a ferencesekhez. János teljesen kimerült a gyaloglásban.
Oropesa pásztorának vezetője házába fogadta. Juhokat
őrzött és tanult. Ügyes fiú volt és egyre több feladatot bíztak rá. A gazda feleségül akarta adni hozzá a lányát, de úgy
gondolta a házasság nem neki való és megszökött.
Katonának állt, de elfelejtkezett az imádságról, s egyre
mélyebbre süllyedt. Egy megrázkódtatás észre térítette.
Leesett a lováról és elvesztette eszméletét. Máriához imádkozott, visszajutott a táborba, de rosszabbul járt, a rábízott
zsákmányt ellopták tőle, de életét meghagyták és elküldték. Visszament Oropesába, de mivel újra házassági tervet
ajánlottak neki, megszökött. Katonának állt, Bécsnél harcolt a törökök ellen, de a hadjárat végén elbocsátották.
Rengeteget imádkozott, hogy mit tegyen, hogy Isten akaratát teljesítse. Afrikába szeretett volna menni, hogy segítsen
a fogoly keresztényeken. Vértanúságra vágyott, de egy ferences atya lebeszélte róla. Így Gibraltárba ment, szentképeket árult, majd boltot vezetett. Megismerkedett Avilai
János hitszónokkal, aki rávilágított bűneire. Eladta a boltját
és bűne vezekléseként mellét verve szaladgált. Bolondok
házába csukták, de túlélte. Majd Avilai János ismét felke- Látrányiné Putnoki Ágnes
reste, megmagyarázta, hogy olyasmibe kezdjen, ami mások
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KASSÁK LAJOS: HARANGSZÓ
Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és
a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében
lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok
bárkájában.

HARANGSZÓ –
KASSÁK LAJOS
VERSÉNEK
ÉRTELMEZÉSE

Kassák Lajos költő,
író, műfordító, festő, a
magyar avantgárd mozgalom
meghatározó
alakja, szervezője. Munkásságát 1965ben Kossuth-díjjal ismerték el. Gyerekként lakatosinasként dolgozott, de tudásvágya a nyugati világ felé vonzotta:
pénz híján gyalog járta be Ausztriát,
Németországot, Belgiumot, de a legnagyobb hatást a párizsi művészi irányzaÉn is emlékszem rá,
tok tették rá: innen küldte haza első
mint az egykori játszótársra
verseit, majd hazatérve megjelentette
S ti is útszéli csavargók és
első, expresszionista hatású verseskömesteremberek,
tetét (Éposz Wagner maszkjában,
Akik hű követői vagytok valamennyien 1915). Folyóiratokat indított: A Tett
A nincstelenségben, az útban és
(1915), majd ennek betilaz igazságban
tása után a Ma (1916-25)
őrzi nevét. Miután részt
Igen, igen, az Ő árnya és
vett az 1918-19-es forravisszhangja vagyunk mi,
dalmakban, művésztársas bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány ival emigrációba kényszerítették, így Bécsben írt
húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben és elkezdett képzőművészettel foglalkozni: kollázsokat és nonfidicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk guratív képarchitektúrákat készített,
utóbbiakat a modern európai művészet
a kereszten.
alapvető értékeiként tartják számon.
1926-ban hazatért, több művészetitársadalmi folyóiratot szerkesztett, az
Egy ember élete c. regénye a Nyugatban is megjelent. Később háttérbe szorították. Az 1945 utáni „új” irodalom
szervezésében aktív szerepet vállalt,
majd a ’60-as évektől a modern művészet hirdetője lett.
A kassáki költészet igen összetett.
Legismertebbek
képversei
(kalligrammák) és a „vizuális költészet”
megjelenítése, ez a verse viszont egy
VIRÁGVASÁRNAPI BARKASZENTELÉS BELVÁROSON szabadvers, ahol a művészt nem szoríthatják keretek közé a ritmus és a rím, a
gondolati tartalom ennél előbbre való.
Itt egy letisztult, egyszerű, minden díszítéstől mentes vers áll előttünk.
A cím: a Harangszó tágabb jelentéskörű, hiszen a harang hívásának szimbolikája igen összetett, a vers szűkíti ezt
– ezúttal a keresztény világ legjelentősebb ünnepére hív a harangzúgás: a
vers első sorában megjelenő
’Feltámadott’ minden előkészítés nélkül állítja elénk a húsvét örömhírét. Az
első szó felidézi bennünk a világ minVIRÁGVASÁRNAPI BARKASZENTELÉS ÚJVÁROSON
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den tájáról ismert köszöntést: „Krisztus
feltámadt – Valóban feltámadt!”
A költemény a tavasz képével építkezik tovább: a természet megújulása
elmaradhatatlan kísérője a húsvéti verseknek (’megenyhült már a szél is s a
rügyek / kisarjadtak’). Ezt a természeti
képet tágítja tovább Kassák az időben:
időtlenséget kölcsönöz, ahogy a kereszténység kétezer éves kultúrával, értékrenddel rendelkezik. Két életképet is
megidéz a vers: egy dinamikusat (’fehér
ingecskéjében lépeget’) és egy statikus,
állóképszerűt (’s alszik a tengerre szállt
halászok bárkájában’). Ezzel a kiskori
Jézus alakját festi elénk, s magát is
megjeleníti: „játszótársként”, gyermekkorában találkozott a Megváltóval.
A vers megszólítottai az „útszéli csavargók és mesteremberek”. A költő
hozzájuk, a modernkori
tanítványokhoz, a felnőttekhez fordul ezután: a
l e gt ö bbe n
a
„nincstelenségben,
az
útban és az igazságban”
követik Jézust, itt a költői
én elhatárolódik – számomra némiképp Adyt
idézve, aki A Sion-hegy alatt c. versében valahol gyermekként elvesztette a
kapcsolatot a „szép öreg Úrral” és most
nem találja vele a közös nyelvet, nem
tudja még csak megszólítani sem.
A következő sorban pedig épp sorsközösséget vállal a „csavargókkal és
mesteremberekkel”: „az Ő árnya és
visszhangja vagyunk mi”. A Fiú emberré lett értünk, magunkra vette bűneinket és SZERETETBŐL elszenvedte értünk
a kereszthalált, hogy örök életünk lehessen. Ezt az áldozatot köszönjük meg
minden húsvétkor: imával, böjttel, lemondással, szentgyónással, énekszóval...
S talán több a mi életünkben is a böjt,
mint az ünnep, hittel hisszük, hogy
Krisztus értünk áldozta fel önmagát, s
Megváltónk lett. Mindez a költészet és
Kassák nyelvén így hangzik:
„s bár nem ízlelhetjük a húsvéti bárány
húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.”
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HÁZASSÁG HETE MAKÓN - 4 2 1
Minden évben február idusán, valamikor a Bálint nap körül
tartják a Házasság hetét. Ez a mozgalom közel két évtizede indult
el Angliában. A katolikus egyház életében a házasság hete a polgári értékek mellett annak spirituális erejét és fontosságát hangsúlyozza.
Makón immár hagyománnyá válik ennek 'megünneplése' így
tél derekán. A sötét télben jólesik fényt látni, hallani. Az idei évben a fényt két házaspár jelentette: Dr. Kerek Ferenc DLA – zongoraművész, zenetanár és felesége, Dr. Kerekné Fekete Éva, valamint Vajda József és felesége, Vajdáné Bárdi Magdolna, mindketten pedagógusok.
Az est a zenész házaspár négykezesével kezdődött. Majd Jéger
Szabolcs műsorvezető kérdéseire adtak kedves válaszokat.
Kerek Ferenc Makón született, ahol Istók Margit zongoratanárnő szerettette meg vele a zenét, a zongorajátékot. Középiskoláját Szegeden végezte a Konzervatóriumban, majd Budapesten
tanult tovább a Zeneakadémián. A Nemzetközi Bartók Szemináriumon rendszeresen aktív hallgatója volt Kadosa Pál és Solymos
Péter kurzusainak. Kerek Ferenc A Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Karának dékánja, a Nagyszentmiklósi Pro Bartók
Társaság művészeti vezetője, a Liszt Ferenc Társaság Szegedi
Csoportjának vezetője. Nyaranta több helyen vezet kurzusokat.
A tanítás mellett rendszeresen foglalkoztatják előadóművészként
is. Olaszországban a Debussy-versenyen I. helyezést ért el. Szólóestre visszahívták Torinóba 1976-ban. A nemzetközi Filharmónia
hangversenyein szóló, kamara és zenekari esten volt közreműködő Kerek Ferenc megkapta a Liszt Ferenc-díjat.
A Vajda házaspár férfi tagja elmesélte megismerkedésüket, az
apró ajándékokat, az első munkahelyüket, ahol a főiskola után
együtt kezdték életüket egy iskolában, majd a nagy életben is.
"Az abakuszfélék családjába tartozó, távol-keleti eredetű golyós számolóeszköz, a szorobán elterjesztését egy makói pedagógus, Vajda József és felesége több mint 20 esztendeje igyekszik

népszerűsíteni szerte az országban. Több ezren tanulták meg
tőlük, hogy segítségével az akár
még írni-olvasni sem tudó gyerekek is játszva tanulhatnak meg
villámgyorsan számolni. Tankönyveikért, tanszereikért, oktatóprogramjaikért, továbbképzéseikért és
számítógépes távoktató metódusukért számtalan rangos szakmai kitüntetést, díjat kaptak."
A Délvilág egy 2014-es újságcikkét olvastam a házaspárról,
melyhez hozzáteszem egy személyes élményemet. Jó néhány
évvel ezelőtt meghívást kaptunk Kiszomborra egy bemutató órára, melyet Vajdáné Magdika tartott matematikából. Emlékezetem szerint 3. osztályosokat vezetett be a számolás rejtelmeibe.
Hihetetlen tudással rendelkeztek ezek a kilenc éves tanulók!
Ámultunk és bámultunk, ahogyan és amilyen gyorsasággal
"forgatták" a szorobán golyóit ezek a kicsik, miközben villámgyorsan megválaszolták a műveletek eredményét.
Az est során még elmesélték, hogy miként és miből készült el
az első szorobán - piacon vásárolt egyszerű anyagokból... - bevonva a feleségét, később a gyermekeit is ebbe a munkába. A két
kislányuk tesztelte a feladatlapokat. Ezek után a szülők korrigáltak, ha kellett.
A lélekemelő estet a művészházaspár zongorajátéka zárta. A
zenedarab érdekessége az volt, hogy egy zeneszerző barátjuk
írta személyesen nekik. A címe 421- vagyis négy kéz, két szív és
egy lélek.
Mindannyian a szívünkbe zártuk ezt a két házaspárt, akik lélekemelő esttel ajándékoztak meg bennünket.
Hálás köszönet a belvárosi plébánia szervezéséért.
Hajdúné Siket Márta

IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

„CSINÁLDA”-FOGLALKOZÁS ÚJVÁROSON

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

HAMVAZÓSZERDA
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Szent II. János Pál pápa rendkívül bátor ember volt.
Nemcsak azért, mert még idős korában is nekivágott az
Alpok magaslatainak, és síelt, hanem többek között
azért is, mert hozzá mert nyúlni az egyházi év hagyományos rendjéhez. Tudjuk jól, hogy a megszokott rózsafüzér titkok mellé megfogalmazta és beillesztette a
világosság titkait, majd miután 2002. augusztusában
ünnepélyesen felajánlotta a világot az isteni irgalmasságnak, a Húsvét utáni vasárnapot
az isteni irgalmasság vasárnapjává tette.
Íme Fausztina nővér naplójának azon részlete, melyben lelkében Jézus hangját hallva
erről a vasárnapról esik szó: „Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, amely gyónáshoz és szentáldozáshoz járul, teljes búcsút nyer.
… Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy
lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. Irgalmam oly
nagy, hogy sem az angyali, sem az emberi értelem nem bírja kikutatni az egész örökkévalóságon át. Minden, ami csak létezik, irgalmamból származik. Az örökkévalóságban minden lélek irgalmamról és szeretetemről fog gondolkodni. Az Irgalmasság ünnepe bensőmből származik. Azt kívánom, hogy ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon. Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik.” (Napló
699)
A harmadik évezred első szentté avatását 2000. április 30-án a lengyel pápa tudatosan
és programszerűen az irgalmasság témájának szentelte. Beszédében akkor úgy
fogalmazott, hogy az irgalmasság üzenete olyan, mint egy fénysugár az ember harmadik évezredbe vezető vándorútján.
pz
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉLET ÉS HALÁL
A húsvét számunkra valóban élet és halál kérdése. Ezt nem csak
az élet végén tapasztaljuk meg, hanem a jelenben is, valahányszor
fogyatkozni kezd, vagy kilátástalan lesz, amikor kiürül, örömtelenné,
magányossá, elhagyatottá válik életünk. Megtapasztaljuk akkor, amikor el kell hagynunk azokat a
dolgokat és embereket, akiket szeretünk. Megtapasztaljuk, amikor békétlenség és gyűlölet vesz
körbe bennünket. Felsorolhatatlan, hány féle formában borulhat a halál árnyéka életünkre. Úgy
vagyunk, mint a tanítványok Nagypéntek után, halál
öleli át életüket.
A mi számunkra vigasz, hogy találkozhatunk a
feltámadott Jézussal. Megtapasztaljuk, hogy feltámadt, hogy él és átalakítja életünket. Nem vagyunk
többé egyedül, átkarolja, hordozza, erősít az, aki a halált is legyőzte.
Jézus valóban feltámadt, és a Benne hívőnek értelmessé válik a
munkája, szenvedései, az megtapasztalja, hogy nincs kiszolgáltatva
a gonosznak, tudja, hogy bűneire van bocsánat. Aki találkozott a
feltámadt Krisztussal, másképpen jár a világban és másképpen tanúskodik Isten országáról. Ez nem üres élmény, nem képzelődés!

Maga az Úr van velünk, Ő mondja ezt nekünk, Ő az, aki új utakon
indít el bennünket. Csak nyitottnak kell lennünk, készen, hogy felismerjük, megismerjük és kövessük. Ez számunkra minden, ez élet és
halál kérdése. Veszélyes ünnep a Húsvét! Élet és halál kérdése. Döntő elhatározásra szólít fel bennünket. Ezt mondja a
feltámadt Úr: „Ma tanúul hívom ellenetek az eget
és a földet, életet és halált, áldást és átkot tártam
szemetek elé, így hát válasszátok az életet!” (Luif
Otmár bencés atya)
Szergej Averincev professzor imája: Amikor a
halál gúnyosan fölém hajol, s azt hiszi, ő az, aki
utoljára nevet, amikor izmaim végleg elernyednek,
Uram, a te erőd legyen velem! Amikor gondolataim
is elhagynak, és elmém kimerül, amikor akaratom
elvész, s elfelejtem még a nevemet is, a te Neved
legyen velem! Amikor a szó megszakad és az egykor sokat szóló
nyelv többé nem mozdul, és a sír szótlan világába száll, Uram, a te
Szavad legyen velem!
Amikor minden, amiről álmodtunk elmúlik, s éber képzelőerőnk
nem olt belénk új törekvést, amikor a nem-lét rettenete tátja rám a
száját, töltsd be ürességemet önmagaddal, Uram!

A JERUZSÁLEMI SZENT LÁNG CSODÁJA
A jeruzsálemi Szent Sír templomban minden év Nagy Szombatján éjfélkor megismétlődik a Szent Láng csodája.
1994 Húsvétján közelről figyeltem a Szent Láng szertartását. Láttam a Szent Lángot a Szent Sír Templomon keresztül menni, előttem
is áthaladt a tömeg fölött egy lángcsóva, meggyújtva egy öregember fáklyáját is. Megérintettem a lángot, megmostam vele az arcomat és nem égetett meg. Mérhetetlen békesség töltött el, és éreztem magamban, hogy az erőm megnövekedett.
A világ minden népéhez fordulok most, tudva azt, hogy egy bűnös
ember vagyok, de olyan, aki megpróbálja életét a hit által jobbá
tenni. A legirgalmasabb Isten tett engem méltóvá arra, hogy megláthassam és megérinthessem az Ő Szent Lángját.
Kötelezve érzem magam arra, hogy őszinteséggel és
töredelemmel írjak erről a megrendítő csodáról, hogy
az ismert legyen mindenki előtt.
A Szent Sír előkészítése
Nagyszombat reggel a Szent Láng szertartása előtt
megtörténik a Sír alapos ellenőrzése úgy, hogy mindenki meggyőződhessen arról, hogy semmi olyan
nincs a Szent Sírban, ami lángot okozhatna.Ezt figyelik az örmények
és más felekezetek tagjai is. A vizsgálat után a Sírt az aznap reggel
elkészített méz és viasz keverékével lepecsételik.
A Szent Láng szertartása
Nagyszombat éjfélkor a görög ortodox patriarcha és kísérőiJakab
apostol templomának belső bejáratán át lépnek be a templomba és
a patriarcha leül a trónusra. Azután az örmények, arabok, koptok, és
más egyházak képviselői kezet csókolnak, hogy megkapják majd a
Szent Lángot. Ha ezt nem tennék meg, nem lenne rá joguk, hogy a
kezeiből megkapják a Szent Lángot. Ezután kezdődik a szertartás,
melynek során háromszor megkerülik a Sírt, majd megállnak a Sír
előtt. A litánia után a Sír lepecsételését megbontják, a patriarcha
leveszi főpapi ruházatát és csak a fehér papi öltözete marad rajta.
Azután Jeruzsálem kormányzója és a rendőrség vezetője megvizsgálják, hogy mindenki megbizonyosodjon afelől, hogy semmit sem
visz be a sírba, amivel tüzet tudna gyújtani. Ezután a patriarcha átveszi a fáklyákat, és belép a Szent Sírba az örmény kísérővel. A
Templomban az összes lámpást eloltják.
Hogyan jelenik meg a Szent Láng
A Sír belsejében a patriarcha térdepelve imádkozik, és olvassa a
különleges kérő imádságokat kérve a mi Urunkat, Jézus Krisztust,

hogy küldje le ajándék gyanánt a Szent Lángot az emberek megszentelésére. És a legnagyobb csendben, éppen abban az órában,
amikor a patriarcha imádkozik, egy sóhaj hallatszik és mindenünnen
átszűrődnek a Szent Láng kék és fehér felvillanásai, mintha fényképezők vakuinak milliói lennének bekapcsolva, átjárva a falakat és
csodálatos módon meggyújtva az összes mécsest a templomban. A
Szent Sírban lévő fáklyákat is – melyeket imádsága közben a patriarcha kezében tart - fellobbantja a Szent Láng. A tömeg ujjongásban
tör ki, miközben az öröm és hit könnyei töltik el az emberek szemeit. Néhány pillanatig a Szent Láng nem mutatja a tűz tulajdonságait.
Az első percekben, miután a patriarcha kijön a Szent Sírból és átadja
a népnek a Lángot,bárki megérintheti, és nem égeti meg magát. 33
perc elteltével a láng a megszokottá válik.
Általánosságban a Szent Lángról
Egyedül a görög ortodox patriarchának van meg az az
előjoga és hatalma, hogy elvégezze ezt a szertartást.
Történtek kísérletek más felekezetek részéről is, hogy
előidézzék ezt a csodát, de nem sikerült. 1549-ben a
történelmi feljegyzések szerint az örmények megvesztegették Murád szultánt, hogy adjon nekik engedélyt arra, hogy bemehessenek a Szent Sír Templomába és elvégezzék a szertartást. A szultán valóban megadta nekik az engedélyt, az
örmények pedig kizárták az ortodoxokat. Az ortodox patriarcha
szomorúsággal eltelve letérdelt és a templomon kívül imádkozott
közel az egyik oszlophoz. Hirtelen meghasadt az oszlop és onnan
tört elő a Láng meggyújtva a patriarcha fáklyáit. Az agarénusok
(muszlim) emírje az út melletti minaretből figyelte őt. Amikor ezeket az eseményeket látta, felkiáltott: „Nagy a keresztények hite! Egy
az igaz Isten, a keresztények Istene! Hiszek Krisztusban, aki feltámadt halottaiból. Letérdelek Előtte, mint Istenem előtt.” Hitének
megvallása után leugrott a minaretből, de nem sérült meg. A muszlimok elfogták és lefejezték. Ereklyéit a mai napig őrzik a jeruzsálemi
Szent Szűz Monostorban.
A Szent Láng csodálatos módon jelképezi előttünk Krisztus feltámadását. Istentől ajándékozott csoda ez évszázadok óta, mely a
világ Világosságából ered, és Világosság a világ számára: Krisztus. A
tudomány nem képes megmagyarázni ezt a hatalmas csodát.
Évente sok ember nézi meg a Szent Lángot, és erőteljesen érzik
maguk között Isten jelenlétét. Ennek a Lángnak kellene megvilágítania az emberiséget egy jobb jövő számára.
Forrás: Internet
Fordította: Szabó Roland
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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT – HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE
Mintegy 30 fő közös lelkigyakorlattal készült húsvét ünnepére
virágvasárnap előtti szombaton – részint az egyházközség hívei,
részint az iskola pedagógusai és persze, vagyunk néhányan a közös
halmazból is. J
Elsőként Kasuba Róbert pitvarosi plébános atya elmélkedését
hallgattuk meg Úton a feltámadotthoz – a Nagyhét teológiája és
liturgiája címmel. Ebben az atya elhelyezte a húsvéti ünnepkört az
egyházi évben, majd a húsvéti liturgia elemeit vettük végig virágvasárnap, ill. nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig. A szertartások rendjét az atya a különféle népi szokásokkal és hagyományokkal ötvözte.
Jó volt hallani, hogy mi Makó belvárosában a legtöbb hagyományt
követjük – pl. a nagycsütörtöki lábmosás szokása. Köszönet Zoltán
atyának! J
Ezt követően mi választhattunk műhelyfoglalkozást: én Kasuba Róbert atya Jézus peréről
szóló jogi műhelyét választottam. (Az atya
végzős joghallgató, így szakértőnek tekinthető.) Ez egyáltalán nem hétköznapi „csak úgy
meghallgatom”- típusú előadás volt: Robi atya
folyton kérdezett és gondolkodásra késztetett,
miközben párhuzamokat vont a mai alkotmányos joggyakorlattal, az európai/római jogszokásokkal, és helyenként még távolibb megfeleléseket is hozott. Az első rész legnagyobb tanulsága az volt számomra, hogy ha Jézus nem
lett volna igazi Messiás és nem felelt volna a vádakra, nem ítélhették volna el. Akkor pedig nincs megváltás, oda az örök élet!
Zoltán atya műhelyében zenehallgatás és Bach muzsikája csendült
fel – művészet és vallás találkozott imádságban egymással.
Kinga nővér vezetésével a tudatos jelenlét imájával ismerkedhettek meg azok, akik ezt választották. A kis csoportban voltak olyanok,
akik már hallottak eről az imamódról, de olyanok is akiknek újdonságot jelentett a téma. Ortodox eredete van, az Athosz-hegyi szerzetesek alkalmazták először. Lényege egyszerűen megpróbálni pillanatról pillanatra szeretni Istent, és a jelenlétében élni. Nem csak
szavakkal, hanem egész lényünkkel imádkozunk. Ezt elsajátítani,
annak ellenére, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, hosszas folyamat.
A lelkinapon csak két nagyon egyszerű gyakorlatra volt idő. Az elsőn
a testrészeinkre figyltünk, és igyekeztünk visszatérni, ha elkalando-

zott figyelmünk. A második gyakorlatnál a lélegzetvételünket
figyeltük és próbáltuk összekapcsolni Jézus nevének ismétlésével.
Ezek a gyakorlatok segítettek minket, hogy megtapasztaljuk a tudatos jelenlétet és hogy belekóstoljunk a görög atyák sajátságos imájába. (Baranyi Katalin)
Az ebédet követően Rácsok
Gabriella református lelkész, a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia docense tartotta meg előadását „Csokoládé és böjt –
film és teológia párbeszéde böjtről, megtérésről, közösségről”
címmel.
Ennek témája a Csokoládé c. film mint nem
tipikusan húsvéti, de nagyböjti keretbe ágyazott történet volt. A teológia és a filmnyelv
találkozásából jött létre az alkotás, és ennek a
két nyelvnek az egymásra reflektálása hozta
létre bennünk a mondanivaló jelentésrétegeit.
A lelkésznő egyes jelenetek felvillantásával a
szereplők, jellemek viszonyának változását
emelte ki előadásában.
Ezt követően újabb műhelyeket választhattunk.
A tanárokat Barnóczki Anita református lelkész, a Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cigánymissziós referense, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanársegédje várta Tanári énkép és sikerélmény c. interaktív
igefeldolgozással. Ennek keretében arra reflektáltunk, miért lettünk
tanárok, mi indított el pályánkon, ill. még mindig azért vagyunk-e
ennek a hivatásnak zászlóvivői, amiért annak idején elkezdtük. Végül arról beszéltünk / írtunk, milyen előnyei, ill. hátrányai vannak
annak, hogy egyházi iskolában tanítunk. Mert ugyan Isten képmására vagyunk teremtve, és az Ő igazságát közvetítjük és képviseljük,
mégis legtöbbünknek akadnak nehézségei.
A napot 17 órától szentségimádás, majd 18 órától szentmise zárta,
amelynek keretében a betegek szentségében részesülhetnek a Jézustól testi-lelki gyógyulást kérők és az édesapák és nagyapák megáldása történt, Szent József ünnepnapján.
Mészáros Ildikó

GYERMEKMISSZIÓ—„KIS IMÁVAL, KIS ÁLDOZATTAL GYEREKEK SEGÍTENEK GYEREKEKNEK!”
Makón 6. éve működik gyermekmissziós csoport. Hetente egyszer találkozunk péntekenként a
plébánián. Ezeken az alkalmakon együtt imádkozunk, beszélgetünk, játszunk. A gyerekek szeretnék
egyre jobban megismerni Jézust, az Ő életét, s követni az Ő példáját ott, ahol élnek. Napi imáikkal
és apró áldozataikkal segítenek velük hasonló korú gyermekeknek. Elmondanak egy Miatyánkot az
éhezőkért, egy Üdvözlégy Máriát az árvákért és egy Dicsőséget a betegekért, s ugyanakkor hálát
adnak saját életükért, lehetőségükért. A missziós Himnusz és Hitvallás pedig összefoglalja, hogy
tulajdonképpen Jézus Krisztus barátaivá szeretnének válni, segíteni úgy, ahogy Ő segített bárkinek,
válogatás nélkül.
Október 3-án, Kis Szent Teréz ünnepén – misszionáriusok védőszentje – Budapesten került megrendezésre az országos missziós találkozó. A hódmezővásárhelyi csoporttal összefogva egy külön busszal mentünk fel mi makóiak. A Rezső téri templomban a boldoggá avatott
Kis Szent Teréz Szüleiről nézhettünk meg egy misztériumjátékot, majd ünnepi Szentmisén vettünk részt. Délután közös játékra, táncra,
bábszínházra vártak minket.
Szintén októberben mi vezettük az egyik rózsafüzér imádságot. Adventben a Szállást keres a Szent Család imádságba kapcsolódtunk be.
Karácsony előtt Betlehemes műsorral jutottunk el több helyre, majd jan. 6-án Három Király-járást elevenítettük fel a templomban. Nagyböjtben keresztutat vezettünk, és a böjti est sorozatba kapcsolódtunk be. Bogárzóba kirándultunk az ősszel, s tervezzük tavasszal is.
Több jótékonysági gyűjtést is rendeztünk – például Karácsony előtti cipős doboz-akció, és más rászorulókat is támogattunk.
Nyárra tábort szervezünk! Országos központi missziós tábor: július 31 – augusztus 4-ig Nagykovácsi; jelentkezni május 30-ig lehet; hozzájárulási díj: 14.000Ft bővebb inf.: www.papaimisszio.hu
Saját tábor (makói csoportnak) tervezett időpontja: június 24 – július 3. között valamikor, részletesebb inf. Húsvét után hamarosan.
A nyári tábor végén kerül átadásra a missziós vándordíj: a legpéldamutatóbb, felavatott missziós gyermek kapja. Erre az évre Gules Gabriella és Gules Mihály vihette haza.
Ha valaki szeretne csatlakozni a misszióhoz, szeretettel várjuk! Jelentkezni, Fidelis nővérnél lehet!
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KARITÁSZ MUNKA A SZERETET PARANCSÁRA

A Szent Erzsébet Karitász csoport munkájának fénypontja a nagyböjti adományosztás!
Nagyhét keddjén templomunk megtelik
nehéz sorban élő családokkal, akik meghívásunkra érkeznek szeretetvendégségre és
adomány elfogadására. Az esemény ruhabörzével kezdődik a Szent Erzsébet Házban. A vendégeinket a
templomi ünnepségen így köszöntjük:
Az Atya Istenben és Fiában, Jézus Krisztusban szeretett Testvérek!
János evangéliuma szerint Jézus az utolsó vacsorán, nagycsütörtökön így tanított: "Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti
is egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim
vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt." (Jn.13,34-35.)
A szeretetnek jó tettekben kell megnyilvánulni! Szeretettel,
önzetlenül gyűjtöttük, amit átadunk nektek. Nem azért, hogy
mások elismerését vívjuk ki, hogy minket dicsérjenek az emberek, Jézusról teszünk tanúságot, akár adományozunk, akár idős
otthonban, hajléktalan szállón szolgálunk.
Ha adunk, Isten szeretetéről teszünk tanúságot, mintegy Isten
szeretetét adjuk tovább.
Aki kapja az adományt, Isten szeretetét fogadja be. Az Úr
sokkal többet ad, mint amit el tudunk képzelni, amit mi be tudunk fogadni! Az Úr azt akarja, hogy közösségben legyünk vele,
szeretetközösségben, és mi erről teszünk tanúságot , amikor
adományozunk, és Ti, amikor az adományt elfogadjátok! Ne a
csomag anyagi értékét nézzétek, hanem a szeretetet, amivel

TESZ VESZ TAVASZ
2016
Makón mindkét
katolikus plébánia
évek óta részt vesz
a Szeged-Csanádi
egyházmegye Ifjúsági
pasztorációs
irodája által szervezett környezetszépítő programban.
Idén a Katolikus Általános Iskola hetedikes és nyolcadikos
diákjai, mintegy 45 fő, segített az újvárosi Szent László Király
templomban és annak udvarán, a Búza utcai bölcsőde kertjében
és a plébánia konyhájában. A lelkes diákok párhuzamosan többféle tevékenységet végeztek. A templom kertjében gyomlálás,
metszés, tereprendezés folyt, míg a templomban szorgos kezek
segítettek a takarításban. A közeli bölcsőde udvarán néhány fát
ültettek a vállalkozó kedvű fiúk, míg a lányok a cserjék metszésében és a gyomlálásban segítettek. Ezalatt a plébánia konyhájában szintén önkéntesek segítségével készült a paprikás
krumpli, amit a segítő csapat a jól végzett munka után közösen

készítettük. Ez az ajándékcsomag Isten szeretete lelki kincsekkel. Krisztus szeretetéről
van szó, Krisztus szeretetét
fogadjátok el a csomagadománnyal együtt. A mi szerény
csomagunk csupán jele Isten
végtelen adakozó szeretetének.
Kedves Testvéreim! Fogadjuk el, amit Isten adni akar nekünk,
hogy Isten megváltoztassa az életünket, adja meg nekünk a
tökéletes boldogságot, gazdagságot! Tegye teljessé Isten azt a
jót, amit elkezdett bennünk, mindannyiunkban! Ámen!
Adományozással segítettek, melyet hálás szívvel köszönünk: az
Egyházközségünk hívei, A Tesco Makói Aruház és annak vásárlói, az Élelmiszerbank Egyesület, a Contitech Fluid Automotive
Hungária Kft munkatársai, a Váll-ker Kft, a Zrínyi utcai Óvoda,
Kiss Pál ev.,
Kovács Bálint ev.,
Benák Sándor ev.
Zoltán Atya köszöntője, vers, közös éneklés és agapé zárja az
adományosztást. A nagyhéten a két idősotthonban 147 bentlakó idős embert ajándékozunk meg ünnepi műsorral, ajándékkal,
valamint a hajléktalan szálló 23 lakóját élelmiszercsomaggal.
A hívek perselyadománya 53.000,-Ft Zoltán Atya támogatásával az iskolák kulturális programjaira kerül felhasználásra, a Makói Katolikus Iskolában 13 nehéz sorban élő gyermek bábszínházi látogatását, a Zrínyi Oviban 8 kisgyerek színházlátogatását
tette lehetővé ezidáig.
A Tesco Áruházzal az immár egy éve tartó együttműködés, mely szerint naponta elhozatalra kerül pékárú és egyéb vegyes
élelmiszer program - újabb egy évvel hosszabbodott.
Hála legyen Istennek!
Kovács Bálintné
fogyasztott el. A bölcsőde vezetője és
a plébánia munkatársai is nagy örömmel fogadták a lelkes segítséget.
A belvárosi plébánia szakmunkás
fiatalokat szólított meg a segítségre.
18 fő vállalkozott arra, hogy egy lelki
nap részeként munkájával segítséget nyújtson. A különböző
intézményekben tanuló hittanos fiatalok a Zrínyi utcai óvoda
kertjében segítettek a tereprendezésben és a cserjék, évelők
ültetésében. A lányok, majd a fiúk is besegítettek az előkert
gyomlálásába. A déli harangszóra sikerült is befejezni mindent.
Az óvoda vezetője a szülők és az ovisok nevében is megköszönte az önkéntes segítséget. Ebéd után a plébánián folytatódott
számukra a program, ami már csak szellemi energiákat mozgósított.
A jól végzett munka elismeréseként az Ifjúsági pasztorációs
iroda munkatársai mindkét csapat résztvevőit megajándékozták
egy kulcstartóval. Jó volt látni a gyerekek lelkesedését és az
intézményvezetők örömét. Reméljük ez a szép hagyomány jövőre is folytatódni fog.
Baranyi Katalin

BÖJTI ESTÉK
Készültünk az Húsvétra. Lelkünkben, a családunkkal közösen, a szentmiséken a közösséggel
együtt. A böjti esték , amikor otthonunkban találkozhatunk, imádkozhatunk, beszélgethetünk a
közösség tagjaival- ahogy Zoltán atya fogalmazott, mint a legelső keresztények- egészen különleges élményt jelentenek. Ezek a csendes, meghitt elmélkedések lélekemelőek és tanulságosak. Kicsit jobban megismerjük egymást és ezáltal közelebb kerülünk egymáshoz. Azt hiszem az ilyen események kovácsolják igazán össze a közösséget, alakítják a hitünkkel kapcsolatos gondolatainkat és teszik még teljesebbé az ünnepvárást.
Dr. Kurai Dóra

FIGYELMESSÉG

EGYÜTTÉRZÉS

M E G B O C S Á J TÁ S

•Taizé-i imaórával kezdtük meg a nagyböjti szent időszakot.
•Idén is gyűjtöttük a JÓSÁG-LISZT-et. A gyerekek nagyböjt során minden jócselekedetükért egy kiskanálnyi lisztet tettek félre, s ha eljöttek a templomba, magukkal hozták, s közös edényben gyűjtöttük. A hetek során a liszt
tésztává lett, s a jóság kovászától megkelt. Húsvétvasárnapra sült meg belőle a jóság-kalács, amit majd Zoltán atya
megáld, s közösen fogyasztjuk el.

•Makóra látogatott Kocsis Fülöp, görög katolikus érsek-metropolita, és különleges nagyböjti liturgiát vezetett a görög
katolikus templomban.

•Szakmunkás fiatalok segítettek a Zrínyi u.-i Óvoda kertjét megújítani.
•„A mi Bibliánk-Márk evangéliuma” - Elkészült a 2. kötet. Hamarosan bekötött formában is kézbe vehető lesz.
•Nagyböjt péntekjein keresztutat jártunk a képviselőtestülettel, a gyermekmissziósokkal, a fiatalokkal, a Rózsafüzér Társulattal
és a Caritas csoporttal, a SZIGNUM tanáraival, a házaspárokkal és a családokkal.

•Karitász csoportunk önkéntesei tartós élelmiszert gyűjtöttek a makói TESCO áruházban március 11-én és 12-én.
•A kecskeméti Nemesszeghy Márta Vegyeskar volt a vendégünk az egyik szombat esti szentmisén.
•Felemelő zenei élményben részesültek virágvasárnap a belvárosi katolikus templomba látogatók. A Szent István Ének- és Zenekar tagjai a diákmisén Jézus szenvedéstörténetét adták elő, újszerű formában. Az idén
a Lajos István piarista énektanár által megzenésített, Szent Lukács evangéliuma szerinti változatot játszották el,
amely az egyik leghangulatosabbnak számít. A főbb szerepekben a SZIGNUM pedagógusai, jelenlegi és volt
diákjai és az egyházközség tagjai szerepeltek. Isten áldása kísérje további szolgálatukat!

•Két hét múlva az Irgalmasság vasárnapján veszi a kezdetét az elsőáldozási felkészülés. Akik szeretnének elsőáldozók lenni és nem az egyházi iskola diákjai március 31-ig adják le jelentkezésüket!

•Még vannak helyek a csíksomlyói és a szentföldi zarándoklatokra.
•Teofila nővér 25 évi makói szolgálat után a Boldogasszony Iskolanővérek budapesti rendházába kerül. Köszönjük fáradozásait!

•Ferenc pápa nyilvános konzisztóriumon hirdette ki Teréz anya szentté avatásának dátumát (szeptember 4.),
melyre az Irgalmasság Szentéve önkéntesei jubileumának keretében kerül sor.
További plébániai programok:

•Április 3. Irgalmasság vasárnapja. A 9 órai szentmisében a házaspárok megáldása.

•Április 30. Kirándulás Bogárzóba
•Május 1. Anyák napja
•Május 8. Urunk mennybemenetele – Elsőáldozás
• Május 12-16. Pünkösd - Csíksomlyói zarándoklat

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
ÜNNEPI MISEREND:
Görög katolikus Templom
Március 25. Nagypéntek 17 órakor Sírba-tételi vecsernye és Örömhírvétel Liturgiája
Március 26. Nagyszombat 19 órakor Feltámadási szertartás
Március 27. Húsvétvasárnap 10 órakor Szent Liturgiapászkaszentelés
Március 28. Húsvéthétfő 8.30 órakor Feltámadási Szent Liturgia
Csanád vezér téri Kápolna
Március 26. Nagyszombat 17 órakor Feltámadási mise
Március 27. Húsvétvasárnap 10 és 18 órakor Ünnepi mise
Március 28. Húsvéthétfő 10 és 18 órakor Ünnepi mise

KERESZTELT
2016. NAGYBÖJTJÉBEN:
Bába Odett Sára
ELHUNYTAK
2016. NAGYBÖJTJÉBEN:
Rácz Ferenc Imre,
Giba Lajos, Szekeres Ferenc,
Dehény Attila Lajos,
Szurgent Pál, Kiss Józsefné
Tóth Rozália,
Kocsis Lajosné Szabó Mária,
Jáksó Julianna

FIGYELMESSÉG

Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztő: Szűcs Tamás
Tördelés: Hudák Szabolcs
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

Szent István Király Plébániatemplom
Március 26. Nagyszombat 20 órakor Feltámadási Körmenet- Ünnepi mise
Március 27. Húsvétvasárnap 9 és 18 órakor Ünnepi mise
Március 28. Húsvéthétfő 9 órakor Ünnepi mise
Szent László Király Plébániatemplom
Március 26. Nagyszombat 19.30 órakor Feltámadási mise
Március 27. Húsvétvasárnap 11 órakor Ünnepi mise
Április 3. Isteni Irgalmasság vasárnapja-Kápolnabúcsú 11 órakor
Ünnepi mise a templomban (előtte 10 órától Rózsafüzér imádság és
litánia)

Két rendőr megajándékozza egymást húsvétkor, az
egyik Kinder-tojást kap.
- Te, hallod, megszenvedtem vele, mire megettem.
- Ugyan miért?
- Hát a csoki könnyen ment, de a kapszulát nagyon nehéz volt
lenyelni.
***
Megy a nyuszika az erdőben. Talál egy méter előnyt. Hazaviszi.
Másnap újra megy, és ezúttal öt méter előnyt talál. Harmadnap
ismét az erdőben, most 15 méter előnyt talál. Vinné haza, de
akárhogy forgatja, az ajtón nem fér be. Egyszer csak megszólal:
- Úgy látszik, behozhatatlan előnyt szereztem.
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