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Nagyböjt

„Kérjük a kegyelmet, hogy a liturgikus ünneplésben valódi,
személyes találkozásban legyen részünk az élő Krisztussal,
s ezáltal életünk Istennek ajánlott lelki áldozattá váljon.”
(Ferenc pápa)
Halálkehely? Életkehely?
Evekkel ezelő tt sajá t ü gyetlensé gem kö vetkezté ben eltö rt a
szá momra oly kedves, Taizé bő l szá rmazó , kerá miá bó l ké szü lt misé ző kelyhem. Epp tá borozni indultunk, pakoltam be
az autó ba a szü ksé ges felszerelé seket, amikor a kehely kicsú szott a kezembő l. Tú l sokat markoltam… A szent edé ny ú gy
tö rt darabjaira, hogy semmi remé nyem nem volt rá , hogy
valaha is é psé gben visszakapom. Egy ü gyes
kezű ö nké ntes viszont má ské nt gondolta: ú gy
tudta ö sszeragasztani a kü lö nbö ző darabokat,
hogy mind a mai napig haszná lom. S ami a legszebb: lá tszanak rajta azok a repedé sek, amik a
sajá t hibá mbó l keletkeztek, mé gis egysé gben
van, lá tszanak „sebei”, a belé tö ltö tt bor é s vı́z
nem szivá rog.
Kelyhem lá tszó lag „meghalt”, s haszná ló já t é s
az á ldozatot bemutató szent né pet minden
egyes szentmise alkalmá val a halá lra emlé kezteti: „Halá lodat hirdetjü k, Urunk!”. A kehely
*izikai, mentá lis é s lelki, tová bbá szemé lyes é s
kö zö ssé gi gyö trelmeket hirdet. A mi kelyhü nk
ez. Az emberi szenvedé s kelyhe. A halá l kelyhe.
A szemé lyes, de az egyetemes kı́nok, nyomorú sá gok, tehetetlensé gek é s fá jdalmak kelyhe (vö . Mt 20,22; Mk
14,36).
A kehely ugyanakkor olyan, mint egy virá g. Mintha biztos,
tá plá ló , mé ly é s termé keny fö ldbő l, az oltá rbó l emelkedne ki.
Biztosan á ll talapzatá n. A tartó szá r fegyelmezett erő vel tö r
fö lfelé , s belő le mintha kivirá gozna a kupa, aminek egyetlen,
nemes hivatá sa van: felfogni é s ő rizni a szent vé rt. Csö ndben,
szinte é szrevé tlenü l hirdeti nemcsak Urunk halá lá t, de é leté t
is. O9 rö k hivatá sa elrejteni a megragadhatatlan miszté riumot:

a borbó l á tvá ltozó szent vé rt, hitü nk, megvá ltá sunk é s ü dvö ssé gü nk szent titká t. A kehely é letü nk fokozatos á tvá ltozá sá ra,
fejlő dé sü nkre, a halá lbó l az é letre való á tmenetre utal. Arra,
hogy emelt fő vel, szilá rdan gyö kerezve á lljunk abban a vilá gban, ahová Isten teremtett minket, né zzü nk szembe a minket
kö rü lvevő való sá ggal, s Isten szá ndé ka szerint pró bá ljuk azt
megú jı́tani, á talakı́tani. Az igazi é letszentsé g sajá t kelyhü nk
kiü rı́té se, s bizalom abban, hogy ezá ltal é letet é s remé nyt
vihetü nk má soknak. A kehely ı́gy vá lik az á ldá s
kelyhé vé .
Henri J.M. Nouwen, a XX. szá zad vé gé nek neves
lelki ı́ró ja kivá ló kö nyvet ı́rt a kehely spiritualitá sá ró l, melyben a pap á ltal vé gzett há rom mozzanaton elmé lkedik: mit is jelent a kelyhet fö lemelni, megtartani é s kiü rı́teni. A szentmise
kelyhe mindannyiunk é leté t jelké pezi. Eletü nket, melyet Isten ö rö mteli é s fá jdalmas esemé nyekkel, tapasztalatokkal tö lt meg, az é letü nket,
melyé rt ú jra é s ú jra há lá t adunk é s megü nneplü nk, melyet fö lemelü nk, s ı́gy lá tható vá teszü nk
egymá s szá má ra. Jelenti ugyanakkor olykor kö dö s é s kopá r hé tkö znapjainkat, s nem utolsó
sorban jelké pezi fá jdalmainkat, sebeinket é s
bű neinket is, melyeket Jé zus ké sz á tvá ltoztatni.
A kehely ı́gy vá lik az ü dvö ssé g é s a Krisztusban megtalá lt
szabadsá g kelyhé vé . Mert „teljes é letet é lni annyi, mint kiü rı́teni kelyhünket az utolsó cseppig, bízva abban, hogy az Úr
megtölti azt az örök élettel” – ı́rja Nouwen.
Jé zus kiü rı́tette é leté nek kelyhé t. A kö nyv cı́me nekü nk szegezi a ké rdé st, mely aká r az egé sz bö jti idő szakra programot
adhat: „Ki tudod inni a kelyhet?”
Zoltán atya

Az Eucharisztia mindenekelőtt azért világosság, mert az Eucharisztia liturgiáját minden szentmisében megelőzi
Isten Igéjének liturgiája, és a két „asztal”, tudniillik az Ige és a Kenyér asztala egységet alkot. Ez az összetartozás mutatkozik a
János-evangélium eucharisztikus beszédében, melyben Jézus tanítása misztériumának alapvető bemutatásáról áttér a sajátos
eucharisztikus jelleg magyarázatára: „Az én Testem valóban étel, és az én Vérem valóban ital” (Jn 6,55). Tudjuk, hogy e kijelentés a hallgatók nagy részében krízist okozott, és arra indította Pétert, hogy az apostolok és minden idők Egyháza szóvivőjeként
kimondja: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.” (Jn 6,68.)
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 12.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJE

Boldog Kolesár Anna
Anna Kolesá rová 1928. jú lius 14-é n szü letett Ungviszoká n
(Vysoká nad Uhom). Edesapja szigorú , de igazsá gos ember
volt. Edesanyjá t korá n, tizenhá rom é ves korá ban elvesztette,
ı́gy rá há rult a há zimunka, é s gondoskodnia kellett idő sebb
testvé ré rő l, Michalró l is. Ungviszoka, egy kö zepes nagysá gú
falu a nagymihá lyi já rá sban, nem messze Nagykapostó l.
Anna nagyon egyszerű kö rü lmé nyek
kö zö tt é lt. Rendszeresen ré szt vett a
szentmisé ken é s az á jtatossá gokon,
ö rö mmel já rult a szentsé gekhez. Szombatonké nt kortá rsaival együ tt imá dkoztá k a ró zsafü zé rt.
Erdemes kiemelni, hogy a falu 1938-tó l
1945-ig az akkori kirá lyi Magyarorszá ghoz tartozott. 1944-ben a Vö rö s
Hadsereg magyar felsé gterü letre lé pett. A hadsereg első csapatá nak megé rkezé se elő tt a csalá dok tö bbsé ge a há zakbó l a pincé kbe menekü lt. Hiteles feljegyzé sekbő l tudjuk, hogy ezt tette Já n Kolesá r csalá dja is: az
apa, Michal, a *ia, é s leá nya, Anna. Velü k volt mé g Ladislav
Piš ný a felesé gé vel, Anná val, a szomszé d Andrej Kontra é s
hé té ves leá nyuk, Maria Kontrová , valamint Já n Hruš ka a felesé gé vel.
1944. november 22-é n a Vö rö s Hadsereg egy ré szeg katoná ja
rá talá lt a folyosó ró l nyı́ló pincebejá ratra – olvasható a falubó l

szá rmazó Michal Potocký jezsuita visszaemlé kezé sé ben. Az
apa a katoná t meglá tva szó lt a lá nyá nak: „»Menj, adj neki valamit enni, bizonyá ra é hes«. A tizenhat é ves Anna, aki hetek
ó ta é desanyja fekete ruhá iba ö ltö zve já rt, hogy ezzel is á lcá zza *iatalsá gá t, az é desapja ké ré sé re felment a konyhá ba, ahol
a katona molesztá lni kezdte, é s tisztá talan cselekedetre akarta ké nyszerı́teni, de ő kité pve magá t karjai kö zü l, visszafutott
a pincé be. A felbő szü lt katona azonban utá na ugrott, rá emelte
puská já t, é s rá kiá ltott. »Vagy nekem adod magad, vagy menj,
é s bú csú zz el a rokonaidtó l!«
OW erre ı́gy felelt: »Rendben, habá r *iatal
vagyok, Istennek ajá nlom magam.«
»Bú csú zz el az apá dtó l!« – szó lt rá a
katona, mire Anna felkiá ltott: »Apá cska,
Isten veled! Jé zus, Má ria, Jó zsef!« Erre a
katona bevá ltotta fenyegeté sé t, é s ké t
lö vé ssel agyonlő tte.
A front miatt a tetemet egy csű r ajtajá nak a deszká ibó l ké szü lt koporsó ban elfö ldelté k. Anton Luká č
ungpá ló ci plé bá nos, a halotti anyakö nyv megjegyzé s rubriká já ba ezt ı́rta: „A há ború idejé n egy orosz katona ö lte meg. A
szent tisztasá g á ldozata.”Anná t hő stetté ben az Eucharisztiá ban való sá gosan jelen lé vő Krisztus erő sı́tette meg. Rö viddel
halá la elő tt ugyanis meggyó nt é s megá ldozott.
O9 sszeá llı́totta: Szű cs Tamá s

Jé zus kü ldeté sé nek legmé lyebb titká t tá rja fel elő ttü nk, é s meghı́v
dokú tjá t, má r most a feltá madá s fé nye vilá gı́tja be, mely irá nyı́tja
minket, hogy vegyünk részt ebben a küldetésben a világ üdvös- mindazok é rzé seit, viselkedé sé t é s dö nté seit, akik Krisztust kı́vá njá k
sé gé é rt.
kö vetni.
Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad,
arra emlé kezü nk, aki „megalá zta magá t, é s engedelmeskedett a halá lig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 6,² ). A megtérés ezen időszakában
megú jı́tjuk hitü nket, merı́tü nk a remé ny „élő vizéből”, é s nyitott szı́vvel fogadjuk Isten szereteté t, aki mindannyiunkat testvé rré formá l
Krisztusban. Hú své t é jjelé n megú jı́tjuk keresztsé gi ı́gé reteinket,
hogy a Szentlé lek mű kö dé sé nek kö szö nhető en ú j emberré szü lessü nk. De ezt a nagybö jti utat, aká rcsak a kereszté ny é let egé sz zará n-

A böjt, az ima é s az alamizsna Jé zus tanı́tá sa szerint (vö . Mt 6,1–
18) megté ré sü nk felté telei é s kifejező eszkö zei. A szegé nysé g é s az
ö nmegtagadá s ú tja (a bö jt), a megsebzett emberre való oda*igyelé s
é s a ró la való szeretetteljes gondoskodá s (az alamizsna), é s az Atyá val folytatott gyermeki pá rbeszé d (az ima) lehető vé teszi az ő szinte
hit, az é lő remé ny é s a tevé keny szeretet megvaló sulá sá t.
Ferenc pápa 2021. Nagyböjti üzenetéből (Magyar Kurir)

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
Érseki látogatás
A Nagybö jtö t elő ké szı́tő ü nnep, az idé n februá r 7-é re eső
Hú shagyó vasá rnap, ezú ttal kü lö nleges volt a makó i hı́vek
szá má ra; Kocsis Fü lö p, a Hajdú dorogi Fő egyhá zmegye é rsekmetropolitája látogatta meg a közösséget. – Nagy ö rö m szá munkra, hogy é rsek
atyát köszönthetjük a körünkben. Hetedik
esztendeje, mióta itt vagyunk, szinte minden
évben eljött közénk, de mindig csak hivatalos
minőségben. Ez az első alkalom, hogy baráti
találkozás során a családdal és a hívekkel is
tölt egy kis időt. Ez rendkívül megerősítő számunkra, hisz itt elég messze vagyunk az egyházunk szívétől –
tudtuk meg Bı́ró Istvá n paró kustó l é s hozzá tette, az egyhá zkö zsé g tagjait is felpezsdı́tette a lá togatá s ebben a nehé z idő szakban, izgalommal ké szü ltek az esemé nyre.
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Kocsis Fü lö p a Szent Liturgiá n tanı́tá st adott: Jé zus az, akit
fel kell ismernünk az életünkben és a másik emberben. Arra
szól a meghívásunk a földi életben, hogy jót tegyünk és az Ő
arcát keressük. Böjtölésünkben az a fontos, hogy kiért, vagy
miért végezzük. Ha lemondunk valamiről, az
mindig Jézusért történjen, így végig a jelenlétében élhetünk. – hangsú lyozta pré diká ció já ban az elö ljá ró .
Az ü nnepi alkalmat a Má ltai Szeretetszolgá lat
makó i csoportjá nak szá ndé kaié rt ajá nlottá k
fel, akik mű kö dé sü k jubileumi, 30. esztendejé t nyitottá k meg ezzel a vasá rnappal.
Az é rsek-metropolita a szertartá st kö vető en Istvá n atyá t
elkı́sé rte má sik szolgá lati helyé re, Gyulá ra is.
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Hüse József: Hamvazószerda
Szü rke hamvak hullnak, ó , emlé kezz:
Por vagy ember s visszaté rsz a porba!
Bű n sebezte lé lek Istené hez
Tö rve té r, a bű neit siratva ...
Pé nz, siker, elismeré s, dicső sé g
Szertefoszlik, mint halá los á lom,
Mind hiú sá g, vé tek é s kevé lysé g,
Csendre é s imá ra hı́v a templom.
Halld, halandó , szó l az Ur szeretve,
OW , ki megbocsá t é s hordja terhed.
U9 dvö s ú tra hı́v s a cé lhoz é rve
Halhatatlan lelked ú jraé led!
Utja Golgotá ra visz, s kereszthez,
Mely az ajtó , s bű n, pokol bezá rul,
Holta, gyengesé ge ott erő d lesz,
Sı́rfedé l a menny felé kitá rul.
(2021.02.16. Makó )
Városunkban is régre nyúló
hagyománya van az imahétnek
Az ö kumenikus nemzetkö zi imahé t a kereszté ny egyhá zak vilá gszerte kö zö s imahete, amely é vrő l é vre januá r 18. é s 25.
kö zö tt megtartott esemé ny. Vá rosunkban
is ré gre nyú ló hagyomá nya van az imahé tnek, melynek kereté ben egy hé ten á t má smá s felekezet templomá ban vagy imatermé ben gyű lnek ö ssze a hı́vek, hogy a kereszté nyek egysé gé ért imá dkozzanak. Az
idei rendhagyó esztendő ben – a koronavı́rus terjedé sé t megelő zendő – ezú ttal mindenki csak a sajá t felekezeté nek istentiszteleté n vett ré szt. Kö szö net egyhá zkö zsé geink, a Baptista, a Reformá tus, a
Gö rö gkatolikus é s Ró mai Katolikus kö zö ssé gek vezető inek, hogy erő sı́tve a felekezetek kö zö tti pá rbeszé det é s a kereszté nyek
egysé gé t, é vrő l é vre megszervezik az ima
alkalmakat, valamint a Makó i Vá rosi Televı́zió nak, hogy kö zvetı́tetté k azokat.
Farkas Eva Erzsé bet

Íme, por és hamu vagyunk…
Hüse József atya Hamvazószerda
című versének értelmezése
Elszü rkü lt vilá gban é lü nk, é s ebben az amú gy is kopá r-sivá r té li
tá jban minden megszü rkü l, szı́ntelenné vá lik. A Covid-já rvá ny kapcsolatainkat is elszü rkı́tette, é lettelenné tette. Minden szü rke, azaz
jelenté ktelen… Szü rke, hiszen
nincs benne é let, hiá nyoznak a szı́nek. A szü rke leggyakrabban talá n
a porral asszociá ló dik.
Altalá ban negatı́v é rzé seket kapcsolunk ehhez a szı́nhez mindaddig, amı́g valami é rté ket nem kap –
pé ldá ul egy á llat tulajdonsá gaival
azonosı́tjuk: ı́gy lé tezik galambszü rke, egé r-, del*in-, pisztrá ng-,
nyú l- vagy é ppen bagolyszü rke.
Má ris van szı́ne – hiszen já rul hozzá valamifé le é rzé s, emberi kapcsolat.
Es ott van mé g a hamuszü rke is. Ez
a szı́n szerepel Jó zsi atya versé ben
felü té ské nt. Az első sor alliterá ló
szavai utá n a hamvazó szerda szertartá sszö vegé nek parafrá zisá t lá tjuk: „Emlé kezz ember, hogy porbó l
vagy és visszatérsz a porba!”
A má sodik versszak negatı́v festé ssel indul: a mai modern ember sikeressé gi mutató it veszi szá mba:
„pénz, siker, elismerés, dicsőség”.
Gondolatilag ezek a 3. sorban megjelenő hiú sá ggal, a vé tekkel é s a
kevélységgel azonosítódnak… a
hasonlat azonban feloldja a bű nö k
feszü ltsé gé t: a szertefoszlott halá los álom helyett imára hív a templom.
A harmadik versszak a tető pont: a
legdidaktikusabb szakasz. Megszó lı́tá ssal indul é s megté ré sre szó lı́t

fel. Há rom lé pé sen keresztü l kı́ná lja a Mindenható a kegyelmeit
(megbocsát, hordja terhed, üdvös
útra hív), majd feltámaszt az utolsó
napon. „A cé lhoz é rve / Halhatatlan lelked újraéled!” (H.J.) Az idézett sorok Remé nyik Sá ndor Kegyelem című versét idézik számomra: „Akkor – magától – éled a remény. (...) Ez a magától: ez a kegyelem.” (R.S.)
A feltá madá shoz pedig a Golgota
keresztje az egyetlen eszkö z: a
bű nbá nat, azaz a nagybö jt első
napjá n sajá t halá lunkon tú l Krisztus halá lá ró l is megemlé kezü nk:
ellenté teken keresztü l kalauzol
bennü nket a vers – Krisztus halá lá bó l nyerü nk erő t, s ı́gy az ö rö kké
tartó halá l helyett az ö rö k é letben
ré szesü lhetü nk. A zá ró sorok Gá rdonyi Géza Útra-készülés című versé re emlé keztetnek: „egy ajtó bezárul itt-lenn a földön, / s egy ajtó
kinyílik ott-fenn az égen…”
A versforma a té ma komolysá gá t
hangsú lyozza: a keresztrı́mes, idő mé rté kes verselé sű trocheusi tı́zes
jelzi, hogy a mondanivaló lé nyeges.
Az egé sz nagybö jtben a hú své ti
feltá madá s felé tekintü nk – ebben
tü krö ző dik egé sz kereszté ny hitvallá sunk: Jé zus feltá madt a harmadik napon azé rt, hogy megvá ltson bennü nket é s az ö rö k é letben
ré szesü lhessü nk.
Mé szá ros Ildikó
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A megtérés
A „megté ré s” kifejezé s az Oszö vetsé gben is megtalá lható .
Mint ismeretes, az ó szö vetsé gi Szentı́rá s javaré szt hé ber
nyelven ı́ró dott, é s a hé ber „sú b” szó t fordı́tjá k megté ré snek.
Ertelmezhető ez megfordulá snak, visszaté ré snek is, mint pl.
amikor valaki é szreveszi ú tkö zben, hogy rossz irá nyba halad,
ezé rt visszafordul, ú tirá nyt vá ltoztat. Az Ujszö vetsé gben pedig - mely eredetileg gö rö gü l ı́ró dott – a „metanoia” szó val
fordı́tottá k le az idé zett hé ber kifejezé st. Atvitt é rtelemben az
embernek é letú tja folyamá n megvá ltozik az ö nmagamró l alkotott vé lemé nye, gondolkodá smó dja. Ennek kö vetkezté ben irá nyt vá ltoztat, azaz ú j é letet kezd.
Miben vá ltozik meg az ember gondolkodá smó dja? Pl. megté ré se elő tt
azt gondolja magá ró l valaki, hogy ő
egy ő szinte, becsü letes ember. Megté ré se utá n – ső t szinte azzal egyidő ben
– rá dö bben hazugsá gaira, ö nbecsapá sá ra. Vagy pl. az hittem magamró l
eddig, hogy alapvető en „jó ember”
vagyok. A megté ré s azonban kijó zanı́t: rá dö bbenek, ö nzé semre, akaratossá gomra é s tisztessé gtelensé geimre. Azt is gondolhattam magamró l, hogy megé rtő é s segı́tő ké sz vagyok, aki
bizalmat é breszt má sokban, pedig csupá n má sok elismeré sé t
é s sajá t né pszerű sé gemet keresem, mikö zben szá mos esetben megbá ntottam má sokat ….
Ha megté rtem, fordulatot vesz a gondolkodá som: amit
eddig szerettem, ami fontos volt szá momra, azt most semmibe veszem, amit pedig eddig nem tartottam fontosnak, az
hirtelen felé rté kelő dik a szememben. Pl. nem szerettem ré -

Adventi lelki nap 2020.
Immá r tö bb, mint 20 é ves hagyomá nnyá nő tte ki magá t a Há zas Hé tvé ge Dé l-alfö ldi Ré gió já ban a makó i
á dventi lelki nap. Má r augusztusban
elkezdtü k a ké szü lő dé st, tervezgeté st, de mint 2020-ban mindent, ı́gy a
lelki napot is á t kellett terveznü nk. Nagy vá gy volt a szı́vü nkben, hogy vé gre talá lkozhassunk egymá ssal, lelkileg felké szü ljü nk, elcsendesü ljü nk az ü nnepre. Novemberben a felelő sö k
fó ruma utá n é rté kelve a já rvá nyü gyi helyzetet, ú gy gondoltuk,
é lü nk az ú j lehető sé ggel é s a ZOOM internetes alkalmazá s
segı́tsé gé vel hı́vjuk ö ssze a talá lkozni vá gyó há zaspá rokat egy
biztonsá gos é s szeretetteljes együ ttlé tre. Gyorsan haladtak az
esemé nyek, a kö vetkező hé tre má r megvolt az alkalmazá s,
amit kü lö n kö szö nü nk Noé Zoli é s Gabinak. Uj tartomá nyfelelő seink, Veszelka Laci é s Gabi is igent mondtak felké ré sü nkre,
hogy a bevezető jü kkel kö zö ssé gü nk jobban megismerhesse
ő ket. Nagy meglepeté s é s ö rö m volt szá munkra, hogy Hiticaş
Valentin Macedon atyá t ké rté k fel maguk mellé , hogy együ tt
elmé lkedhessü nk az ajá ndé k csodá já ró l.
Nagy izgalommal vá rtuk a ZOOM felü leten való talá lkozá st.
Sikerü l-e mindenkinek csatlakozni, mernek-e a pá rok é rzé seikrő l online alkalmazá sban is beszé lni? A nagy napra ké rtü k
Ková cs Attilá t é s Beá t, az orszá gos felelő s team há zaspá rt, ha
tehetik, csatlakozzanak hozzá nk, é s mutassá k be az ú j tartomá nyfelelő seinket. Nagy há la é s ö rö m van a szı́vü nkben, hogy
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gebben olvasni a Szentı́rá st vagy nem szerettem imá dkozni
…. Most viszont é hezem é s szomjazom az Isten szavá t é s alig
vá rom, hogy elmé lyedjek az Isten ö nfeledt imá dá sá ban ….
Megvá ltoznak a dolgokhoz, tá rgyakhoz való viszonyom is.
Amit korá bban mindená ron megakartam szerezni, má r elveszı́tetté k jelentő sé gü ket.
Az Ujszö vetsé g fé nyé ben a megté ré s jó val tö bbet jelent,
mint az Isten tö rvé nyeihez való visszaté ré s vagy á ltalá ban az
igazsá gossá g é s a szeretet gyakorlá sa. A megté ré s kizá ró lag
Krisztus á ltal tö rté nhet meg, melynek helye a Golgota. Az embernek Krisztus keresztje elő tt kell
bű nbá natot tartania, elismerve azt,
hogy az é n bű neim matt is meghalt. Az
ember megté ré se sorá n Istennel egy
szemé lyes kapcsolatba kerü l azá ltal,
hogy elfogadja Istentő l Krisztus á ltal a
bű nbocsá natot é s az ő vé gtelen, ingyenes szereteté t.
Amikor megté rü nk nem csak az Istenhez fordulunk oda, hanem az emberekhez is. A gyű lö letet felvá ltja a szeretet, a neheztelé st az elfogadá s, a rossz
indulatokat a belső bé ke. Es megté rü nk ö nmagunkhoz is. Até ljü k azt, hogy bocsá natot nyertü nk,
meggyó gyultunk, belső szabadsá got tapasztalunk meg, é s
Isten vezeté se alá kerü l az é letü nk. Lehet, hogy sok lehető sé get elszalasztottunk, elté kozoltunk, de a legfontosabb az,
hogy ú jra megtalá ljuk azt, aki a szabadı́tó nk é s aki ü dvö ssé get
ad: az Isten Fiá t, Jé zus Krisztust.
Hü se Jó zsef atya

ő k is igent mondtak. Az izgatottsá g mellett minden szé pen
kialakult a tö bbszö r mó dosı́tott talá lkozá s napjá ra. Nagyon
ö rü ltü nk, hogy a ré gebb ó ta há zasok is ré szt tudtak venni a
talá lkozó n, kis segı́tsé ggel, de ü gyesen boldogultak a technika
adta kihı́vá sokkal. Jó l lá ttuk é s hallhattuk egymá st, mind a 29
helyszı́nrő l, tö bb mint 60-an!
A bevezető t tartó pá r az ajá ndé kozá s csodá já ra hı́vott meg
bennü nket. Milyen fontos a cé l! Merjü nk Istenre *igyelni, mint
a há rom kirá ly. Az ajá ndé kozá sná l adunk é s kapunk is, é s a
csomagolá sná l is oda kell tennü nk magunkat. A sajá t é letü kbő l hozott pé ldá kkal megismerhettü k az ajá ndé kozá s mibenlé té t, fontossá gá t. Feladatot is kaptunk: Milyen é rzé seim vannak az ajá ndé kozá ssal kapcsolatban? Az ajá ndé k azt jelenti, a
má sik szeret, é s fontos vagyok neki, é s az együ tt tö ltö tt minő sé gi idő ö rö mö t okoz. Minden ajá ndé k egy dö nté s, dö nté s a
szeretet mellett. A dialó guské rdé sben visszaemlé keztü nk,
hogy melyik adott vagy kapott ajá ndé komra emlé kszem szı́vesen, é s ez mié rt volt kü lö nleges szá momra.
Nagy csoda volt szá munkra a kiscsoportos beszé lgeté s. A kiscsoporton belü l ő szinté n megosztottuk egymá ssal, hogy ki
mit kapott a kö zö ssé gtő l, é s mi mit adtunk a kö zö ssé gnek. A
dé lutá ni talá lkozá st a gyö ngyfű zé s zá rta.
Há la a bevezető é rt Veszelka Laci é s Gabinak, valamint Mace
atyá nak, hogy mé ly, alá zatos é leté lmé nyü ket megosztottá k
velü nk, é s az ajá ndé k lé nyegé re irá nyı́tottá k *igyelmü nket.
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
Mikor szü ksé gem volt Istenre, ott volt. Amikor ké rtem tő le
valamit, segı́tett nekem, persze né ha nem azt csiná lja, amit
ké rek, de biztosan megvan az oka...
Az imá dsá g leginká bb csak az é letem nehé z pillanataiban
van jelen, amikor a dolgok ö sszezavarodnak kö rü lö ttem. Az
imá dsá g nem é letmó d, nem mindennapi é lmé ny,
nem az Istennel való kö zö ssé g eszkö ze.
A nagybö jt jó idő szak lenne arra, hogy ne csak a
nehé zsé gekben jusson eszembe Istenem, mert ı́gy
csupá n haszná lati tá rgyké nt bá nok Vele. Akkor veszem le a polcró l, mikor szü ksé gem van Rá . Megké rem, hogy vé gezze el a há zimunká t, majd ismé t viszszateszem a polcra. Ké rek, de nincs kedvem adni
Neki semmit. Ez azonban nem kapcsolat. Nem lehetsé ges, hogy a kettő kö zü l mindig az egyik ad, mert az csupá n
kizsá kmá nyolá sa a má siknak.
Az elő ttü nk á lló idő szakban a bö jt é s imá dsá g jó lehető sé get
kı́ná l arra, hogy Istenem az é letem ré szé v vá ljon. Az Atya
apá mmá , Krisztus testvé remmé , bará tommá . Beszé lgethetek
vele, mindent együ tt tehetü nk, meghı́vhatom a hé tkö znapokba, a kellemes é s kellemetlen helyzetekbe, OW szı́vesen csatlakozna hozzá m!

Az igaz ima ott kezdő dik, mikor a ké ré seink elné mulnak,
mikor má r nincs mit mondanunk, mikor má r csak azé rt vagyok Vele, mert OW kell nekem, Istenem. Ekkor tö r elő minden
á ldá s forrá sa, mert minden alkalommal, mikor feladom, mikor má r mindent elmondtam, á tgondoltam, amikor a kezé be
teszem, OW á tveszi az é letem... U9 res kezű kolduské nt á llok elő tte é s OW eré nyekkel, ajá ndé kokkal, kegyelemmel ruhá z fel.
Mé ghogy Istenem ne tudná , mire van szü ksé gem!?
Há t é n ne tudná m, hogy mit akarnak, mi a jó a gyermekeimnek!? Mé g ha é n nem is tudná m, oly gyakran
mellé is lő né k, OW nem! Hogyan akarom é n akkor
megmondani Istenemnek, hogy mit tegyen!?
Jobb, ha egyszerű en csak ı́gy fordulunk Istenü nkhö z: Uram, Jé zus Krisztus, kö nyö rü lj rajtam! OW majd
tudja, mire é s hogyan van szü ksé gem. Persze nem mindig ú gy
kapom, ahogyan azt magam terveztem, ahogyan arra é n vá gytam, legyü nk ó vatosak, jobban tudja Atyá nk, hogy mire van
szü ksé gü nk, mint ahogy a szü lő is jobban lá thatja az é let buktató it, mint a gyermek! Bá torsá g! Bı́zz abban, aki felü lmú l
té ged é s tö rő dik veled! OW nem a polc dı́sze, hanem é leted ré sze akar lenni!
Biró Istvá n

Böjt, kiút a börtönből
A nagybö jt idő szaka egy pá ratlan lehető sé g az elcsendesedé sre,
a lelassulá sra é s a szemlé lő dé sre. Utó bbi szü ksé ges a leginká bb ahhoz, hogy egy lé pé s tá volsá got vé ve az é letü nktő l az ú j perspektı́vá nak kö szö nhető en ö sszefü ggé seket fedezzü nk fel.
Az idő folyamatá ban egyfajta „*low” (á ramlá s)
é lmé nyt é lü nk á t, amiben sodró dunk a tá rsadalomban
betö ltö tt szerepü nk feladataival é s a minket é rt ingerekre adott vá laszokkal. Kö rnyezetü nk szerepviselkedé se szinte megı́rt já tszmá k szerint halad a maga ú tjá n é s nem tö rté nik má s, mint ú jragyá rtjuk az emberi
gyarló sá gok egymá st sebző tetteit. Egyfajta bö rtö ne ez
a bű n á ltal megtö rt vilá g szenvedé stö rté neté nek.
A keresztelkedé skor leszá lló Szentlé lek azonban Isten *iá t, Jé zus
Krisztust a pusztá ba viszi 40 napra, ahol kı́sé rté sein győ zedelmeskedve vadá llatokkal volt együ tt é s angyalok szolgá ltak neki. (A kivá -

lasztott né p 40 é vig bolyongott a pusztá ban, amı́g elé rkeztek Ká naá n fö ldjé re.) A vadá llatok bé ké s jelenlé te a pusztá ban é s az angyalok
szolgá lata a menyorszá g elő ké pe.
Altala megtö rtek a bö rtö n rá csai é s elé rkezett Isten orszá ga a
fö ldre. „Mert az Isten orszá ga kö zö ttetek van.” (Lk 17,21b) A tapasztalat azonban ú gy tű nhet, rá cá fol Isten
Igé jé re. Ki kell vonulni a pusztá ba, letenni a pó tcselekvé seinket, letenni a tudatmó dosı́tó szereket, megtö rni a
szenvedé lyeinket, lemondani mindarró l, ami rabsá gban
tart bennü nket é s akkor rá é bredü nk, hogy a lelkü nk
mé lyé n é lő „vadá llatok” megszelı́dı́thető k. Eszreveszszü k, hogy rengeteg „angyal” é l kö rü lö ttü nk, akik szeretettel szolgá lnak má sokat é s szá mtalan jó val ajá ndé kozzá k meg a
kö rnyezetü ket. Való já ban a bö rtö n ajtajai nyitva á llnak, de ezt nem
vesszü k é szre, ha a ketrec há ta felé fordulunk é s nincs bá torsá gunk
elhagyni „otthonunkat”.

Belvárosi nagyböjti alkalmak

sa, oltárfosztás, virrasztás A harangok elnémulnak.
Nagypéntek – Apr. 2. Jé zus Krisztus szenvedé se, kereszthalá la, Jé zus szeretetből fakadó életáldozatának ünneplése – szigorú
bö jti nap.
15:00. Keresztú t a Ká lvá riá n 18:00. Esti liturgia, majd virrasztá s a
szent sírnál
Nagyszombat – Ápr. 3. Jézus sírban nyugvásának napja – a „nagy
csend”, a kongó üresség, a Qigyelmes várakozás ideje
Szent sír látogatás – egé sz napos lehető sé g beté rni a templomba.
20:00. Hú své ti vigı́lia (feltá madá si liturgia): az Egyhá z egy nagy virrasztá s kereté ben, jelké pek segı́tsé gé vel ü nnepli Jé zus Krisztus fö ltá madá sá t. A né gy szimbó lum né gy ré szre osztja a szertartá st: a
fé ny, a Szentı́rá s, a vı́z, a Kenyé r. A vé gé n feltá madá si kö rmenet.
Húsvétvasárnap – Ápr. 4. Jézus föltámadása
9:00. U9 nnepi szentmise, a vé gé n é telszentelé s
Mise után tojáskeresés a templomkertben. Jóságlisztből sütött kalács
elfogyasztása.
Húsvéthétfő – Ápr. 5. 9:00. U9 nnepi Szentmise – locsolkodá s

Isten a polcról

Nagybö jt pé ntekjein keresztutat já runk: felidé zzü k a szenvedé stö rté net á llomá sait é s erő t merı́tü nk abbó l, hogy Jé zus mindezt é rtü nk
vá llalta. Idő pontja: 17:15. (utá na Szentmise).
Márc. 19. Szent József ünnepe – Nagyapá k, é d esapá k kö szö nté se
és megáldása az este 6 órai szentmisében.
Márc. 20. – Nagyböjti lelki nap
Vendé gü nk: Baranyi Ká roly gö r.kat. diakó nus
15:00. Lelkigyakorlatos beszé d 1. 16:00. Szentsé gimá dá s −
gyó ntatá s18:00. Szentmise – lelkigyakorlatos beszé d 2.
Márc. 21. 9:00. Lelkigyakorlatos beszéd 3.
Virágvasárnap – Má rc. 28. Jé zus dicső sé ges jeruzsá lemi bevonulá sára emlékezünk 9:00. Passió
Szent Három Nap – Az egyhá zi é v szı́ve
reggelente 8:00-tó l Jeremiá s siralmai − é nekes ima.
Nagycsütörtök – Ápr. 1. Az utolsó vacsora emlékezete, Jézus
szolgáló, lehajló és önmagát ajándékozó szeretetének ünneplése.
18:00. Esti liturgia: az Oltá riszentsé g alapı́tá sa – lábmosás szertartá-
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Alternatív böjt a kapcsolatainkért
és a házasságunkért
Kezdő dik a nagybö jt idő szaka, ilyenkor a katolikusok á ltalá ban elkezdenek azon gondolkodni, mirő l mondjanak le 40
napon keresztü l. Egyik volt kollegá m is, habá r ő nem is vallá sos, de ilyenkor hetekig nem evett csokit. Nekem most talá n a
telefont kellene visszafokoznom, é s az okossá gá tó l eltekintve
csak a ré gi mobilokhoz hasonló an haszná lnom; tú l sokat keresem fel ugyanis az internetes hı́rportá lokat, kö zö ssé gi oldalt.
Ez is egyfajta elcsendesedé s, é s egy ehhez kapcsoló dó lehető sé grő l szeretné k mé g ı́rni. Rohanunk, mindig van tennivaló ; szerető *igyelem jó , ha a szű k csalá dra é s
a szoros bará tainkra jut. Lehetne ez az idő szak
a kinyı́lá sé is, amikor az idő met áldozom más
emberekre. Fel lehet hı́vni egy-egy tá volabbi
rokont. Online videochatelni egy ré gi-ré gi bará ttal, aki azt hiszi, má r biztos soha nem gondolunk rá . Vagy mikor é pp az utcá n ö sszefutunk egy kö zelben lakó né nivel, akkor megké rdezni, hogy van mostansá g. Ugy tudom, sokan magá nyosak.
Nehezen veszi rá magá t az ember, hogy pont az idejé t adja
valakinek, aki csak panaszkodik, de Jé zus ú gy tanı́totta, hogy
OW t vigasztaljuk a szenvedő emberekben.
Kü lö nö sen meg lehet való sı́tani a má sikra *igyelé st otthon, a
csalá dunkban. Nem kell minden este szó lnia a televı́zió nak
(fő leg nem egé sz nap!), a fontos hı́rekrő l ú gyis é rtesü lni fogunk. Ha fé lre tudjuk tenni a telefont is a munká bó l hazaé rve,

akkor igazá n teret nyer a há zassá g szentsé gé n, a csalá d szeretetteli intimitá sá n keresztü l Isten. A té lvé gi-koratavaszi
idő já rá s mé g igé nyli, hogy befű tsü k a há zat; lobbantsuk fel a
legfontosabb emberi kapcsolatunkban is a tü zet!
Most má r nagyon sok segı́tsé g elé rhető ehhez. Altalá nos dolog, hogy a kapcsolatok ellaposodjanak, é s nem jut eszü nkbe
má st ké rdezni a kedvesü nktő l, mint hogy hogyan telt a napja,
vagy mit tervez holnapra. Egy ilyen beszé lgeté sbe is persze
bele lehet merü lni, de ha megakadunk, akkor kö nyvekbe,
kiadvá nyokba lapozva, vagy az é leten, pszicholó giá n gondolkozva nagyon sok ré gi-ú j té má t talá lhatunk. Gyermekkorunk
felidé zé se, *iatalkori á lmaink é s elké pzelé seink, elé rt sikereink é s kudarcaink, a jö vő ; vagy pé ldá ul egy-egy
szent ember elmé lkedé se is olyan ké rdé seket
kı́ná l, amiben el lehet merü lni. Ha a bö jt á ltal
elcsendesı́tjü k az agyunk kattogá sá t, akkor fel
tudjuk fedezni a pá runkban lakozó gazdagsá got, é s gyermekeinkre is rá csodá lkozhatunk.
A beszé lgeté sen kı́vü l remek lehető sé g a tá rsasjá té k, a sé ta, vagy alkothatunk valami kreatı́vat, pé ldá ul az olló t, papı́rt, ragasztó t a kezü nkbe fogva.
Minden embernek termé szetesen szü ksé ge van tö bbkevesebb „é n-idő re” is, ettő l hosszú tá von nem szabad megfosztanunk magunkat, mert kimerü lü nk, kié gü nk. De az is
igaz, hogy ha az ember csak ö nmagá nak é l, akkor a legfontosabb dologtó l, a legnagyobb boldogsá gtó l fosztja meg magá t:
szeretni, és szeretve lenni.
Baranyi-Bozi Szilvia

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
Az áldás szövege:
Aldjon Isten minden jó val té ged
Hajnalodban madá rhanggal jö jjö n
hozzá d,
é bredé sedben friss erő vel,/s az ú j
nap kitá ruló ,
szé p remé nyé vel/
tö ltse be szı́vedet.
Aldjon Isten minden jó val té ged/
né há ny ú tra indı́tó kedves szó val
jö jjö n hozzá d,
Dö nté seidben bá torsá ggal,/s napi
munká dban
a tevé keny szeretet ö rö mé vel/
tö ltse be szı́vedet.
Aldjon Isten minden jó val té ged/
fá radtsá godban felü dı́tő pillanatokkal jö jjö n hozzá d,/
talá lkozá saidban nyitottsá ggal,/s
mikor hazaé rsz csalá dod kö ré be,/
az otthonossá g bé ké jé vel
tö ltse be szı́vedet.
Aldjon Isten minden jó val té ged/
hé tkö znapi, apró jelekben jö jjö n
hozzá d,
lelkesı́tő igaz szavakban,/
s megú juló , erő s remé nysé ggel/
tö ltse be szı́vedet.
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Szerelmes Kalandtúra Makón
A makó i Há zashé tvé ge Kö zö ssé ge, mindig rendhagyó mó don
ké szü l a há zassá g hete program sorozatra. Szentmisé vel é s
szentsé gimá dá ssal indı́tjuk a hetet, é s elő adá sok szı́nesı́tik a
pá rok elmé lyü lé sé t. A pandé mia miatt nem sok kö zö ssé gi
talá lkozá sokra volt most lehető sé gü nk, ellenben nagyon sok
elő adá st lehetett talá lni az online vilá gban.
A Szeged-Csaná di Egyhá zmegye Pasztorá lis Helynö ksé g
Csalá dKö zPontja, egy kü lö nleges ö tlettel á lt elő , amire mi
ö rö mmel rá vetettü k magunkat. Egy tö bb á llomá sos Szerelmes Kalandtú rá t á llı́tottak elé nk, rejtvé nyekkel, a há zassá gunkra, kapcsolatainkra vonatkozó ké rdé sekkel. Nagy izgalom fogott el bennü nket, hogy kis vá rosunkba megvaló sı́thassuk. Megkezdő dö tt a szervezé s, é s napró l napra tö bb pá r jelentkezett, é s elé rkezett a vá rva vá rt nap. A napsü té ses hideg idő ben elindultak a pá rok a templombó l ahol ké zbe vehetté k a borı́té kokat. A kő vetkező helyszı́n megfejté se utá n, az ú tra egy té má t kaptak a
pá rok, amit á tbeszé lve sé tá ltak. Az utolsó elő tti á llomá s, má r ú jra a templomba volt. A
borı́té kban á ldá st talá lhattak a pá rok. A templomban halk zene szó lt, é s elcsendesedve az
Ur ö lé ben, megá ldottá k egymá st a pá rok. Majd há lá t adva é letü kre, indultak az utolsó
á llomá sra, ahol forró meglepeté ské nt forralt bor, é s tea vá rta a megfá radt „hé tpró bá s”
pá rokat. Ajá ndé ké nt a bö gré t is magukkal vihetté k, hogy emlé kezenek erre a csodá latos
dé lutá nra, ahol minő sé gi idő t tö lthettek együ tt. Csodá latos é rzé s volt, lá tni, a kü lö nbö ző
korosztá lybó l é rkező , csillogó szemű pá rokat. Felejthetetlen é rzé s volt szá munkra is, amit
szı́vü nk egy kis zugá ban ö rö kre megő rzü nk.
Szű cs Já nos é s Angelika
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Varga László 1956-ban született Tapolcán. Tanulmáfekvő volt. Miutá n mindent elinté ztem neki, hazamentem,
nyait a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Köz- leté rdeltem, é s csak azt hallottam: „Mié rt nem fogadod be?” –
ponti Szemináriumban végezte. 1982-ben szentelték egybő l elkezdtem ö rü lni é s fé lni. Tudtam, hogy Jé zus az, á ltapappá Tapolcán a veszprémi egyházmegye szolgálatálá ban ezt a ké t é rzé st vá ltjá k ki belő lem az ö tletei. Nagyon
ra. 1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1993
ö
rü lö k, é s elkezdek fé lni, hogy ez ő rü ltsé g. Ebben az esetben
-ig Somogysámsonban plébános. 1993-ban az egyházkö
nnyű dolgom volt, mert engedelmessé get fogadtam, ı́gy
megyék átszervezését követően az újonnan létrehozott kaposvári egyelmentem
a pü spö khö z, é s elhatá roztam, hogy ha azt mondja
házmegye papja lett, és a kaposvári Szent Imre templom plébánosává
igen,
akkor
befogadom, ha azt, hogy nem, akkor semmi kö zö m
nevezték ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatója,
2013-tól az egyházmegye általános helynöke volt. Ferenc pápa 2017- hozzá . Elmondtam mindent Szendi Jó zsef pü spö knek azzal a
ben nevezte ki kaposvári püspökké.
bizonyossá ggal, hogy kihajı́t az ö tletemmel a pü spö ksé grő l.
Beszélgetés Varga László püspökkel (6. rész)

Amikor a csendes szentsé gimá dá st elkezdtem, utá na semmilyen karizmatikus dologra nem mentem el,
mondhatjuk, hogy remetesé gben voltam. Es
most visszatekintve ez mentett meg, amikor
jö tt a rendszervá ltá s. Ha engem az egy vá rosban é r, biztos, hogy elkapott volna a gé pszı́j. A faluba eljö ttek, de é n nem mentem
sehova. Dö bbenetes, hogy most is mindent
elő ké szı́t, nekem csak meg kell kü lö nbö ztetnem, hogy Tő le jö n, vagy valaki má stó l. Es
ha igen, akkor rá bó lintok, é s megyü nk.
Hogyan tudja megkülönböztetni, hogy az „ötletek” Jézustól
vagy a gonosztól valók?
Csendben. Ha bizonytalan vagyok, akkor má sokat is megké rdezek, akik ugyanezen az ú ton já rnak. Igy fogadtam be Jó ská t.
Má r ment a csendes szentsé gimá dá s, a má sodik csendes nap
utá n kaptam egy levelet Jó ská tó l, egy bé na bará tomtó l. Es
nekem nem esett le, hogy be kell ő t fogadnom, pedig ezt má r
korá bban Ró má ban is megkaptam a karizmatikus konferenciá n, hogy osszam meg az é letem a szegé nyekkel. En á llandó an
Ipolytö lgyesre akartam menni, ı́gy kerü ltem Somogysá msonba… Miutá n elkerü ltem Vá rpalotá ró l, ő egyedü l maradt, é s
ké rte, hogy szerezzek neki helyet egy szociá lis otthonban.
Eszembe nem jutott, hogy befogadjam, pedig annyira ké zenEgy évkezdés mindig
kü lö nleges, hisz mé g „pihenjü k”
az elmú lt idő t é s gyű jtjü k erő nket, ö tleteinket az elő ttü nk á lló 365 naphoz. Ez a 2020-as
rendkı́vü li é vet elhagyva mé g hangsú lyosabb. Visszatekintve
azé rt elmondhatjuk, hogy a makó i Má ltaiak helyt á lltak, segı́tettek jelmondatuk szerint, mely: „A hit vé delme é s a szegé nyek szolgá lata”. A 2020-as é vrő l azé rt elmondhatjuk, hogy
alkalmazkodva a kialakult helyzethez é s igyekeztü nk miné l
tö bbet é s jó l vé gezni karitatı́v tevé kenysé gü nket a nehé zsé gek ellené re is. Ugy gondoljuk, hogy ez sikerü lt is, hisz 4 hó napon á t napi 50 adag ebé det osztottunk, tartó s é lelmiszert,
magyarok kenyeré nek lisztjé t é s né mi program is ö sszejö tt a
gyerekeknek. A makó i csoport á ltal kiosztott é rté k szá mszerű sı́tve megkö zelı́tette a 14.000.000 Forintot. Ezé rt kö szö net
a magá nszemé lyek, a ré gió kö zpont mellett a Givaudannak é s
a konyhá juk szaká csainak. Remé ljü k az ú jesztendő ben, mikor
megü nnepeljü k, hogy Katona atya tá mogatá sá val megalakult
1991-ben a makó i Má lta Csoport, szinté n sok embernek tudunk majd segı́teni, hisz: „Szegé nyek mindig lesznek, de a
szeretet nem fogyhat el”.

Ekkor ké rtem egyé bké nt engedé lyt a szentsé gimá dá sra is, é s
hogy befogadhassam Jó ská t, é s má sokat is a plé bá niá ra. OW
felá llt, odajö tt, é s azt mondta: „Ez a jö vő egyhá za, mindenben
tá mogatlak”, é s á tö lelt, pedig mindig fel akart fü ggeszteni. Igy
kezdő dö tt.
Mió ta pü spö k vagyok, azó ta is ugyanez a
helyzet: a legfontosabb idő , amikor ketten
vagyunk, ené lkü l nem bı́rná m; ı́gy meg egé szen vidá man megy, pedig sokkal nehezebb,
mint korá bban volt. De ez az egé sz nem az
enyé m, az egyhá zmegye sem az enyé m, az
egyhá z sem, az emberek sem, ez mind az
O9 vé . Nekem csak meg kell talá lnom a helyemet, hogy jó l á lljak hozzá .
Kispap koromban voltam kisegı́tő dı́szletes a Thá lia Szı́nhá zban, abbó l é ltem, mert engem minden é vben kirú gtak. (Aztá n
visszavettek, olyan is volt, hogy é n hagytam ott, majd visszamentem.) Tehá t ott tanultam meg, hogy hogyan kell jó l hozzá nyú lni valamihez. Emlé kszem, hogy egy ó riá si oszlopot kellett
bevinni kettő nknek, ami rá né zé sre lehetetlen feladat volt, de
megmutattá k, hogyan kell megfogni, é ppen csak egy kicsit
megbillenteni, é s való ban be lehetett vinni. Azó ta má r tudom,
hogy az egyhá zhoz is ı́gy kell nyú lni, nem kell megszakadni.
Ha jó szö gben, jó helyen á llsz, akkor nem lehet gond, mert
Jé zus tartja a má sik oldalon. Nem é n nyomom, viszem, é n
csak asszisztá lok. (Folytatjuk!)
Há z Gergely – Tó th Lujza (Vigı́lia 2019/11. szá m)

tervezé s Eletappliká ció já hoz.
A Szent Já nos té ri „Má ltai haranglá b” ú jra á llı́tá sá nak megindı́tá sa,
melyhez adomá nyt gyű jtü nk. Info
vonal: 30/742-51-42.
Februári programok:
„A hit védelme…”: Máltai mise a Szeretetszolgá lat 32. é ves megalakulá sá nak é s a makó i csoport 30 é vé nek
megkö szö né sé re, emlé kezve a tagokra, ö nké ntesekre é lő kre é s elhunytakra. A gö rö gkatolikus
templomban a Szentmisé n Kocsis Fü lö p é rsek atya is ott volt,
mely mé g szebbé tette az é vkezdetet. Kö szö net é rte Bı́ró Istvá nnak é s a szé p soroké rt Szabó Anitá nak.
Má ltai Há z szentelé se ebben az é vben sem maradhatott ki – a
já rvá nyü gyi helyzet betartá sa mellett Farsang utolsó napjá n.
„…és a szegények szolgálata”: Tartós élelmiszercsomagok, valamint a „szoká sos” ruha mellett, a makó i é s kisté rsé gi rá szoruló knak, kö zö ssé geknek nagyobb mennyisé gű Fornetti adomá nyt tudtunk szé tosztani.

Januári programok:
Az é v megtervezé sé nek kezdete, mely alkalmazkodik az ú jra-

HÁLAADÁS

J ELENLÉT
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2020. év végi statisztika:
Keresztelé s: 34 fő (21 *iú , 13 leá ny). Felnő tt nem volt.
Első á ldozó : 13 gyermek. Felnő tt nem volt.
Eskü vő : 4 pá r (ebbő l kettő há zassá grendezé s)
Temeté s: belvá rosi lakos 27 fő , ú jvá rosi lakos 11 fő .
Ezú ton is kö szö nö m a plé bá nia munkatá rsainak, a csoportvezető knek, valamint az
ö nké nteseknek az Ur makó i sző lő jé ben vé gzett egé sz é ves munká já t, kitartó szolgá latá t, segı́tsé gé t!
Januá r 17-é n kezdő dö tt a kereszté nyek egysé gé ért tartandó egyetemes imahé t, melybe a makó i egyhá zak a já rvá nyhelyzethez igazodva kapcsoló dtak be. Ezé rt azt ké rtü k a testvé rektő l, hogy ki-ki sajá t egyhá zkö zsé gé nek, gyü lekezeté nek templomá ban vegyen ré szt az adott nap istentiszteleti alkalmá n.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-á n, a hagyomá nyoknak megfelelő en a Ká lvá ria ká polná ban mutattunk be szentmisé t.
E nap egyben a szerzetesi hivatá sok vilá gnapja volt. Imá dkozzunk az Istennek szentelt é letű szemé lyeké rt é s ú jabb szerzetesi hivatá soké rt!
Februá r 7-é n kezdő dö tt a Há zassá g hete orszá gos programsorozata, melybe a Szeged-Csaná di Egyhá zmegye Pasztorá lis Helynö ksé gé vel karö ltve plé bá niá nk idé n is bekapcsoló dott. 8-á n, hé tfő n az este 6
ó rai szentmisé t a kis ká polná ban a há zasoké rt ajá nlottuk fel, majd utá na ő k vezetté k a szentsé gimá dá st.
13-á n, szombaton pedig „Szerelmes kalandtú ra” cı́mmel já té kos vá rosi sé tá ra invitá ltuk a pá rokat. Kö szö njü k segı́tsé gé t mindazoknak, akik a Há zassá g hete makó i programjá nak lebonyolı́tá sá ban segı́tsé get nyú jtottak!
Februá r 11-é n volt a Betegek vilá gnapja.
A hé ten volt Hamvazó szerda, a Szent 40 nap kezdete. A nagybö jti idő szak kiemelt ké szü leti idő : a megté ré s, a felebará ti szeretet é s az imá dsá gban való elmé lyedé s lehető sé gé t adja. Aznap 17 ó rakor é nekes imá dsá got, taizé i
imaó rá t tartottunk a kis ká polná ban.
Hamvazó szerdá tó l napi gondolatokat fogunk kö zreadni a plé bá nia facebook oldalá n. Kı́sé rjü k *igyelemmel! A szö vegekkel
kapcsolatos ké rdé seikkel, felmerü lő gondolataikkal bá tran keressé k a lelkipá sztort.
Csala Attila testvérünk temetése február 17-é n, szerdá n 10 ó rakor volt a katolikus temető ben. Imá dkozzunk
é rte!
Nagybö jt pé ntekjein a keresztutat Belvá roson 17.15-tő l imá dkozzuk. Elő tte fé l ó rá val szentsé gimá dá s.
A gyerekeket nagybö jt folyamá n a jó sá gliszt gyű jté sé re hı́vjuk. Minden jó cselekedet egy kaná l liszt. Vasá rnaponké nt a 9 ó rai mise elő tt elhelyezhető a gyű jtő edé nyben az oltá r elő tt.
2021 tavaszá n bé rmá lá st tervezü nk templomunkban. A 18 é v alattiaktó l szü lő i hozzá já rulá st ké rü nk. Bé rmaszü lő csak ró mai katolikus, megbé rmá lt szemé ly lehet.
Azok a jegyespá rok, akik idé n há zassá got szeretné nek kö tni, februá r vé gé ig jelezzé k szá ndé kukat a plé bá niá n!
A vı́rushelyzet miatt Újvároson tová bbra is a TEMPLOMBAN tartjuk a szentmisé ket.
Tová bbra is imá dkozzunk beteg testvé reinké rt é s az egé szsé gü gyben szakadatlanul helytá lló ké rt!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kereszteltek 2020. Nagybö jt ó ta: Má gori Rajmund, Berkics Marcell, Cseh Mihá ly Ambrus,
Antal Olivé r Csaba, Vancsó Vince, Halá sz Martin, Tombor Attila Noel, Tombor Kevin Má rkó , Tombor Alex Patrik, Szabó Petra, Juhá sz Lilla Eleonó ra, Hé jjas Csongor, Szabó Marcell,
Mihá ly Andrá s, Kiss Sá ndor Zalá n, Ková cs Alina Letı́cia, Papp Nó ra Lili, Papp Gré ta Melinda, Matuszka Má tyá s, Kalló s Dó ra, Balog Alex Gusztá v, Csizmadia Lilla, Gyö ngyö si Eliot
Milá n, Má gori Dá niel, Né meth Lia, Sonkovics Zoé , Fá biá n Zoé , Acs Vencel, Molná r Hajnalka, Molná r Kira Szandra, Molná r Kevin Gyula, Farkas Anna Karolina
Há zassá gkö té sek 2020. Nagybö jt ó ta: Zsı́ros Gergő Gyö rgy- Taká cs Vivien, Gruber Richá rd- Soó s Enikő , Sarnyai Ró bert Tamá s- Tö rő s Beá ta, Nagy Endre- Baranyi Melinda
Ilona
Elhunytak 2020. Nagybö jt ó ta: Sarnyai Etelka, Vité z Tari Jó zsef Lá szló né Szabó Ilona,
Vernyik Istvá n, Ká dá r Sá ndorné Horvá th Anna, Bá nhalmi Ferencné Sallai Magdolna, Csá vá s Ferencné Rá cz Má ria, Berger Dora Rebecca Anna, Borka Mihá ly, Vajda Ilona Katalin,
Simon Sá ndor Jó zsef, Barabá s Zoltá nné Kiss Anna Má ria, Kó nya Já nosné Dió s Iré n, H. Ková cs Imré né Szkiva Hilda Má ria, Erdei Rozá lia Borka Rozá lia, Bajnó czi Istvá n, Kotormá n
Já nosné Schmidt Margit, Dudá s Jó zsef, Dá vid Imré né Ká llai Ilona, Fazekas Sá ndor, Szabó
Ferencné Ratkai Piroska, Gilinger Andrá s Lá szló , Szekeres Mihá lyné Czene Matild Etelka,
Joó Lajos Antal, Ková cs Jó zsefné Horvá th Erzsé bet, Gruber Pá l, Papné Rá tz Iré n, Sá ndor
Andrá s, Binecz Sá ndorné Ová ri Zsuzsanna Má ria, Tormá si Gyö rgyné Farkas Erzsé bet,
Tamá s Já nos, Lő csei Ferencné Hancsá k Katalin, Rieger Mihá ly, Há ri Sá ndorné Veró k Viktó ria, Dé gi Jó zsef Já nosné Pé li Zsuzsanna Anna, Tré nyi Margit, Dudá s Jó zsefné Varga Rozá lia Julianna, Dr. Berger Ladislaus Tiberius, Cseh Antal, Fodor Etelka, Ferencsik Jó zsefné
Orosz Ilona, Csá szá r Istvá nné Papp Má ria, Dö mö si Ferencné Csorba Viktó ria
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GÖRÖGKATOLIKUS
LPQRSTPURV RWXY
NZT[\]^Q V_WSY`PX
18.00 ó rá tó l Elő szenteltek Liturgiá ja
NZT[\]^Q aZV`SXZb^ZPX
7.30 ó rá tó l Reggeli Istentisztelet
8.30 ó rá tó l Szent Liturgia
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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