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Karácsony

„Örömünk abból fakad, hogy biztosan tudjuk:
az Úr közel van hozzánk gyengédségével, irgalmával,
megbocsátásával és szeretetével.”
(Ferenc pápa)
ISTEN A BŰNÖS TESTBEN
Folyamatosan és erőteljesen hatnak ránk gyermekkorunk karácsonyainak mesés képei: a röpködő angyalok, a jámbor pásztorok, a bambínó-Jézuska, a jászol, az ökör és a szamár. Mindezt
csak fölerősítik, és a lényegtől jelentősen eltávolítják a csillogóvillogó kirakatok, a giccses Szent Család-ábrázolások, de leginkább az az elképesztő vásárlási és fogyasztási kényszer, amit belénk ültet a reklámok világa. Anélkül, hogy kisebbítenénk Lukács
evangélista érdemeit, akinek a fenti bibliai képek köszönhetők, s
akinél „mesésebb mesét” nehezen tudott
volna bárki kitalálni, legtöbbször figyelmen
kívül hagyjuk Karácsony mélyebb értelmét.
Ez – kétségtelenül – sokkal kevésbé népszerű, mégis sokkal inkább – a szó szoros értelmében is – húsba vágó: Isten Jézus Krisztusban „a bűnös testhez hasonló formában” (Róm 8,3) jött el közénk.
Isten emberré válásának gondolata ezek
alapján félelmetes és ellentmondást gerjesztő lehet. Az örökkévaló, kifürkészhetetlen és hatalmas Isten emberré lesz – ez az
igazság teljesen új fénybe helyezi Isten-felfogásunkat, de saját
önértelmezésünket is. Isten ugyanabban a teremtményben jelenik meg, akit kezdettől fogva képmásának szánt, sőt az egész
teremtett világgal közösségre lép, amikor a barlang-istállóban
szalma és állatok veszik körül a Megváltót. Egyedi emberként ölt
testet, ezáltal „mindenben hasonló lesz hozzánk, a bűnt kivéve” (Zsid 4,15). Más szóval: egy konkrét történelmi személy teste
kiváltságos helyévé válik Isten jelenlétének. Az ember Jézus
ugyanúgy eszik, iszik, alszik, sír és vigadozik, gyönyörködik és
dühös, mint bármelyikünk. Egy lesz közülünk.
A megtestesülés ilyen értelmezése a szegény és kitaszított Üdvözítőre irányítja figyelmünket, akit Lukács evangélista látásmódjában a jászol és a szegények közé születő fiúcska jelképez, de

akit mélyebb szinten a kereszténység úgy állít elénk, mint Istenembert, „aki Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell” (Fil 2,6).
Ezzel szemben mi mennyire rabjai vagyunk, szinte észrevétlenül
ragaszkodunk bizonyos káros fogyasztási vagy (szub)kulturális
szokásainkhoz, melyek által sokszor kiszipolyozzuk Földünk erőforrásait, amit így a szegényebb népek sínylenek meg. Isten viszont éppen azáltal lehet a szegények, gyengék, kitaszítottak,
lecsúszottak és minden ember Istene, hogy ugyanabban az emberségben részesíti Fiát, mint amiben mi
élünk. Kell-e, lehet-e ennél nagyobb alázat
és szeretet? Egy német lelki író szerint csak
így lehetséges, hogy ezt az Istent fölfedezhetjük „a legsötétebb odúkban és a legmagányosabb zárkákban”, vagy akár az azonnali haszonra törekvő piaci struktúrákban, s
az ember öngyilkos fogyasztói magatartásában is. És tegyük hozzá: lelkünk legsötétebb,
legszárazabb, legelhagyatottabb, legmagányosabb, leginkább megkísértett, vagy a
céltalanságtól, fásultságtól vagy sikertelenségtől leginkább szenvedő rétegeiben.
Bátorítson minket a betlehemi éjszaka fényében felragyogó
„igazi Világosság, aki minden embert megvilágosít” (Jn 1,9) –
még a földi sikereket hajhászó, birtokló-fogyasztó társadalmak
tagjait is. Ez Karácsony öröme és reménye.
Ima: Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket azzal,
hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy mi,
akik Egyszülöttedet nagy örömmel fogadjuk mint Megváltónkat,
nyugodt lélekkel láthassuk meg őt mint Bíránkat, amikor eljön.
Aki veled és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
Zoltán atya

A gazdasági hatalmak folytatják a mostani világrendszer igazolását, amelyben a spekuláció és az anyagi haszon hajszolása áll első
helyen; ezek pedig általában figyelmen kívül hagyják az emberi méltóságra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg. Sokan azt fogják mondani,
nem tudnak arról, hogy erkölcstelen cselekedeteket hajtanának végre, mert a folyamatos szétszórtság elveszi bátorságunkat, hogy
tudomást vegyünk a világ korlátozott és véges voltáról. Ezért ma az, ami törékeny – mint például a környezet –, védtelen marad az
istenített piac abszolút szabállyá alakított érdekeivel szemben.
(Ferenc pápa: Áldott légy 56.)
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KARÁCSONY ÜNNEPKÖRE
SZENT
LECKE

A december 25-ét bevezető és követő időszak. - Az egyházi év két nagy ünnepköre közül a
téli a megtestesülés misztériumát ünnepli (a tavaszi ünnepkör a megváltás misztériumát).
A karácsonyi ünnepkör két fő ünnepe a karácsony és a vízkereszt. - 1969 (a II. Vat. Zsin.) óta
ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni, első évközi vasárnapig tart. Karácsony: az ünnep tárgya a
megtestesült Ige földi születése a Szűz Máriától Betlehemben. Ez a születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak az ember fia, egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az
idő kezdete előtt születő Fiú. Születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által
megszülethessék az üdvözítő Jézus. A karácsony misztériuma tehát hármas születés: az öröktől való, a földi (történeti)
és a kegyelmi (a hívők lelkében való) születésé.
Karácsony nyolcadában van Szent István vértanú (XII. 26), Szent János apostol (XII. 27.), Aprószentek (XII.
28.), Becket Szent Tamás (XII. 29), Szent Szilveszter pápa (XII. 31.) ünnepe és Szent Család vasárnapja
(karácsony utáni vasárnap – az idén december 30-án, pénteken ünnepeljük). A karácsonyi ünnepkör része Mária istenanyaságának ünnepe, újév napja.
A karácsony nyolcadát kiskarácsony, Jézus névadásának és a Megváltó Anyjának ünnepe zárta, a karácsonyi ünnepkört pedig a vízkereszt: (epifánia ), háromkirályok ünnepe: Urunk megjelenése, jan.
6-án; ez az ünnep egyben a farsangi időszak kezdőnapja.
Reiszné Surinás Piroska

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
ADVENTI LELKINAPUNK
2016. december 16-án, pénteken délután
vette kezdetét a SZIGNUM tanárainak és a
plébánia híveinek közös adventi készülete. A
taizé-i imaóra alkalmat adott a lecsendesedésre és a szentgyónás elvégzésére a tanítást befejező tanároknak és a karácsony
előtti feladatokban megfáradt testvéreknek.
A lelkinap szombaton folytatódott Nobilis
Márió atya előadásaival, melyeknek témája
a teremtésvédelem volt. A témát Ferenc pápa első önállóan megjelentetett enciklikája adta, mely így kezdődik Laudato si’, azaz
Áldott légy, és a Közös otthonunk gondozásáról alcímet viseli. Az
enciklika a pápa szándéka szerint elsősorban szociális témákról és
a társadalmi igazságosság kérdéseiről szól, amelyek között jelentős szerep jut a környezetvédelemnek. Márió atyát, mint a téma
elismert szakértőjét Kinga nővér, a lelkinap egyik szervezője hívta
meg hozzánk.
Az első előadás az adventről
szólt, egy kicsit más megközelítésben. A teremtettségből indult ki az
előadó, hogy a magunk erejéből
nem tudjuk átlépni az ember és az
Isten közti határt, nem juthatunk el
Istenhez, ezért szakad fel belőlünk
a kiáltás a szabadítóért, de nem
csak a magunk, hanem az egész
teremtett világ nevében. Egy nagyon szemléletes ábra is elénk
került arról, hogy az Atya és a Fiú közt oda-vissza áramló szeretet
a Szentlélek, és ebből a dinamikából indul ki az emberek felé irányuló szeretet, mellyel elküldte az Atya a Fiút a világba, hogy egy
ugyanolyan szeretetkapcsolat jöhessen létre a földön, mint amilyen a menyben van. Az egymást mozgásban tartó fogaskerekek
ábrája lényegre törően és látványosan mutatta be Isten és az
emberek, tágabb értelemben a teremtett világ kapcsolatát. Ez a
gondolat többünkre nagy hatást tett.
A második előadásban Márió atya tovább fűzte ezt a szálat és
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rátért a teremtett világ, azaz
a környezetünk védelmére,
vagyis arra, hogy mit jelent
a keresztény ember számára
ez a téma. Kifejtette, hogy
nem plusz cselekvéseket kell
beiktatnunk, hanem felelősségteljes hozzáállást kell
kialakítanunk, hogy az életünket járja át a teremtett
világ szeretete. A lelkinap harmadik része kiscsoportos beszélgetésekre adott lehetőséget. A csoportok azt járták körül, hogy a
különböző közösségekben milyen lehetőségek nyílnak a speciális
tudás elsajátítására, a meglévő erőforrások felderítésére, kiaknázására, valamint a már meglévő kezdeményezések nyíltabbá és
stabilabbá tételére. A csoportbeszélgetések utáni megosztásból
kiderült, hogy ez a téma összeköti a közösségeket. Márió atya
összegzésként megjegyezte, hogy a szemléletformáláshoz fontos,
hogy el is mondjuk a többieknek, hogy
miért tesszük, amit teszünk, és hogy
forduljunk kifelé, legyünk tisztában
azzal, hogy küldetésünk van ezen a
téren is. A lelkinap szentmisével záródott, melynek prédikációja az evangéliumi szakaszhoz kötődően a nap témájára is utalva a felelős döntés meghozataláról szólt. Ez a szentbeszéd meghallgatható plébániánk
honlapját felkeresve (www.makobelvaros.hu). Az érdeklődők
további
információkat,
cikkeket
találnak
www.teremtesvedelem.hu honlapon, ahol a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is bemutatkozik, melynek célja, hogy összefogja
az ország különböző pontjain elindult kezdeményezéseket.
A lelkinapon résztvevők nevében szeretném kifejezni hálánkat
Kinga nővérnek és Zoltán atyának a témaválasztásért és a szervezés munkájáért, valamint Nobilis Márió atyának az újszerű megközelítést adó, mindnyájunkat érintő gondolatokért.
Baranyi Katalin
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GONDOLATOK EGY
REMÉNYIK-VERS KAPCSÁN
Advent 4. vasárnapján Zoltán atya egy verset
olvasott fel prédikációja illusztrálására. Aznap
ezt a költeményt én már másodszor hallottam.
De ahogyan minden olvasat különböző, számomra is egyre gazdagabb lett a vers mondanivalója, miután meghallgattam délelőtt a fehér
templomban, majd este, az adventi gyertyagyújtás után, a szentmisén. A vers: Reményik
Sándor József, az ács, az Istennel beszél c. költeménye.
A szentmisén a történet előzménye Márk
evangéliumához kötődött, amint József elhatározza, hogy titokban (egy német fordítás szerint
’a legnagyobb csöndben’) bocsátja el Máriát, aki
nem tőle vár gyermeket. Szombaton a Szignum
tanári kara és a plébániai közösség lelkigyakorlatán Nobilis Márió atyától pedig megtudtuk: száz
férfiból kilencvenkilenc egészen biztosan kiadta
volna Mária útját. De József nem így döntött.
Szívében forgatta a gondolatot, majd meghozta
a maga szeretet-döntését. És csak ezután jött az
angyal, aki álmában szól Józsefhez – ez megerősíti döntésében.
József alakja különleges, az erdélyi költő,
Reményik Sándor versében azonosul József szerepével (szereplíra). A vers egy bensőséges ima,
avagy 32 sor ima és visszaemlékezés, és 2 sor
utólagos költői (ön)reflexió. A keretes szerkezet
megszólítása: „Magasságos” az elején nem utal
közvetlenségre, de a következőkben
megjelenített
azonos „élethelyzet” annál
inkább:
„Te tudod: nehéz ez az
apaság,
Amit az én szegény vállamra
tettél.
Apja volnék, - és mégsem
az vagyok.”
A következő sorokból meghatottság tükröződik: „Ez a gyermek…” – és
elakad a gondolat. A szem,
a lélek tükre áll a középpontban – már szinte szerelmes szavakként hat az
apa gyönyörködése fiában:
„… ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.”
Ezen a ponton eszembe jut Reményik Istenarc
c. verse is. A kontextus más, de az isteni teremtettség ott is központi gondolat.
Bár József verse egy tömbbe van írva, a következő sorok konkréttá teszik a helyszínt (ácsműhely,
faforgácsok), hiszen a földi apa itt keresi saját
helyét, szerepét gyermeke életében: „én tanítottam fogni a szerszámot”. Innentől a kétség, a
félelem, az atyai aggódás-felelősség központi
kérdése merül fel:
„Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Úgy félek… mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog…”.
A múlt emlékei mellett azonban párhuzamosan
megjelenik a jövőtől való félelem is:
„Mégis rá fogják majd a kalapácsot”
„Tekintetétől tüzet fog a […] világ, s egyszer
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ellobog”.
Majd újra a múltban
találjuk magunkat: az
egyiptomi
menekülés
megidézése, a tanítás a
templomban
jelenete,
majd újra megszakad a
gondolat: „míg egyszer
elmaradt…”
Ezután időben korábbra
ugrunk: a kétszer ismételt
állandósult jelzős szerkezet (epitheton ornans): Jézus „parányi rózsaujja”
nem a serdülő ifjút idézi elénk, sokkal inkább az
apa ölében ülő kisgyermek kedves érintését,
amint „borzolta szürkülő szakállamat”.
Pedig a karácsonykor megszülető GyermekJézus sorsában már ott van megváltásunk szent
titka. Itt a keresztútra induló Megváltó alakját
csak sejthetjük apja féltő-óvó aggodalma mögött: „S most olyan más az útja…”.
Az idős József ráhagyatkozása, bizalma továbbra
is töretlen Istene felé:
„Csak azt tudom, a Te utadon jár, […]
De ki tudja a Te ösvényeidet?
Te vagy az atyja…”
Az utolsó két sor (ön)reflexiója nyilvánvaló
költői humor. Szójátékon alapul, de annál tartalmasabb. József nem olvashatta a magáról (nem)
szóló írásokat, bár kétségtelen, személye Jézus
életében hamar háttérbe szorul. A liliommal és
gyermek Jézussal ábrázolt
Szent József és az ún. Szent
család képtípuson kívül az
ikonográfia sem ábrázolja –
Jézus keresztje mellett a
Deiszisz-jelenetben Jézust
legfiatalabb tanítványával,
Jánossal és édesanyjával,
Máriával látjuk, amint egymásra bízza őket a Megváltó. József nincs ott. Nem
tudunk haláláról, de nincs
jelen, nincs nyoma az evangéliumokban, elveszik a
történetből. Amit viszont a
versben az öregedő apáról,
Józsefről olvasunk, ikonográfiailag érdekes. Általában az Atyát ábrázolják
antropomorf módon, „szürkülő szakállal”. Ő az,
aki az újszövetségi Szentháromságban öregen
jelenik meg az élete teljében lévő Fiú és a galamb képében ábrázolt Szentlélek társaságában.
Itt, a versben a két figura (a megszólító, földi és
a megszólított, égi Atya) külsőleg összemosódik.
József, Jézus nevelőapja tehát elveszik az evangéliumi történetből, a költészetben Reményik
azonban megtalálja alakját: újraírja történetét.
Mint tudjuk, József jellemzője ácsmesterként
az éleselméjűség volt: ám az ács szakma jóval
többet jelentett abban a korban, mint manapság
bármelyik különálló munkakör. Ebben a versben
emberi jelleméhez kerülünk közel: olvashatjuk
emlékeit, aggódásait, tehetetlenségét, kételyeit,
bizakodását…
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József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, - én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

Amikor fiatalembereket hallunk apás
szülésekről nyilatkozni, úgy érezhetjük,
közelebb kerültek az élet csodájához. Itt
ennek ellenkezője látszik: József úgy neveli Jézust, hogy megdől a „hús a húsomból,
vér a véremből” elve. Sőt, az etológiailag
meghatározott külső hasonlóság is hiányzik: csak anyja és mennyei Atyja szemét
látja a lírai én és ez először félelmet kelt
benne. Mégis a vers „nehéz ez az apaság”
fél sora vezet el minket ahhoz, hogy megérezhessünk, átélhessünk valamit abból,
amit József érezhetett a Megváltó lépteit
óvó nevelőapaként.
Áldott karácsonyt kívánok, és azt kérem,
József bizalmával és ráhagyatkozásával
hagyjuk mindannyian, hogy egészen a
húsvéti feltámadásig érvényre juthasson a
költő szava bennünk: „Ő vezet engemet”!

Mészáros Ildikó

M E G B O C S Á J TÁ S

ADVENTI HANGVERSENY
Immár 28 éve, hogy a Makói Dr. Mihálka
György Vegyeskar advent idején koncertre hívja a
város lakosságát.
Így történt ez december 3-án is, amikor a Belvárosi Szent István Király Templomban egy nagy
sikerű, bensőséges hangversenyre került sor.
Dányi Beáta szólóéneke köszöntötte a közönséget, majd Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony adventhez kapcsolódó gondolataival megnyitotta a rendezvényt.
Ezt követően a Dr. Mihálka György Vegyeskar műsorszámai hangzottak fel. Az énekkart a József Attila Gimnázium kamarakórusa, majd a Makói Általános Iskola Bartók Tagintézményének Bartók kórusa követte.
A koncert különlegessége volt, hogy gyermektől felnőttig különböző korú kórusok énekeltek, sőt, együtt is hallhatta
őket a szép számú közönség.
Másik különlegességként a vendég Bajai Liszt Ferenc Énekkar magas színvonalú előadásában gyönyörködhetett a hallgatóság. A több mint 150 éves múltra visszatekintő kórussal ebben az évben vette fel a kapcsolatot a Dr.MihálkaGyörgy
Vegyeskar.
Végül Pálfai Zoltán plébános úr köszönte meg a kórusoknak s a közönségnek a meghitt, örömteli együttlétet. Mint elmondta, a koncert jótékonysági céllal is szerveződött: az adományokból befolyt összeget a rászoruló makói családok
megsegítésére szánják.
Befejezésül a fellépő együttesek közös éneke zárta a hangversenyt, melyet a templom udvarán szeretetvendégség követett.

Angyali Üdvözlet temploma Názáretben

„Dicsőség a Mennyben Istennek!”
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Szt. József háza Názáretben

Pásztorok mezeje Betlehemben
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Betlehemi Születés Temploma

Mária és Erzsébet találkozása-Magnificat

HÁZAS HÉTVÉGÉS TALÁLKOZÓ
A szegedi Házas Hétvége tartomány tagjaként működik a makói házas hétvége terület. A makói tagok mellett apátfalvi, kiszombori párok és két atya tartozik hozzánk. Minden évben advent idején közös lelki napot tartunk, melyre a Hétvége szegedi régiójából is több pár érkezik. Ezek a
találkozók alkalmasak arra, hogy párunkkal és a
közösséggel újra megerősítsük kapcsolatunkat.
November 26-i alkalmunkon a téma az IRGALMASSÁG volt. Zoltán atya a 136. zsoltár szavaival
felhívta figyelmünket - különösen adventben - a
csend értékére. A nap szentírási alapját az irgalmas szamaritánus története (Lk 10,25-37) jelentette. Különösen fontossá vált számunkra ez a
kifejezés: „megesett rajta a szíve.”
A témát két házaspár vezette elő, akik számára a
legfontosabb a család összetartozása, egymás
másságának elfogadása, hitük erősítése és a családjukra, közösségükre kiáradó szeretet. Életükben arra törekszenek, hogy gyakorolják az irgalmasság testi, lelki cselekedeteit, ezáltal számunkra, a résztvevők számára is példát mutatva.
Arra a kérdésre „Hogyan tapasztaltad meg Isten irgalmasságát az életedben?” számunkra a legértékesebb válasz, hogy
megalakult a Házas Hétvége közössége, s mi a tagjai lehetünk. Ferenc pápa buzdítása viszont nemcsak házaspároknak,
hanem mindannyiunknak szól: LEGYÜNK AZ IRGALMASSÁG OÁZISA!
Látrányi Lajos és Ági
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
NEM MINDEGY, KI VAN A JÁSZOLBAN
Valahol Ausztriában történt. A család szenteste a templomba
ment. Otthon, a meleg szobában, a karácsonyfa mellett egy szép
nagy betlehem állt. A macska egy ideig nézte a szokatlan látványt, majd úgy érezte, épp megfelelő: fölugrott a kisasztalra, és
besétált az istálló ajtaján. A jászolt látta legkényelmesebbnek.
Eltávolított az útból mindent, ami zavarónak látszott – repültek a
pásztorok, bárányok, nem kegyelmezett Szent Józsefnek és a
Szűzanyának sem, legvégül a Kisjézust távolította el. S miután így
mindent elrendezett, elfoglalta a jászlat.
Nagy volt a meglepetés,amikor a család hazaért!A betlehemből a macska elégedett dorombolása hallatszott. Fölötte az angyalok tartották a feliratot: „Dicsőség a magasságban Istennek!”
Nálunk is megtörténhet, hogy az ünnep a kényelemről, az infrastruktúráról, „csak” a családról, a szlogenekről vagy a szoká-

sokról szól, hogy a születendő isteni
gyermek csak a 12. sorszámot kapja!Sok
szép, hasznos dologgal el lehet tölteni az
ünnep napjait. Hogy mik ezek, megmutatja az időnk. Amire a legtöbb időt szánjuk, az az első, aztán a következő legtöbb
időt igénybevevő a 2. sorszámú, majd így
a 12-ig is eljutunk.
Fontos, hogy tudjuk, nem mindegy, ki van a jászolban. Bármilyen aranyos is a macska, finom a bejgli, szép az ének, profi a
pásztorjáték, végre együtt a család, megváltást, békét, boldogságot, biztonságot, kiegyensúlyozott napokat, örök életet csak
Krisztustól kaphatunk.
Áldott ünnepet!

ÜDV BETLEHEMBŐL – SZÜLETÉSI HELY
A betlehemi barlang nem csak egy történelmi jelentőségű fizikai
hely. Azért szeretem az éjszakai szertartásokat, mert a sötétségben
felderengő mécsesek és gyertyák fénye halványan utat tör a sötétségben, és rávilágít a titokra. Az Istenszülő fekszik a sötét barlang
előtt, amelyben megszületett Jézus Krisztus, a világ világossága.
Krisztus azért jött, hogy az Ő ismeretének fényében felszámolja tudatlanságunk sötétségét. A mi feladatunk pedig az, hogy helyet készítsünk neki! Mint a történelemben oly sokszor, most is csendesen
kopogtat.
Belülről tudom csak lenyomni a kilincset, a szív csak belülről nyílik! A bezárkózás sötétséget
eredményez, és ez mindenféle betegséget hoz magával. Engedjük be a fényt! Mert „a sötétség azt fel nem fogta”, és mindazok, akik megértették, a világosság fiai lettek. A sötétségben
fény születik!
Hogyan tud a végtelen Isten lakást venni az én kicsinyes szívemben? Amikor eljön, ugyanaz
történik, mint Betlehem városában. Aki befogadja, annak megszűnik a zaklatottsága és a béke
hatja át. Jézus nem kényszeríti ki maga számára a helyet. Ő csak hív minket, s bár erőfeszítést
jelent részünkről a válasz, ha elfogadjuk ezt az ösztönzést, akkor új élettel ajándékoz meg!
Az igaz szeretetnek az ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny. Ez a közöny most a legnagyobb hibám, ami zárva tartja a szívemet. Figyelmen kívül hagyom minden nap Istent, úgy
teszek, mintha nem is volna jelen az életemben. Ez olyan, mint amikor az utca szélén látok egy
rászorulót, és úgy teszek mintha nem volna ott.
Ha most ezen változtatni szeretnénk, a következőket kell tennünk:
- Adjuk meg Istennek a legnagyobb ajándékot: az időt és a figyelmet!
- Távolítsuk el a zavaró körülményeket, az üres fényeket, a harsogó hangokat!
- Fizikai tisztítás: böjt és szentgyónás - minél hamarabb! Ez az utolsó óra, ne késlekedjünk!
- A szent napokon figyeljünk a Szentre, nehogy elfordítsa a figyelmünket a lényegről!
Amikor bátran elindulunk befelé, észrevesszük, hogy életünk közepe üres. Ott van a hely,
élő Isten helye... Betlehemben most pont ez a jászol hiányzik, csak a helye van. Ott térdeltem
a jászol helyén és szeretném, ha az én jászlamba születne Jézus Krisztus. Ő lehet az életünk
közepe! Hát nem erre az erőre van szüksége megfáradt életünknek!?
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Juhász Géza nyomán
„Addig nem lesz békesség ezen a
földön amíg a szeretet uralma el
nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés,
amíg az emberi cselekvés legfőbb
mozgatóereje nem a szeretet.
Mert szeretet az egyetlen pozitív
energiaforrás ezen a világon mely
jóvá tudja változtatni a rosszat,
igazsággá az igazságtalanságot,
békességgé a háborúságot és szabadsággá a rabságot.”
(Wass Albert: Karácsonyi üzenet)

KARÁCSONYI LITURGIKUS REND
KARÁCSONY 1. NAPJA – DECEMBER 25.
10:00h Szent Liturgia –
majd a Gyerekek Műsora
KARÁCSONY 2. NAPJA – DECEMBER 26.
8:30h Szent Liturgia
KARÁCSONY 3. NAPJA – DECEMBER 27.
8:30h Szent Liturgia
SZILVESZTER – DECEMBER 31.
8:30h Óévzáró Liturgia
ÚJÉV – JANUÁR 01.
10:00h Szent Liturgia –
Egyházközségünkért
JANUÁR 06. – VÍZKERESZT
09:00h Szent Liturgia – majd a
lakóházak megáldása

Vasárnapokon 7.30 órától
Reggeli Istentiszteletet, 8.30 órától Szent Liturgiát végzünk.
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VISSZATEKINTÉS AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVÉRE...
A lassan, magunk mögött hagyott esztendő, az irgalmasság
jegyében telt el. Meglehetősen sokféle magyarázat szolgál arra,
hogy mit is jelent az irgalmasság. Talán mi magunk is gondolkodtunk ezen, s talán meg is tapasztaltuk a mindennapjainkban Isten irgalmának erejét, végtelenségét.
Az Irgalmasság rendkívüli szentéve – melyet az egyházfő különleges alkalomból hirdetett meg – 2015. december 8-án kezdődött, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat bejezésének 50. évfordulóján.
„A szeplőtelen fogantatás ünnepe Isten szeretetének nagyságát
fejezi ki. Ő nemcsak olyan Isten, aki megbocsátja a bűnt, hanem
Máriában odáig megy, hogy megelőzi az eredendő bűnt,
amelyet minden ember születésétől fogva magában hordoz. Isten szeretete megelőz, elővételez és megment.” Ferenc pápa
homíliája a szentév megnyitásának napján a Szent Péter Bazilikában.( magyarkurir.hu)
„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
Irgalmasság arca bullájából.(magyarszentek.piar.hu)
Ferenc Pápa szerint, maga a rendkívüli szentév is kegyelmi
ajándék volt, s arra szolgált, hogy növekedjen meggyőződésünk
az Atya irgalmasságában.
A rendkívüli szentév nem a római, központi eseményekről szólt
elsősorban, hanem nagy hangsúlyt fektetett a helyi egyházak

mindennapjaira. Ugyanakkor az egyik, kiemelt eseménye a krakkói ifjúsági világtalálkozó volt, melyen részt vett a mi Zoltán
atyánk is.
Erdő Péter bíboros - a Magyar Kurír Katolikus Hírportálnak
adott interjújában - az irgalmasság szentévének lezárásaként így
fogalmazott: „A szentév üzenete az, hogy vegyük észre, létünket
és képességeinket ajándékba kapjuk, ezért a történelemben és a
világban nem szorongva kell élnünk, hanem bizalommal, azzal a
reménnyel, hogy Isten jóságos és alkotó szeretete kiterjed a
történelemre és a mi sorsunkra is” A bíboros hozzátette, hogy a
rendkívüli szentév üzenete az irgalmas szeretet volt, az egymás
iránti megbocsátás, az sérelmeken való felülemelkedés és olyan
emberek segítése, akik iránt úgy gondoljuk, hogy nem is vagyunk
kötelesek, „mivel az irgalmasság a kötelezettségen túlmenő
segítő szeretet”. (magyarkurir.hu)
Az irgalmasság – remélve – áthatja a közéletet is. Bízhatunk-e
abban, hogy a jövőben tudunk majd közösségben gondolkodni,
egymás iránt felelősséget vállalni, egymással együtt érezni, egymást segíteni?
Napjainkban sok-sok kihívással találjuk szembe magunkat. Csak
rajtunk múlik, milyen válaszokat adunk ezekre a kihívásokra.
Remélhetőleg a fentebb idézett sorok járják majd át gondolatainkat, amikor cselekszünk, így talán nem kell aggódnunk.
Ahogy Szerencsés Károly történész fogalmaz egyik írásában:
”István király, nemzeti nagylétünk megteremtője,
szelleme: még itt vagyunk!” (Magyar Hírlap)
Nagypál Csaba

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
DECEMBER SZENTJE: BECKET SZENT TAMÁS
PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

ÜNNEPE: DECEMBER 29.
LEGENDA

Thomas Becket-Canterbury 1118-ban született Londonban. Apja normann lovag, anyja szaracén fejedelem lánya
volt. Egész kisgyermek korában beadták a mertoni ágostonos
kanonokok iskolájába. Mikor elég idős lett, Párizsba küldték tanulmányai folytatására. Édesanyja iránti szeretete diákévei alatt megóvta minden rossztól, mert
az iránta érzett rajongás tisztaságra és jóságra
ösztökélte. Iskolái befejeztével hazatért, de anyja
halála megfosztotta erkölcsi tartásától, és az otthon melegét nélkülözve kallódni kezdett. Három
éven át Londonban volt számvevő. Huszonöt
éves volt, amikor egy véletlen folytán megismerkedett Theobald püspökkel, és így bekerült fiatal, Canterburyben
tanult papok társaságába. II. Henrik, Anglia királya, kancellárjává
nevezte ki, és barátjának tekintette. Tökéletes és nagyon sikeres
kancellár volt. Tamás igyekezett a király és az egyház érdekeit
egyensúlyban tartani. Ez nehéz feladat volt, mert Henrik igyekezett saját hatalmát az egyház fölé emelni. Tamás azonban fejedelmi életet élt.
A Canterbury érsek halála után a király kinevezte érsekké, és
Anglia prímásává. Tamás elfogadta kinevezést. Feladta kicsapongó életét, csendes, önmegtagadó életbe kezdett. A következő
hónapokban a király és az érsek, szívósan küzdött jogainak érvényesítéséért, és viszonyuk egyre inkább elmérgesedett. A király
kezdte meggyűlölni Tamást. „A mi mostani barátságunk a leizzóbb gyűlöletté fog válni. Tudom, hogy Ön tőlem olyan dolgokat
fog követelni, amelyeket én, mint érsek képtelen lennék jó lelki-
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ismerettel végrehajtani. Irigyeink meg fogják ragadni ezt a kedvező alkalmat. Közénk fognak ékelődni, és amikor Ön meg fogja
vonni tőlem jóakaratát, vég nélküli viták kezdődnek közöttünk”írja levelében a királynak. Tamás lemondott kancellári tisztségéről. Az angliai főpapok és a félrevezetett pápa azt kérte, hogy
engedelmeskedjen a királynak. A király zsinatot hívott össze. A
főpapok kétszínű játékba kezdtek, meghajoltak a király előtt, de
Tamásnál tiltakoztak. Henrik követelte a konstitúció aláírását, de
Tamás megtagadta. Megvádolták, hogy semmibe veszi a király
intézkedéseit. Elítélték, és lemondatták tisztségéről. Titokban illegalitásba vonult Franciaországba,
egy kolostorba. Tanult, imádkozott, vezekelt a
szerzetesekkel. ”Ellenségeinket szenvedéssel, és
harccal fogjuk legyőzni”. 6 évvel később a király,
látszólag megbocsátott Tamásnak. Hazatért, de a
király gyűlölete nem csillapodott, mivel az egyház
jogait leghatározottabban megvédte.
1170. december 29-én Henrik király által felbujtott négy angol
nemes az oltár előtt meggyilkolta Becketet. Utolsó szavai ezek
voltak: „Kész vagyok meghalni Jézus nevéért, az Egyház védelméért”. Három év múlva szentté avatták. IIIV. Henrik 1538-ban
újra elítélte. Sírját feldúlták.
Ereklyéje, a szent könyökcsontja a XVI. században Magyarországra került. Esztergomban helyezték el. Minden évben december 29-én Nagy-Britannia magyarországi képviseletével, együtt
emlékeznek a vértanúra.
Istenünk, ki Szent Tamás püspöködnek és vértanúdnak megadtad, hogy az igazságért életét áldozhatta, kérünk, közbenjárására add meg nekünk, hogy ezen a földön Krisztusért elveszítsük, és az égben
megtalálhassuk életünket!
Szalainé Bálint Rózsa
Látrányiné Putnoki Ágnes

EGYÜTTÉRZÉS
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MÁLTAI VISSZAPILLANTÓ 2016. – 25 ÉVE MAKÓN A MÁLTAI
Az év lezárásaként idén is megrendeztük adventhez és a 25
éves jelenlétünkhöz igazodó kulturális évzárónkat. Ebben az
évben a Korona szállóban tartottuk. A jótékonysági Teadélután
célja elsősorban a közös együttlét és a magas színvonalú és számunkra kedves műsorok megtekintése volt, melyet egy kis szeretetvendégség zárt le. A délután szépségét emelte Setényiné
Rácz Gabriella, Tóthné Cseh Erika művésztanárok által vezetett,
a Makói Általános Iskola vonós kamaracsoportjának, a Szikszai
György Református Iskola diákjainak,
Nagy Gábor népzenésznek és a - Nagyszentmiklósról érkezett - Kék Ibolya
néptánccsoport műsora. Eseményünkön, munkánk elismeréseként megtisztelt bennünket városunk polgármestere
Farkas Éva Erzsébet és több városi vezető, valamint számos kedves vendég.
Ezen az eseményen is visszatekintettünk
az elmúlóban lévő évre.
2016-ban sokat vállaltunk magunkra
a „Megismertetni és elismertetni magunkat” mondás jegyében.
Úgy gondoljuk, hogy december végén jó érzéssel vethetünk
véget az évnek.
Csoportunk önkéntes tagjai, az régi és új önkénteseink és a
velünk együtt élő-munkálkodó kulturális közfoglalkoztatottak
számos eseményt-programot és tevékenységet végzett.
Nem szeretnénk unalmas és dicsekvésnek tűnő felsorolásba
kezdeni. Azonban egy rövid összegzésben be szeretnénk mutatni, hogy mivel telt el ez az esztendő.
Jelmondatunk: „A hit védelme és a szegények szolgálata”. Ezt
próbáltuk követni a múltban és majd a jövőben is. A
„hagyományos” Máltai tevékenységek mellett számos új és
megújult programot indítottunk el már több, mint egy éve.
A Máltai Kölyök Klub, a Tanya Program, a „mi kis” Szórványprogramunk kinőtte önmagát. Megjelentünk a város (Máltai
Esték előadásai, Gyereknap, V. Máltai Családi Nap, Hagymafesztivál) és néhány környező település életében is. AdományainkD
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ADVENT A KARITÁSZBAN

A hagyományos adventi adományozási ünnepségünkre közel 200 nehéz sorban élő családot
hívtunk meg december 13-án. Öröm volt látni,
hogy megtelt a templomunk! Az esemény fényét emelte, hogy Kecskés László vezette a dicsőítést mindnyájunk boldogságára. Részlet az
ünnepi köszöntőnkből:
Krisztusban szeretett testvérek!
Az adventben Jézus Krisztus születésének ünnepét várjuk. Jézus születését a Szűzanya igenje előzte meg. Mária, az
Istenszülő Szűzanya igent mondott Isten meghívására. Legyen ez példa
nekünk! Mondjunk mi is igent Isten ajándékára, a gyermekáldásra! ...A
nagyszülők, az idősebbek buzdítsák jó tanácsaikkal, lelki támogatással
a fiatalokat Istennek tetsző életre! Kérjük Isten bölcsességét, hogy
mindenkor megtegyük az Ő akaratát. A Szűzanya igenje legyen a mi
igenünk is a gyermekáldásra!
Összegyűjtöttünk 2000 kg tartós élelmiszert, sok gyerekjátékot,
ruhaneműt, gyermek fogápolási cikket.
Felsorolom, akik adományokkal, vagy
munkájukkal szolidárisak voltak, hogy
ez a mai nap minél szebb legyen: Zoltán
Atya, egyházközségünk hívei, Kecskés
László, Török Miklós, a Kiss és Fia Kft, a
Maros Malom Kft, a VÁLL-KER Kft, a
TESCO Áruház és annak vevői, Élelmi-
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kal, ötleteinkkel és más lehetőségeink szerint támogattunk négy
térségi települést is szeretett városunk mellett. Szívügyünk a
határon túli magyarság is. Nem is kell száz kilométereket elmenni, hisz épp. hogy átlépünk a határon ezer magyar vár bennünket nagy szeretettel. Van mit tenni a szórványban élőkért.
Ebben az évben a Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportján
keresztül több, mint 15 milló Forintnyi adomány került szétosztásra. Ebben a hihetetlen mennyiségű ruhaadományok mellett,
igen komoly élelmiszeradományok (pl. gyermektápszerek,
Fornetti és több tonna alma) is kiosztásra kerültek.
Aktuális karácsonyi csomagjaink az
Adni öröm! 20 éves partnere a SPAR és
az adományozók segítségével, reményeink szerint 300 db tartósélelmiszert
tartalmazó csomagot fogunk szétosztani a karácsonyi időben és Vízkeresztkor.
Hiszen most mindenkinek megnyílik a
szíve, de aztán elmúlnak az ünnepek és
akkor jól jön egy kis újabb segítség.
Idén számos programot szerveztünk,
illetve vettünk részt. Ezeknek a kisebb nagyobb programoknak a
száma a rendszeres jelenlétünkkel meghaladja a százat.
Ezt másként nem lehetett volna, ha lelki életünkre, elmélyülésre nem hagyunk időt. Számos szentmisén, búcsún, zarándoklaton vettünk részt, ahol hitünkben megerősödve tértünk vissza
Makóra és önkéntes karitatív munkánkhoz, Szeretetszolgálatunkhoz.
Hálát adunk Istennek, hogy segítette munkánkat és a legfőbb
támogatónk volt. Mellette köszönetet kell nyilvánítani főbb
támogatóinknak, a Nemzeti Művelődési Intézetnek, Makó Város
Önkormányzatának és a MMSZ Dél-alföldi Régiójának támogatásáért, továbbá a helyi kisvállalkozásoknak, akik egyet értettek
céljaikkal és azt ki-ki a maga lehetőségei szerint támogatta. Köszönjük szépen!
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportja

szerbank Egyesület, Kovács Bálint, Fidelis nővér, karitász csoportunk tagjai (Csertus Sándorné, Vargáné Daróczi Ilona, Börcsök Irén,
Baranyi Katalin, Kovács Ágnes, Szabó István).
Hálás köszönet nekik!
Ezt követően Zoltán Atya köszöntötte az
egybegyűlteket: kiemelte, hogy nagyon sok
ember adománya, munkája áll a mai nap mögött, akik névtelen adakozással tettek tanúságot Isten szeretetéről. Igen sok, jó szándékú
ember apró forintja is ott van az ajándékhalmazban! Hangsúlyozta Zoltán atya, hogy legyen hálás mindenki mélyen
ezekért az adományokért.
Az ajándékok átadása után a templomunk kertjében gazdag szeretetvendégség várta a hazatérő családokat, kalács, tea, TESCO péksütemények.
Másnap, december 14-én a Hajnal és a Batthyány utcai idősotthonokba vittünk déligyümölcs, szaloncukor- és szentkép-csomagokat,
mindenki részére személyesen nyújtottuk át, karácsonyi műsorral.
Megható volt, ahogyan együtt énekeltük a Mennyből az angyal és a
Pásztorok, pásztorok... kezdetű dalokat a sok idős emberrel. December
15-én a hajléktalan szálló 20 férfi lakóját örvendeztettük meg gazdag
élelmiszercsomaggal, műsorral, és nagyon boldogító volt, hogy a viharvert életű férfiak is énekelték velünk a szent énekeket.
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Kovács Bálintné
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Plébániánk híveinek adománya is hozzájárult, hogy minden Zrínyi utcai ovis részesülhessen a megajándékozás örömében. Köszönjük!
A makóiak vasárnap esténként a városi adventi koszorúnál találkozhattak a Karitász- önkéntesekkel.
Az adventi koncerten 75.085 Ft gyűlt össze a makói rászorulók megsegítésére. Hálásan köszönünk minden adományt!
A Nagy család segítségével lobbant fel az első adventi gyertyaláng templomunkban.
Advent 2. vasárnapján Zoltán atya a szentföldi élmények kapcsán az Isten felé fordulásra buzdított.
Advent 3. vasárnapján Keresztelő Szent János hiteles példája állt előttünk, akinek szavai és tettei tökéletes
összhangban voltak.
Különleges akcióval készült a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium az év utolsó tanítási
napjára. Adventben a figyelmességért, a segítségadásért, a lemondásokért, az érdeklődő hozzáállásért és a
szorgalomért érdemelhettek ki a diákok egy-egy betűt jelző kártyát, amelyekből osztályonként mondatokat
állítottak össze. A karácsonyi ünnepségen a 16 gondolat Jézus születését elmondó összefüggő szöveggé állt össze.
Nobilis Márió atya az adventi lelkinap záró szentmiséjén a teremtésvédelem témához kapcsolódva a
felelős és bátor döntések meghozatalára buzdította a jelenlévőket.
Advent 4. vasárnapján Szent József alakja állt előttünk példaként. A csend fontosságára hívta fel figyelmünket szentbeszédében Zoltán atya.
Mindenkit szeretettel vártunk december 19-én 17 órakor a szovátai gyermekkórus hangversenyére, ahol a kar névadójának egyik leghíresebb darabja is felcsendült. Ritka alkalom, hogy világszerte elismert kórust láthattunk vendégül, és hallgathattunk templomunkban.
Advent hajnalain hagyományosan rorate-miséken vehettünk részt, ahol mindennap
lelki útravalót is kézhez kaptunk.

ÜNNEPI MISEREND:
SZÁLLÁST

KERES A

SZENT CSALÁD

KERESZTELTEK 2016. ADVENTJÉBEN:
Körmendi Szabolcs
ELHUNYTAK 2016. ADVENTJÉBEN:
Dr. Birta Mátyás, Fazekas Istvánné Pesti Rozália,
Sarnyai Jánosné Tóth Mária
HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT.
- Anyaaa, ég a karácsonyfa! - kiált Pistike a
szobából.
- Hányszor mondjam fiam, hogy nem ég,
hanem világít! - válaszol az anyuka a konyhából.
- Anyaaa! Most már a függöny is világít!

Csanád vezér téri Kápolna
Dec 25. 10 és 17 órakor Ünnepi mise
Dec 26. 10 és 17 órakor Ünnepi mise
Dec 31. 17 órakor Év végi hálaadó mise
Jan 1. 10 és 17 órakor Ünnepi mise
Szent László Király Plébániatemplom
Dec 25. 11 órakor Ünnepi mise+pásztorjáték
Jan 1. 11 órakor Ünnepi mise

ÁLDOTT, SZERETETTELJES,
BÉKÉS
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT

- Apu, tudod melyik vonat késik a legtöbbet? - kérdezi
Pistike az apukájától.
- Nem kisfiam - válaszolja az apa. - Melyik?
- Amelyiket tavaly karácsonyra ígértél nekem...
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Szent István Király Plébániatemplom
Dec 25. és 26. Karácsony első és második napja: 9 óra, 18
óra Ünnepi Szentmise
Dec 31. év végi hálaadás: 18 óra. Közös ima a békéért: 23
óra
Jan 1.Szűz Mária Isten Anyja (Újév): 9 és 18 óra Ünnepi
Szentmise
Jan 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt, parancsolt ünnep): 8
és 18 óra Szentmise

KÍVÁNUNK
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK
MINDEN TAGJÁNAK,
OLVASÓINKNAK!
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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

M E G B O C S Á J TÁ S

