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Nagyböjt

„A vízprobléma részben oktatási és kulturális kérdés,
mert az emberek nincsenek tudatában annak, hogy
milyen óriási az egyenlőtlenség.”
(Ferenc pápa)
Puszta, víz
A nagyböjti időben felidézzük a választott nép negyven éves
pusztai vándorlását és közel engedjük magunkhoz Jézus negyven
napos pusztai tapasztalatát. Ezek a bibliai leírások újra és újra
arra hívnak meg minket, hogy életünk középpontját önmagunkról Istenbe helyezzük át. Erre vonatkozik Keresztelő János felhívása is: „Térjetek meg!”, azaz „Lépjetek ki magatokból, és forduljatok Isten és egymás felé!” A puszta azt jelenti, hogy szembenézünk emberi gyengeségeinkkel, s teret adunk Istennek, hogy Ő
győzze le azokat bennünk. A szent negyven nap idején különösen
is engedjük, hogy Isten jelenléte és
megbocsátása átalakítsanak minket!
Mindannyian arra vagyunk meghívva,
hogy megforduljunk: ne magunk körül
forogjunk, ne csak a magunk ítéletei
alapján akarjunk egy-egy élethelyzetet
átlátni, hanem tekintsünk az Istennel
és embertársainkkal való közösség
felé.
Ahol látszólag semmi esélye az élet
kibontakozásának, a puszta sivárságában és reménytelenségében, észrevétlenül mégis megjelenik az élet csírája.
Miért? Mert legalább egy cseppnyi víz
van a föld alatt. Halott pusztaság az, ahol nincs víz. Halott lélek
az, ahonnan kiutasítják a Szentlélek forrását. Az Egyház a nagyböjt folyamán a víz szimbóluma segítségével a húsvéti misztérium mélyére vezet el minket: ahogyan a szabadító Isten a Vöröstenger fenyegető hullámain átvezette a választott népet, úgy az
Úr halála és föltámadása által a keresztény átvonult az új életbe,
melynek emlékére Húsvét vigíliáján megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Egy régi római keresztvízszentelő imádság a keresztség
forrásában azt az anyaméhet látja, melyet Isten Lelke megtermékenyít, mint kezdetben a vizek mélységeit, hogy abból az Anyaszentegyház az embereket új életre szülje. A keresztvíz titka így
válik a Föltámadott bennünk való életének titkává.

A puszta és a víz ma is küzd egymással. A Föld elsivatagosodása
miatt a szó szoros értelmében is, de az emberi lélekre vonatkozóan átvitt értelemben is. Már Benedek pápa föltette a súlyos
kérdést: „Vajon nem azért szaporodtak el a Földön a fizikai sivatagok, mert az emberi lelkek belső sivatagjai szétterjedtek?” Ferenc pápa a teremtésvédelemről írt enciklikájában mindkettő
ellen fölemelte szavát. Mindannyiunk felelőssége, hogyan bánunk a vízzel, mert figyelmetlenségünk, hanyagságunk vagy közömbösségünk miatt a fogyasztás és a pazarlás példátlan méreteket öltött. Bolygónkat így folyamatosan kizsákmányoljuk, a
szegények számára elérhető víz minősége pedig naponta sok ember halálát
okozza. Ferenc pápa ezt írja:
„Miközben az elérhető víz minősége
folyamatosan romlik, egyes helyeken
erősödik az a tendencia, hogy privatizálják ezt a szűkös erőforrást, és a piac
törvényei által szabályozott árucikké
teszik. Valójában azonban a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető
és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele.” (Áldott légy 30.)
Mi lenne, ha húsvéti készület gyanánt tiszta vizet öntenénk a
pohárba? …
Ima: Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára
cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt
teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk,
juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi
fiainak méltóságára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Zoltán atya

Egy nagyobb vízhiány az élelmiszerek és a vízfelhasználástól függő egyéb termékek árának emelkedését fogja előidézni. Egyes tanulmányok annak veszélyére figyelmeztettek, hogy néhány évtizeden belül akut vízhiányban fogunk szenvedni, ha sürgősen nem
cselekszünk. A környezeti hatások több milliárd embert érinthetnek, de várható az is, hogy a víz nagy világcégek általi ellenőrzése
századunk egyik fő konfliktusforrásává válik.
(Ferenc pápa: Áldott légy 31.)
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lélek. Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében
Megint itt a nagyböjt minden lehetőségével a mindig élő Isten Fia van a középpontban. Krisztus köveegyütt, hogy a szenvedő Krisztuson keresztül tése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem
tanítvánnyá, hasonlóvá formáló
benső
újra és újra Istenhez találtevékenység. A szenvedés szemléléséjunk. A böjt az ima, lemondás és jócseleben a lélek megkapja a kegyelmet ki-ki a
kedetek mellett ezen időszak sajátossága
hite, ill. hitbeli fölkészültsége szerint,
a keresztútjárás.
hogy megismerje, megszeresse és gyakoA keresztút egy elmélkedő imádság,
rolja azokat az erényeket, melyeket Jézus
mellyel
fölidézzük
Jéa keresztútján mutat számára.
zus szenvedéstörténetét.
Végzéséhez
hozzátartozik a mozgás, azaz a stációk
Ima a keresztről végig járása, mert ez segíti az átélést és
Szent II. János Pál pápától
azonosulást a szenvedő Jézussal. Figyelmünk közben a szenvedő Megváltón túl,
Urunk, Jézus Krisztus,
azokra a személyekre is irányul, akik részt
aki a kereszt súlya alatt megalázkodva
vettek a keresztúton legyenek azok
kinyilatkoztattad a világnak
együtt érzők, hallgatag szemlélők, kemegváltásod árát,
gyetlen kínzók vagy ellenséges érzületet
add meg minden embernek
szítók.
a hit világosságát,
Miközben az állomásokon elcsendesehogy fölismerve Benned
dünk, életünkre tekintünk, és együtt érIsten és az ember Szenvedő Szolgáját,
zünk a szenvedő Krisztussal, és erőt merítünk saját kelegyen bátorságuk követni Téged
resztjeink hordozásához. Csak Jézus útján járva vagyunk
ugyanezen az úton,
képesek elfogadni a fájdalmat és a halált. Az Úr Jézus
mely a kereszten és a kiüresedésen át
ugyanis áldozatával felvállalta a mi fájdalmainkat, szenvea vég nélküli életbe vezet.
déseinket ez a megváltás misztériuma.
Amen.
A keresztúton nem egy halott emléke előtt tiszteleg a
-hvgy-

KERESZTÚTJÁRÁS

SZENT
LECKE

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
ÉRTÉKEKRE
NEVELÉS

Makó város Önkormányzata a 2017-es
évet az Egyházak Évének szentelte. A nyitó
rendezvényt 2017. február 3-án a Korona Szálló közösségi termében
tartották. A felkért előadó Dr. Papp Miklós görög katolikus
parókus atya volt. A köszöntő és bevezető gondolatok után
egy nagyon érdekes és tartalmas előadást hallhattunk.
Pál apostol szavaival kezdte előadását Miklós atya, mely
Ábrahámot hozta elénk, akit a láthatatlanba vetett hite
vezetett, mikor családjával elhagyta Úr városát. A biztost a
bizonytalanért. Párhuzamba állítva ezeket a gondolatokat
azzal, hogy a mi életünk is mennyire a látható, kézzelfogható dolgokkal van tele. Mit tartunk értékesnek? Hol is kezdődik mindez? Már a párválasztásnál. Azzal leszek boldog,
akivel az értékrendszerem is egyforma. Könnyebb a házasság gondjait, terheit felvállalni, ha a társamnak is ugyanaz
az értékes, ami nekem. Merre keressünk értékeket? Vannak-e, lesznek-e a jövőben is stabil értékek? Igen, érték lesz
a család a barátság, a kultúra. Akármilyen fejlett technika
vesz is minket körül a jövőben a ,,csillagos ég” mindig felettünk lesz. Az értékek mindig Istentől vannak. Nagyon fon-
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tos az otthon kapott értékrendszer! Mi a jó és mi
a rossz? A gyerekeket
meg kell tanítani erre. A
mai fiatalok között, akik
keresik identitásukat nagyon sokan nincsenek
tisztában azzal, mi legyen
érték számukra. Rendesnek lenni is érték! Nagyon kellenek a példák a fiataloknak.
Mutassunk olyan emberekre, akik értéket képviselnek, akár
saját környezetükben, akár alkotásaikban. Az erkölcsös ember közérdek! A jót tenni jó! Hogyan juthat el egy gyermek
szívébe az érték? Böjte Csaba atya gondolatait hozta elénk
az előadó: ,,Egy gyermeket nem lehet jobbá verni, de jobbá szeretni igen”. Nagyon fontos a gyerekkor ahol kialakul
az alapbizalom. Jobban az Isten kezében vagyunk, mint az
emberekében! Fontos és közös érdek, hogy a vallás, a család a város összedolgozzanak és az értékek mentén együtt
tudjanak működni.
Az értékekről a láthatatlan világról hallgattunk meg értékes gondolatokat, és ha valami megfogott valakit Miklós
atya szerint azt jelenti, hogy Isten kapta el a szívét.
Köszönjük ezt a tartalmas estét!
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„Abban az időben: Jézus maga mellé
vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy
magas hegyre. Ott elváltozott előttük:
az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a
ruhája pedig vakító fehér lett, mint a
fény. És íme, megjelent nekik Mózes és
Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter
így szólt Jézushoz: »Uram, jó nekünk itt
lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet!« Még beszélt,
amikor íme, fényes felhő borította be
őket, és a felhőből egy hang hallatszott: »Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik. Őt hallgassátok!« Ennek
hallatára a tanítványok földre borultak
és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és
ezt mondta: »Keljetek fel, és ne féljetek!« Amikor szemüket fölemelték,
nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre
kötötte: »Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül
fel nem támad!«”
(Mt 17,1-9)

Istenes versek szavalóversenye
Versenyfelhívás
„Határtalan a birodalmad és hatalmas
vagy meg erős, meg örök.
Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke
magammal engem.”
(József Attila: Csöndes estéli zsoltár)
Kedves Versszerető Diákok!
Szeretettel várjuk a versszerető felső
tagozatos és középiskolás diákok jelentkezését Makóról és a kistérségből, akik
Arany János születésének 200. évfordulóján és József Attila születésének 112.
évében 2017. április 11-én, a költészet
napján szívesen elszavalnának egy istenkereső, istenes, ill. vallásos költeményt. A szavalóverseny helyszíne az
Espersit ház lesz, ahol József Attila makói évei alatt barátai társaságában sok
időt töltött. Makó város önkormányzata a reformáció 500. évfordulója alkalmából az idei évet az „Egyházak éveként” hirdette meg.
A jelentkezés: 2017. április 1-ig
Szt. István Király Plébánia Makó, Szt.
István tér 22. Az itt jelentkező adatait
továbbítjuk a szervezőknek.
A szavalóverseny időpontja: 2017. április 11. 9.30 órakor az Espersit házban.
Örömteli felkészülést és eredményes
versenyzést kívánunk!
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kör együtt: a földi és az égi találkozását
A LEGTÜNDÖKLŐBB IKON,
jelenti.
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
Krisztus még feltámadása előtt nyilvánítja
Gondolatok nagyböjt 2. vasárnapjához

ki Istenségét kiválasztott apostolainak
Az Urunk színeváltozása ikon a fenti szent- (teofánia: Isten látható alakban való megjeírási szöveg képi megjelenítése. Egyik szép lenése) az ószövetségi alakok, Mózes és Illés
példája ez annak a kijelentésnek, amit Pavel jelenlétében. A jobboldali csúcson a röviFlorenszkij ír: „az ikonfestészetben égi képek debb szakállú, fiatalos arcú Mózes látható,
rögzültek” (Az ikonosztáz). Van néhány ő tartja a kőtáblákat, a bal oldalon Illés próolyan téma, ami kapcsán földi eszközökkel féta látszik: hosszú hajjal és szakállal. Mindpróbálja megragadni az „égi képet” – né- ketten Krisztusra emelik tekintetüket: Móhány ezek közül: Szentháromság, Mennybe- zes átnyújtja attribútumát, a Törvényt, Illés
menetel, Mennyei dicsőségben trónoló pedig prófétaként – jövendölőként – JézusKrisztus, Feltámadás, a Szentlélek alászállá- ra mutat.
Krisztus alatt pedig ott látjuk a három
sa… Természetesen nem
apostolt: Pétert, Jakabot és
csak ikonok témái ezek…
Jánost, amint Jézus dicsőséRaffaello is festett Krisztus
gének sugárzásától megvaszíneváltozása (1518) címkulnak, a földre esve szemümel képet, ahogyan Bellini
ket eltakarják a fénytől
is vászonra vitte ugyanezt a
(Jakab és János), illetve egyitémát (1490-95).
kük (Péter) elragadtatásában
Számomra az ikonok egénéz fölfelé. Ugyanők láthatószen mások: megszentelt
ak a kis részleteken is: az
valóságok;
kép-mások,
ikonok ugyanis nem egyetamik egyszerre tanítanak és
len cselekményt ábrázolnak,
gyönyörködtetnek, jelenléthanem szinopszisban (egy
ükben a Jóisten jelenlétképen több eseményt megében lehetünk, mert kapjelenítve)
mutatják be a törcsolat jön létre az őket
ténet
előzményét
és folytaszemlélő ember és az ikon
tását:
a
hegy
egyik
részén
Urunk színeváltozása ikon
tárgya között. Aranyuk viszKrisztus
három
apostolával
szatükrözi a Mennyország (Feofan Grek iskolája, XV. Sz.)
megy fölfelé a Tábor-hegyre;
fényét, alakjai megelevenía
másik
oldalon
pedig ugyanazon apostolok
tik a Szentírás történeteit, az idő pedig elvefélelemmel
jönnek
lefelé, hátratekintve
szíti előttük jelentését. Középiskolás koromKrisztusra,
aki
megáldja
őket. (Vö.: Mt 17, 1ban találkoztam először ikonokkal. Ekkor
írtam először Rubljov Szentháromság ikon- 8; Mk 9, 2-8; Lk 9,28-36)
járól, azóta több szakdolgozatomban is elő- Mind a kiválasztott apostolok, mind a két
fordult a Szentháromság-téma (sőt, ebben ószövetségi alak fényt sugároznak: visszatükrözik Krisztus dicsőségét, a Krisztusból
az írásomban is megjelenik).
Míg a festmények ihletből merített, egyéni áradó tündöklő ragyogást, amikor istensége
alkotások, addig az ikon kánon szerint ké- átsugárzik emberségén. A tanítványok részül, pontosan kell megjeleníteni rajta min- szesei lehettek ennek a csodás, mennyei
den mozzanatot, nem kaphat teret a festő fénynek egy kis időre. Péter az első, aki az
alábbi mondatra tud reagálni: „Ez az én
egyéni intuíciója, saját mondanivalója.
A kép legfontosabb, felső, középső alakja szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mk 9,7b),
a kinyilatkoztatás helyén, a hegy tetején a másik két apostol még a földre borulás
fényben ragyogó Krisztus, aki az isteni ha- állapotában van, amikor „az Atya beszél, a
talmat jelképező mandula alakú dicsfény, Fiú ragyogástól sugárzik, a Lélek a fénylő
azaz mandorla előtt, ragyogó fehér kerub, felhővel föd be...” (Petrus Venerabilis, cluny
ill. szeráfszárnyakra emlékeztető ruhában, apát, aki kolostort építtetett a Tábor hefeltámadás utáni állapotában áll – jobb gyén.)
Ez az ikon az előképe Krisztus második,
kezével áldást adva.
dicsőséges
eljövetelének, amiről ő maga
Nem sokkal a szenvedése előtt jövendő
mondja:
„Én
meg, ha majd fölemelnek a
országának dicsőségét nyilatkoztatja ki:
földről,
mindenkit
magamhoz vonzok.” (Jn
körülötte a fénysugarak hirdetik, hogy Krisztus emberi testén átragyog istensége. A 12. 32) Adja Isten, hogy méltók legyünk a
három fénysugár a Szentháromság jelképe. felemelésre, és Jézus beteljesíthesse rajtunk
Mindez egy körben jelenik meg: ez az élet ígéretét, bejuthassunk a Mennyorteljességének, a világegyetemnek, a tökéle- szág dicsőségébe!
Mészáros Ildikó
tességnek a szimbóluma. A négyszög és a
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PAGINA SPIRITUALIS
IMA A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
Makón már évtizedek óta január harmadik hetében a
keresztény egyházak együtt imádkoznak a kereszténység
egységéért. Ezeken az imaórákon máris kiderült, hogy
mennyi mindenben egyek vagyunk, csak eddig erre azért
nem gondoltunk, mert nem ismertük e1éggé egymás tanítását. Ez már önmagában is nagy eredmény.
1997 évben a kiengesztelődés, megbékélés volt imahetünk témája. Makó-Belvárosban az egyházi iskola gyermekeinek evangélikus, református és katolikus lelkipásztorok
együtt tartották az imaórát.
Ezzel a ténnyel már kifejezték azt, hogy egy cél vezet bennünket imádkozásunkban. Együtt akarunk dolgozni az emberek erkölcsi nevelésén Istennel, embertársaikkal és önmagukkal való kiengesztelődésén. Abban is egyetértünk,
hogy ez csak Jézus Krisztus segítségével történhet és itt az
első lépés a keresztség szentségének a fölvétele. Ezt minden keresztény egyház egyöntetűen vallja. A különbözőség
abban mutatkozik, - ami lényegében csak színessé teszi az
egyházakat -, hogy más-más szertartással gondoljuk a JéÖKUMENIKUS
IMAHÉT

2017
1997-ben Katona Pál
makói plébános azt írta az
egyházi iskolai újságjában,
hogy Makón évtizedek óta
január harmadik hetében
a keresztény egyházak
együtt imádkoznak a kereszténység egységéért. Jó érzés, hogy a
20 éve is évtizedes múltúnak nevezett hagyomány folytatásához
csatlakozhattunk ismét idén. Az imádságok utáni beszélgetésben
többen is megerősítették ezt a tényt, és elmondták, hogy ezekre
az alkalmakra igyekeznek minden évben eljutni.
Az idei imahét, melynek mottója ez volt: „… Krisztus szeretete
szorongat minket…” (2Kor 5,14-20) az újvárosi katolikus imateremben kezdődött. Itt Bíró István görög katolikus parókus arról
beszélt, hogy jellé kell válnunk környezetünkben, engedni, hogy
Isten fénye átragyogjon rajtunk, mint ahogy a diafilmen is át kell
jutnia a fénynek, hogy megjelenjen a rajta levő kép.
A második napon a belvárosi református imateremben találkoztunk, ahol Kondrát Márta református segédlelkész arról beszélt, hogy Isten a mi szívünket is formálni akarja, ha engedjük
ezt neki, ha átadjuk magunkat neki. Az istentiszteleten felcsendült, ismerős református énekekbe egy szívvel-lélekkel kapcsolódtunk be, így az éneklésen keresztül még szebb lehetett a közös imádságunk.
Az imahét következő estéjén a görög katolikus templomban ifj.
Cserháti Sándor evangélikus lelkész arról beszélt, hogy ne hátrafelé nézzünk életünk folyamán, hanem előre, mert Jézus előttünk jár, nem mögöttünk. Buzdította, bátorította a jelenlevőket,
hogy bízzunk Istenben, mert Ő megadja a feladatokhoz az erőt is
nekünk.
Csütörtök este az újvárosi református hittanteremben gyűltünk
össze, ahol Kotormán István református lelkész a betegsége
ellenére is velünk volt, és hirdette az igét. Arról beszélt, hogy
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zushoz való csatlakozásunkat, rajta keresztül az Istennel
való kiengesztelődést.
A tevékenységben, erkölcsi nevelésben, szociális segítésben, a becsületes munkára való neve1ésben megint teljesen azonos álláspontot képviselünk. Testvérek vagyunk
abban is, hogy az Isten országába mindannyian kiengesztelődve Istennel, Isten gyermekeiként szeretnénk elérkezni.
Ezért hálát kell adni Istennek, hogy egyre több keresztény
ismerje fel ezt a tényt, az imaórák alkalmával és döbben rá
arra az igazságra, hogy sorstársak vagyunk a közös haza
felé vezető úton és segítenünk kell egymást, ha Isten gyermekeiként célhoz akarunk érni.
Bizonyára sok együttimádkozóban hasonló gondolatokat
ébresztettek az imaalkalmak és így máris közelebb kerültünk a keresztények egységéhez, ami soha sem lesz azonos
szertartásvégzés; mint ahogyan a görögkatolikusokkal is
egyek vagyunk, mégis különböző szertartásokkal imádjuk
Istent.
Katona Pál plébános
Szent István Egyházi Ált. Iskola és Gimnázium
Megjelent: Ignis ardeus (1997./1. szám)
akkor lesznek jelentőségteljesek szavaink és az életünk, ha bennünk is Krisztus beszéde lakozik, méghozzá gazdagon.
Pénteken a mi templomunkban volt az ökumenikus istentisztelet, de itt a szokásostól kicsit eltérően egy taizé-i imaóra formájában imádkoztunk együtt, és a prédikáció helyén csöndet tartottunk, melyben mindenki személyesen fordulhatott Istenhez.
Pálfai Zoltán plébános az evangélikus templomban, a szombati
imaalkalmon arról beszélt, hogy ahogy egy zeneműben is több
szólam alkot egységet, úgy a különböző egyházi felekezetek is
Jézusban egységet alkotnak.
A közös imádságok minden alkalommal szeretetteljes vendéglátással, jó hangulatú beszélgetésekkel értek véget, melyek lehetőséget adtak, hogy jobban megismerjük egymást. Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ezekhez süteménnyel, teafőzéssel, kínálással vagy
puszta jelenlétével.
Az imahetet minden
egyházközség
saját
templomában
zárta
vasárnap, ahol ugyanúgy lélekben együtt
imádkoztunk az egységért, mint a hét többi
napján. Az imádságon
kívül mit tehetünk az egységért? Erre a kérdésre válaszolva egy
gondolatot hoznék ide a pénteki imaóráról: „… Gondolja meg
minden Krisztus-hívő, hogy annál jobban előmozdítja, sőt éli is a
keresztények egységét, minél maradéktalanabbul törekszik evangéliumi életre.
Minél szorosabb közösségben egyesülünk ugyanis az Atyával, a
Fiúval és a Szentlélekkel, annál bensőségesebben és könnyebben
tudjuk elmélyíteni a kölcsönös testvériséget is.” (UR 6)
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A NAGYBÖJT GAZDAGSÁGA
Aki élni szeretne, és meríteni abból a
gazdagságból, amely a Nagyböjt folyamán feltárul, annak a parttól beljebb
kell eveznie, a felszíntől mélyebbre kell
jutnia. A felszín az, amit a nagyböjti vasárnapokon megtapasztalunk – hiszen a
különlegességek: Nagy Szent Bazil liturgiája, a piros szín stb. önmagukban is
oázist jelentenek számunkra.

A Nagyböjt igazi varázsa a mindennapok ciklusában rejlik. Hat hétig
olyanérzés, mint amikor valaki kimerészkedik a sivatagba. Olyan,mint egy
kopár sivatagban az eleredő eső.
Valószínűleg életünk minden napjában ilyen elkötelezett életet nem tudnánk élni, de ez az időszak igazi táplálék
kiszáradt és szomjas életünknek.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA (2017. 03. 19.)
Nagyböjt közepén a templom közepén a kereszt,
mint az édenkert közepén az élet fája áll. Egész
héten a kereszthez járulhatunk, és ha elég mélyre
hajolunk, akkor meríteni tudunk abból az erőből,
amely szükséges a saját keresztünk hordozásához.
Senki nem kényszerít, szelíden és alázatosan hív
az egyház, időt ad nekünk, hogy ajkainkkal is megérinthessük Krisztus keresztjét.
A nagyböjt gyakran emlékezetünkbe idézi, hogy
mi e világ számára Krisztussal keresztre vagyunk
feszítve, hogy mielőtt mi feltámadását dicsőítenénk, leborulunk keresztje
előtt. Mert ezt tette értünk Isten, elküldte Fiát, és megváltoztatta a történelmet, a halált életté változtatta, minden nagypéntek után húsvét közeleg.
Ezt szimbolizálják a kereszt körül, vagy a kereszt tövében elhelyezett tavaszi virágok. A kereszt már mutatja az utat a feltámadáshoz, a lélek tavaszához vezet. Amikor Krisztus keresztjére tekintünk és ajkainkkal érintjük, akkor a szenvedésről és a halálról átsiklik a gondolatunk az üres sírra, és ahogyan felemelkedem már a sugárzó remény, a feltámadás tanújává válok. Mi
már megfeszítettük testünket a szenvedélyeknek és a vágyaknak. Sokszor
erőn felül ellenállunk a kísértéseknek, a mi Urunk szenvedése ösztönöz,
hogy kövessük ebben a küzdelemben. Az egyház segítségünkre siet azzal,
hogy elénk helyezi a keresztet, hogy merítsünk belőle, felfrissüljünk, nehogy
a lelkünk csüggedésbe merüljön, keserűség börtönébe süllyedjen.

ÉRDEMES
Hiszem, hogy ma is
érdemes megfogalmazni a reményt,nevén
nevezni a csodákat itt,
e vesztére változó, értékeket tipró világban,
öngyilkosságra készülő Földünkön, hol a
bűn-erény maholnap szétválaszthatatlan,
s mindenki más-mást tart igaznak.
Hiszem: azért jött VALAKI, hogy életünk
legyen, s örökké legyen.
Ezért hát ma is érdemes megfogalmazni a
reményt, ami örökké megmarad és megtart!

LITURGIKUS REND
NAGYBÖJT SZERDÁIN
18.00 órától Előszenteltek Liturgiája
NAGYBÖJT VASÁRNAPJAIN
7.30 órától Reggeli Istentisztelet
8.30 órától Szent Liturgia

Koszorúzással, munkásságát méltató előadásokkal és engesztelő szentmisével emlékeztek 2017. január 14-én Antal József atyára Makón. A szervita kápolna volt templomigazgatója halálának 20. évfordulójára rendezett alkalmon egykori hívek, barátok és tisztelők gyűltek össze.
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ÉVKEZDÉS A MÁLTAI SZE- sangi délelőttöt tartotRETETSZOLGÁLAT MAKÓI tunk a Makó-rákosi Kultúrházban. A résztvevők
CSOPORTJÁNÁL
fánkkal,
palacsintával
2017. februárjában készültek. Mi pedig gipsztöbb jelentős ese- ből készült velencei karmény történt a Ma- neváli maszkokat vittünk,
gyar Máltai Szeretet- amit a kézműves foglalszolgálat háza táján. kozáson díszíthettek fel
Ellátogatott hozzánk a saját ízlésüknek megfelelően az érdeklődők.
délalföldi régió vezetősége Rigóné Éva és Rémán Csongor A Máltai Téli esték kulturális programjának a József Attila
képviseletében. Most is, mint minden
Városi Könyvtár adott otthont, amelyen
év elején a makói csoport összehívta a
Benke Mária Grafológus Szakoktató és
tagjait és önkénteseit. Ilyenkor törtéSzaktanácsadó tartott előadást Gyernik az előző év értékelése és a követkemekrajzok üzenetei- Az első nyomhaző évi tervek ismertetése.
gyástól a felnőtt firkákig címmel. A hóA közgyűlés befejeztével a Málta ház
nap utolsó hétvégéjén elűztük a telet
szentelése következett, Bíró István
Mohácson a busókkal, ahova csoporgörögkatolikus parochus atya által.
tunk ötvenfős busszal érkezett. MinImmáron már hagyománnyá vált fardenki nagyon jól érezte magát és a télsangi kézműves foglalkozásunkkal kapűzés is sikerült, mert mi már nagyon
csolódtunk városunk „Télűzés a mohvárjuk a tavaszt!
ácsi busókkal” című programjához.
Pintér Ágnes, Sánta Józsefné
A hónap közepén a Máltai Tanyaprogram keretében farMMSZ Makói Csoportja

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
FEBRUÁR SZENTJE: DAMIANI SZENT PÉTER
ÜNNEPE: FEBRUÁR 21.
Damiani Szent Péter 1007-ben született RaLEGENDA vennában, egy elszegényedett sokgyermekes
nemesi családban. Korán árván maradt. Fivére,
Damiani saját fiává fogadta – felvette testvére nevét azért
nevezték később Damianinak. Jogi tanulmányai mellett latint, írásművészetet is tanult.
Hatalmas tudással rendelkezett.
25 éves korában, már híres tanár volt. A szegényeket, rászorulókat mindig segítette, rengeteget imádkozott. Az Isten szemlélése arra
késztette, hogy elszakadjon a világtól és a mulandó valóságtól. Szent Keresztről elnevezett
Fonte Avellana-i kolostorba vonult. Kereszt
volt az a keresztény misztérium, amely minden másnál jobban vonzotta. „Nem szereti
Krisztust, aki nem szereti Krisztus keresztjét.”
Szigorú böjttel, vezekléssel, töltötte az életét, de érdekelte
a kolostoron kívüli élet is.
Súlyos véteknek tekintette az egyházi birtokok, hivatalok
adásvételét, a szentségek pénzért való kiszolgálását. 15
évig elvonultan élt a kolostorban, ahol a remeték elöljárójukká választották akarata ellenére. Nem maradhatott elvonultságban hatalmas műveltsége, tudása, vitakészsége
miatt. Kinevezték bíborosnak, Ostia püspökévé és grófjává.
Arra kényszerítették, hogy Rómába költözzön. Szent meggyőződése volt, hogy az egyházban uralkodó visszásságok,
csak az erkölcsök megszilárdításával és az egyházi intézmé-
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nyek erősítésével lehet megszüntetni. Szeretett volna viszszatérni a remeteség magányába. Úgy érezte a világi élettől elvonulva, sokkal többet tudna tenni, de felmentését
nem kapta meg. 1059-ben részt vett a római zsinaton,
majd Milánóba küldték.
1063-ban visszatért Fonte Avellánába a szerzetesekhez,
de a következő években is több feladatot kellett végrehajtania az Egyház szolgálatában.
Továbbra is küzdött az Egyház reformjáért, a
lelkek fejlődéséért és Istenszeretetéért.
Damiani Péter ellentmondásosnak tűnő módon megoszlott, a magány keresése és az egyház nagy problémáiban való tevékeny részvétel között. Meggyőződése volt, hogy minél
többet fáradozik egy keresztény önmaga megszentelődésén, annál inkább hozzájárul Krisztus egész Testének, azaz az Egyháznak épüléséhez.
Missziós tevékenysége közben lázasodott be egyik útján
és Faenzában halt meg 1072. február 22-én. Sírfeliratát
maga fogalmazta:
Aki Te vagy, az voltam én is,
ami vagyok, az leszel Te is,
kérlek, gondolj rám!
1828-ban megkapta az egyháztanító címet és még
ugyanazon évben szentté avatták.
Szalainé Bálint Rózsa
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ÉVKEZDÉS A KARITÁSZBAN
Január 31-ig éves beszámolót nyújtottunk
be a 2016-os évről - rend szerint - a SzegedCsanádi Egyházmegyei Karitásznak, és az
idei évre tervet a konkrét szolgálatainkról:
A csoportunk 2017-es tervei:
1./ Iskoláknak, óvodáknak kulturális támogatás
a közös programokra a belépő jegyek megvásárlásával, hogy a szegény családok gyermekei ne
éljék meg a kirekesztettséget, míg a többi gyer-

mek a kirekesztést.
2./ Húsvétra és Karácsonyra:- adománygyűjtés, melyet agapé és műsor keretében a templomunkban adunk át rászoruló családoknak, a
Pápay gyermekotthonoknak, és a két idősotthonban déligyümölcsédesség csomag ajándékozás szentképekkel a 150 bentlakó idős ember
részére ünnepi műsor keretében, a hajléktalan szálló részére (23 férfilakó) gazdag élelmiszercsomagot adományozunk, műsorral kedveskedünk.
3./ AzÉlelmiszerbank támogatásával a TESCO Makói Áruháztól megkapjuk minden nap az előző napról megmaradt, átlagosan 50kg-nyi
pékárut, zöldség-gyümölcsöt, melyek elszállítását, kiosztását megszervezzük.
4./ Felvesszük a kapcsolatot az ÉFEOSZ makói szervezetével, hogy lelki
támogatást nyújtsunk a közös imákkal.
5./A Nagycsaládosok makói csoportjával is együtt kívánunk működni,
hogy a támogatott nagycsaládosaink részére megfelelő ajánlást tegyünk a szervezetről. Ez által a nehéz sorban élő nagycsaládosaik is
élvezhetik a Nagycsaládosok Szervezete által nyújtott támogatásokat.
6./ Az Erzsébet programot népszerűsítjük a nagycsaládosok között,
segítve ezzel a nagycsaládosaink nyári üdültetését.
7./ Munkálkodunk azon, hogy Karitászpontot tudjunk nyitni, hogy
minél szélesebb körű legyen az emberek megszólítása az adományozásra, és az adományok kiosztása is folyamatos lehet.
8./ A Megyei Karitász által kihelyezett papír-brikettálót a nyár folyamán teljes kapacitásban működtetjük a nagycsaládosaink által.
9./ A Comunita Cenacolo világszervezettel kapcsolatot keresünk. A cél,
hogy a szenvedélybetegek gyógyítása irányába is tevékenykedjünk
Isten segítéségével.
10./ Levelezés börtönbe zárt elítélttel a Mécses Szeretetszolgálat tagjaként.
11./ A két idősotthonba és a hajléktalan szállóra rendszeresen eljuttatunk a Toronyirány, az Adásidő és a Palást című ingyenes újságainkból
3-3 példányt.
12./ A hajléktalan szállóhoz az év folyamán kitelepülünk agapéra és
közös programra.
Uram, adj erőt és alázatot a szolgáló szeretethez!

A JÓ HÁZASSÁG RECEPTJE –
SZIGETI MÓDRA
Február 12-én, vasárnap
délután rendezték meg a
Házasság hete programját a
Korona dísztermében. Jéger
Szabolcs az apátfalvi Szigeticsaláddal beszélgetett házasságról, a gyermeknevelésről és a
családról.
Az ötgyermekes Szigeti-család volt a Házasság hete ma esti
programja vendége. Szigeti Márton és felesége, Szigetiné
Mágori Szilvia 1998-ban találkoztak először. Szilvia az egészségügyben dolgozott: akkor találkoztak, amikor Márton édesapja a
kórházban volt.– Öt csodálatos gyermekünk van, boldog kapcsolatban és remek házasságban élünk – mondta Szilvia. Jolánta 7, Anna 10, Márton 12, Emese 15 és Réka 16 éves.
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A januári nagy hidegben a Megyei Karitász három
makói családnak juttatott csomagolt,préselt barnaszenet. Szintén a megyénk felhívására benyújtottunk nyolc nagy család részére pelenkatámogatási kérelmet, melyhez a DM – Drogéria Markt –
nyújt családonként fél évre elegendő Pampers
pelenkát.
László püspök atya Mága Zoltán művész úrral együtt adományoz nagycsaládosoknak és kisnyugdíjasoknak tűzifát. Makóról
hét kérelem került benyújtásra, melyhez 35 mázsa tűzifát a 9.
héten szállít ki a Megyei Karitász.
Benyújtottuk az Élelmiszerbank felhívásra az idei évre is a pályázatunkat élelmiszerekre a Tesco és az Élelmiszerbank felajánlásaira.
Az Élelmiszerbanktól sokféle, nagyobb mennyiségű jégkrémet
kaptunk, a Katolikus Iskola örömmel fogadta.
Plébániánk a JAG mellett Együttműködési Megállapodást kötött
a Galamb József és a Corvin Mátyás Szakközépiskolával a kötelező közösségi munkavégzésre, mellyel a diákok a szeretetszolgálatunk részesei lesznek.
A TESCO makói vezetősége engedélyezte részünkre a nagyböjti
tartós élelmiszergyűjtést, amely a TESCO-ban március 17-én és
18-án lesz, várjuk ott is Kedves Testvéreink adományait.
Minden hónap első és harmadik péntekén van közösségi találkozónk a Plébániánkon 16.30-18.45 óráig, ahol fogadóórát tartunk.
Legutóbb meghívtuk Marsiné Krisztinát a Nagycsaládosok Országos Egyesületének makói vezetőjét, akitől tájékozódtunk,
hogy makói szeretet-közösségükben 12 nagycsalád regisztrált
tagként, fő célkitűzésük, hogy színvonalas programokon a család együtt legyen: közös farsang, főzés, bicikli-túra, lovaglás,
kajaktúra, Mikulás-karácsony ünnepség, gyereknapok, nyaralás,
stb. Kriszta elmondta, hogy egyre nehezebb ezt a szemléletet a
családok körében elvárni, a gyerekek az elektronikai eszközök
függőségében szenvednek. Munkálkodnunk kell a támogatott
nagycsaládosainknál az értékek figyelmére.
Lehet az idén is a személyi jövedelemadó 1 %-át a Karitászt
Támogató Alapítvány javára felajánlani. Adószám: 19666275-143. Hálásan köszönjük!
Kovács Bálintné

A gyerkőcök édesapjuktól
örökölték a zene szeretet. –
Klarinétozok, szaxofonozok és
tárogatón is játszom – árulta
el Márton.
Sokan meglepődnek, azonban Szigetiék 18 évig próbaházasságban
éltek:
mint
mondták, 2016-ban házasodtak össze. S hogy mi a tökéletes
kapcsolat titka? – Az őszinteségre kell törekedni. Mindig mindent egymással beszéljenek meg a párok. Ne legyenek titkok!
Idejébe kell megbeszélni a jó és rossz dolgokat is. Sértődést,
sértődöttséget ne tartson senki magában – fogalmazott Márton.– Nagyon sok jó pillanatunk van, nem is tudnánk egyet kiemelni. Nagyon rossz, ha az ember csak egy nagyon boldog
dologra tud visszagondolni. Az a legjobb, ha úgy gondolnak
vissza az egész kapcsolatra, hogy az egész addigi élet egy nagy
boldogság – mondta a házaspár.
Gajáta Fanni
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• December 24-én délután 3 órakor imádság keretében osztottuk szét a betlehemi lángot. Az éjféli
szentmise előtt fél órával karácsonyi orgonamuzsika segített minket a ráhangolódásban. Az éjféli
misét a városi televízió közvetítette.
2016 évi plébániai statisztika: 59 főt kereszteltünk (28 fiú, 31 leány), 28-an voltak elsőáldozók, (14 fiú, 14
leány), 12 házasságkötés történt, római katolikus szertartás szerint 49 főt temettünk (szentségekkel ellátva
NAGYCSALÁDOS
11 fő).
KARÁCSONY
Január 14-én szombaton Antal József atyára emlékeztünk, halálának 20. évfordulóján. A Csanádvezér téri kápolnában ünnepi megemlékezésre került sor 16 órakor. 17 órakor pedig engesztelő
szentmisét mutatott be Gyulay Endre püspök atya.
2017 tavaszán bérmálás lesz templomunkban. Bérmaszülő, csak római katolikus, megbérmált személy lehet. Február 26-án, délután 4 órakor kezdődött a bérmálási felkészítő a plébánián. Várjuk a
többi alkalomra is a bérmálkozókat!
Január 3. hetében imádkoztak a különböző egyházak tagjai világszerte a keresztények egységéért.
ÚJVÁROSI PÁSZTORJÁTÉK
Az imahétbe Makó közösségei is bekapcsolódtak. Az istentiszteletek hétfőtől, szombatig egyaránt
17 órakor kezdődtek.
Február 2-án, csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Kálvária kápolnában 17 órakor tartottunk a szentmisét.
Február 3-án, pénteken 17 órakor a makói Egyházak éve programsorozat kertében Dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész tartott előadást a Korona Szálló földszinti termében, Értékekre nevelés címmel.
Idén is bekapcsolódtunk a Házasság hetének országos programsorozatába. Február 12-én vasárnap 17
órától a Korona Szálló dísztermében az apátfalvi öt gyermekes házaspárral, Szigeti Mártonnal és Szilviával
beszélgetett Jéger Szabolcs. Másnap, az esti szentmisét és a szentségimádást házaspárokért ajánlottuk
fel. 16-án, csütörtökön este 6 órától, a SZIGNUM-ban filmvetítésre került sor Tűzbiztos házasság címmel.
Február18-án, szombaton 14-órától a város hittanosainak farsangi mulatságot tartottunk az újvárosi
plébánián.
BALÁZSÁLDÁS
Március 1-én, HAMVAZÓSZERDÁN kezdetét vette a nagyböjti időszak. E szent 40 nap kiemelt ideje a megtérésnek, az imádságban való elmélyülésnek és a felebaráti szeretet gyakorlásának. Ez a kezdés szigorú böjti nap. este 6 órakor
szentmisét, majd taizéi imaórát tartunk. A gyerekeket a jóságliszt gyűjtésére hívjuk! Egyházközségünk
közös böjti szándéka, felajánlása: Makó városáért, a makói lelkekért.
Nagyböjt péntekjein közösen imádkozzuk a Keresztutat. Figyelem, kezdési időpont a szentmise előtt egy
órával, azaz 17 óra.
Gyónási lehetőség, szentmise, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása: Április 6., csütörtök 17.00. - Újvárosi Plébánia
kápolnája
Április 7., péntek 17.30. - Belvárosi templom
Lelki nap a Belvárosi Plébánián: Április 14., Nagypéntek 8.00-tól
ZARÁNDOKLAT MARIAZELLBE
A Belvárosi Plébánia zarándoklatot hirdet Közép-Európa
egyik legősibb búcsújáró helyére, az ausztriai Mariazellbe.
Utazás autóbusszal.
Időpont: 2017. július 3-6.
Program: a melki apátság megtekintése, Mariazell, kirándulás a környéken, városnézés Grazban.
Ár fejenként: 12.000 Ft + 100 Euro (útiköltség, szállás és
félpanziós ellátás, melki belépő)
A zarándoklat legalább 45 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezés: Baranyi Katinál vagy Fidelis nővérnél 12.000 Ft
előleg befizetésével. Szeretettel várjuk a kedves szülőket,
gyerekeket, családtagokat.

HITTANOS FARSANG 2017.

Diéta
Öreg bácsi és néni meghal, és felkerülnek a
mennyországba. Fent körülnéznek,
minden csodálatos.
Kék az ég, süt a nap, csiripelnek a madarak. Senki
sem fázik, senki sem éhezik. Amerre csak mennek boldogság
terem. Leülnek egy fa alá, és megilletődötten hallgatják az
angyalok kórusát.
Egyszer csak az öregember lekever egy nagy pofont az öregasszonynak, mire az megkérdezi:
– Ezt most miért kaptam?
– Ha nem lett volna az a nyavalyás diétád, már két éve
itt lehetnénk!
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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
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ANYAKÖNYVI HÍREK:
Elhunytak 2016. Karácsonyától:
Balázs János, Nagy Antal,
Joó Ferencné Koczkás Piroska,
Kiss Julianna, Búza Rita,
Gréczi Bálintné Kereső Lídia
Julianna, Nagy Sándor
Keresztelés és házasságkötés
nem volt.
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