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Karácsony

„Valahányszor Máriára és Józsefre tekintünk, újra
felébred bennünk a gyengédség és a szeretet erejébe vetett hit.” (Ferenc pápa)
Mária és a szentmise
Má ria az a szemé ly, aki Jé zus fogantatá sa ó ta é leté nek
minden percé t, minden pillanatá t Vele kö zö ssé gben
é lte, mé g akkor is, ha izikailag nem voltak egymá shoz
kö zel. Má ria alakja a Jé zussal egyesü lt é let mintá ja. Ez
nekü nk sem lehetetlen, hiszen minden egyes szentá ldozá sban Vele egyesü lü nk. Rá adá sul a Szent Szű z az
egyetlen teremtmé ny, aki jelen van az
ü dvö ssé g tö rté neté nek legfontosabb
mozzanataiban: a megtestesü lé sné l, a
kereszt alatt é s pü nkö sdkor.
Má riá t má r az angyali ü dvö zlet sorá n
egé sz lé nyé vel Isten felé irá nyulva, teljes
nyitottsá gban talá ljuk, aki nem azt ké rdezi az angyaltó l, amit mi szoktunk egyegy
é rthetetlen
é lethelyzetben
(„Mié rt?”), hanem a bizalombó l fakadó
tová bblé pé s ú tjá t keresi („Hogyan?”). A
„Mié rt?” á ltalá ban zá rt, mı́g a „Hogyan?”
nyitott ké rdé s. Amikor pedig a Szent
Szű z kimondja, hogy „legyen nekem a te igé d szerint”,
lé nyegé ben azt az Ament mondja ki, amit a szentá ldozá skor mindannyian. Ahogy pedig ő hordozta kilenc
hó napon á t é s szü lte meg Szent Fiá t, ú gy hordozzuk é lő
taberná kulumké nt szı́vü nk alatt mi is az Urat, s szü ljü k
meg O3 t jó tetteink á ltal. Ahogy Assisi Szent Ferenc
mondja: „Krisztus anyja leszü nk akkor, mikor az isteni
szeretet, s a tiszta és őszinte lelkiismeret által szívünkben
és testünkben hordozzuk őt, és szent cselekvéssel, melynek példaként kell mások előtt világítania, világra szül-

jük őt.”
A kereszt alatti jelenetben Má riá t fá jdalmas anyá nak
lá tjuk, s legtö bbszö r ı́gy is nevezi ő t az egyhá z. Vegyü k
é szre azonban, hogy ez az anya á ll! Aki pedig á ll, az az
E5 g felé mutat, vagyis – bá r megtapasztalja a hit é jszaká já t – a remé ny jelé vé vá lik. Szent II. Já nos Pá l pá pa mé ltá n mondja: „A hit á ltal Má ria tö ké letesen egyesü l
Krisztussal a kiüresedésben, s részt vesz
annak
megrázó
misztériumában” (Redemptoris Mater 5² .). Egy szemé ly lelki nagysá ga nem abban á ll, amit
Isten ad neki, hanem abban, amit ké r
tő le. A szentmisé ben ú gy egyesü lü nk
Jé zus szenvedé sé vel, ahogy Má ria tette
azt a kereszt alatt: mikö zben Jé zusra
tekint, kiü resı́ti ö nmagá t.
A Szentlé lek eljö vetelekor Má ria az
apostolokkal együ tt imá dkozik az emeleti teremben (ApCsel 1,14). A Pü nkö sd
az ü dvö ssé g megvaló sulá sá nak vé gé n
á ll, de a mi szempontunkbó l inká bb a kezdet, hiszen
ekkor indult el az Evangé lium hirdeté se. Má s szó val: mi
nem a „Lé lekkel zá runk”, hanem „vele kezdő dü nk”. Az
apostolok é s a mi é letü nkben is a Szentlé lek ajá ndé ka
nem valaminek a megkoroná zá sa vagy jutalma, hanem
az első lö ké s azon az ú ton, melyen mi is apostolok,
misszioná riusok, az evangé lium hiteles hirdető i leszü nk. S nem ezzel a kü ldeté ssel é r vé get minden
szentmise?
Zoltán atya

Ha teljes gazdagsá gá ban szeretné nk fö lfedezni az Egyhá z é s az Eucharisztia benső sé ges kapcsolatá t, nem
feledkezhetü nk meg Má riá ró l, az Egyhá z Anyjá ró l é s pé ldaké pé rő l. O3 el tud vezetni minket a Legszentebb Szentsé ghez, mert mé lysé ges kapcsolatban van vele. Má ria bizonyos é rtelemben má r az Eucharisztia alapı́tá sa elő tt
gyakorolta eucharisztikus hité t azzal, hogy fö lajá nlotta szű zi mé hé t Isten Igé je megtestesü lé sé hez. Az Eucharisztia, mikö zben a szenvedé sre é s fö ltá madá sra emlé keztet, folytatja a Megtestesü lé st. Má ria az angyali ü dvö zletkor
a test é s a vé r izikai való sá gá ban is magá ba fogadta Isten Fiá t, elő vé telezve azt, ami bizonyos mé rté kben szentsé gileg minden hı́vő ben megtö rté nik, aki a kenyé r é s a bor szı́né ben magá hoz veszi az U5 r testé t é s vé ré t. Má ria
egé sz é leté ben „eucharisztikus” Asszony. (II. Já nos Pá l: Ecclesia de Eucharistia 10., 11.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJE
(Akit decemberben ünneplünk)
Boldog Brenner János Szombathelyen szü letett 1931.
december 27-é n, a há romgyermekes csalá d má sodik iú gyermekeké nt. 1950-ben jelentkezett novíciusnak a
ciszterci rendbe. 1951-ben tette le első fogadalmá t.
Miutá n a rendi vezeté s má r lá tta, hogy a kommunista
diktatú rá nak egyhamar nem lesz vé ge, ú gy pró bá ltá k
biztosı́tani a nö vendé kek jö vő jé t, hogy felvé telü ket ké rté k egyhá zmegyei szeminá riumokba. I5gy kerü lt Brenner
Já nos 1951-ben a Szombathelyi Egyhá zmegye kispapjai kö zé .
A kö vetkező é vben a szeminá riumok nagy ré szé t feloszlattá k. Brenner
Já nost tá rsaival együ tt 1952-ben á tvetté k a győ ri papneveldé be. Kovács
Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi
Székesegyházban. Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd
má sodik kerü leté ben lett ká plá n. Já nos atya minden á ldozatra ké szen
állt a hívekért. Különösen rajongott a gyermekekért és az i@júságért.
Mindezeket a kommunista hatalom rossz szemmel né zte, fő leg azt, hogy
a iatalokkal is foglalkozott. Nemcsak hittanó rá t tartott szá mukra, hanem já tszott é s sportolt is velü k. Az á llami egyhá zü gyi megbı́zott el
akarta helyeztetni az i jú papot. Miutá n ezt a pü spö k Brenner Já nos tudomá sá ra hozta, ő csak ennyit szó lt: "Nem félek, szívesen maradok." A
pü spö k kiá llt a ká plá n mellett, é s ú gy dö ntö tt, tová bbra is
Rá bakethelyen marad.
Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi tö rté nt az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. E5 jfé l kö rü l egy tizenhé t é ves iatalember zö rgetett be a plé bá niá ra, azzal a ké ré ssel, hogy sú lyos beteg
nagybá tyjá t kellene ellá tni a szentsé gekkel. Brenner Já nos á tment a
templomba, nyaká ba akasztotta betegellá tó tarsolyá t, amelyben az Oltá riszentsé get vitte, é s kı́sé rő jé vel a dombtető n keresztü l vezető gyalogú ton elindult Zsida felé . U5 tkö zben tö bbszö r megtá madtá k, de sikerü lt
elfutnia. Vé gü l a felté telezett beteg há za kö zelé ben kaptá k el. E5 s ott,
nyakában az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással megölték.
"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28) - Rövid, de
Istent szerető élete alatt minden a javára vált, még a halál is, hiszen az ő vére is a kereszténység magvetése. "A jó pásztor életét adja
juhaiért." Nem fé lt a fenyegeté stő l, az ü ldö zé stő l.
Tö bb vá dat is felhoztak ellene a nyomozá s sorá n (fé lté kenysé g, embercsempé szet), keresve a gyilkossá g oká t, amit rá bizonyı́thatnak, de nem
talá ltak senkit, aki rosszat mondott volna ró la. UF nnepe: dec.15.

A SZENTMISE
(XV. RÉSZ)A KENYÉRTÖRÉS
ÉS EGYESÍTÉS
Ez az írás azt a célt
szolgálja, hogy segítsünk mindenkit a
szentmisén és egyéb
liturgikus alkalmakon
való elmélyült, tudatos
és tevékeny részvételre.
Sokan Istent kereső lélekkel jönnek a templomba, és már kész liturgiát tapasztalnak. Talán
sokan nem tudják, mit
miért teszünk, pedig
mindennek
tartalma
van. Vannak gesztusaink, amelyek automatikusak, vagy amelyeket
utánozunk anélkül, hogy
a mélyebb jelentését ismernénk. Ezek megismeréséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

egyedü l a pap vegye
magá hoz az egé szet.
A kenyé rtö ré s szertartá sa szé pen jelzi, „hogy mi
sokan egy testet ké pezü nk, mivel a szentá ldozá sban ugyanazon egy
é lő kenyé rbő l, Krisztusbó l ré szesü lü nk”. Az
sem tilos, ami egyé bké nt koncelebrá ció ná l
ajá nlott, hogy tö bb nagy
ostyá t konszekrá ljunk
az á ldozó k ré szé re,
ané lkü l, hogy a kisostyá k haszná latá t kizá rná nk, hiszen ez utó bbit
az á ldozó k nagyobb szá ma, vagy má s lelkipá sztori megfontolá s kı́vá nhatja.
A celebrá ns a szentostya egy darabjá t a kehelybe ejti. Ez a szimbolikus é s nehezen magyará zható rı́tus talá n a
keletiek irá nti ö kumenikus gesztusbó l maradt
meg a mostani megú jı́tott liturgiá ban.

Eredete biztos Krisztus
pé ldá ja az utolsó vacsorá n.
Maga
az
eukarisztikus
cselekmé ny, a szentmise is
errő l kapta nevé t az első
idő kben. Ma egyetlen
gyakorlati é rtelme, hogy
az egyesı́té shez haszná ljuk a letö rt kis partikulá t. Maga a megtö ré s a
paté na fö lö tt tö rté nik,
de nincs elő ı́rva, hogy Összeállította:
kö zé pen tö rjü k, é s hogy Szűcs Tamás

Egyházmegyei örökimádás a 2020-as évben is!
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros
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foglalkozni. Elbeszé lé sei, mesé i eredetiek, bennü k
gyakran elő tö r a tudatalatti vilá ga. E5 rdekes az é leté ben,
hogy Mozart irá nti tiszteletbő l vette fel az Amadeus
nevet, ezt jelzi az A betű a nevé ben.
A Csajkovszkijról elhı́resü lt Dió tö rő dal- A mesebalett ké t felvoná sbó l á ll: té má ja egy csalá di kalamait gyakran halljuk kará csonytá jt, a rá csony, ahol egy nagybá csi é s egy unokaö csé m is é rketö rté neté t viszont a né met E. T. A. Hoff- zik az ü nnepre. A gyerekek egy kü lö nleges ajá ndé kot
mann ı́rta meg Dió tö rő é s az egé rkirá ly kapnak: a nagybá csi bá bozik a sajá t maga á ltal ké szı́tett
cı́mmel, s ebbő l a szü zsé bő l alkotott egy eredetileg 85 Egé rkirá ly é s Dió tö rő igurá kkal a csalá d gyerekeinek.
Ahogy a mesé ben lenni szokott, é jfé l utá n a bá buk megperces zenedarabot az orosz zeneszerző .
elevenednek: a kis Marika ké pzeleté ben az unokaö cs
Kettejü k é leté ben sok az egyezé s, pé ldá ul mindketten
lé p a Dió tö rő szerepé be. A fordulajogot tanultak, dolgoztak orszá gaik
tos tö rté net sorá n Dió tö rő legyő zi
igazsá gü gy-miniszté riumaiban é s
az Egé rkirá lyt, majd denevé rekkel
rajongtak Mozart zené jé ért.
kü zd meg, é s elviszi magá val há zá ba
Csajkovszkijró l é rdemes tudni,
a kis Má riá t.
hogy ő az első igazi orosz zeneA má sodik felvoná sban a kislá ny
szerző , né gyé vesen kezdett zongoké
pzeleté ben a Dió tö rő Hó kristá ly
rá zni, majd hamar tú lnő tt taná ra
palotá já ba jutunk, ahol ő mint Má ria
tehetsé gé n. Ekkor felfü ggesztette
hercegnő jelenik meg é s szerelmes
ezt a tevé kenysé gé t é s 23 é vesen
lesz a daliá s cı́mszereplő be. A palofolytatta ú jra zenei pá lyá já t. Ektá ban kü lö nfé le né pek kü lö nbö ző
kor viszont annyira sikeres volt, hogy há rom é v mú lva
tá
ncai
szó
rakoztatjá
k a kö zö nsé get. Má ria hercegnő is
á llá st kı́ná ltak neki a moszkvai konzervató riumban,
tá ncol hercegé vel, s kará csony má snapjá n a kis Marika
ahol 12 é ven keresztü l ö sszhangzattant tanı́tott. Elismert szerző , igazi gé niusz, ı́rt tö bbek kö zö tt hé t szimfó - a csodá s á lom hatá sá ra nagyszerű en é bred. Csupá n azt
nem tudja, hogy amit á té lt, az á lom volt-e vagy való sá g.
niá t, tı́z operá t (Anyegin, Pikk dá ma), tö bb mint szá z
Ajá nlom, hogy aki teheti é s kedveli a balettet vagy Csajzongoramű vet, é s versenydarabokat (zongora- é s hekovszkij zené jé t, tekintse meg ezt a tá ncokban gazdag,
gedű verseny), balettet (Hattyú k tava, Csipkeró zsika,
Dió tö rő ). Szerzett dalokat, kó rusmű veket, kamarazené t lendü letes, pazar kará csonyi tö rté netet, Az arany virágcserépről elhı́resü lt E. T.A. Hoffmann á ltal ı́rt kedves kis
é s egyhá zi zené t. Hangversenykö rú tjain maga vezé mesé t.
nyelte mű veit.
Mé szá ros Ildikó
A mese szerző je, E. T. A. Hoffmann eredetileg szinté n
karnagy é s zeneszerző volt, csak ké ső bb kezdett ı́rá ssal

Egy közkedvelt karácsonyi
mesebalett:
a Diótörő

Mint má r é vtizedek ó ta szá mtalanszor, most is jó
volt ú jra a templomunkban é nekelni. A szé p dallamok ü nnepvá ró
hangulata való ban megtö ltö tte
ezt az esté t.
OJ rö m volt lá tnunk, hogy december 7-é n milyen sokan
„Égi kegyelem vagy földi varázslat,
eljö ttek az adventi koncertü nkre. OJ rö m volt szá munkra
hívják szentségnek, nevezik csodának,
az is, hogy a lugosi Ion Vidu kó rus elfogadta meghı́vá édes boldogság, tökéletes béke,
sunkat é s igazi kó rusmuzsiká val gyö nyö rkö dtette a há a létezés gyönyörű menedéke,
lá s kö zö nsé get.
innen nézve szerelem, onnan Isten,
A szé p esté t mé g meghittebbé tette a hangversenyt kö hit a szavakban, csendesség a hitben…”
vető szeretetvendé gsé g. A csö ndes beszé lgeté s, a hallot(Halmai Tamás)
Az advent a napi rohanásban való megállás és az ünnep- tak felidé zé se, a szı́ves kı́ná lá s igazi adventet vará zsolt
re hangolódás, a várakozás és a feltöltekezés, az elmélyü- kö zé nk.
lés és az értékfelismerés, a megbékélés felé vezető út és a Kö szö njü k, hogy é nekelhettü nk, hogy vendé gkó rust hozhattunk, hogy ö rö met adhattunk. OJ rö m volt é s szé p é s
belső csend keresésének időszaka.
jó .
A zene, az ének ezt a csendet nem megtöri, csupán a két
A Dr. Mihá lka Gyö rgy Vá rosi Vegyeskar nevé ben:
csend közötti időt megtölti különleges jelentőséggel.
Szirbikné Baranyi E5 va
(Oláh Nóra kórustag)

Adventi
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Hajnali misék
a karthauziakkal
Egy pré diká ció ban hallottam elő szö r a karthauzi szerzetesekrő l. Az
egé sz beszé d alatt arra gondoltam,
vajon hogyan lehetsé ges teljes magá nyban é lni, á tadni magunkat Istennek, hozzá fordulni, beszé lgetni
vele. Ekkor kezdtem „kutakodni”,
kik is ő k való já ban. Elhangzott egy
kö nyv cı́me is, amit igyekeztem
megszerezni: A csend ú tjá n - Karthauzi szerzetesek
a belső életről. A szigorú, szemlélődő rend szerzetesei a teljes csö ndnek szentelik é letü ket:
„Fáradozásunk és hivatásunk elsősorban az, hogy a
hallgatásban és a magányban találjuk meg Istent.”
A kö nyv elolvasá sa utá n sok emberi ké rdé sre vá laszt kapunk, mert mé lyen elgondolkoztatnak a
szerzetesek á ltal leı́rt mondatok. Ezek a gondolatok
vá ltak mindennapi ú travaló vá az idei hajnali
(rorate) misé k utá n. I5me, né há ny szemelvé ny:
Az imá dsá g nem má s, mint Krisztussal Istenben
elrejtett lé nyü nk lé legzete. Annak a miszté riumnak a csendje,
amely vagyunk.
Nem a mennyben vagyunk, a fö ldö n zará ndokolunk. E5 s ezé rt
mindig van helye é letü nkben a há laadá snak, a dicső ı́té snek é s
az imá dá snak.
Az a szı́v, amely ké sz szeretni, el is jut a szeretethez. Csak
akkor kerü lhetü nk kapcsolatba Krisztussal a tö bbi emberben,
ha valamennyiü ket olyannak fogadjuk el, amilyennek Isten
megalkotta é s ma is alkotja ő ket. Alá zatosnak é s emberinek
kell lennü nk, hogy adni tudjunk. Emberiek akkor vagyunk, ha

felismerjü k é s elfogadjuk, hogy egyszerre vagyunk vé gesek é s vé gtelenek, hiá nyokkal é s
nagyszerű voná sokkal
egyará nt rendelkezü nk,
s tudjuk, hogy minden
lehetsé ges é s lehetetlen.
Csakis az imá dá s é s a
szeretet ré vé n vezet az ú t Isten orszá gá ba, ahová csak azok
lé phetnek be, akik tudjá k, hogy rá szorulnak Istenre, s elmerü lnek a csendben, azok, akiknek a szı́ve má r megtisztult minden ké ptő l, minden formá tó l, s né v né lkü li vá gy vonzza ő ket a felé , aki fö lö tte á ll minden
né vnek.
Mindenki, akivel talá lkozunk, csodá latos vilá got
hordoz magá ban, s ha szeretettel igyelü nk rá , mó dunk nyı́lhat arra, hogy belé pjü nk a vilá gá ba, é s
kö zö ssé gbe kerü ljü nk vele. A hit szeme elő tt minden testvé rü nk maga Krisztus. Nem é rdemli há t
meg, hogy igyeljü nk rá ? Ha igyelmü nket nem irá nyı́tjuk ö nmagunkra, má r eleve folyamatosan való di vé gcé lunk, vagyis Isten felé haladunk, imá dsá gunk pedig
szü ntelenné vá lik, s ı́gy teljesı́tjü k isteni mesterü nknek azt a
parancsá t, hogy mindig imá dkozzunk.
Az imá dsá gnak folyamatosnak kell lennie. Az imá dsá g ugyanis a lé lek lé legzete. Hatalmas kegyelem, ha valaki az emberi lehető sé gekhez mé rten - tudatosan vé gzi.
Az é let nem má s, mint szeretet, é s akkor é lü nk igazá n, ha elfelejtjü k ö nmagunkat. Az é letnek az a lé nyege, hogy
elveszı́tjü k magunkat valamilyen nagyobb jó é rdeké ben.
HSM

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
Lelki nap a
Házas Hétvégében
2019. november 30-á n - immá r
21. alkalommal - ismé t Makó n
kerü lt sor a Há zas Hé tvé ge Kö zö ssé g Dé l-alfö ldi Ré gió já nak adventi lelki napjá ra. A kö zö ssé get má r 10. alkalommal fogadta be a
Makó i Magá n Zene é s Mű vé szeti Iskola gyö nyö rű
é pü leté be dr. Csikota Jó zsef karnagy-igazgató é s
felesé ge Csikotá né Erdei Eleonó ra, akik elkö telezett é s aktı́v tagjai a Há zas Hé tvé ge lelkisé gnek. Az
e napra szervezett bő sé ges adventnyitó programok ellené re lelki napunkon 30 há zaspá r é s 12
gyermek vett ré szt. A lelki ú travaló t Ruskó Norbert atya (Kerekegyhá zá ró l), valamint Tó th Istvá n
é s Szilvi (Kiskunmajsá ró l) nyú jtottá k. Té má jukat
a kö zelgő Szű z Má ria Szeplő telen Fogantatá sa
ü nnep adta: az elfogadá s - bizalom - alá zat té makö ré t já rhattuk kö rü l, alapul vé ve az angyali ü dvö zlet tö rté neté t (Lk 1,20-38), benne Má ria szemé lyé re fó kuszá lva. Má riá t kö vetve a mi feladatunk a szeretetet elfogadni, megé lni é s tová bbadni. Az első lé pé st nekü nk kell megtenni. A napot
lezá ró szentmise má r advent első gyertyá já nak
fé nyé ben tü ndö kö lt.
Szű cs Já nos é s Angelika
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Adventi adománygyűjtés
Elé rkezett az adventi idő szak, é s az
elő ző é vhez hasonló an, megkezdtü k a tartó s é lelmiszer gyű jté sü nket. Első sorban
szegé ny, nehé z sorban é lő k szá má ra nyú jtottunk egy kis segı́tsé get. Az é lelmiszerek
mellett, tü zelő anyagot is vittü nk a csalá dok
szá má ra, ı́gy kö nnyı́tve mindennapi é letü k nehé zsé geit. Az idei é vben is
nagy hangsú lyt kapott a velü k való szemé lyes talá lkozá s é s a kö zö s ima.
A beszé lgeté sek sorá n jobban megismertü k a csalá dokat, mesé ltek nekü nk szemé lyes é lmé nyeikrő l, s jelenlegi é lethelyzetü krő l. Nem okokat
é s mié rteket kerestü nk, hanem é reztü k, hogy jó l esett Nekik, hogy valaki
nyitott szı́vvel fordul felé jü k, mindenfé le ı́té lkezé s né lkü l.
Mé lyen é rintette a lelkemet, mikor meglá togattunk egy egyedü l
é lő hö lgyet, aki embertelen kö rü lmé nyek kö zö tt é l. Ké rdeztü k Tő le, hogy
szı́vesen fogadná -e, ha segı́tené nk, a vá lasza csak ennyi volt: „van, aki
jobban rá szorul ná lam”. Megdö bbentett a mondata, kö zben pedig né ztem a kö rnyezetet, amelyben napró l-napra é l, é s mé g ennek ellené re is
azt tudta mondani, amit mondott. Az á ltala tanú sı́tott alá zat pé lda é rté kű
volt mindannyiunk szá má ra.
OJ nké ntes csapatunk há lá val telt szı́vvel vett ré szt e szolgá latban. Kö szö njü k Mindenkinek a hozzá já rulá st.
„Ha szegé nysé gre jut valaki a testvé reid kö zü l, akik valamelyik
vá rosod kapuin belü l laknak, azon a fö ldö n, amelyet neked az U5 r, a te
Istened adni fog, akkor ne kemé nyı́tsd meg szı́vedet, s ne zá rd be kezedet, hanem nyisd meg a szegé ny elő tt é s add neki kö lcsö n azt, amire lá tod, hogy rá szorul.” (MTö rv 15,7-8).
Szabó ki Melinda
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Olyan fontos kihú zni magunkat, szé pen felö ltö zni, megtisztelni magunkat é s egymá st. Nem vagyunk csak hé tkö znapiak,
Az ü nnep lé nyege mindig az, hogy felemel a hé tkö znapokvagy csak munká sruhá s cselé dek...
bó l az é rté kekhez, a maradandó hoz, a legfontosabb szemé lyekhez, az Istenhez. Minden nem vá lhat hé tkö znapivá ! Az
A kará csony ü nnepé hez persze hozzá tartozik a betlehemi
ü nnep nem fö lö sleges, nem ú ri huncutsá g, nem luxus, nem csö nd is. Jó ilyenkor sé tá lni, csö ndben lenni, zené t hallgatni,
egyszerű en pihené s. Kinek milyenek az ü nnepei, olyan az olvasni. A csö nd Isten é rkezé sé nek a lehető sé gi felté tele. A
é lete, a csalá dja, a lelke. Ezé rt a kará csony ü nnepi tartalmá - zajos lelkekbe nem tud szá llá st venni. Né lkü lö zhetetlen
hoz az a mé ltó , ha megadjuk az ü nnepi formá t.
csö ndben lennü nk é s ehhez egymá snak is alkalmat adnunk.

Az ünnephez ünnepi formát!

Az ü nnep ajá ndé kozá si formá já nak is illeszkednie kell a tartalomhoz: a szeretet szü letik
kö zé nk, ezé rt ajá ndé kozá sunkban sem szabad
a vé gletekbe esnü nk. Az a tö ké letes ajá ndé k,
ami Krisztusszereteté re mutat, azt kö zvetı́ti,
ami Krisztusnak is tetszik.

Mivel a kará csony első sorban vallá si ü nnep, Krisztus szü leté sé nek az ü nnepe, ezé rt
elengedhetetlen a ré szvé tel a templomi szertartá sokon. Puszta csalá di, humanista ü nneppé zsugorodik, ha kilopjuk belő le Krisztust.
Vannak orszá gok, ahol má r nem is kará csonyró l beszé lnek, hanem „a té l ü nnepé rő l”, „té li
vá sá rró l”. Biztos vagyok benne, hogy Isten
nem há lá tlan: aki meri ö nmagá t é s csalá djá t
Istennek ajá ndé kozni, azoknak Isten is odaajá ndé kozza ö nmagá t. Merjü nk meghı́vó an
hatni szeretteinkre, hogy jö jjenek ő k is gazdagodni!
A kará csony tartalmá hoz tartozik a csalá di ö sszejö vetel, a
bará ti talá lkozó . Az é letvezeté sben egymá sra szá mı́thatunk,
egymá sé rt dolgozunk. Mit é r az ember, ha mindene van, csak
szerettei nincsenek! Legyen idő , amikor ü nnepi hangulatban
együ tt vagyunk. Lehető sé g ez a beszé lgeté sre, az elhidegedett
kapcsolatok felmelengeté sé re, sebek gyó gyı́tá sá ra. Hitü nk
szerint elhunyt szeretteink is velü nk vannak. Nem adjuk á t
magunkat a vé gletes vigasztalansá gnak: tudjuk, hogy velü nk
vannak!
A tartalomhoz tartozik a szé psé g: igenis legyen szé p a laká sunk, a kö rnyezetü nk, a kará csonyfá nk, a templomunk! Az
ü nnephez tartozik az is, hogy szé pen felö ltö zü nk. Nem hé tkö znapi ruhá ba. „A stı́lus maga az ember”–mondjá k sokan.

A jel
„A kará csonyi ü nnepkö r nem egy kü lö nleges
idő az é letü nkben, hanem mindnyá junk sorsá nak a legmeghatá rozó bb kı́sé rő je, á llandó an
jelenlevő való sá ga. E5 letminő sé gü nk, mondhatná m boldogsá gunk meghatá rozó ja, hogy mire
é s hogyan vá rakozunk. Tehetetlenü l, szenvedve, vagy remé nyekkel é s a cé l elé ré sé ért mindent megté ve é ljü k meg az ü nnepet.
Mint a bö lcseknek, nekü nk is ú jra é s ú jra feltű nik az Isten
hı́vá sá nak csillaga. Egy ü zenet, egy gondolat, amely hı́v, vezet,
hogy beteljesü ljö n é letü nk. De minden hı́vó fé ny kö zö tt a legfontosabb é s legfé nyesebb a kará csony csillaga: a csillag az
Atyá tó l szá rmazó jel, ami odavezeti a kereső napkeleti bö lcseket a Megvá ltó hoz.
A kará csonyi csillag fé nye ma is a Teremtő nagy erejű sza-
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Mié rt is kell ezekrő l gondolkodnunk? A modern-, posztmodern ember szeretne levetni
minden kereszté ny, euró pai, csalá di, nemzeti
kultú rá t, é s „liberá lis” kará csonyt szeretne. Azt
hiszi, az a jó , ha semmilyen formá hoz nem ragaszkodunk, ha levetjü k a vendé glá tá s, a vallá sos szimbó lumok, az ü nnepi sü rgé s-forgá s
gondjait. Az ilyen ember nem gondolja vé gig, hogy ha le is veti
ezeket a formá kat, akkor is sugallnak neki valamilyen formá t
–de nem veszi é szre, hogy ezeket nem egyszerű en „liberá lis”
ilozó fusok, hanem a haszon emberei sugalljá k. Ké nyelmesebbnek mutatjá k be, ha csak pihenü nk, elutazunk, istentelenü l ü nneplü nk, ha nem fő zü nk, nem tartjuk magunkat a szimbó lumokhoz. Persze tá lcá n kı́ná ljá k, mire is kö ltsenek az ilyen
kilú gozott emberek... Az ilyen ü nneplő k nem „szabadabbak”
lesznek, hanem cselé djei az é rdekkö rö knek. Aki lerá z magá ró l minden csalá di, kereszté ny, nemzeti, euró pai formá t, az
nem „szabad” lesz, hanem sehonnai. Tartalomhoz a formá t! –
ragaszkodjunk az ü nnepek igazi formá já hoz, s azok megtartanak minket.
Dr. Papp Mikló s – gö rö gkatolikus pap
vá nak megjelenı́tő je: Legyen vilá gossá g! Legyen vilá gossá g
bennem, a csalá domban, munká mban, egyhá zamban, orszá gomban, az egé sz fö ldö n. Legyen a sö té tbő l vilá gos.
A betlehemi csillag: jel! Jeleket kü ld az Isten a teremté sben, a termé szetben, é s kü ld Fiá ban. Aki é szreveszi a csillagot, azt teszi, amit a bö lcsek: nekivá g! Nem fé l a tá volsá gtó l é s
az ú ttó l, nem fé l elhagyni biztonsá gos otthoná t é s eddigi é leté t, mert lendü letet é s remé nyt nyer. Amı́g az ember nem
talá lja meg a maga csillagá t, addig egy helyben topog, erő i
parlagon hevernek, é letkedve igen langyos. Az ember akkor
tud é lni, haladni, tű rni, ha megtalá lja Istentő l kapott hivatá sá t. Amit Isten elő tti szeretetben teszek meg, vagy szenvedek
á t, az a hivatá s.
A csillag elő re vezet. E5 letü nk vezé rcsillaga megy az idő ben, mı́g el nem jut az ö rö kké való sá gig. Figyelő tekintetü nket
ı́gy első sorban a jö vő re, ső t az abszolú t jö vő re kell szegezzü k,
hogy vezé rcsillagunk fé nyé bő l erő t merı́tve, mi is eljussunk
az ö rö kké való sá gba.”
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Dr. Fodor Réka Makón
Szemé lyes benyomá sok, kalandos tö rté né sek, megtalá lt á lmok a fekete kontinensen é s a hivatá s, az é rté kek,
a szemé lyes kü ldeté s fonó dik ö ssze dr. Fodor Ré ka é lettö rté neté ben. Az orvosnő 2015-ben a Magyar Afrika
Tá rsasá g (AHU) XI. Orvosi Misszió já nak tagja volt Ugandá ban. Azó ta má r tová bbi né gy karitatı́v kü ldeté sben
vett ré szt, amelyekben gyó gyı́tott Nigé riá ban is. A szolgá lattal gyermekkori
á lmá t teljesı́tette be.
Schweitzer olvasmányaim hatására
mindig is missziós orvos akartam lenni.
Az első utazásom élményeiből született
meg az Afréka könyv és alapítvány is –
tudtuk
meg
a
belgyó gyá szhá ziorvostó l, aki azt is elá rulta,
kultú rsokk rendszeresen é ri, de akkor,
amikor hazaé rkezik. – Itthon nem mosolyognak az emberek, nem néznek egymásra, nem elégedettek, annak
ellenére, hogy mindenünk megvan. Az Afrikában élőknek
alig van valamijük, mégis boldogok. Mindig úgy érzem,
többet kapok, mint adok, mikor ott vagyok – szá molt be
dr. Fodor Ré ka.
A kinti szolgá lat kapcsá n elmondta, a gyó gyı́tá s leg-

nagyobb akadá lyá t az ott é lő k szá má ra a szegé nysé g
jelenti; a legtö bben azé rt halnak bele amú gy orvosolható betegsé gekbe, mert nincs pé nzü k gyó gyszerre, vagy
nem kapnak felvilá gosı́tá st. Ezé rt itthon nagyon fontos
feladat a tá mogatá s megszervezé se, kint pedig a fertő zé sek kezelé se. Szerencsé re egyre tö bben á llnak a jó
kezdemé nyezé sek mellé é s tá mogatjá k ezeket a fontos
misszió kat.
A doktornő t a legutó bbi utazá sá ra nagyobbik lá nya é s fé rje is elkı́sé rte. – Mi
árvaházakat látogattunk meg és kerestük, miben segíthetünk. Döbbenetes volt,
hogy ott a tragédiák árnyékában, nehézségek közt is tudnak örülni, hinni,
hálásnak lenni – osztotta meg Greguss
Sá ndor, Ré ka fé rje.
A kü lö nleges adventi program a makó i
ö nkormá nyzat tá mogatá sá val, a Kereszté ny E5 rtelmisé giek Szö vetsé gé nek helyi csoportja
szervezé sé ben való sult meg december 11-é n a Korona
dı́sztermé ben.
U5 travaló ké nt Dr. Fodor Ré ka azt taná csolta, mindenki é lje az á lmait, mert akkor teljes é s boldog é letet tud
é lni.
Szabó Anita

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
Hétköznapi karácsony

nem ez az, ami igazá n szá mı́t. Hanem valami egé szen
Van-e vajon szebb é s teljesebb ü nnep, mint a kará - má s.
csony? A legtö bb csalá d szá má ra ez az é v legmeghit- Né zzü k a reklá mokat, keressü k az ö tleteket, hogy vatebb, legjobban vá rt idő szaka – é s egyú ttal a rengeteg jon milyen modern, izgalmas é s tö bbnyire drá ga holmi
ember szá má ra a leginká bb rettegett né há ny nap. Rette- lehet, aminek a má sik ö rü lni fog. E5 s való já ban ezekkel a
gett azé rt, mert hajtanunk kell, mert kapkotá rgyakkal é lmé nyt szeretné nk adni. Andunk é s meg szeretné nk felelni a kimondatnak az é lmé nyé t, hogy a má sikat boldoggá
lan elvá rá soknak. Vagy é ppen azé rt rettetegyü k, csillanjon fel a tekintete. Pedig a
gett, mert szeretné nk adni, csak é ppen
legnagyobb ajá ndé k nem pé nzzel mé rhető
nincs mibő l. Szeretné nk megé lni az ü nne– bá rmekkora kö zhelynek is hangzik
pet, csak é ppen nincs kivel.
mindez első olvasá sra. A legnagyobb ajá ndé k az, hogy igyelü nk a má sikra, Meghallgatjuk egymá st, a má sik szemé be né zü nk,
rá hangoló dunk egymá sra é s való ban megé ljü k az ö sszetartozá st. Aká r kerü lnek
nagy tá rgyak a fa alá , aká r nem.

Vajon abban a 2000 évvel ezelőtti karácsony éjszakában volt-e valami idilli? Ha
tudjuk a történeti tényszerűségét annak,
hogyan s mint történtek ott a dolgok, akkor
talán egyszerűen meg is válaszolhatjuk ezt.
Idilli nem sok minden volt benne.
Rengeteg teendő vel kell megbirkó znunk nap, mint
nap. Dolgozunk, inté zzü k ü gyes-bajos dolgainkat. Munká ba já runk, a nehezen megkeresett pé nzbő l ki izetjü k a
szá mlá inkat, pró bá ljuk miné l kiegyensú lyozottabban
fenntartani belő le a csalá dot, é s kö zben sokszor té nyleg
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Ha ebben az é vben mindannyian csak kicsivel jobban
ö sszpontosı́tunk arra, hogy lelkü nkkel is megé ljü k azt,
amink, é s akink van, akkor má ris sokkal, de sokkal
szebb é s boldogabb hely lesz ez a vilá g. Legalá bb erre a né há ny napra.
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Elhunyt Cseh Zoltán makói származású nyugalmazott plébános
Cseh Zoltá n nyugalmazott plé bá nos, pü spö ki taná csos, Bordá ny é s Zá ká nyszé k
dı́szpolgá ra é leté nek 81., papsá gá nak 57. é vé ben november 26-á n visszaadta lelké t Teremtő jé nek. A lelkipá sztoré rt december 7-é n, szombaton 10 ó rakor mutattak be gyá szmisé t a zá ká nyszé ki templomban, temeté se 11 ó rakor volt a helyi temető ben.
Cseh Zoltá n Makó n szü letett 1939. januá r 11-é n. Teoló giai tanulmá nyait Szegeden
vé gezte 1958-tó l 1963-ig. Szegeden szentelté k pappá 1963. jú nius 16-á n. Ká plá nké nt szolgá lt Kuná gotá n, A5 sotthalmon, Kisteleken, Mező ková cshá zá n, Bé ké scsabá n, Domaszé ken é s Kisteleken. Plé bá noské nt OJ ttö mö sö n, majd Zá ká nyszé ken é s
Bordá nyban 1987-tő l 2014-ig. 2014-ben vonult nyugá llomá nyba.
A lelkipá sztor negyedszá zados zá ká nyszé ki jubileuma alkalmá bó l, 2012-ben azt mondta, hogy nem kü lső kö rü lmé nyek, hanem sajá t belső indı́ttatá sa alapjá n lett lelké sz, a 25 é v alatt pedig megszerette a Homokhá tsá gon é lő embereket, akik, mint
mondta, nyitottak, befogadó ak, melegszı́vű ek, é s nem utolsó sorban rendkı́vü l dolgosak.
(Dé lmagyarorszá g)

GYEREKEK A PLÉBÁNIÁN
ADVENT IDEJÉN
Katekumen hanem gyakorlati mó don é s lelkileg is ké szü lü nk a
szentsé gek felvé telé re. A kis csapat tö bbi tagja má r
vagyok
Advent 3. vasá rnapjá n, a 9
ó rai szentmise kereté ben
a felnő tt hittanuló k ú n. katekumen csoportja gyú jtotta meg az adventi koszorú aktuá lis gyertyá já t. Ez a csoport a Szent
Istvá n Kirá ly Plé bá niá n mű kö dik, melynek tagja vagyok
é n is. Zoltá n atya é s Marsiné Kriszta vezeté sé vel, segı́tsé gé vel tanulunk hittant é s kapunk bevezeté st a kereszté ny é letbe. Foglalkozá sainkon nemcsak elmé leti,

RTUVW XVYZ[WX\] Ü__`aW UW]`b`_c – 2019.
December 25. Karácsony
Belvá ros 9:00.: UJ nnepi szentmise pá sztorjá té kkal
U5 jvá ros 11:00.: UJ nnepi szentmise pá sztorjá té kkal
Csaná d vezé r té r 18:00.: Szentmise
December 26. Szent István első vértanú
Belvá ros 9:00.: Szentmise
Csaná d vezé r té r 18:00.: Szentmise
December 29. Szent Család vasárnapja
Belvá ros 9:00.: Szentmise
U5 jvá ros 11:00.: Szentmise
Csaná d vezé r té r 18:00.: Szentmise

HÁLAADÁS

gyakorló kereszté ny, akik tová bb erő sö dnek hitü kben
é s tá mogatnak minket a megkezdett ú ton.
A csoportbó l há rman, Majoros Zoltá n, Ková cs Dé nes é s
jó magam ké szü lü nk az Oltá riszentsé g vé telé re, azaz az
első á ldozá sra, majd ké ső bb a bé rmá lá sra. Nagy vá rakozá s é lt bennem egé sz adventben, hiszen az é jfé li misé n
leszek első á ldozó . A katekumen csoport nevé ben hı́vok
mindenkit, hogy ü nnepeljü k együ tt Jé zus Krisztus szü leté sé t, a Megvá ltó eljö vetelé t, aki az Oltá riszentsé gben
velü nk maradt!
Né meth Sá ndor
December 31.
Belvá ros 18:00.: E5 v vé gi há laadá s
Belvá ros 23:00.: Ima a bé ké é rt
Január 1. Szűz Mária, Isten
anyja (Újév)
Belvá ros 9:00.: Szentmise
U5 jvá ros 11:00.: Szentmise
Csaná d vezé r té r 18:00.: Szentmise
Január 5. Karácsony utáni 2. vasárnap
Belvá ros 9:00.: Szentmise
U5 jvá ros 11:00.: Szentmise
Csaná d vezé r té r 18:00.: Szentmise
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December 1-jé n, advent első vasá rnapjá n, a 9 ó rai szentmise utá n vá lasztottuk meg a
kö vetkező ö t é vre az ú j egyhá ztaná csot.
A kö zelmú ltban elhunyt a makó i szü leté sű Cseh Zoltá n atya. Temeté se december 7-é n,
szombaton, 10 ó rakor volt Zá ká nyszé ken.
Szinté n ezen a szombaton, este 6 ó rakor kerü lt sor a Vá rosi Vegyeskar é s a lugosi kó rus adventi
hangversenyére templomunkban.
December 8-á n, a 9 ó rai misé ben é rkezett hozzá nk a Mikulá s.
Az egyhá zmegyé ben elkezdő dö tt a kó rhá zpasztorá ció s szolgá lat megszervezé se, melyhez munkatá rsakat keresü nk. Ré szletek a hirdető tá blá n olvasható k!
Tartós élelmiszer-gyűjtést szerveztünk rászoruló családok számára.
Mikulás Belvároson
Dec. 11-é n, szerdá n 17 ó rakor Afré ka cı́mmel izgalmas elő adá sra kerü lt sor a Korona Szá lló dı́sztermé ben a KE5 SZ makó i csoportjá nak szervezé sé ben. Dr. Fodor Ré ka belgyó gyá sz mesé lt
afrikai misszió s tevé kenysé gé rő l.
Az ASZTA Alapı́tvá ny ké zmű ves termé kei a kijá ratná l adomá nyé rt megvá sá rolható k.
Advent 2. vasá rnapi persely adomá ny 64.000 Ft lett, melyet rá szoruló csalá dok té li tü zelőjének támogatására fordítunk. Köszönjük a kedves testvérek nagylelkűségét!
Adventban ismé t ú tjá ra indult a Szá llá st keres a Szent Csalá d imakilenced. Naponta 18
ó rá tó l má s-má s csalá dná l gyű ltü nk ö ssze.
Advent minden hé tkö znapjá n rorate szentmisé ket tartottunk Belvá roson.
Dec. 21-é n, szombaton volt templomunk ü nnep elő tti nagytakarı́tá sa. Szinté n szombaton Olasz Attila atya á llt rendelkezé sre a kará csony elő tti szentgyó ná s
elvé gzé sé ben.
Szállást keres a Szent Család

Karácsonykor elindítjuk gyűjtésünket
az új templomi padokra

Belvá rosi templomunk padjai mintegy 120 é vesek. Az idő vasfoga é s a szú
megette ő ket. Tö bb alkalommal mise kö zben szakadt le a rajta ü lő k alatt. Szeretné nk ő ket kicseré lni a ké pen lá tható formá ra.
A né gy padtö mb teljes cseré je mintegy 24 millió Ft-ba, egy pad kb. 600.000 Ft
Ilyen lesz... -ba kerü l. A kö ltsé gek csak egy ré szé t tudjuk ö nerő bő l inanszı́rozni, ezé rt
kérjük, hogy adományával támogasson minket akár készpénzben, akár
átutalással. Az adományozók nevét a templomban megörökítjük.
Szent Istvá n Kirá ly Plé bá nia
OTP Bank 11735074 - 20010836 Megjegyzé s rovatba: adomá ny padokra
Bibliaóra Hedvig nővérrel
Az egyhá zkö zsé g nevé ben: Pá lfai Zoltá n plé bá nos

Házszentelés
Gö rö gkatolikus Egyhá zunk hagyomá nyai szerint
minden é v elejé n, a Vı́zkereszthez kapcsoló dó an a pap
az ú jonnan megszentelt vı́zzel kö rbe já r a hı́vek kö zö tt,
é s megszenteli a lakó há zaikat. A 2020-as esztendő ben
is ı́gy lesz! Aki szeretné , hogy megszenteljem az otthoná t, ké rem, keressen! Biró Istvá n paró kus
Ké t rendő r elmegy az erdő be,
hogy kará csonyfá t vá gjanak
maguknak. A té rdig é rő hó ban
gá zolva ó rá k hosszat keresik a
megfelelő fenyő fá t, de nem talá ljá k. A
nap lenyugszik, feltá mad a jeges szé l, a
tá volban felvonyı́t valami á llat.
Az egyik rendő r odafordul a má sikhoz:
- Na, ebbő l nekem elegem van! A legkö zelebbi fá t kivá gjuk, aká r fel van dı́szı́tve, aká r nincs!
Ké t skó t beszé lget:
- Ké pzeld, az é n felesé gem szü leté snapja é s a né vnapja is kará csonyra esik.
- Nohá t, micsoda vé letlen!
- Dehogy vé letlen! Mit gondolsz, mié rt
pont ő t vettem felesé gü l?

HÁLAADÁS
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Karácsonyi görögkatolikus
liturgikus rend
Sj`_Y`]Y` – c`k. 24.
23.30h Elő esti zsolozsma
24.00h Szent Liturgia
KVblk]Z_m E[]n _VaoV – c`k. 25.
10:00h Szent Liturgia–Gyerekek Mű sora
KVblk]Z_m Ml]ZcWX _VaoV – c`k. 26.
8:30h Szent Liturgia
KVblk]Z_m HVbUVcWX _VaoV – c`k. 27.
8:30h Szent Liturgia
SjW[p`]jY`b – c`k. 31.
8:30h O5 é vzá ró Liturgia
Úoqp – oV_\lb 01.
10:00h Szent Liturgia Egyhá zkö zsé gü nké rt

JE L E N L É T

Felelős kiadó:
Pá lfai Zoltá n plé bá nos
Szerkesztés és tördelés:
Szű cs Tamá s
Fotó: Gilicze Tamás, Majoros
Má rton, Mé szá ros Ildikó , Szabó
Anita
A szerkesztőség címe:
Szent Istvá n Kirá ly
Plé bá nia
6900 Makó ,
Szt. Istvá n té r 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637
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