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Húsvét

„A hit bizonyossága
legyen életünk mozgatója.”
(Ferenc pápa)
hitről, s meg is oszthatom ezt az ismeretemet másokkal, de
ha nem teszem meg a hit döntő lépését, a föltámadt KriszTalán észre sem vesszük, de óriási képzavar, tájékozatlan- tusra való ráhagyatkozást, lelkemnek nem lesz tartása,
szétolvad, mint a csokitojás a locsolkodó kisfiú zsebében.
ság és kulturális hiányosságaink törnek felszínre, amikor
Hajlamosak vagyunk ugyanis azt hinni, hogy keresztségünkgyermekeinknek, unokáinknak „nyuszitojást” adunk Húsvétra. Persze tisztában vagyok vele, hogy a népi hagyomá- től kezdve egyszer s mindenkorra hívők vagyunk. Ez csak
részben igaz. Nem spórolhatjuk meg az üres sírba való benyoknak is helye van magyar társadalmunk életében, de
azt hiszem, igencsak meglepődnénk, ha a kommersz csoki pillantást, s rajtunk múlik, hogy hitelt adunk-e a kétes hírű
Mária Magdolnák vagy épp a Jézust megtagadó Péterek
tojások, nyuszikák és báránykák heszavának. Mert nem elég elhinni
lyett az egyik vezető cukorgyár a
azt, hogy Isten létezik, hanem Istenlegkrémesebb tejcsokiból kezdene
ben, vagy még inkább Isten felé kell
üres sírokat gyártani, s piacra dobni,
hinnünk. Más szóval: hitünk nem
persze jól időzített reklámmal, termás, mint egy egyszerű, bizalomtelmészetesen akciós áron.
jes lépés, törekvés a föltámadt
Márpedig hitünk alapja néhány, a
Krisztus felé. A hit megmozdít és
korban hiteltelennek számító asszomagával ragad. Kiemel önmagunknyi szó, s a félelmükben bezárkózó,
ból, és beemel Istenbe.
majd hirtelen megnyíló apostolok
A
nyuszitojás
hamar
olvad.
Érdemes inkább az üres sír meltanúságtétele: a sír üres, Jézus él! Húsvétot követően az
lett dönteni.
Egyház ötven napon keresztül éppen ezt az üres sírt, s a
hozzá kapcsolódó, a föltámadt Krisztussal való találkozáso- Ima: Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér hozzánk
kat szeretné szemünk elé állítani.
Amikor hitről beszélünk, akaratlanul is hitigazságokra gon- Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál
dolunk. Ez az asszociáció túlzottan elméleti síkra tereli, s le nekünk,. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk
is szűkíti a hit értelmezését. Az egyház elindulásánál szó
sem volt ilyesmiről! Az első keresztények nem tanító jelle- a Szentlélekből, s elnyertük a megváltást Krisztus vére
gű megfogalmazásokról, dogmákról vagy hittankönyvekről árán. Aki veled él, és uralkodik a Szentlélekkel egyvitatkoztak, hanem egy személyes, életre szóló találkozás ségben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
Zoltán atya
élményét adták tovább. Sok mindent tudhatok ugyanis a

Nyuszitojás helyett

A világegyetem úti célja Isten teljessége, amelyet a feltámadt Krisztus, az egyetemes kibontakozás tengelye már elért.
Ezzel egy újabb érvet sorakoztattunk fel arra, hogy elutasítsuk az emberi lény bármiféle zsarnoki és felelőtlen uralmát a
többi teremtmény felett. A többi teremtmény végcélja nem mi vagyunk. Mindnyájan velünk együtt és rajtunk keresztül
a közös végcél felé haladnak, ez pedig Isten, a maga transzcendens teljességében, ahol a feltámadt Krisztus átölel és
megvilágít mindent. Az értelemmel és szeretettel felruházott embernek ugyanis, akit Krisztus teljessége vonz, az a feladata, hogy minden teremtményt visszavezessen Teremtőjéhez.
(Ferenc pápa: Áldott légy 83.)
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Jézust, csak jeleket láttak, amellyel már eljutnak a hitre. Amikor
az
üres sírhoz érkező és oda belépő János látta „az otthagyott
Hiszel a minket körülvevő, teremtő Istenben?
lepleket
és a kendőt, amely Jézus fejét takarta”, akkor hit ébIgen.
redt
benne.
Ez a hit, a feltámadásban való hit már megszületett
Hiszel a testet öltött Isten Fiában, Jézus krisztusbenne
azelőtt,
hogy a Feltámadottal találkozott volna.
ban? Igen.
Sötétségből a hajnali fény felé, összezavarodott hitünkből a
Hiszel a kettőjük szeretetlelkében, a túláradó Szentlélekben?
letisztult megerősödött hit felé.
Igen?
Induljunk el mi is ezen az úton, akarjunk tenni
De hát maghalt! Gyógyíthatatlan beteg! Már az
valamit, ahogy az asszonyok és apostolok is elinorvosok sem tudnak rajta segíteni!
dultak a bizonytalanságból és visszatértek igaz
Komoly anyagi nehézségekkel küzd! Hosszú idehittel.
je nincs munkahelye! Már harmadjára nem vet(Felhasználva Horváth István: Szívem első gondoték fel az egyetemre! Nem sikerültek a vizsgái!
lata c’ könyvét)
Összeroppan a munka súlya alatt; az elvárások
Néhány idézet a hitről:
teljesítésétől! A munkatársak folyamatosan
A „hegyeket mozgatni” hasonlat szándékosan
kikezdik, megszégyenítik! Az időjárás tönkretettúlzó kifejezés, az a célja, hogy az apostolok
te az egész termést! Nem talál semmi örömöt az
szívébe vésse a meggyőződést, hogy a hit száéletben ….
mára semmi sem lehetetlen. (Chiara Lubich)
Hol vagy Isten? Mi történt veled Jézus? Hogy engedhette ezt
Nekünk már akkor is nehéz hinni, amikor körülöttünk sötét
meg az Isten? Mi ez a lelki sötétség?
Igen, van hitünk, amely életünk nagypéntekjeiben és húsvétva- van, de a jobb lator még akkor is hitt, amikor Isten körül volt
sárnapjaiban egyre letisztultabbá és egyre erősebbé válik. Pont sötét. (J. H. Newmann)
A hit a legsötétebb éjszakában is meggyújthat egy gyertyát.
úgy, mint az apostolokban és az asszonyokban. Még a hajnali
sötétségben indultak el a sírhoz, először az asszonyok, majd az (Sangster)
ő szavukra az apostolok. A megélt eseményekben összezavaro- A hitről nem elmélkedni kell, hanem szívünkkel, lelkünkkel és
dott hitük sok-sok kérdést fogalmaz meg; vagy egyszerűen elné- értelmünkkel belevetni magunkat. (Linda Dillow)
A hívő ember nem ereszti el Isten kezét a sötétség miatt; sőt
multak, megsemmisültek.
Valós reggeli sötétség és az összezavarodott hit sötétsége.
éppen, mert sötét van, fogja meg jobban. (Prohászka Ottokár)
De úton vannak a szereplők, elindulnak, tenni akarnak valamit.
„Kora reggel, amikor még sötét volt” (Jn 20,1). Lassan világosoReiszné Surinás Piroska
dik, a hajnal fénye erősödik. Még senki nem látta a feltámadt

Hit útja

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
Aranyszájú Szent János: Húsvéti beszéd
Szentek között élő atyánknak, Aranyszájú Szent Jánosnak,
Konstantinápoly érsekének oktatása - a mi Istenünk, a dicsőséges
és üdvösséget szerző Krisztusunk feltámadásának
szent és tündöklő napjára.
Aki Istenfélő és Istenszerető, merítsen magának
hasznot ebből az oktatásból! Aki értelmes szolga,
menjen be örvendezéssel Ura örömébe! Aki az első
órától munkálkodik, vegye el ma igazságos bérét! Aki
a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással! Aki a hatodik óra táján jöhetett, ne ingadozzék,
mert semmivel sem károsodik! Aki a kilencedikig
késlekedett, álljon elő és ne habozzék! Aki a tizenegyedik órára érkezett, ne féljen késlekedése miatt,
mert nemeslelkű az Uralkodó, és az utolsót éppen
úgy fogadja, mint az elsőt. Letelepíti a tizenegy órakor érkezőt éppen úgy, mint az első órától munkálkodót. A későn
jövőnek kegyelmez, az elsőnek érkezésén örvend. Ennek megfizet, amannak ajándékot ad. A munkát elfogadja, a tudást becsüli,
a cselekedetet értékeli, az áldozatot dicséri. Mindnyájan bemennek az Úr örömébe, elsők és későbbiek, elveszitek jutalmatokat!
Gazdagok és szegények, mindnyájan örvendjetek! Komolyak és
könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot! Böjtölők és nem böjtölők, vigadjatok ma! Roskadozik az asztal, vegyetek róla mind-
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nyájan! Élvezzétek mindnyájan a hit lakomáját! Részesüljetek
mindnyájan a jólelkűség gazdagságából.
Ne panaszolja senki a szegénységet, mert feltűnt az új birodalom! Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert felragyogott a sírból a bocsánat! Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az Üdvözítő halála!
Hatalma alá hajtotta, és megsemmisítette a halált.
Leszállt az alvilágba, és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, mikor az megízlelte az Ő testét. Erre célzott Izaiás, mikor felkiáltott és mondta:
Az alvilág elkeseredett, mikor ott lent megjelentél.
Elkeseredett, mert vereséget szenvedett, mert szégyenben maradt, elkeseredett, mert halálos sebet
kapott, elkeseredett mert pusztulásnak indult elkeseredett, mert fogságba esett. Zsákmányul ejtette a
testet, és az Istennel találkozott, zsákmányul ejtette
a földet, és az ég állt előtte, zsákmányul ejtette azt, amit látott,
és elbukott azáltal, amit nem látott. Halál, hol a te győzelmed?
Alvilág, hol a te fullánkod? Föltámadt Krisztus, és elbuktak a gonosz lelkek. Feltámadt Krisztus és örvendeznek az angyalok. Feltámadt Krisztus és diadalmaskodik az élet. Feltámadt Krisztus és
semmivé lett a halál a sírnál. Feltámadt Krisztus a halálból és elsőszülött lett a holtak közül. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké! Amen.
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„Húsvéttalan a magyarság”?
Örömre hív a „HÚSVÉT REGGELÉN” c. vers
Ady Endre egyik sorát szánom figyelemfelkeltésül írásom elé. A Palást olvasói már
megszokhatták, hogy istenes/istenkereső
versről és értelmezéséről vagy ikonról olvashatnak ezen az oldalon, ám most nem
csak erről lesz szó, hanem világképünk alakulásáról/alakításáról is. A mai, vidám húsvéti reggelen a Feltámadás örömhírét vettük, így nehéz lenne olyan verset olvasni,
ami
a
(magyar)
lemondó-busongóvilágfájdalmas költői mentalitáshoz illik.
Pedig ezek a versek vannak többségben, de
azért mégis akad kivétel!
Húsvéti versekhez több típust sorolunk.
Vannak locsolóversikék, rigmusok, vagy
vannak a nagyhét eseményeit bemutató
komoly költemények: talán ezek a legmélyebb, legképszerűbb alkotások – gondoljunk csak Pilinszky Négysorosára, Apokrifjére… Ez utóbbin belül a versek újabb típusa a
bűnbánatról szól.
Ezekkel a gondolatokkal – mind a
költők, mind az olvasók – könnyen
tudnak azonosulni,
ám vidám verset
találni nem egyszerű.
Jézus életének tragikuma azt mutatja
meg
számunkra,
hogy a feltámadást
mindig meg kell előznie a szenvedésnek, a
Golgotának – áldozat és fájdalom nélkül
nincs megdicsőülés; az Isten fiának is szenvednie kellett a keresztre feszítéskor, hogy
SZERETETBŐL elhozhassa számunkra az
örökkévalóság, a halhatatlanság reményét.
(A Passió c. Mel Gibson-film igazán hitelesen tárja elénk a „véres” valóságot…)
De most, húsvétkor köszönt be az igazi ünnep, a feltámadás hirdetése. Ez pedig legyen vidám, ünnepléstől hangos, teljes
pompájában ragyogó. Ahogy Balogh Miklós
versének elején olvashatjuk:
„Zengjen ma hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének! […]
Ég, föld derüljön fel ragyogva:
Feltámadott! Feltámadott!”
A refrén sorai minden versszak végén hirdetik: az örök élet legyőzte a halált.
A 2. versszakban a természet emberi testet
ölt, majd a Szent Ferenc Naphimnuszából
ismert alázattal hirdeti:
„Áldott legyen a szó, mit a szellő mondott!
Zizegve beszélik egymásnak a lombok:
Feltámadott! Feltámadott!”
A 3-4. vsz.-ot az „Asszonyok az üres sírbolt

FIGYELMESSÉG

előtt” cím foglalhatná össze. A a 3. vsz-ban
az asszonyok közelednek, hogy bebalzsamozzák a halott testét – még semmit nem
tudva a feltámadásról… Mégis milyen szép,
amint párbeszéddé változik a képi jelenet a
következő sorral – újra csak az ünneplést
éltetve:
„- Te néma bánat, nyílt örömre változz!
Győzelmi dalként szállj az ég Urához”
A negyedik szakaszban pedig már a bizonyosság jelenik meg:
„Nézd, ott a sir, az Úr akarta, s ímhol
Örökélet bölcsője lett a sírból...
Lehullt a kő: helyén az égbe látunk,
A sir üzen: halál, remélve várunk!
Szegezd nyilad bár az ember szívének,
Fülünkbe cseng mindig az angyalének:
Feltámadott! Feltámadott!”
A bűnbánattal szemben a feltámadásról
lehetetlen személyes tapasztalatból írni, az
üres sírról pedig – átélhető módon – éneket
zengeni kevesen tudnak. Ez a vers ebben is
kivétel. A szerző itt
az
asszonyokkal
mesélteti el a látványt – ezzel hitelesíti a történéseket.
A húsvétból a leglényegesebbet,
a
Megváltás örömét
emeli középpontba
a következő strófa.
Azt az örömhírt
hirdeti, ami az
egész
életünket
meghatározza. A Fiú ugyanis ÖNFELÁLDOZÓ
SZERETETBŐL szenvedte el értünk a kereszthalált, hogy nekünk örök életünk lehessen.
„Út lett a sir egy szebb, dicsőbb hazába. [...]
E mennyei varázsszó szüljön ujjá…”
Most, miután véget ért a böjt és a szent
három nap, húsvétkor még inkább nyilvánvaló, hogy KRISZTUS, aki ÉRTÜNK ÁLDOZTA
FEL ÖNMAGÁT, „FELTÁMADOTT”, s MEGVÁLTÓ KIRÁLYUNK lett. Ezt a katarzist élhettük át akkor, amikor Jézus szenvedésének
idejét jelenítettük meg, ill. énekeltük a passióban, vagy Jeremiás siralmait hallgattuk
nagypénteken. Most azonban az ünneplés
öröme jött el – keretbe foglalva másodszor
is elolvashatjuk az első versszakból ismert
örömre hívó sorokat:
„Zengjen hát hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva,
A Golgotának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!”
Mészáros Ildikó
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Balogh Miklós:
HÚSVÉT REGGELÉN
Zengjen ma hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva,
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva:
A Golgotának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!
A szellő susogva hogy átmegy a tájon,
Könny csillog utána ezernyi fűszálon.
Érinti az erdőt, lombját az olajfa
Megrezgeti vígan, s bólintva lehajtja...
Áldott legyen a szó, mit a szellő mondott!
Zizegve beszélik egymásnak a lombok:
Feltámadott! Feltámadott!
De ah, amott, zöld selymén a rétnek,
Galileának özvegy női jőnek...
Kezükben balzsam, sok jó illatú,
Szemükben némán ott virraszt a bú...
- Te néma bánat, nyílt örömre változz!
Győzelmi dalként szállj az ég Urához:
Feltámadott! Feltámadott!
Nézd, ott a sír, az Úr akarta, s ímhol
Örökélet bölcsője lett a sírból...
Lehullt a kő: helyén az égbe látunk,
A sír üzen: halál, remélve várunk!
Szegezd nyilad bár az ember szívének,
Fülünkbe cseng mindig az angyalének:
Feltámadott! Feltámadott!
Töröld le könnyed ember, nem vagy
árva,
Út lett a sír egy szebb, dicsőbb hazába.
Csak légy erős, csak légy szilárd a hitben,
Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten.
Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá,
E mennyei varázsszó szüljön ujjá:
Feltámadott! Feltámadott!
Zengjen hát hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva,
A Golgotának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!
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Negyvenen adták elő a virágvasárnapi passiót
Felemelő zenei élményben volt részük ma a makói belvárosi katolikus templom híveinek. A Szent István Ének- és
Zenekar tagjai a 9 órás szentmisén Jézus szenvedéstörténetét adták elő. Az ünnep barkaszenteléssel és körmenettel kezdődött, és az egyház szívének számító nagyhét eseményeit vezette be.
A nagyböjti időszak kezdetének számító Hamvazószerda
óta készült 40 diák és felnőtt, hogy a több mint félórás zenés-énekes előadást a lehető legtökéletesebben adják elő.
A passió Jézus szenvedéstörténetét meséli el és a Húsvétot
megelőző vasárnap mutatják be a katolikus templomokban, általában énekes formában.

gatók minél teljesebben élhessék át az élményt. Az előadás
tagjai több héten át készültek a bemutatóra. Az idén a
Szent Máté evangéliuma szerinti változat hangzott
el, Reiszné Surinás Piroska karvezető irányításával.
A makói belvárosi templomba járó hívek már jól ismerik és
szeretik a vasárnap délelőtti ifjúsági miséket, amelyeken
kéthetente a zene- és énekkar ad elő. Lelkesítő hatású,
hogy Pálfai Zoltán atya is aktívan részt vesz az előadásokban, és szívesen énekel. Már többször vállalta Jézus szerepét a passióban, ez az idén is így történt.
A főbb szerepekben az egyházközség tagjai és családok
szerepeltek, ezért komoly közösségformáló erő is volt a
felkészülés. Ennek jelentőségét a plébános is kiemelte a
virágvasárnapi szentmise befejező mondataiban.

Néhány esztendeje ez a produkció Makón már zenekari
kísérettel és dramatikus játékkal is kiegészült, hogy a hall-

Szabó Anita

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ 2017.
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
meghalt, nem tudja meggyógyítani.
Jézus azonban tovább
megy, és visszahozza az életbe a leányt, bár senki sem számít
erre, nem kérik rá. Ez Krisztus igazi csodája, és ezt
Ezt a kijelentését Jézus Lázár feltámasztása
fogalmazza meg Lázár feltámasztása előtt: „Én
előtt mondja testvérének, Mártának. Krisztus sok
vagyok a feltámadás és az élet…”. Ő azért jött,
beteget meggyógyított, sok megszállottat megtiszazért lett emberré, hogy feltámassza az elesett
tított, de csak három embert támasztott fel. Jairus
embert. Ezért történik így a három feltámasztás,
leányát, a naimi özvegy fiát és Lázárt. Közös a hámert Krisztusnak ez a fő küldetése, ezért nem kell
rom történetben, hogy a gyógyításokkal és ördögkülön kérni. Nekünk sem kell kérni, mert értünk,
űzésekkel ellentétben a feltámasztásra nem kéri
értem is önként megtette, engem is feltámaszt
senki Jézust. Azokat teljesen önszántából, belső
minden gyónásban, minden szentáldozásban,
indíttatásból teszi. S hogy erre miért nem kéri senminden húsvétkor. Nekünk az a dolgunk, hogy
ki? Talán, mert nem gondolják, hogy képes rá,
engedjük neki, hogy minket is feltámasszon bűnevagy csak nem jut eszükbe. Az ember addig keres
inkből, és életünket újra az Atya felé terelje.
gyógyírt, míg él a beteg, ha már meghalt, akkor már nem kell
Ámen.
keresni. Jairus esetében is ez történik: Mikor már meghal a láMartinek Zsolt - görögkatolikus pap
nya, akkor üzennek neki, hogy ne fárassza a Mestert, mert már

„Én vagyok a feltámadás és az élet…” (Jn11,25)

Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon!
Az ikonon központi jelentőségűvé lép elő Krisztus, amint megragadja Ádám és Éva kezét, és
kiemeli őket a sírjukból. Az a tény, hogy Krisztus
leszáll a Hádészbe, belép minden ember kétségbeesésébe, arra a helyre, ahol a személy egzisztenciális halála létrejön. Ahhoz, hogy minden
ember kilépjen a gyötrelmes sötétségből, előbb
szét kell törnie a sötétség kapuit. Olyan lehetőséget teremt mindenki számára, hogy a sötétségből, magányból, kétségbeesésből
kivezesse úgy, hogy a személyes közösség kialakuljon anélkül, hogy a személyes
szabadság eltörlődne. „Krisztus nem csak egyszer született a sötétbe és nem csak
egyszer szállt le a poklokra, hanem azóta is újra képes megszületni személyestársadalmi sötétségünkben, és újra képes leszállni egzisztenciális poklunkba,
hogy onnan kiszabadítson.”
Lélegzetelállító pillanat, amint bennünket is megragad Krisztus, hogy kiemeljen jelenlegi helyzetünkből. Az egyház igehirdetése ebből az alapvető tapasztalatból indul. Krisztus feltámadása garancia a mi üdvösségünkre. Meg vagyok mentve, most már csak fel kell vennem az ÚJ élet ritmusát: ez a krisztusi
élet. Ezt az életet a jelen idő teszi folyamatossá: Én bízom Isten irgalmában, meg
vagyok váltva.
A holdnak nincs fénye a nap nélkül, mi is sápadtak vagyunk Krisztus nélkül.
Ez történik velünk is- nincs saját fényünk. Ha nem vagyunk elég közel Jézus Krisztushoz, nem tudunk ragyogni, nincs Élet bennünk. Amikor Krisztussal közösségben vagyunk, akkor Krisztus világosságát árasztjuk szét.
A szent olyan bűnös, aki minden nap megtér, aki folyamatosan kísértésben
és megpróbáltatásban él. A szent olyan, aki saját példáján keresztül a többiek
számára megtapasztalhatóvá teszi, hogy ő Istenben hisz. Én együtt sugárzom-e
Krisztussal? Ha valaki találkozik velem észre veszi-e hogy én Krisztusé vagyok? Mi
tükrözi bennem Krisztus fényét?
Kötelességem, hogy ne rejtsem véka alá a világosságomat. Krisztus világossága elérkezett számomra a keresztségben, húsvét éjszakáján felerősödik, hiszen
a pap hív: „Jertek merítsetek fényt a soha le ne alkonyodó világosságból…” Krisztus feltámadásakor engedjük, hogy felerősödjön bennünk ez a fény és ragyogó
hirdetői legyünk a szent feltámadásnak.
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Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében
égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
LITURGIKUS REND
Húsvét vasárnap: 10.00h Szent Liturgia, pászkaszentelés
Húsvét hétfő: 7.30hUtrenye8.30h Szent Liturgia
Húsvét kedd: 18.00h Szent Liturgia
Vasárnapokon7.30 órától Utrenyét, 8.30 órától
Szent Liturgiát végzünk.
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Társnak lenni Jézus szenvedésé- Kiss-Rigó László mutatott be szentmiben – keresztút Szegeden
sét a „Vitorla” közösségvezető képzést
Az újszegedi Szent Erzsébetlezáró hétvégén
templomból indultak, és a város
tizennégy pontján megállva Krisztus
keresztútjáról, haláláról és sírba
tételéről elmélkedtek a szegedi keresztút részvevői április 7-én, pénteken.
„A keresztények iránytűje a keresztre feszített Krisztus követése;
nem egy meg nem testesült istené, hanem a hús-vér Istené, aki
magán viseli testvéreink sebeit.” Ferenc pápa ezen gondolatával
szólította a híveket a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség a
keresztútra.
Köllő Sándor egyetemi lelkész beszámolója szerint Szegeden régóta hagyomány, hogy a virágvasárnap előtti pénteken városi keresztutat hirdetnek; és nincs rögzítve, hogy honnan indul, és hol
fejezik be, hiszen a cél, hogy bejárják a várost. Tavaly Alsóvárosról indultak, más alkalommal a dómtól vagy Felsővárosról, idén
pedig Újszegedről. A szegedi egyetemi lelkészség keresztútján
többnyire fiatalok és a szegedi plébániák hívei vesznek részt, de
évről évre sokan érkeznek és kapcsolódnak be a környező településekről is.
Az idei szegedi városi keresztúton minden állomáson más és más
közösség vezette az imádságot: a páli szeretethimnusz mondatainak segítségével elmélkedtek.
Az Egyházban ismét újból virágzik a keresztút hagyománya. Kialakult, hogy a templomokban kezdték el imádkozni, végigelmélkedve Krisztus szenvedésének útját.
Forrás és kép: Szegedma.hu
Magyar Kurír

Április 8-án fejeződött be a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája
által szervezett „Vitorla” közösségvezető képzés. Az ünnepi
szentmisén Kiss-Rigó László megyéspüspöktől huszonhat fő vehette át a tanúsítványt.
A képzés célja az volt, hogy a plébániákról érkezett teamek képessé váljanak a helyi plébániájukon ifjúsági közösségek létrehozására. Egy év alatt, hat hétvége keretében olyan kompetenciák, ismeretek elsajátítására volt lehetőség, mint a meghívás és
közösségvezetés, korosztályismeretek, motiválás, imádság és
evangelizálás, játékpedagógiai elemek, tervezés, valamint kommunikációs készségek. A résztvevők külön lelkigyakorlaton vettek részt, amely a képzés egyik legmélyebb és leghangsúlyosabb
eleme volt.
A képzésre jelentkezők szakmai és egyházmegyei teamet alkotva olyan erős kapcsolatot építettek ki egymással, amely továbbra is közös programokra és további tervekre motiválja őket.
Utak és jövőkép a fiatalok nevelésében címmel rendezik meg
május 27-én, szombaton az első egyházmegyei
ifjúságpasztorációs konferenciát. Ezen a „Vitorla” képzésen
résztvevők is bemutatkoznak, de a résztvevők az előadások mellett a pasztorális életben bevált gyakorlatokat is megismerhetik.
A képzés a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Renovabis Alapítvány jóvoltából valósult meg.
Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

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
Április szentje:
Cottolengo Szent József Benedek
Ünnepe: április 30.
LEGENDA

zösségeket is, melyek szolgálatával mindezek az intézmények működni tudtak, biztosítva mögöttük az imádkozó, vezeklő közösségeket is. A kongregációk közt, amelyet
alapított, legnagyobb a Cottolengo Nővérek
kongregációja 352 házzal, több mint négyezer taggal. Végül, a sok munkától kimerülve, amit önkéntes vezekléssel is tetézett 56 éves korában,
tífuszban halt meg.
Amikor halálát érezte, az egyik nővér sírva kérdezte tőle: „Atya! Mi lesz velünk?!” Így válaszolt a nővérnek.
„Legyetek nyugodtak, ha a mennyországba leszek, ahol
mindent megtehetünk, többet fogok segíteni nektek, mint
amikor köztetek voltam. Belekapaszkodom a Szűzanya köpenyébe és szememet nem fordítom el rólatok.”
Utolsó szavai is a zsoltárt idézték: „Vigadtam, mikor nekem azt mondották: Az Úr házába fölmegyünk!” (122. zsolt.)
XI. Piusz pápa 1934. március 19-én avatta szentté.
A „jóság szentjének” nevezte.
Ima: Istenünk, a te benned bízókat atyai bőkezűséggel segíted. Szent József közbenjárására add, hogy az
elhagyott szegény testvéreinken segítsünk, és az irgalmasoknak megígért jutalmat elnyerjük. Krisztus a mi Urunk
által.

Giuseppe Benedetto Cottolengo Itáliában, egy
piemonti kis városban, Brában született 1786. május 3-án.
Mélyen vallásos szülők elsőszülött fia volt. Őt, még tizenegy testvér követte. Közülük még két fiú lett pap. Az egész
családra nagy hatással volt édesanyjuk rendkívüli szeretete
a szegények és a betegek iránt. A papi hivatást választotta.
1811-ben Torinóban szenteltek pappá. Isten arra választotta, hogy a nagyvárosi szegények apostola legyen. A legnyomorultabb és a legelesettebbek közt is van megoldás:
az irgalmas szeretet. Teológiai doktorátust szerzett, majd
kanonok lett. Kilenc évig szentmise – zsolozsma – prédikálás – gyóntatás volt életének nagy része, szabad idejét a
szegények gondozására fordította. A nép úgy hívta őt,
hogy „a jó kanonok”.
1828-ban szükségkórházat nyitott a nincstelenek
számára, de a hatóságok betiltották. József természetes
derűvel fogadta a kilakoltatást: ,,Felénk az a szokás, hogy a
káposztapalántát átültetik, hogy jó nagyra nőjön!'' - mondta - és átköltözött a Valdocco városrészbe, Torino nyomornegyedébe és Páli Szent Vince oltalmára bízta új lakát. A
„Gondviselés Kis Háza” ezt írta ki az otthon kapuja fölé,
melyből csodálatos intézmény fejlődött. Tízezer beteg részesült kezelésben. Megalapította azokat a férfi és női kö- Szalainé Bálint Rózsa
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Látrányiné Putnoki Ágnes
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HA ISTEN VELÜNK, KI ELLENÜNK?
( Róm.8.31.)

A Szent Erzsébet Karitász csoport nagyböjti adománygyűjtése és -osztása
Ismét a TESCO-ban gyűjtöttünk. A makói Tesco Áruház
vezetője az első telefonra engedélyezte! A vásárlók szívére
akartunk hatni! Aki elutasító volt a felkérésünkre, tudomásul
vettük, de nagyon finoman unszoltuk a jócselekedetre:
„Mennyei kincseket gyűjtetek az adakozással!” Amin egyesek
megdöbbentek. A végeredmény: a viszonylag kevés vevőből kb.
ezer fő ajándékozott, közöttük az egyházközségünk ott vásárló hívei is. Az Élelmiszerbank Egyesület is a kérésünkre azonnal megítélt 1.800 kg
tartós élelmiszert, melyet szintén első szóra a Váll
-Ker Kft fuvarozott le Budapestről.
A csomagok összeállításához is kaptunk külsős
segítségeket! Az adományozott 100 nagycsaládnak kétszáz csomagot készítettünk, mert nem fért bele egy nagymérető nylon
zacskóba a sok adomány, az 1-2 fős családoknak 60 nagy cso-

mag készült. A Hajléktalan szálló lakóinak is gazdag 23 élelmiszerpakk készült.
Az adományosztáskor, április 4-én a templomunkban szokásosan összegyűltünk. Zoltán Atya köszöntője után karitász
csoportunk külső segítőkkel (többek
között Szűcs Sebestyén, Veréb Dávid) előadta Máté evangéliumából a Passiót. A
csomagosztás után agapéval zártuk az örvendetes
napot.
Másnap a két idősotthon 150 lakóját ajándékoztuk meg a Zrínyi
Óvoda által készített húsvéti tojástartóba helyezett csokoládéval és szentképpel, majd a Hajléktalan Szállóra is kimentünk a
nagy élelmiszerpakkokkal. Mindhárom helyen
előadtuk Máté evangéliumából a Passiót, melyet
meghatódva fogadtak a lakók. Aki az ő tulajdon
Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt
mindent minékünk? (Róm.8.32.)

Kovács Bálintné

kapcsolatok kialakítására való képességét és történelmi tudatát. A
civilizáció árucsere forgalma a gazdaságon túl társadalmunk lelki alapjaiba is beépült, gyarmatosította szívünket. Minden kicserélhetőnek
tűnik, az emberek közötti kapcsolatok is. Történelmi emlékeink terüleSzeretett magyar hazám parlamentje váratlan ajándékkal lepte meg
tén sem az erkölcsi felelősség az iránymutató, egyre inkább az objeknemzetünket.
Vészterhes és nemzeti kultúránktól, hagyományainktól idegen időszak tívnek beállított ártatlanság.
Az életünket magával rántó szédületes felgyorsulás, a fogyasztás, a
után 2017-ben és ezt követően munkaszüneti nappá nyilvánította
divatok követhetetlen változásai, semmiféle konkrét szemlélet kialakíNagypénteket.
tását nem teszik lehetővé. Csak követjük az eseményeket.
Úgy 50 évvel ezelőtt tanúja voltam három nagy magyar beszélgetéséGyermekkori fantáziaképeinkhez sem fordulhatunk, mert
nek. Egy szobrászművész, egy drámaíró és egy költő beszélgettek.
A drámaíró vetette fel: Az emberi élet műfaját tekintve dráma. Bizony- játékautomatákkal megfojtottuk őket, mielőtt kialakulhattak volna.
A tömegmédiumok információáradata sem csupán a felvilágosítást
gatta, hogy a szeretet drámai, mert ha az ember igazán szeret, kiszolszolgálja, hanem éretlenséget is szül, mentesíti az embert, hogy önállógáltatja magát, belehal a szeretetbe.
an értelmezze a történteket.
A kereszt sötétségében az Istentől elhagyatott, bár az Atyát soha el
nem hagyó Fiú kiáltásával megvalósul Isten közelsége, „Aki megközelít- Az ember nem önfeledten él, mint az állat. Az ember önmagára eszmél, örömét leli abban, hogy önmagát alakítsa. Végső
hetetlen fényben lakozik”. A szeretetnek ebből az egysoron minden ember elé odanyílik a tökéletesség kihívása:
másra találó diadalából született Húsvét öröme.
„A mindenséggel mérd magad”! Jézus, amikor az ember
Napjainkban tanúi vagyunk Európa erkölcsi kimerülésérendeltetését és a tökéletesség mércéjét tisztázza, vakmenek. Sőt az erkölcsi gondolkodás teljes felfüggesztésének
rően így fogalmaz: „Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti
lehetünk tanúi. Ez a szemlélet minden kérdést az egyén
mennyei Atyátok tökéletes”. Nem erkölcsi törvényt közöl
világába utal, és minden egyetemes fogalmat gyanús
ez a parancs, hanem kegyelmi erőt. Isten tökéletességével
szemmel néz. Az erkölcsi tehermentesítéssel foglalkozik,
az lehet tökéletes, akiben Isten kegyelme működik.
tompítja az együttérzés kézzelfogható megnyilatkozásait,
Emberi életünk, keresztény életünk pedig küldetésszerűen
ugyanakkor álmodozva nagy igazságokról szónokol.
nem
önkéntes
jellegű, hanem tényszerű, éspedig lelkiismereti háttérHiányzik-e nekik a Közel-Keleten bölcsőjében haldokló kereszténység?
rel, vagyis felébredt felelősségtudattal a teremtett világért és egymáHiányoznak-e nekik a népesedési egyensúlyát vesztett Nyugaton az
sért; valamint erkölcsi bizonyossággal, amely az egészséges lélek sajátanyaméhben elpusztított magzatok?
ja,
amely mindig-érvényes normákhoz igazodik, normakövető, tehát
Napjainkban felmerül az a kérdés is, nyugtalanítja-e kereszténységünnormális.
ket az ártatlanul szenvedők sorsa? Az üldözött keresztények és más
Máltai vezetőként tudom, hogy társadalomkritikai éberségű kereszüldözöttek sorsa?
A kereszténységnek kötelessége lenne, hogy a szenvedésre való érzé- ténységre van szükség, amely Jézust osztatlan szívvel követi, és az éhekenységgel, a rábízott igazság erejével harcoljon egy mindenkire érvé- zőkben, szomjazókban, idegenekben, mezítelenekben, fogvatartottakban Urunkat szolgáljuk, Urunkkal találkozunk. Ha jól értem a Biblia
nyes erkölcsért. A felejtésnek mindig következményei vannak. Nem
intéseit, Jézus útmutatásait, akkor Isten és ember titokzatos szövetséveszítünk-e el valamit emberségünkből, ha engedünk a felejtésnek?
Mert életünknek nem csak felszíni története van, hanem mélytörténe- ge abban tapasztalható meg, ahogyan mások szenvedéséhez viszonyulunk. Irgalmasrendi szerzetesként kérdezem: Van-e nagyobb lehetőséte is van, s azon mélységes sebet ütnek a tragédiák.
ge a szegénynek, a betegnek az irgalmasok ajándékánál, akik Istenes
Feljajdulunk, mi zajlik Európában és az európai kereszténységben?
Nem Európában hirdették-e először nyilvánosan „Isten halálát”? Nem Szent János példájára irgalmas szeretettel szolgálnak. Szeretettel,
amely kiszolgáltatja magát, irgalommal, amely védettséget is garantál?
ugyanitt, Európában készítenek-e föl minket már jó ideje az „ember
2017 Húsvétján, Szent László királyunk évében, akiben a nemzeti eszhalálára”?
mény
kereszténnyé lett.
Csak néhány tünetet jelzek. Európa modernizálódási folyamatai nem
P. Kozma Imre OH prior
megerősítik, hanem gyengítik az ember egyediségét és a személyes
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

Nagypéntek a szeretet
drámája! Húsvét a szeretet
diadala!
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A gyerekeket a Nagyböjt folyamán jóságliszt gyűjtésére hívtuk! Egyházközségünk közös böjti szándéka, felajánlása:
Makó városáért, a makói lelkekért.
Nagyböjt péntekjein közösen imádkoztuk a Keresztutat.
Március 13-án hétfőn 15 órakor került sor a Hagymaházban Veres József ikonfestő kiállításának
megnyitójára.
Nemzeti ünnepünkön 9 órakor mutattuk be a szentmisét magyar hazánkért. a városi megemlékezés 11 órakor kezdődött a Kossuth-szobornál.
BÉRMÁLKOZÓK 2017-BEN
Idén is rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház technikai
száma: 0011. Részletek a kihelyezett szórólapokon találhatók.
Idén is csatlakoztunk az országos tartós – élelmiszergyűjtéshez. Április 4-én, kedden 17 órától került sor a tartósélelmiszercsomagok kiosztására a templomban. Megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik a rászoruló
családok számára, élelmiszer adományokat hoztak, vagy a csomagolásban és szállítmányozásban
részt vállaltak.
Április elsejétől az esti szentmisék este 7 órától kezdődnek. Templomunk nagytakarítása április 8án (szombaton) reggel 8 órától volt. Hálás köszönet a segítségért!
Plébániánk a templom előtti téglaburkolat és a templomkapu kicserélést tervezi. Ezért a virágvasárnapi és húsvéti perselyadományokat erre a célra fogjuk fordítani.
BARKASZENTELÉS ÚJVÁROSON

Virágvasárnappal kezdődött a nagyhét, ezzel elérkeztünk az egyházi év szívéhez. A Szent Három
Nap liturgikus ünneplésünk és egyben egész életünk forrása és csúcsa. Nagycsütörtökön 16 órára

kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket a plébániára. Nagypénteken tartottuk egyházközségi lelki napunkat. Húsvétvasárnap
a reggeli szentmisében ételszentelést tartunk, a mise után pedig tojáskeresés lesz a templomkertben.
Április 22-én, szombaton a szegedi dómban kerül sor az országos Irgalmasság Konferenciára, akik szeretnének részt venni kérjük iratkozzanak fel a templom kijáratánál.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportja csatlakozik a Görög-katolikus egyházközség 2017. április 29-i (szombat) zarándoklatára Máriapócsra. Útiköltség 6.000 Ft/fő.
Jelentkezni lehet a szervező Biró atyánál a Parochián (Erdélyi püspük utca), vagy a Máltaiaknál is. Csatlakozna hozzánk? Sok szeretettel hívjuk és várjuk új önkénteseinket.
BARKASZENTELÉS BELVÁROSON
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportja Makó Liget u. 3. 62/670-757
Azzal a kéréssel fordult a városhoz a Szent István Király plébánia, hogy az járuljon hozzá a
katolikus temető útfelújításához. A munka 12 millió forintba kerülne. Az idén legrosszabb állapotban lévő, azaz a ravatalozó és a
kápolna környéki utakat tennék rendbe, s a munkálatokhoz a püspökségtől is 3 milliót szeretnének kapni. A városi képviselőtestület
megszavazta a vissza nem térítendő támogatást.
Melyik a kakukktojás?
- a. Petőfi
- b. Ezüst
- c. Arany
Nyuszika a rókalyuk felé sétál. A lyuk előtt játsszanak a
rókacsemeték.
Odaszól a nyuszika: - Kisrókák, itthon van az anyátok?
- Nincs - válaszolják a rókák.
És az apátok?
- Az sincs.
És akartok-e egy óriási nagy pofont?
Nyuszika megy az erdőben. Hirtelen rátámad a farkas.
Már majdnem felfalja, amikor hirtelen egy közeli fáról
leugrik egy álarcos, fekete ruhás alak és kardjával egy
hatalmas Z betűt hasít a farkas hátába, aki ebbe bele is
döglik.
A nyuszika hálásan felsóhajt:
- Köszönöm Zuperman!
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Áldott, Kegyelemteljes Feltámadási Ünnepet
kívánunk az egyházközségünk
minden tagjának, olvasóinknak!
Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztő: Szűcs Tamás
Tördelés: Hudák Szabolcs
Fotó: Majoros Márton,
Mészáros Ildikó
A szerkesztőség címe:
Szent István Király
Plébánia
6900 Makó,
Szt. István tér 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637
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ANYAKÖNYVI HÍREK:
Kereszteltek Nagyböjtben: Pohl Hanna
Luca, Zsikai Zádor Péter
Elhunytak Nagyböjtben: Szigethy Antónia Lujza, Szántai Sándorné Takács
Piroska, Szabó Imre, Bugyi Albertné Dr.
Jáksó Erzsébet, Csávás Sándorné Kádasi
Irén, Csávás János, Baka Mária,
Rakonczay János, Cserha Gyuláné Erdei
Viktória
Házasságkötés
nem volt.
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