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Advent

AZ EGYHÁZ SOHA NE FÁRADJON BELE ABBA,
HOGY FÖLKÍNÁLJA AZ IRGALMASSÁGOT.
(Ferenc pápa)
Folytatása következik…
Ferenc pápa Krisztus Király vasárnapján bezárta a Szent Péter
bazilika szent kapuját, ezzel befejeződött az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve. Az irgalmasságra és együttérzésre való meghívás
azonban nem egy évre szólt. Ez az esztendő azt a célt szolgálta,
hogy újra fókuszba kerüljön egy központi evangéliumi érték, s
egyedül rajtunk múlik, hogy mit tudunk átmenteni ennek az évnek gyümölcseiből életünk következő időszakára.
Éves cikksorozatunk zárásaként tekintsük át még egyszer röviden, mi is tulajdonképpen az irgalmasság. Gazdag tartalma
egyetlen kifejezéssel természetesen nem adható
vissza, de több fogalomból már „összegyúrható”,
melyből kirajzolódik egy olyan Isten képe, akinek
atyai-anyai szíve van. Az irgalom jelenti tehát Isten
ember iránti lehajlását, együttérzését, megindultságát, szövetségéhez való hűségét, szuverenitását,
mely mindenekelőtt a megbocsátásban mutatkozik meg. Tükrözi továbbá életet megtartó, oltalmazó és újjáalkotó hatalmát, mely szétfeszíti az emberi igazságosság logikájának
kereteit. Ezt az Istent Jézus mutatta meg a maga teljességében,
akinek újdonsága az volt, hogy végérvényesen és mindenki számára meghirdette és – főként a szegények, betegek, kitaszítottak
felé - meg is élte ezt az irgalmas lehajlást. Az irgalmasság Isten
lényegének kifelé látható és hatékony oldala. Nem elvont igazság, hanem élő valóság.
Ferenc pápa október 31-én a svédországi Lundban részt vett
azon az ökumenikus istentiszteleten, melynek keretében ünnepélyesen megnyitották a reformáció emlékévét. Másnap az irgalmasság jegyében még hat boldogságot fűzött Jézus boldogmondásaihoz: „Boldogok, akik hittel eltűrik a mások által nekik okozott rosszat, és szívből megbocsátanak. Boldogok, akik az elutasítottak és kirekesztettek szemébe néznek, és megéreztetik velük
közelségüket. Boldogok, akik felismerik Istent minden emberben,
és küzdenek azért, hogy mások is fölfedezzék Őt. Boldogok, akik

védelmezik és gondozzák közös otthonunkat [a teremtett világot]. Boldogok, akik lemondanak saját jólétükről mások javára.
Boldogok, akik imádkoznak és dolgoznak a keresztények teljes
közösségéért. …mindezek Isten irgalmasságának és gyengédségének hordozói, és bizonyára megkapják tőle a megérdemelt
jutalmat.”
Érdemes arra is visszatekintenünk, hogy a plébánián mi történt
az Irgalmasság Évében, s mit tudtunk belőle mindennapi életünkbe beépíteni. A lehetőség megvolt – hogyan éltem vele? A Palást
újság hasábjain és honlapunkon cikkek jelentek meg a témában.
Adventben és nagyböjtben nyomtatott formában
vihettünk haza az irgalmassághoz fűződő gondolatokat ill. segédanyagot a szentgyónásra való felkészüléshez. Imafüzetet állítottunk össze, s könyvet
ajándékoztunk mindenkinek. A tanári lelki napot, a
Házas Hétvégés nagy találkozót, a böjti esték alkalmait, az egyetemisták lelkigyakorlatát, a gyermekmissziós és a Tiszavirág tábort is az irgalmasság jegyében készítettük elő. Szentévi zarándoklatokat hirdettünk Csíksomlyóra, a
lengyelországi Ifjúsági Világtalálkozóra, Taizébe, valamint a
Szentföldre. Gyűjtéseket szerveztünk: makói óvodások és iskolások kulturális támogatására, tartós élelmiszert, almát, pékárut,
gyümölcsöt adományoztunk rászoruló családoknak, kárpátaljai
és gambiai gyermekeknek gyűjtöttünk. Betegeket látogattunk
rendszeresen kórházban, szociális otthonban.
A szentév lezárult, de az irgalmasság folyamata nem érhet véget életünkben. Ezért a következő évet Ferenc pápa Laudato si’
enciklikája alapján a teremtett világunk felé megnyilvánuló irgalmasságnak szeretnénk szentelni.
Irgalmasság Istene, vakító fényességedbe nem tekinthetünk, de átragyogsz Krisztus arcán. Általa, vele és benne szeretnénk fölfedezni az élő
hit forrását, meríteni belőle, s tevékeny szeretetünk által másokat
is megajándékozni vele.

Zoltán atya

A rendkívüli Szentév célja, hogy a mindennapjainkban éljük meg az irgalmasságot, mely az Atyától szüntelenül árad felénk. Ő soha
nem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját, és újra meg újra megmutassa, hogy szeret bennünket és meg akarja osztani velünk az
életét. Az Egyház határozottan érzi a sürgetést, hogy hirdesse Isten irgalmasságát. Élete akkor valódi és hiteles, amikor meggyőződéssel hirdeti az irgalmasságot. Tudja, hogy elsődleges feladata – főként az olyan nagy reményekkel és erős ellentmondásokkal teljes időszakban, mint korunk – mindenkit bevezetni Isten Krisztus arcán szemlélt irgalmasságának misztériumába. Az Egyház arra
hivatott, hogy elsőként legyen az irgalmasság őszinte tanúja. (Ferenc pápa: Az Irgalmasság arca 25.)
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ADVENTI VÁRAKOZÁS
Megint itt az Advent! Az évszázados egyházi ha gyományban Advent jelenti az egyházi év kezdetét. Újra indul az a "szüntelen körforgás", amely a
keresztény ember életében Jézus élete főbb állomásainak
(születés, tanítás, szenvedés, halál, föltámadás, mennybemenetel, Szentlélek elküldése) "újraélését" jelenti.
Ezen időszak várakozás, vágyakozás, fölkészülés Karácsonyra,
a Messiás földi születésének méltó megünneplésére. A keresztény ember emellett Krisztus második eljövetelét is várja.
A világ végén dicsősége és hatalma teljességében megjelenő Krisztus lesz a
minden embert érintő, utolsó ítélet bírája. Erre szintén készülnie kell, erényes és
Istenre figyelő, parancsait megtartó élettel. Az adventi vallásos gyakorlatok
mindezt az előkészületet szolgálják, ezt a kettős várakozást táplálják és tartják ébren.
Az Advent két jellemző "erénygyakorlata" a böjt és az ún.
roratemise.
A hívő ember úgy készíti föl testét a Megváltóval való találkozásra, hogy megtartóztatja magát az ételtől és italtól. Az étkezésnek mindig is volt valami ünnepélyes, közösség teremtő jellege, ezért szokás a nagy ünnepeken, így Karácsonykor is a gazdagabb ünnepi asztal. Az étkezéstől való tartózkodás, illetve a
mérsékelt fogyasztás valamiképpen tehát tartózkodás az ünnepléstől, az ember önmagára figyelésének, befelé fordulásának kifejeződése. Amikor valaki az étkezéstől tartózkodik, vagy
kevesebbet eszik, akkor azt mindig valamilyen nagy dologérdekében, avagy valamilyen "nagy valaki" - Isten kegyeinek, jóindulatának elnyeréséért teszi. A böjt önuralmat követel, az éhség
SZENT
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leküzdését. Ez az erőfeszítés, ez az áldozat ajándék Istennek.
Advent másik különlegessége az ún. rorate vagy hajnali
mise, melynek egyedülálló, varázslatos hangulata van. Sötét,
csípős téli hajnalokon, éjszakai pihenésüket megrövidítve ifjak
és öregek, négy héten keresztül igyekeznek az Isten házába,
hogy várakozó lelkük megnyugvást találjon és felkészüljön a
Megváltó fogadására.
Kosztolányi Dezső így ír az adventről:
"Amikor megjön a december, hajnali
misét tartotok. A hajnali kék ködben,
amely olyan, mint a szilva hamva, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a
kivilágított kis falusi templomok felé, és
teli torokkal énekeltetitek az ’Ó, fényességes szép hajnal’ kezdetű ódon adventi
éneket. A nappalok egyre rövidebbek
lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és
sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek,
és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási
kedv. Titokban vásárolják szeretteiknek az emléktárgyakat,
hogy szeretettel ünnepeljék együtt a fény születését."- Krisztus
eljövetelét.
Foglalkozzunk mi is többet ebben a négy hétben Isten
dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet
csöndben, magunkban. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük
őt, imádkozzunk hozzá, böjtöljünk, vegyünk részt az Adventi
hajnali miséken, hogy ami életünkben is megszülethessen Krisztus.

-hvgy-

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
ival együtt az idén is élő RózsaRózsadíjat kaptak a
Boldogasszony iskolanővérek a díjban részesült. Farkas Éva Erzsébet polgármester, egy-egy szál viSZIGNUM bálján
Igazi közösségi alkalom volt a
makói Szent István Egyházi Általános Iskola hétvégi Szent Erzsébet bálja. Egykori és jelenlegi tanulók, az intézmény pedagógusai és vendégeik együtt ünnepelték a jótékonysági rendezvény tizedik születésnapját.
2006-ban, az Árpád-házi királylány születésének 800. évfordulója alkalmából a katolikus egyház Szent Erzsébet évet hirdetett,
ennek tiszteletére alapította a SZIGNUM ezt az ünnepet. Szerencsés módon, idén éppen Erzsébet napra, november 19-ére tudták
időzíteni a jótékonysági kézműves vásárral egybekötött zenéstáncos mulatságot. – Már komoly hagyományai vannak a bálunknak, amit ismernek és várnak a vendégeink. Ilyen állandó elem a
nyitó műsor, amelyben az iskola egykori és jelenlegi diákjai lépnek fel, a rózsa ceremónia vagy a kenyérszentelés – avatott be a
szervezés hátterébe Szűcs Péterintézményvezető. A SZIGNUMban ezt az esztendőt a közösség éveként hirdették meg, ennek
erejét és tapasztalható eredményeit méltatta beszédében Lobmayer M. Judit nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek
tartományfőnöknője, amit egy bibliai gondolattal zárt: – Isten
országa köztünk van. Ha tudunk együtt ünnepelni és örülni, azzal
mennyországi hangulatot teremthetünk. A fenntartó, nővértársa-
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rággal köszönte meg a városban
szolgáló szerzetesek munkáját és
szolgálatát. A városvezető felhívta a
jelenlévők figyelmét az önzetlen és
irgalmas szeretet gyakorlásának fontosságára és kiemelte a karitatív, segítőkész hozzáállás jelentőségét életünkben. A Szent Erzsébet bálon a szokásos módon rózsával szentelték meg a kenyereket és köszöntötték a névnaposokat; a színes ünnepi műsorban
a táncos, énekes, zenés és prózai produkciók váltották egymást.
Ezúttal is felléptek a pedagógusok, akik orosz dalokat énekeltek
és egy vidám jelenetet adtak elő.
Az est hangulatát fokozta, hogy folyamatosan kutatták a táncparkett ördögeit, valamint a szerencsések változatos ajándékokkal térhettek haza a tombolahúzást követően. A bál a szokott
módon a jótékonyság köré szerveződött, az iskola dolgozói által
készített kézműves ajándékok bevétele a SZIGNUM alapítványának céljaira folyt be. A jó hangulatú mulatság hajnalig tartott és
látva a szervező csapat lelkesedését és kreativitását, minden bizonnyal lesz tizenegyedik alkalom is jövőre.
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KODÁLY Zoltán: Adventi ének
egy XVIII. századi francia
misekönyvből
A karácsonyi ünnepkör az advent
első napjával veszi kezdetét és vízkeresztig tart. Ez az egyházi év kezdete, a
karácsonyi előkészület négyhetes időszaka. Szent András napját (nov. 30.)
KODÁLY Zoltán: Adventi ének
követő vasárnap előestegy XVIII. századi francia
éjével kezdődik.
misekönyvből
Az 5-6. századtól kezdve ismert az advent, eleJövel, jövel Emmánuel,
inte három napos böjtCsak téged áhít Izrael
tel kötötték össze. XIV.
És hozzád sóhajt untalan,
Kelemen pápa az advenMert Isten híján hontalan.
ti szerdai és pénteki napokra rendelt böjtöt, szombatra pedig
Meglásd, meglásd! Ó Izrael,
a húsételektől való tartózkodást.
hogy eljövend Emmánuel.
Az adventhez már akkor is hozzátartoztak a hajnali misék, roráték is. EzeJövel, ó Jessze vesszeje,
És állj a rossznak ellene.
ket angyalmisének, vagy aranyos miséA mélyből, mely már eltemet,
nek nevezték, minden esetben még
A tűz ne eméssze hívedet (szoprán) pirkadat előtt került rájuk sor.
A tűzből mentsd ki hívedet. (basszus) Az advent időszakában szerveződtek
és készültek fel a betlehemesek, kánMeglásd, meglásd! Ó Izrael,
tálók, ostyahordók és egyéb karácsohogy eljövend Emmánuel.
nyi játékok előadói. Némely vidéken
már advent idején megkezdődött a
Jövel, jövel ó napkelet,
kántálás és a betlehemezés.
Ím árva néped költöget;
Számomra az advent hangulatát a
Törd át a sűrű éj ködét
És oszlasd gyászát szerteszét,
„Jöjj el, jöjj el Emmánuel” kezdetű,
mindenki által ismert ének idézi fel
Meglásd, meglásd! Ó Izrael,
leginkább, amiben a latin advent –
hogy eljövend Emmánuel.
’várakozás’ legszínesebben jelenik
meg. Egy korábbi változata (Jövel…
Jövel, ó Dávid adta kulcs,
kezdéssel) Szedő Dénes fordítása, de
Hogy fényességes napra gyújts;
Kodály neve által sokkal ismertebb.
A mennyországba tárj utat
Ahogyan azt az alcím is jelzi, az AdvenÉs rekeszd el a poklokat.
ti ének egy XVIII. századi francia misekönyvből való. Kodály Zoltán 1943-ban
Meglásd, meglásd! Ó Izrael,
hogy eljövend Emmánuel.
dolgozta fel 3 szólamú vegyeskari kórusművé.
Jövel, jövel ó Adonáj,
Az első sor, Jövel, jövel Emmánuel a
Ki Sinaj hegyről szólalál,
Máté evangéliumából való megneveHogy törvényt lássál népeden,
zésre (Izaiás jövendölése) utal: „Íme, a
Jöjj fenségednek teljiben.
szűz fogan méhében, fiút szül, akit
Immánuélnek neveznek” - ami azt jeMeglásd, meglásd! Ó Izrael,
lenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23).
hogy eljövend Emmánuel.
Az első sorok mindegyikében a váAmen.
gyakozás jelenik meg: téged áhít Izra(Szedő Dénes műfordítása)
el, hozzád sóhajt untalan, Isten híján
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hontalan. A refrén szövegében pedig a
bizakodás tűnik fel, gyönyörű a régies
jövő idő: eljövend Emmánuel.
A 2. versszak a legizgalmasabb. Más
a megszólítás ebben: Jessze vesszeje
Iszai törzsére utal, azaz arra, hogy a
megszületendő kisded Dávid házából
fog születni. Ebben a strófában azonban megjelennek negatív
jelentéstartalmú szavak
is: ’rossz, mély, eltemet’, s
a fenti kórusműben az
utolsó sor szétválik: A tűz
ne
eméssze
hívedet
(énekli a szoprán szólam),
A tűzből mentsd ki hívedet (zengi a basszus). Ezt megint a bizakodó refrén követi: a kétszeres
’meglásd’ utal az egyre jelenvalóbb
bizonyosságra.
A harmadik versszak metonimikusan
napkelettel azonosítja a kisdedet. A
Megváltó keletről érkezik majd – erre
utal a templomok tájolása is, de fontosabb azonban a kelő Nap fénye, ami a
következő sorokban hiányként jelentkezik: sűrű éj köde, gyásza. Ugyanez a
motívum folytatódik a 4. szakaszban –
ellentétesen:
fényességes
napra
gyújts; A mennyországba tárj utat,
majd lesz teljessé a vers utolsó sorában: „Jöjj fenségednek teljiben”.
Az utolsó strófa az igazságos bíró
képét vetíti elénk: A Sinai (Hóreb) hegy
a mózesi kőtáblákat idézi, a „törvényt
lássál népeden” ezt szó szerint is megerősíti. Az Adonáj az Úr megnevezése,
itt a háromszemélyű Isten egységét
mutatja, hiszen Jézus születésével ért
össze a föld és az ég.
S végül a bizonyosság érzése jut kifejezésre az ekkorra már ötször elénekelt refrénben:
„Meglásd, meglásd! Ó Izrael, / hogy
eljövend Emmánuel.”
Mondják, aki énekel, kétszeresen
imádkozik. Lehet-e bizakodóbban várni a Messiást, mint ilyen magasztos,
szép gondolatokról Kodály Zoltán kottája alapján énekelni?
Én nem hiszem. Mészáros Ildikó
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nyeinek egyike, az El Aksza mecset monumentális épülete, és
háttérben a Szent Sír Bazilika szürke kupolája. A hegy lábánál
végül megpillantottuk a Getszemáni kert 2000 éves gyökerű olajAz Irgalmasság Szent Évében Biró István parochus szervezésé- fáit, ahol Jézus az elfogása idején imádkozott. A kert mellett taben mintegy 20 fős makói csoport arra vállalkozott, hogy a lálható a Nemzetek temploma. 1922-ben 17 európai nemzet
Szentföldön zarándoklatot tegyen, és az Irgalmas Jézus nyomába elhatározta, hogy templomot épít, hálaadásként, hogy véget ért
járjon.
a világháború.. Büszkén állhattunk a főoltár képe előtt, ugyanis
A zarándokút fő célja az volt, hogy lelkileg megújulva bejárjuk azt a magyarok adhatták. A templom ablakait nem üveg, hanem
azokat a helyeket, amelyek Jézus életében fontos helyszínek vol- sejtelmesen áttetsző alabástrom borítja, így örök félhomály uraltak.
kodik odabenn, ahol mi is el tudtunk
Így természetesen nem kezdhettük
mélyedni egy imára. Leérve a Kidronmásol, mint Názáretben az Angyali
völgyébe a Sion-hegyre kapaszkodüdvözlet-bazilikájában, ami a Közeltunk fel a Mária elszenderedésének
Keleten a legnagyobb keresztény
templomába, ahol Magyarország
templom és magában foglalja Mária
patrónájához
fohászkodtunk.
A
házát, ahol Gábriel arkangyal megjetemplom mellett lehetőségünk nyílt
lent Máriának. Megható volt, hogy
az utolsó vacsora termét is megtekintöbb száz hívő előtt a szombat esti
teni.
Rózsafüzér imádságon, mely a baziliZarándokutunk folytatásaként a keka körüli körmenttel egészül ki, az
resztény világ központját, a Szent Sír
egyik tizedet mi magyarok imádkozBazilikát kerestük fel, mely a megfehattuk egyházközségünk tagjával,
szítés és a feltámadás szent helye.
Kati néninek a vezetésével. BüszkeLetérdelve imádkozhattunk a Golgota
Csoportkép Jeruzsálemben
ség töltött el minket.
tövénél megérintve a kereszt helyét,
A várostól alig pár kilométerre található Kána települése, ame- majd a két héttel korábban 500 év után újra felnyitott szent sírlyet az egész keresztény világ úgy ismer, mint Jézus első csodate- nál. Kilépve a Bazilikából lelkileg feltöltődve a zsidó negyeden
vésének színhelyét, ahol a vizet borrá változtatta. Itt lehetősé- keresztül a Nagy Heródes által építtetett és a rómaiak által Kr. u.
günk volt egy borkóstolóra is, valamint a házaspárok a menyegző 70-ben lerombolt második templom egyetlen megmaradt részlehelyszínén megáldásra kerültek, és megerősítették szentségi téhez, a Siratófalhoz sétáltunk. Jeruzsálem városában való tarfogadalmunkat. Utunk a Genezáreti tó vagy más néven Galileai tózkodásunk utolsó állomásaként a Via Dolorosát, a Fájdalmak
tenger felé vezetett tovább, ahol Jézus sok csodát tett. A tó part- útját jártuk be. A hagyomány szerint Jézus ezen az úton vitte a
ján megnéztük Tabghát a kenyér- és halszaporítás helyszínét, keresztet a Golgotára, melynek részleteit 14 stáció örökíti meg.
ahol különös élményben lehetett
Az utolsó állomások már a Szent Sír
részünk, hiszen csak egyedül mi maBazilikában találhatóak, ahová így
gyarok voltunk a templomban. Majd
ismét visszatérhettünk újra felidézve
hajókáztunk a tavon, és végül elfoa feltámadás csodáját.
gyasztottuk a Szent Péter hal ebéA Jordán folyó partján a keresztségi
dünket. A nap végén a Nyolc Boldogfogadalmunkat erősíthettük meg,
ság hegyére érkeztünk. Itt hangzott el
miközben István atya a Jordán vizét
a Hegyi beszéd, és a boldog élet legöntötte a fejünkre. Innen nem meszcsodálatosabb elemei. Egy szabadtéri
sze már a Holt-tenger található,
oltárnál Zoltán atya misét mutatott
amely mellett megtalálták a Holtbe a lemenő nap fényében.
tengeri tekercseket Kumránban. KöUtunkat dél felé véve meglátogatzel 400 méterrel a tenger szintje alatt
tuk a Tábor hegyét, ahol Jézus színehaladva a kietlen, sivatagi tájon a
változása történt, és megálltunk Jerijúdeai pusztában a Maszada erőd
kóban a Kísértés hegyénél, ahol go800 méteres magasságába kapaszKeresztelési fogadalom megújítása
nosz megkísértette Jézust, megnézkodtunk fel, melyet Heródes építtea Jordán folyónál
tük az ókori városfal romjait, és rátett Kr. u. 40-ben. A magaslatról lécsodálkoztunk, hogy több mint 400
legzetelállító kilátás nyílt a tájra és a
méterrel a tenger szintje alatt vagyunk a világ legmélyebben fek- Holt-tengerre, ahol azt követően meg is fürödhettünk lebegve a
vő városban, amely egyben a legöregebb is, mintegy tízezer éves. víz felszínén.
Hosszas utazás után a sivatagi tájon keresztül, ahol néhol fel- Zarándokutunk zárásaként a Betlehemi Születés bazilikáját kebukkant egy-egy pálmafás oázis, megérkeztünk a Szent Városba, restük fel, mely Jézus születésének helye. A templomból két beJeruzsálembe. Abba a városba, amelynél híresebb város talán járat vezet le a négyszögletes barlangba. Jézus születési helyét
nincs is a világon.
egy latin nyelvű felirattal ellátott ezüst csillag jelzi, ahol a csoporLátogatásunkat az Olajfák hegyén kezdtük, a Miatyánk temp- tunk tagjai karácsonyi dalokat énekeltek.
lomnál, ahol a hagyomány szerint Jézus megtanította a templom Lelkileg feltöltődve, élményekben gazdagodva, és bátran mondnevét is adó imádságot. Innen lefelé ereszkedve lélegzetelállító hatom, más emberként térünk vissza a Szentföldről.
panoráma tárult a szemünk elé. A Templomhegy látképe a városfallal, előtte sorakozva a zsidó sírok kőtengere, a Szikladóm
Szabó Gábor
aranyló kupolája, mely a muzulmán világ legszentebb építmé-

Szentföldi zarándokút
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A készületem sokszínűsége
A szeretetet számtalan néven nevezhetem, mindegyik egy-egy
sajátosságát világítja meg, mint ahogy más az, ha a feleségem
„hitvesemnek”, „édesemnek”, vagy éppen „asszonynak” hívom.
Ugyanaz, mégis más. Keressük a szeretet sokféleségét az előttünk álló adventi időszakban!
Milyen könnyen hisszük, hogy egy sértődésre már nincs bocsánat, egy bűn után már nincs tovább, vagy, hogy a halálé az végső
pecsét. A várakozás ideje azt akarja tudatosítani, hogy sem a
személyes, sem társadalmi életünkben nem a fájdalomé, a szégyené az utolsó szó, hanem az Úré. Nem az ember tettéé az
utolsó szó, a házasság, a családi élet, a társadalmi-közösségi élet
olyan érték Istennek, hogy nem hagyja lerombolni pusztán a baj,
a bűn által. Isten nagyvonalúságát akarja kifejezni: jöhet tőle
megbocsátás, új kezdet.
Isten nem egyszerűen várja a bűnös megtérését, az elesett
ember talpra állását, hanem maga siet az elesett elé. Számtalan
példabeszéd ezt akarja szívünkbe vésni: a jó Pásztor keresi az
elveszett bárányt, az Atya a tékozló fiai elé siet, az irgalom Atyja
elküldi Fiát értünk.
A szeretet ugyanakkor nem csak utólagosan akar szót kérni az
ember elesettsége esetén, hanem már megelőzően is hatni akar.
Már a teremtést átjárja: minden megfáradt, ideges, elkeseredett
időszakunkban érdemes a természetbe kimenni és megérezni a
mindent átjáró jót. Maga Krisztus is milyen sokat szemlélte a
természetet, s látta a madarak, virágok, fák mögött a gondviselő
Atyát. Átjárja az Egyház tanítását is: mindenkiből eleve sokat néz
ki, nem kicsinyeli le a híveit, mer az Egyház egy magas nívót felállítani hit és erkölcs dolgában. Elhiszi, hogy a lelkiismeretes hívő

képes a magas színvonalú
jóra. Nem akar senkit
„lesajnálni”,
szánakozóan
„keveset kinézni” híveiből. Ez
hamis szeretet lenne.
Nagyon szeretek gondolni
Péter vízen járására. Az Úr
enged hibázni. Jézus tudja,
hogy Péter előbb-utóbb jó
vizes lesz, de engedi próbálkozni és hibázni. Beteg, szorongó
emberek jönnek létre egy olyan családban, munkahelyen, ahol
nem szabad próbálkozni, hibázni. Nem mindenben akar
perfekcionista lenni: nagy hibát, bűnt ne kövessen el az ember,
de ne legyen bénító a légkör sem a családban, sem a munkahelyen, sem az Egyházban.
Az advent iránya az „irgalmas szamaritánus” példázata. Ennek
a csúcsüzenete a nagyvonalúság, hiszen egy idegen gyakorolt
irgalmat az elesettel. Mégis fontos lenne figyelni arra is: az irgalmas szamaritánus okos! A szeretet nem akarhat buta lenni, mert
azzal nem segít. Egészen szakszerűen fertőtleníti a sebet borral
és olajjal, jól átgondolt összeget hagy hátra az ápolásra, figyel az
utóhatásra is. S a fő cél: álljon az elesett talpra, menjen dolgozni.
Az Úr célja nem a buta babusgatás, hanem a talpra állítás: menjen az ember, s hozzon termést! A szeretet, az irgalom intelligens, nem buta.
A karácsony a szeretet ünnepe. Elénk siet Isten: akár sikerül jól
élnünk, akár törések, sebek, bűnök vannak az életünkben, elénk
siet, mert drágák vagyunk neki.
Dr. Papp Miklós nyomán

„Márta, Márta! Sok mindennel törődsz, sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges…”(Lk 10, 38-42)
Minden alkalommal, amikor olvasom ezt, a magam arcát látom benne.
Mint Márta sok mindennel törődök, aggódom. Fontos dolgokra nem jut
időm, és zavarossá válik a gondolkodásom. Ahogyan küzdök, hogy megoldjam a sok kihívást, ami elém tornyosul, még időre lenne szükségem.
Hogyan tudnám a napot több órával meghosszabbítani?
Jézus válaszában, amit Mártának adott, nem a nap rövidségét állítja
középpontba, hanem prioritásaink újrarendezésére buzdít. A nyomást,
ami rajtunk van, és végtelen aggodalommal tölt el, próbáljuk távol tartani magunktól különböző
technikákkal. Pedig az idegességünk- időhiányunk arra utalnak, hogy túl sok olyan célt szeretnék
elérni, ami helytelen vagy félrevezető. Sok energiát pazarolunk el „céltévesztett” ügyeinkre.
Ilyenkor hasznosabb az Úr lábaihoz ülni, és hallgatni őt. Mert egy-egy Ige, ami az Ő szájából származik, oda vezetnek Istenhez. A szentatyák is ezt az írásmagyarázatot használják, hogy egy-egy
mondással, Igével visszavezessék az értelmünket Istenhez, hogy megismerjük Gazdánkat. Ez az a
jobbik rész, amely felold a szorongásainkból, mely igazi szabadulást ad az idő szorításából. Isten
az, aki megszenteli az időt, a mi időnket is. Egy a szükséges: Istennel való személyes kapcsolatunk.
”Ha Krisztus oly messze terjedő testvéri szeretetet kíván tőlünk, hogy
még életünk feláldozására is készeknek kell lennünk, mennyivel inkább
kiterjed e parancs a mindennapi élet csekélyebb szívességi gyakorlataira,
amelyek sokkal kisebb áldozatot követelnek!” (Nagy Szent Bazil)
„Miként sokan a szeretet által eggyé lesznek, úgy az egyes ember a szeretet egysége által mintegy megsokasodik.” (Aranyszájú Szent János)
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Karácsonyi Liturgikus rend
SZENTESTE – DECEMBER 24.
23.30h Előesti zsolozsma
24.00h Szent Liturgia
KARÁCSONY 1. NAPJA – DECEMBER 25.
10:00h Szent Liturgia –majd a
Gyerekek Műsora
KARÁCSONY 2. NAPJA – DECEMBER 26.
7.30h Reggeli istentisztelet
8:30h Szent Liturgia
KARÁCSONY 3. NAPJA – DECEMBER 27.
7:30h Utrenye
8:30h Szent Liturgia
SZILVESZTER – DECEMBER 31.
8:30h Óévzáró Liturgia
ÚJÉV – JANUÁR 01.
7.30h Reggeli istentisztelet
8:30h Szent Liturgia – Egyházközségünkért
Elérhetőség:
Makói Görögkat. Parókia
6900 Makó Erdélyi püspök u. 9.
+36 62/211-328
E-mail: makoigke@gmail.com
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Szent Mónika közösség
Szent Mónika csoportunk negyedik éve élő valóság a plébániai közösségben. Zoltán atya kérésére a „Hit évét”
megnyitó lelki napon találkoztam először az idősekkel.
Még most is emlékszem a mosolygós, figyelmes tekintetekre, nyitottságra, amellyel megtiszteltek a résztvevők.
Mielőtt elköszöntünk volna egymástól, felhangzott egy
fohász: „Milyen jó volna máskor is találkoznunk!” A szívemig hatolt ez az őszinteség, így valósággá vált, hogy havonta egy alkalommal találkozunk egymással. A Szent Mónika
közösség tagjai idős nagyszülők és egyedül álló személyek.
Nyitottak vagyunk az érdeklődők felé és a befogadásra.
Közösségünket jelenleg tizenhat tag alkotja. Ketten, akik a
kezdetektől velünk voltak, a mennyei hazába költöztek, és
hisszük, hogy közbenjárnak értünk. Az Úristen küldött helyettük másokat, akiket örömmel fogadtunk.
Összejöveteleinken együtt imádkozunk a gyermekekért,
fiatalokért, családokért. Megemlékezünk a betegekről is,
támogatjuk őket és egymást a nehézségek, a betegséggel
járó fájdalmak hittel való elfogadásában. Az idősek között
vannak olyanok, akik hosszabb zarándokutakat már nem
tudnak megtenni. Így, a Szentlélek sugallatára, azaz ötle-

tem támadt, hogy akkor a technika segítségével hozzam el
számukra azokat a helyeket, ahol még nem jártak, vagy
éppen fiatal korukban meglátogattak egy-egy Mária kegyhelyet, és ez a vetítéses forma visszaidézi a lelki élményeket, megtapasztalásokat. Immáron a huszonharmadik Mária kegyhellyel ismerkedtünk meg vagy idéztük fel az emlékeket.
Alkalmanként azonban mi is útra keltünk, és Zoltán atya
segítségével eljutottunk Pálos-szentkútra, Baja-Vodicára,
Gyulára, de még Debrecenbe is. Tavasszal szeretnénk Szegedre látogatni, az Alsóvárosi ferences templomba, és a
felújított Dómba.
A csoport tagjai végtelenül hálásak a szolgálatomért. Ez a
hála az én szívemet is eltölti: hálás vagyok az Úristennek,
hogy megajándékozott az ő jelenlétükkel, minden alkalommal gazdagodhatom általuk, meríthetek hitükből, Istenhez
fordulásukból, az Úrba vetett bizalmukból.
Az ő jelenlétük a plébániai közösségnek is gazdagság.
Áradjon rájuk az áldás, Isten végtelen szeretete,
hogy a tőle kapott lelki erő sokak gazdagodását
szolgálja.
Magyaros Rita M. Veronika SSND

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 u j v a r o s . h u
November szentje:
Borromeo Szent Károly
Ünnepe: november 4.
LEGENDA

tisztelni. Legendák kezdtek róla terjedni: jótéteményeiről,
kemény böjtjéről, erkölcsi tisztaságáról.
Nem csak törvényekkel és szigorral igyekezett az egyház
reformját elősegíteni, hanem a papképzést is szívügyének
tekintette. Támogatta a hívek képzését szolgáló
hi\skolákat, de gondja volt a vezető értelmiség képzésére
is a Borromeum egyetem létrehozásával és támogatásával.
1576-77-ben pestisjárvány tört Milánóra, a város vezetői gyorsan menekültek a városból. Károly érsek ellenkezőleg, mezítláb, kötéllel a nyakában, nehéz keresztet cipelve engesztelő körmenetet vezetett. Járta a kórházakat, nem
csak vigasztalta, de ápolta is a betegeket.
Minden pénzét, vagyonát a járvány leküzdésére fordította.
Élete a reformok folytatásával
mindannyiunknak példát mutat. Egy korabeli
protestáns így nyilatkozott őróla: ,,Ha minden
püspök és pap olyan lett volna, mint ő, nem került volna
sor az egyházszakadásra.''
1584. november 3-án hunyt el, 1610-ben szentté avatta V. Pál pápa.

Borromeo Szent Károly gazdag család gyermekeként született 1538. október 2-án Aronában. Családja
bensőséges vallásos életre tanította, de a kor rút szokása
szerint már 7 éves korára a család az Arona-i bencés apátság javadalmasságát szerezte meg neki, 23-éves korában
pedig nagybátyja, IV. Piusz pápa bíborossá
tette. Fényűző, de okosan mértéktartó életet
élt. Családi kapcsolatai igen szerteágazóak
voltak kora politikusai, főpapjai és bankárai
közt. Károly később ezeket a kapcsolatokat
jelentősen ki is használta a vallási megújulás
t á m o g a t á s á r a .
Mikor öccse hirtelen meghalt, váratlanul
megtért, pappá szenteltette magát, hogy a
család igényeinek megfelelő házasságtól elzárhassa magát.
A trienti zsinatnak egyik fő mozgatója lett: közvetített,
meggyőzött, nyugtatott. A reformok megvalósításában
példamutatóan élen járt, elfoglalta milánói érseki székét,
megrendszabályozta városa alaposan szabadossá vált lelki
életét. Nem fogadták szívesen, jogtalan beavatkozásnak Kérünk, Istenünk, őrizd meg Egyházadban azt a lelkületet,
tartották. Még rá is lőtt az egyik általa feloszlatott szerze- amellyel Borromei Szent Károlyt eltöltötted, hogy Egyhátesrend egyik frátere. Ő azonban nem hátrált, látogatta a zad mindig megújulhasson, és meg tudja mutatni a világplébániákat, kolostorokat - cserében megszűntek a papok, nak a te Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust!
apácák és szerzetesek körüli pletykák és botrányok. Új élet
alakult körülötte, a nép is megszerette, atyjaként kezdte
Szalainé Bálint Rózsa
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Kettős jubileumot ünnepel idén a Katolikus Karitász
A Karitász 2016-ban megalakulásának 85.
és újjászervezésének 25. évfordulóját is
ünnepli. A Magyar Katolikus Egyház 1931ben alapította meg hivatalos segélyszervezetét, amely összefogta és szervezte az
egyház karitatív tevékenységét. A kettős
jubileum alkalmából országszerte számos
rendezvényt tartottak az év során, melyek közül kettőbe a 3.
születésnapját ünneplő, makói Szent Erzsébet Karitász csoport
tagjai is bekapcsolódtak.
November 5-én, Szegeden a Dóm altemplomában a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász munkatársai és önkéntesei gyűltek össze
egy kis visszaemlékezésre és ünneplésre.
Kothencz János egyházmegyei karitász igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, és beszámolt a megyei központ jelenlegi infrastrukturális állapotáról, valamint a közelmúltban indult programokról.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök köszöntőjében
arról beszélt, hogy a Karitász gyökere 2000 évre nyúlik vissza,
mivel Jézus adott nekünk példát az irgalmasság cselekedeteinek
gyakorlására. Kiemelte, hogy az intézményi rendszer mellett
nagyon fontos az önkéntesek személyes feladatvállalása.
Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök a 25 éve újjászerveződött Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász kezdeti időszakára emlékezett vissza. Beszédében kiemelte a csoportokkal való
kapcsolattartás és a képzések fontosságát. Hangsúlyozta a Karitász munka mindig érvényes szabályát: „Aki adományt oszt, úgy
kell ezt tennie, hogy az emberek az osztón keresztül meglássák
a szeretet osztóját, Krisztust”.
Écsy Gábor országos karitász igazgató arról a szerepről beszélt,
amit az egyházmegyei karitász az országos szervezetben betölt.
Kiemelte a szegediek munkáját az önkéntesek képzésére kidol-

gozott rendszerben. Bemutatta, milyen kapcsolatban állnak egymással az országos és a
tizenhat egyházmegyében működő központok.
Az ünnepség végén, miután meghallgattuk
Kalkuttai Szent Teréz Anya imáját és két csodálatos fuvoladuót, kiosztásra kerültek a SzegedCsanádi Egyházmegyei Karitász díjai a régóta, kitartóan munkálkodó önkéntesek számára. A program szeretetvendégséggel és
kötetlen beszélgetéssel ért véget.
November 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébetre ünnepén, Budapesten, a Szent István Bazilikában került sor a Jubileumi Év záró
rendezvényére. Mintegy 1200 karitász munkatárs és önkéntes volt jelen az ország minden területéről. Ezen az alkalmon megtapasztalhattuk a közös utazás segítségével a
Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitászhoz, a
közös programokon keresztül pedig az Országos Karitászhoz való kapcsolódásunkat.
A délelőtt során Dr. Laurinyecz Mihály atya
és Szíjártó László atya elmélkedéseit hallhattuk a karitász munkáról. Az első beszédben
hangzott el az a gondolat, hogy Jézusnak nem volt irodája, mindig úton volt, így nekünk is folyamatosan készen kell állnunk a
segítségnyújtásra. László atya arról beszélt, hogy Mária és Márta példáját ötvöznünk kell, és a Szentlélek segítségével megítélni, hogy türelmes meghallgatással, vagy szorgoskodással tudunk
egy adott helyzetben igazán segíteni.
Ebéd után alkalom nyílt a Szent Jobb előtti imára, a fotópályázat
képeinek, illetve az Országos Karitász múltjáról szóló kiállítás
megtekintésére. A fotópályázat díjkiosztója után, közös imádsággal készültünk a Hálaadó szentmisére.
Felemelő érzés volt ezeken az ünnepi alkalmakon részt venni,
melyek alkalmat adtak, hogy erőt merítsünk az előttünk
álló feladatokhoz.
Baranyi Katalin

25 éve Makón a Máltai - visszatekintő

magyarok segítése, támogatása) és az Adni öröm! tartósélelmiszer gyűjtő akció - a megszokott adományosztó tevékenységünk
mellett. Jelen voltunk városunk rendezvényein, gyereknapon,
Hagymafesztiválon is sok-sok gyerek és gyereklelkű felnőtt kedvére tehettünk. Fenti programok mind kedvesek szívünknek. Nagyon jó volt, hogy örömet tudtunk adni Makón, a rákosi- bogárzói
tanyavilágban, a falvakban és a határon túli
magyaroknál. Ebben az évben tovább erősödtek határon túli kapcsolataink. Nagyon
kedves barátainkká váltak a nagyszentmiklósiak mellett a máriaföldiek is. Itt fantasztikus munkát végez Andó Attila plébános
mellett Kaszta Árpád és Enyed Attila, akik a kis magyar közösség
motorjai. Az elmúlt évben nem csak adományoztunk, pl. közel
5.000 kg. almát és egyéb élelmiszert, sok tonna ruhát, kiosztunk
majd 300 karácsonyi csomagot, de kaptunk is sok-sok szeretetet
és hálát és egy új, jelmondatunk szellemében formálódó Máltai
önkéntes közösséget is.
Köszönjük, hogy 2016-ban, ki-ki lehetőségei szerint támogatott minket a tárgyi javak mellett imájukkal, erkölcsi és – szellemi támogatásukkal. Ígérjük, jövőre folytatjuk.
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1991-ben, az akkori plébános Katona Pál elkezdte megszervezni a Máltai Szeretetszolgálatot, melynek gyümölcse egy évvel később be is érett. Ennek fényében indítottuk el a nyár elején az ünnepi évet az V. Máltai Családi Napon és fejezzük be azt méltó módon 2017ben.Így az év vége felé közeledve nem csak
az elmúlt majd két és fél évtizedre, hanem
a közelmúltra is vissza-visszatekintünk.
Hamarosan hátunk mögött lesz a munkában és szeretetben, sikerekben gazdag
2016-os esztendő.
Munkánk fő segítője ebben az évben is a
Nemzeti Művelődési Intézet, Makó Város Önkormányzata, a
Máltai Szeretetszolgálat Országos és – Régióközpontja volt. Az
év elején eltervezett és nem tervezett programjainkat lehetőségeink szerint és nagy lelkesedéssel végeztük, tagjaink, önkénteseink és adományozóink segítségével. A Máltai Téli Estékkel
indítottuk az évet, majd a hagyományos farsangi programjaink
következtek (kézműves és busójárás). Ezzel beindult a programok és tevékenységek végtelennek tűnő sorozata. (Részletes
beszámoló majd olvasható lesz a Máltai Szeretetszolgálat honlapján, a makói csoport oldalán.) Kiemelt programjaink között
szerepelt a Tanya programunk, a Máltai Kölyök Klub, Máltai
Családi Nap, a Máltai tábor, Szórvány programunk (határon túli
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Adventi programok a plébánián:

Adventi lelkinap
2016. december 17. szombat
8.30-15.30
Előtte pénteken 16.00-tól taizei imaóra
gyónási lehetőséggel
Helyszín:a SZIGNUM kollégium épülete
(Szent István tér 22/b)

nov. 26. 16:00 - koszorúkészítés
nov. 28-tól rorate misék (hétfőtől-péntekig, 6h)
dec. 3. 16:30. - adventi kórushangverseny
dec. 4. 9:00 - Mikulás
dec. 11-ig - tartós élelmiszergyűjtés
dec. 13. 16:30 - adományok kiosztása
dec. 15-től - Szállást keres a Szent Család
dec. 17. - adventi lelki nap az egyházi iskola kollégiumában
dec. 19. 17:00 - a szovátai gyermekkar
karácsonyi hangversenye
Kedves Testvérek!

A Szent István Király Plébánia (Makó, Szent István
tér 22/A.) Szent Erzsébet Karitász csoportja gyűjtést szervez: - tartós élelmiszerekre,
- gyermek fogápolási cikkekre,
A lelki napot Nobilis Márió atya – a Naphimnusz Egyesület
- használt, de jó állapotú játékokra,
alapító tagja és a keresztény ökológia hazai szaktekintélye
- használt, de jó állapotú ruhákra,
melyeket 2016. dec. 10-ig adhatják le a Plébánián hétfőn: 9-17 vezeti. Hívunk minden érdeklődőt adventi lelki napunkra!
óráig, kedd-pénteken: 9-12 óráig, és a Sekrestyében a szentmiAmennyiben gyerekfelügyelet kér a lelkinap alatt, ezt miesék után. Adományaikat nehéz sorban élők között osztjuk szét lőbb, legkésőbb december 9-ig jelezze a lenti email címen
karácsonyra.
vagy telefonszámon!
Minden adományt hálásan köszönünk!

Jézus tanítása:
„ Amit egynek a legkisebbek közül
tesztek, nekem teszitek” (Mt 25,40).
KERESZTELTEK 2016. AUG. 20. ÓTA:
Csáki Dóra Emma, Papp Áron Zalán, Marosvári Szofia Elena, Kócsy Tamás, Kócsy Albert, Jaksa György, Tóth Benjamin Gergő György, Szóráth Zoltán, Mandák László, Balla
Kevin Krisztián, Mihály Lara, Bárdos Hanna Nikoletta, Német Robin Szebasztián, Cseh Ádám Máté, Sisák Tamara,
Hudák Pál
ELHUNYTAK 2016. AUG. 20. ÓTA:
Horváth Dénes Mihály, Cs. Kiss Sándorné Dávid Mária,
Sziebig Béláné Lugosi Magdolna, Kiss Mihály, Nógrádi Zoltán, Dr. Péley Gábor, Kerekes István, Németh Ferencné

A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Határidő:dec.11.
Jelentkezés: az iskola által kiküldött jelentkezési lapon
vagy a sekrestyében vagy Kinga nővérnél tel: 30-8642322
kinga@iskolanoverek.hu

Sárvári Aranka, Dr. Karsai Andrásné Volent Irén, Gera Imréné Vajna Erzsébet, Cseh Lajosné
HÁZASSÁGKÖTÉSEK 2016. AUG. 20. ÓTA:
Hajdú József- Veréb Enikő
Rosta Norbert- Szentesi Alexandra
Szabó Sándor- Mihalek Magdolna
Vig Zoltán- Zsikai Edit
Illés László- Nagy Julianna Katalin
Kazi Gábriel- Dávid Klaudia
Labbanc Tamás- Tóth Erzsébet Katalin

Mikulás baleset.
- Mi történik a mikulással, ha
karambolozik?
- ???
- Szánja bánja…

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

***
Mi az élet négy szakasza? 1. Amikor elhiszed,
hogy te vagy a Mikulás. 2. Amikor már nem hiszed el, hogy van Mikulás. 3. Amikor te vagy a
Mikulás. 4. Amikor úgy nézel ki mint a Mikulás.
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