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Pünkösd

„A Szentlélek, a szeretet végtelen köteléke, aki
bensőségesen jelen van a világmindenség szívében,
új utakat nyit és új utakra indít.” (Ferenc pápa)
VIGASZTALÓ VIGASZTALÓ?
A Szentlelket sokféleképpen megszólíthatjuk, s több szimbólum utal rá a Szentírás lapjain. Ő a harmadik isteni személy, Jézus
elnevezése szerint a „Paraklétosz” (Vigasztaló, Pártfogó) és az
„Igazság Lelke”, az újszövetségi könyvekben pedig az „Úr Lelke,
Isten Lelke, a dicsőség Lelke és az ígéret Lelke”. Szimbólumai: az
élő víz, az átformáló tűz, a homályos vagy világító
felhő, a galamb, az olajjal való megkenés és a kézrátétel.
Ezek közül talán a leginkább félreérthető a Vigasztaló elnevezés. Szó szerinti fordításban ilyesfélét jelent: „a maga mellé hívott”. A kifejezés eredetileg egy jogi fogalmat jelölt, mégpedig arra a személyre vonatkozott, akit a vádlott „oldala mellé”
hívott, hogy védje meg vagy segítse. Ehhez hasonlóan tölti be a tanítványok szívét a Szentlélek (Jn
14,16), aki Jézus jelenlétéről és védelméről biztosítja az apostolokat, de ő az egyház eleven emlékeztetője is, hogy a tanítványok megvalósítsák
mindazt, amit Jézus mondott (Jn 14,26).
Nemrégiben kezembe került korunk egy jelentős teológusának, a Karl Rahner-tanítvány Johann Baptist Metznek a könyve
(Memoria passionis), aki többek között arról is beszél, hogy ne
értsük félre a vigaszt ígérő bibliai szakaszokat. Különösen ma, a
posztmodern világban, amikor sem megválaszolni, sem pedig
kiiktatni nem tudjuk szívünkből a vigasz vágyát, s éppen ezért –
mindezt kihasználva – oly sokan és sokfelől mítoszokat és meséket kínálnak nekünk a vigasztalás forrásaiként. Mit jelent tehát,
hogy Isten, a Szentlélek vigasztalóként jelenik meg? Azt hogy
sohasem szorongunk? Hogy nincs bennünk félelem vagy aggodalom? Hogy harmóniában élünk önmagunkkal? Nem mondott-e
Jézus boldognak olyanokat, akik a mi szemünkben óhatatlanul

egészen vigasztalannak hatnak: a lélekben szegényeket, a szomorkodókat, az igazságra éhezőket és szomjazókat? A bibliai
értelemben vett vigasz nem ragad el minket olyan mitikus szférába, ahol minden feszültségtől megszabadulva harmóniában lehetünk, és minden kérdéstől mentesen megbékélhetünk önmagunkkal. Az evangélium nem katalizátor, ami abban segítene,
hogy az ember megtalálja önmagát. A vigasz nem rózsaszín felhő
a lelkünkben, nem egy folyamatos „happy” érzés a
szívünkben.
Metz szerint „a lelki szegénység minden vigasz
forrása, s mint olyan elképzelhetetlen a kérdéseket
feltevő misztikus nyugtalanság nélkül. Ezért a keresztény misztikát az Isten miatt érzett szenvedés
misztikájának kell tartanunk, de nem azért hogy
mindennapos szenvedéseinket misztikus tapasztalattal egészítsük ki, hanem azért, hogy a szenvedésnek ezt a tapasztalatát megmentsük a kétségbeeséstől, s ne engedjük, hogy elnyelje a feledés.”
Ezzel kapcsolatban pedig Metz mesterének, a XX.
század egyik legnagyobb teológusának, Karl
Rahnernek javaslatát kell megfontolnunk: a „Miért
hagyja Isten, hogy szenvedjünk?” kérdés megválaszolatlanságával magának Istennek a titka tör rá az emberre,
ezért bátran és nyitott szívvel szembesüljünk e kérdéssel, és szolgáltassuk ki magunkat Isten felfoghatatlanságának.
A keleti egyház imája segíthet minket ebben:
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt
jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az
életnek megadója! Jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg
minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
Amen.
Zoltán atya

Isten, aki velünk együtt akar cselekedni és számít az együttműködésünkre, arra is képes, hogy valami jót hozzon ki az általunk
okozott bajokból, mert a Szentléleknek végtelen nagy, az isteni értelemre jellemző képzelőereje van, amely a legösszekuszáltabb és
legátláthatatlanabb emberi történések csomóit is képes kibogozni. Isten valamiképpen korlátozni akarta önmagát, amikor fejlesztésre szoruló világot teremtett, ahol sok minden, amit mi bajnak, veszélynek vagy szenvedés forrásának tartunk, valójában annak a
szülési fájdalomnak képezi részét, amely arra késztet minket, hogy együttműködjünk a Teremtővel. (Ferenc pápa: Áldott légy 80.)
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„ Egyszerre zúgás támadt az égből, mintha
csak heves szélvész közeledett volna… Majd
lángnyelvek lobbantak s ereszkedtek mindegyikükre. Mindnyájan elteltek Szentlélekkel, s különböző nyelveken kezdtek beszélni…”
Így kezdi a Szentírás a pünkösdi csoda
leírását. De különösebb e napon az
apostolok átalakulása. Ők három éven
át együtt voltak Jézussal, hallották tanítását, látták csodáit, mégis telve voltak
értetlenkedéssel: Halálakor otthagyták
Őt és elfutottak, feltámadását nem
akarták elhinni. Bizonytalanságuk akkor
sem múlt el, amikor meggyőződtek arról, hogy ÉL. Ugyanezek az apostolok most egyszerre félelem nélkül a nép elé léptek és hirdetni kezdték Krisztust.
Pünkösd fordulat volt az apostolok életében. Gyávaságukat, értetlenségüket mintha elfújta volna a pünkösdi
szél. Feltartozhatatlanul hirdetni kezdték Krisztust. Megdöbbentő szavuk ereje és bölcsességük. Különösen, ha
tudjuk, hogy egyszerű halászemberek voltak, akik mindeddig alig értették meg Jézust. És most mintha lángra gyújtotta volna őket a pünkösdi tűz. Egyszerre értenek és ko-

ruk bölcseit megszégyenítő erővel kezdik hirdetni az
Örömhírt.
Mi történt ezen a bizonyos Pünkösd ünnepen?
Jézus mennybemenetele előtt többször megmondta
apostolainak, hogy még várniuk kell arra, hogy eljussanak
a jézusi élet teljességére. „Várjátok a
Szentlelket!”- mondta nekik. „Ő vezet el
majd titeket a teljes igazságra. Általa
részesültök majd isteni erőben és fogtok
újjászületni.” Ez az újjászületés az, ami
fordulatot hozott az apostolok életében
Pünkösdkor. A Szentlélek által bekapcsolódtak Krisztus életébe és megértették életének, halálának és feltámadásának eseményit. Ezért változott meg pünkösdkor az apostolok élete. Ezért kaptak új erőt és bölcsességet.
„ Várjátok a Szentlelket! „- figyelmeztet bennünket is
az Egyház. A mi várakozásunk más, mint az apostoloké,
mert a Szentlélek már eljött. Mégis várnunk kell, hogy a
mi életünkben is hozza meg a pünkösdi fordulatot.
Jöjj el Szentlélek Úristen!
(Tomka Ferenc nyomán)
-hvgy-

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
JÚNIUS SZENTJE:

tanúsított az „idegenekkel” szemben. Erre Bonifác a „hazaiakhoz”
fordult és őket hívta segítségül. Ahogy növekedett a munkatársak
SZENT BONIFÁC PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Ezek után Bonifác 737-ben
ÜNNEPE: JÚNIUS 5.
harmadszor is Rómába utazott, s a pápa megbízta, hogy NémetLEGENDA A 672 és 675 közötti években Anglia egyik tartomá- ország apostoli legátusa legyen. 744-ben Fuldán alapította azt a
nyában született. Winfried névre keresztelték. Bencés kolosto- kolostort, amely a hittérítő munkája fontos támasza lett. Hozzárokban nevelkedett. Harminc éves lehetett, amikor pappá szen- segített ahhoz, hogy a kereszténység és a műveltség átjárja az
országot.
telték, utána Nurslingben tanított.
Negyven éves volt már, amikor 716 kora tavaszán
misszióba indult a frízek közé. Jóllehet a missziós munka
„keménységét” eltűrte, de kényszerből mégis ott kellett
hagynia. Gazdag tapasztalatokkal tért vissza ismét
Nurslingbe, ahol 717-ben a kolostor apátjává választották. Majd másodszor is elhagyta hazáját, és Rómába
ment, hogy átvegye II. Gergely pápa teljes fölhatalmazását a ,,pogányok missziójához”. Ekkor vette föl a Bonifác
nevet.
Először Türingiába, majd ismét frízek földjére utazott,
ahol már győzött a kereszténység. Missziós tevékenysége mellett
jelentős szervező munkát is végzett. Megreformálta az erősen
elvilágiasodott egyházközségeket, és megalapította első kolostorát. 722-ben Rómában püspökké szentelték, és folytathatta Hessen misszionálását. Kidöntette Donar istenség tölgyfáját. Fájából
felépítette a Szent Péter-templomot. Ezzel a tettével megingatta
a régi istenekben való hitet.

Frízföld északi részében prédikált. Sok embert megkeresztelt. 754. június 5-én, pünkösdhétfőn, a megkeresztelteket Dokkumba hívta, hogy megbérmálja őket. Amikor a meghívottakkal egy időben megjelent egy sereg
pogány, Bonifác megérezte mártírhalála közeledtét.
Miközben kísérőit a véres halál elviselésére buzdította,
őt egy karddal halálosan megsebesítették. Holttestét
diadalmenetben kísérték Fuldába. Ott akart nyugodni
kedvenc kolostora szerzetesei között. Vértanúsága után
azonnal tisztelettel vették körül, és június 5-én emlékeztek meg róla. Mártírsága helyén hamarosan templom épült. A
római kalendáriumba ünnepét 1874-ben vették föl. Bonifác neve
magyarul azt jelenti: Jót tevő. E név értelmében minden lépésre
azért vállalkozott, hogy ahol csak lehet, jót tegyen, hirdesse az
evangéliumot. Így tett egészen vértanúságáig. Halála előtt közvetlenül ezt mondta: „Jó harcot megharcoltam, készen vár rám
az igazság koszorúja”(2 Tim 4,7).

„Legyünk hű pásztorok, akik éberen virrasztanak, hogy Isten
III. Gergely pápa 732-ben megerősítette az angolszász hitterszándékait
hirdessék mindenkinek, uraknak és szolgáknak, gazdajesztés tekintélyét. E célból Bonifácot érsekké nevezte ki, s felhagoknak
és
szegényeknek,
minden rendű és korú embernek, akár
talmazást adott neki, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók
alkalmatlan,
akár
alkalmas”
(Bonifác püspök leveleiből).
számára püspököket szenteljen. Bonifác tíz éven keresztül nem
Szalainé Bálint Rózsa
tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást, mert az ottani germán
és frank papság püspökeikkel együtt egyre nyíltabb ellenállást
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„ÁLDOTT SZÉP PÜNKÖSDNEK GYÖNYÖRŰ IDEJE…”
(Néhány pünkösdi szólás és népszokás)
Ma a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását ünnepeljük az egész keresztény világgal együtt, a húsvét utáni ötvenedik napon. Ugyan „pünkösd havának”
májust nevezik, de mivel a pünkösd mozgóünnep, így a húsvét utáni 50. napon: idén június 4
-5-én ünnepeljük. (A név eredete a görög
pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik.)
Ezen a napon a Szentlélek leszállt az apostolokra, akik ennek következtében különféle
nyelveken kezdtek beszélni. Az összesereglett,
csodálkozó népből ki-ki a maga nyelvén hallotta a prédikációt. Közülük ennek hatására sokan
megkeresztelkedtek, ekkor alakultak ki az első keresztény közösségek, így a pünkösd az egyház születésének ünnepe is.
Sok helyen tartanak ezen a napon búcsújárást, a legjelentősebb búcsújáróhely Csíksomlyó, ahol ma is zarándokok tízezrei
ünnepelnek.
Rövid, mint a pünkösdi királyság
A középkorig nyúlik vissza, Európa
jelentős részén tartanak pünkösdi vagy
májuskirály-választást, ez a legismertebb pünkösdi hagyományunk. A királyt
lovasversenyen választották, ezt néhol
egyéb erőpróbák is kiegészítették. Erről
Jókai Mór Egy magyar nábob c. regényében olvashatunk. Egy XIX. századi
szokásleírás szerint a győztes „egy évig
minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában
ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró vétséget
követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a
pünkösdi király egy álló évig”. Mivel csak egy évig tart az uraság,
a mulandóságára, értéktelenségére utalva alakult ki a rövid,
mint a pünkösdi királyság szólásunk.
„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd
napja…”
A
pünHegyi Éva
kösdi
PÜNKÖSD
h a -

Az ötvenedik nap delén
kiáradt szívünkbe a Fény,
s mentek hirdetni fennen, bátran
az élő Krisztust a világban,
és a lelkekben tüze még
ma is ég!

Minden értelmes gondolatban,
minden alkotó mozdulatban,
fényt osztó, gazdag lelkületben,
mindent ölelő szeretetben
ott a Lélek, az éltető
Ős-Erő!
(2013. március)
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gyományok, a pünkösdölés szereplői általában a lányok voltak.
Néha
legényekkel
együtt járták pünkösdvasárnap a falut házrólházra,
bekérezkedés
után énekelve, táncolva. A különböző vidékeken többféle típusa élt a
szokásnak:
központi
szereplő lehetett a pünkösdi királynő, aki ruhájával is kitűnt a többiek

közül. Leginkább a lakodalmas menethez hasonlíthatott és az is
előfordult, hogy nem választottak külön kiemelkedő szereplőket.
Ha a pünkösdölésben lányok és legények egyaránt részt vettek,
általában közös táncmulatság zárta a napot.
A pünkösdikirályné-járás
A pünkösdikirályné-járás vagy cucorkázás során
általában öt lány járt házról-házra, köztük a
legkisebb (akár egész kicsi, 4-5 éves) volt a kiskirályné, őt vezették a többiek, termékenységvarázslással összekötött köszöntőt énekelve. A
szokásnak a különböző vidékeken különféle
formái alakultak ki. Udvarhelyszéken a
hesspávázás, Nyugat-Magyarországon a
törökbasázás volt elterjedt. Ez utóbbinál egy 12
-15 éves fiút öltöztettek be török basának, nadrágját szalmával tömték ki, felsőtestét zöld ágakkal, virágokkal
díszítették, néhol láncokkal megkötözve vezették végig a falun. A
szokáshoz törökökkel kapcsolatos mondai hagyomány fűződik,
erről kapta a nevét. A Dunántúl egyes részein a rabjárás volt a
neve. Ekkor a pünkösdölő lányok lábuknál összeláncolt fiúkat
vezettek, így kértek adományokat „a
szegény katonaraboknak”. A pünkösdi
népszokásoknak adománygyűjtő funkciója is volt: általában tojást és pénzt
kaptak érte.
Mulatságok, párválasztás
A pünkösdi hagyományok közé tartozik
a párválasztás. Ilyenkor általában bálokat szerveztek a falvakban, Kalotaszegen például háromnapos táncot rendeztek. Csallóközben vámkereket állítottak, a bírságokból, vámból szerzett
pénzt közösen mulatták el. Az udvarlási
szokások közé tartozott, hogy a legények pünkösd hajnalára
pünkösdi rózsát tettek a leány ablakába, vagy például Egerben a
legény egy 8-10 éves, ünneplőbe öltözött kislánnyal mátkatálat
küldött a választott lánynak, melynek közepén koszorúba font
kalács és egy üveg bor volt kendővel letakarva, s ha a lánynak is
tetszett a legény, hasonló tálat küldött vissza.
A küldöncöt néhány krajcárral jutalmazták.
Jóslás, varázslás
Pünkösdkor a házakra, kerítésekre, istállókra
zöld ágakat helyeztek, hogy a gonosz, ártó
szellemeket távol tartsák. Néhol ilyenkor állították a májusfát is. Időjárás- és termésjóslás
is kapcsolódik az ünnephez, bár a különböző
tájegységeken meglehetősen ellentétes jelentésekkel: Gyimesben például a pünkösdi eső
jó termést jelent, Baranyában viszont szép időt hoz, ami bő bortermést hoz. A pünkösdi harmatnak szépségvarázsló erőt tulajdonítottak: a lányok napfelkelte előtt a kertben harmatban mosdottak, hogy szép legyen a bőrük.
Láthatjuk, hogy milyen gazdag néprajzi hagyományai, gyökerei vannak ennek az ünnepnek is, telítődve ősi, pogány elemekkel, át meg átszőve a természet képeivel. Azonban a legfontosabb közös vonás ezekben az időjárásjóslatokban, hogy a pünkösd csak jót hozhat nekünk. Így legyen!
(Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások c. kötete nyomán)
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NAGYPÉNTEKI LELKINAP
Az ősz folyamán Kinga nővér segítségével bepillantást nyertem
a csendes meditációba, ami számomra azóta nagyon fontossá
vált. A nagypénteki lelkinapra is azért mentem el, hogy megtaláljam a csendet. Úgy gondolom, hogy az egész nagyböjt a csendről
szól, mert csak akkor tudunk figyelni saját magunkra és Istenre,
ha kizárjuk a „világ zaját”.
A mai világ egyre „hangosabb”, az otthonomban, a munkahelyemen is mindig szól „valami” (TV, számítógép, telefon stb.),
mintha félnénk csendtől.
Igen a csend néha nehéz, hisz ilyenkor az embernek szembe kell
néznie saját magával, és sokszor megérezzük a tehetetlenségünket. A minőségi csendet is tanulni kell, mint minden mást. Ha
csak tehetem, részt veszek lelkigyakorlatokon, hogy fejlődjek a
lelki értelemben vett csend tanulásában, hisz ez egy soha véget
nem érő folyamat.
Az idei lelkinap is sokat segített nekem ebben. Két dolgot szeretnék megemlíteni, ami különösen meghatározó volt számomra.

1. Már többször részt vettem Kinga nővér által szervezett meditációs táncon. A nagypénteki „tánc” sokat segített abban, hogy
megtaláljam a csendemet. Az egyszerű lépések közben úgy éreztem, mintha mindannyian egyek lennénk, és csak a mellettem
lévő szívverését hallottam.
2. Fidelis nővér Jézus szenvedésén vezetett végig minket, ami
minden érzékszervünkre hatott. Minden egyes állomáshoz hozott számunkra olyan dolgokat, ami az összes érzékszervünkre
hatott, pl: balzsamolaj, kötél, szegek, bot, ecet, töviskoszorú stb.
Ezeket mind tapinthattuk, szagolhattuk, megnézhettük, ízlelhettük. Érdekes volt számomra, hogy este, mikor a nagypénteki passiót énekeltük újra éreztem a délután folyamán megtapasztalt
dolgokat. A számban ott volt a bor íze, a kezemben mintha éreztem volna az ostor nyelét, a tövisek szúrását, az orromban pedig
az ecet illatát.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a lelkinap megszervezésében és lebonyolításában, és ezzel segítette a résztvevőket Jézus szenvedésének megismerésében, megértésében.
Marsiné Bánó Krisztina

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ

DOBOGÓKŐRE

A keresztény család ősi elnevezése ecclesiola, vagyis kis egyház, házi egyház. A családok összetartását, erősítését tartjuk
szem előtt adventben, a Szállást keres a Szent Család
imakilenced alkalmával, és a bérmálásra készülő fiatalok találkozóin is ez volt a célunk. A közösségi jelleg, a személytől személyig
ható tanúságtétel ugyanis sokkal jobban érvényesül egy otthonos közegben, meleg szobában, mint mondjuk egy kényelmetlen
iskolapadban. Ezért február végétől kezdve elsősorban családok
otthonaiban zajlottak a bérmálásra felkészítő alkalmak, így még
személyesebb, még családiasabb, a közösségi összetartozás tudatát jobban erősítő tapasztalatra tehetett szert a húsz fiatal.
Szőnyegen ülve, egy-egy házaspár, tanúságtételét hallgatva talán
nagyobb eséllyel maradt meg a fiatalokban egy olyan egyházélmény, amit iskolapad vagy hittan dolgozat soha nem fog tudni
megadni. Mindezt csak erősítette májusi, dobogókői kirándulásunk, melyhez sok szülő is csatlakozott.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a felkészítésben
segítséget nyújtó katekétáknak: Hedvig, Kinga és Fidelis nővéreknek, Totobé Ferencnének, Cseh Gábornak, Kiss Józsefnek, Szűcs
Tamásnak, valamint az otthonaikat megnyitó családoknak: Bajusz Istvánnénak és Gyöngyinek, Gules Györgynek és Daniellának, Kiss Attilának és Juditnak, Majoros Zoltánnak és Ágnesnek,
Tóth Árpádnak és Lídiának.
Zoltán atya

KIRÁNDULTUNK

BÉRMÁLÁS AZ ÚR ÖRÖMÉRE
Március végén egy vasárnap délután közel 20 fiatalt fogadhattunk be néhány órára otthonukba. Bérmálás szentségének felvételére készültek, arra a számukra még talán fel sem fogható
ajándékra, hogy szívükbe zárják a Szentlelket. Igazán vidám kis
közösség volt ez, akik természetesen teljes odafigyeléssel és
komolysággal követték Zoltán atya és Nóra néni szavait a keresztény életről és a bűnbánat megváltó erejéről. A találkozó egy kis
agapéval zárult, majd a gyerekek tovább beszélgettek, nevetgéltek, örültek az együtt eltöltött időnek. Hitük megerősítésének ez
a formája legyen áldás életükre és arra az útra, amelyen járnak!
Kissné Judit és Attila
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A bérmálkozók közül, aki szeretett volna
Pálfai atya és Fidelis
nővér vezetésével, a
szülők és testvérek
kíséretében kirándulhatott Dobogókőre.
Reggel indultunk a Plébánia elől és a Lelkigyakorlatos ház parkolójába érkeztünk. Felkészültünk a túrára és elindultunk, az
első helyszín a Rezső kilátó volt. A Dunakanyar csodálatos világa
tárult elénk, nem győztünk betelni a táj szépségével. Innen tovább mentünk az Eötvös Lóránd Menedékház és a Központi
kilátó irányába. Itt megpihentünk egy kicsit, majd folytattuk
utunkat a Szentkúti tisztásig, közben egy Mária kegyhelynél
imádkoztunk. Gyönyörűen besütött a nap a tisztásra, Zoltán
atya a megfelelő helyet megtalálva előkészült, és tartott nekünk
egy szabadtéri szentmisét. Érdekes volt, új érzések töltöttek el
bennünket, hogy így a természet lágy ölén is milyen közel tudunk kerülni Istenhez.
Ezután elfogyasztottuk ebédünket, beszélgettünk, játszottunk,
sütkéreztünk a napon. Majd célba vettük az új meghódítandó
csúcsunkat a Prédikálószéket, ide már nem mindenki mászott
fel, a szülők egy része, sőt volt olyan társunk is aki inkább visszament a kiinduló helyünkre. A csúcsra felfele könnyen másztunk,
egy kilátóhoz érkeztünk, ide is fellépcsőztünk. hogy minél távolabbra ellássunk. Gyönyörű látvány tárult elénk.
Megbeszéltük, hogy nem azon az úton megyünk le amin feljöttünk, hanem tovább fedezzük fel a környéket. Elindultunk és
a Rám-szakadék felé vettük utunkat. Ez viszont nehéz pálya volt
teli kihívásokkal. Azért mégis sikerült teljesítenünk. Az út végére
el kezdett csöpögni az eső is, de egy kis idő után elállt. Kellemesen elfáradva értünk vissza a parkolóba. Nagyon sok élménnyel
gazdagodtunk. Köszönjük a lehetőséget, és reméljük, hogy lesz
még máskor is ilyen alkalom.
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Az Európai Regionális
Szervezet
(ERGO) meghívására tartott előadást
Szentlélek nélkül távoli az Isten,
Christopher West,
Krisztus a múlté,
a Philadelphia köaz Evangélium holt betű,
zelében található
az Egyház egyszerű szervezet,
Test
Teológiája
a tekintély uralkodás,
Intézet
kutatója
a misszió propaganda,
május 18-án. A
az istentisztelet emlékek fölidézése,
megragadó
előés a keresztény cselekvés rabszolgamoadásmódjáról isrál.
mert népszerű szerDe Őbenne: a kozmosz fölemelkedik
ző első alkalommal
És nyögve szüli az Országot,
látogatott Magyara feltámadott Krisztus itt van,
országra,
hogy
az Evangélium életerő,
Szent II. János Pál
az Egyház szentháromságos közösség,
pápa testről szóló
a tekintély szabadító szolgálat,
elmélkedései nyoa misszió Pünkösd,
mán megismertesa liturgia emlék és elővételezés,
se az egyház taníaz emberi cselekvés megistenült.
tását a szexualitásról. Jelen összefoglalómban a 777-nek, a SZEMlélek-nek és a
Családhálónak adott interjújából szemezgettem:
A 20. században a szexuális késztetés iránya
teljesen megfordult: Önközpontúvá vált. A szexualitás célja az örömszerzés, és ebből adódott
az a komoly félreértés, hogy a másik fél teste
eszköz ennek a célnak (a saját örömömnek) az
elérésében. Az öröm maga természetesen nem
rossz, viszont elfeledkezünk arról, hogy a cél
az, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogy Isten szeret minket, vagyis, hogy közben nem magunkat, hanem a másikat tegyük boldoggá. Mára elfelejtettük, hogy
a szexualitás célja nem „belül”, hanem „kívül” van.
A másik fél nem az örömszerzésünk eszköze, hanem a társunk
a közös célban, a gyermekeink „generálásában”. Ha viszont a
másikat csak a saját örömünk elérése eszközének tekintjük, akkor csak addig van rá szükségünk, amíg ezt az igényünket kielégíti, utána könnyedén eldobjuk. Ez a hozzáállás pedig a családok
széthullásához vezet. És ha széthullik a család, akkor szétesik a
szűkebb és tágabb közösség, a város, az állam, a nemzet, a világ.
Az egyház nem a szexualitást, hanem a szexualitással való visszaélést ellenzi. Amikor Szent II. János Pál megjelentette a test teológiájáról szóló elmélkedéseit, akkor egy nagyon fontos kijelentést tett: egy férj a szívében is megcsalhatja a feleségét, ha őt a
saját örömszerzése eszközének tekinti, vagyis a szexualitást is
Isten képére kell megélnünk: úgy szeressünk, ahogy erre teremtve lettünk, a szívünk legmélyén lévő vágyaink szerint!
És hogy mi az újdonsága mindennek? Egy képpel szemlélteti
az előadó: Nem titkolta, hogy szeret enni, ennek mentén pedig
táplálkozási modellt használ. A korszellem szerinti szabados,
öncélú szexuális élet a gyorséttermek kínálatához hasonlítható:
instant élvezet, kevés tartalommal, ami összességében nem éppen egészséges, sőt!Az elterjedt katolikus felfogás azonban
mintha ennek szöges ellentéte lenne: önmegtartóztató, szinte
koplaló, vegetáló hozzáállás, amelyben nem sok élvezet jelenik
meg. Létezik középút, és erre hív Christopher szerint a szentté
avatott lengyel pápa is: a szexualitás egy ízletes lakoma, ahol az

LattaquiéIgnatiosz pátriárka:
Szentlélek
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asztalnál ülve nem zabálunk, de
belekóstolhatunk a mennyei örömökbe, mintegy azok előételeként kibontakozhatnak legtisztább vágyaink.
És a mi feladatunk meghívni
mindenkit erre az életre! Segítenünk kell az embereknek visszatalálni önmagukhoz és legbelsőbb
vágyaikhoz. De nem hívhatjuk
meg őket, és nem vezethetjük az ünnepségre, amígmi magunk
nem ismerjük azt. Amíg valaki a kereszténységre úgy tekint, mint
a szexualitást tiltó szabályok összességére, nem fogja érdekelni
ez a tanítás. Hasonló helyzetben én is így állnék hozzá. Ha viszont a kereszténységre úgy tudunk nézni, mint egy meghívásra
a legmélyebb testi és lelki vágyaink kielégítésére, akkor érdekeltek leszünk – mindenki az lesz, mert mindenkiben megvan a
vágy, hogy boldog legyen.
Mindenkinek vannak vágyai: élvezetre, élményekre, pénzre,
elismerésre vágyunk. De ezek mind felszíni vágyak.A szívünk
legmélyén valami sokkal magasabb szintű, végtelenbe mutatóra
vágyunk: egy örök szerelemre, egy örökké tartó ünnepségre, egy
olyan örömre, egyesülésre, aminek soha nincs vége. Gyakran
hozom azt a példát, hogy annyira szeretek enni, hogy szomorú
vagyok a végén. Ez a szomorúság a bizonyíték
arra, hogy szeretnék valami többet: egy véget
nem érő lakomán részt venni. Sokszor ér az a
vád minket, keresztényeket, hogy örömtelenek
vagyunk, hiányzik belőlünk az öröm. Ez azért
van, mert mi magunk is elfelejtettük, hogy az
öröm a kereszténység igazi lényege. Magunkon
kell tehát kezdenünk a változást!
Minden ember középpontjában van egy fájó
vágy, ami őt keresésre hajtja. Ott kell kezdeni, meg kell keresni
ezt a legmélyebb vágyat. Erről kell beszélni: milyen vágyaink
vannak, miért vannak, és mit kezdhetünk velük. Amit pedig a
kereszténység tanít, az a nem keresztényekre is igaz. Az én életem akkor vett drámai fordulatot, mikor elhatároztam egyetemistaként, hogy kibírok egy hétvégét a campusban alkohol és
szerek nélkül, és végignézem a társaimat, mit művelnek ezek
hatására. Amit láttam, egyértelműen nem öröm és boldogság
volt, hanem az ellenkezője: szenvedés, csalódás. Rájöttem, hogy
a szívünk mélyén lévő nagyon erős, akár fájdalmas vágyat mindenféle szerekkel érzéstelenítve nem lehetünk boldogak. És arra
is rájöttem, hogy ez nem azért van, mert az egyház tanítja, hanem mert én is megtapasztaltam. És innentől kezdve az egyházra nem, mint fegyelmező, hanem mint szerető anyára tudtam
gondolni.
Ne adjátok fel a legbelsőbb vágyatokat, és ne kössetek kompromisszumokat! Ne elégedjetek meg semmi kevesebbel, mint a
végtelen beteljesülés! Ne adjátok fel legmélyebb vágyaitokat
pillanatnyi örömökért és
LITURGIKUS REND
legyen bátorságotok megélJúnius 11 vasárnap:
ni azt!”
9.30h Elsőáldozás
És hogy miért ezt válaszVasárnapokon 7.30 órától
tottam pünkösdre!? Mert
mindezt csak a SzentlélekReggeli Istentiszteletet
ben nyerhetjük el.
8.30 órától Szent Liturgiát
végzünk.
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MÁRIAPÓCSRA ZARÁNDOKOLTAK
A MAKÓI HÍVEK

Zarándoklatot szervezett a makói görögkatolikus közösség
április utolsó hétvégéjén Máriapócsra. A nyírségi település híres búcsújáró hely, amelynek kegytemplomában található a
Könnyező Szűzanya képe. Negyven zarándok látogatott a csodás történések helyszínére.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Pócs története a 7. századig nyúlik vissza. A jelenlegi bazilika helyén lévő kis
fatemplomban állt a görögkatolikus ruszinok Istenszülő képe,
amely először 1969-ben könnyezett,
több mint egy hónapon át. A csoda
tömegeket vonzott, és a település ekkor vette fel a Mária előtagot az elnevezésében. A különleges ikont I. Lipót
császár Bécsbe vitette, és máig a Szent
István templom egyik mellékoltárának
éke. A pócsiak egy másolatot kaptak
helyette, amely 1715 augusztusában
ismét könnyezett, ezúttal három napon át.
– Ez bizonyítja számunkra, hogy az
Istenszülő Szűz a helyhez ragaszkodik,
és Máriapócs különös jelentőséggel
bír. A jelenség okát sokan vizsgálták és találgatták, de el kell fogadnunk, hogy vannak olyan események,
amelyekre
nincs magyarázat –
fejtette ki a csoda
jelentőségét Orosz
Gábor helyi segédlelkész, akitől azt is
megtudtuk, hogy a
Szűzanya 1905 dec-

emberében harmadszor
is hullatott emberi könynyeket. A kegytemplom,
amely évente másfélkétmillió
zarándokot
vonz, 1948-ban basilica
minor rangot kapott XII.
Pius pápától. Falait és
külső terét számos hálatábla díszíti, amely azoknak a csodás
gyógyulásoknak és megoldott nehéz helyzeteknek a bizonyítékai, amelyek Mária közbenjárására
történtek. Egy be nem tartott fogadalomra utalnak a szent hely falhasadékában fészkelő méhek is.
– Egy beteg megígérte, hogy gyógyulása után egy kas méhet ajánl fel a
Szűzanyának. Felépülése után azonban meggondolta magát, de hazaérve, megdöbbenve tapasztalta, hogy
méheséből a rovarok a pócsi templomba fészkelték be magukat – avatott be a különleges történetbe Biró
István makói görögkatolikus parókus
atya, a zarándoklat vezetője. – Máriapócshoz számos szép emlékem kötődik, itt szenteltek diakónussá és ezen a helyen volt az esküvőm is. Nyáron a paptársaimmal
a közös lelkigyakorlatunkra is ide jövünk – mondta. Először járt a
Könnyező Szűzanya kegyhelyén Szabó Gábor, aki megosztotta
velünk tapasztalatait: – Ősszel ugyancsak Biró atya szervezésében jártam a Szentföldön és maradandó élményt adott számomra, kulturális és lelki értelemben is. Örülök, hogy eljuthattam
most Máriapócsra is. Minden bizonnyal így érzett a többi zarándok is, akik a csodás helyen egy tartalmas napot tölthetett.
Szabó Anita

K e r e s s e h o n l a p u n k a t : w w w. m a k o u j v a r o s . h u
SZENTÍRÁS, A NÉP NYELVÉN

a Vulgátát, vagyis a nép nyelvén
- A Szentírás is sokkal érthetőbb lenne, ha filozófiai magasla- íródott Szentírást ismertette, Molnár János pedig a hallgatóságával
tok helyett a nép nyelvére fordítanánk le, erre korábban már
voltak törekvések - mondta kedd este Makón Benyik György. A közösen arra kereste a választ, hogy
főiskolai biblikus tanár is előadást tartott a Koronában rende- napjainkban Kálvin és Luther menynyire lenne aktuális.
zett egyházi konferencián. Mellette Molnár János nyugalmazott docens pedig azt fejtegette, ma mennyire lenne időszerű
- Úgy 385 körül született meg az
Kálvin és Luther.
első olyan fordítás Szent JeromosA reformáció 500. évfordulójának tiszteletére a makói önkornak köszönhetően, mely úgymond az egyszerű emberek nyelvén
mányzat 2017-et az egyházak évének nyilvánította. Ennek kaptaglalta a Szentírást - fogalmazott Benyik György. A főiskolai
csán több rendezvényt is szerveztek, illetve szervezni fognak
tanár szerint erre manapság is nagy szükség lenne, mivel igen
még a városban. A programsorozat része volt május 23-án este a
nehezen értelmezhetőek így a tanok.
Koronában tartott egyháztörténeti konferencia is. Ezen Benyik
A konferencia résztvevői sok érdekességet is hallhattak a reGyörgy, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola biblikus tanára és Molnár János, a debreceni Református Hittudományi formáció két nagy alakjáról. Így Lutherről azt, hogy igen robbanékony személyiség volt, nagyon könnyen sértette meg a körüEgyetem nyugalmazott docense tartott előadást.
lötte lévőket. Ez a durvaság az írásaiban is megfigyelhető, sőt,
Mind a két előadó elsősorban arról beszélt, hogy a régi tanok,
még a mai szóhasználat szerint is néha brutálisan fogalmazott. a régi bibliai fordítások mennyire időszerűek, illetve párhuzamot
Ezzel szemben Kálvin visszafogott, rendszert kedvelő, illetve
vontak az akkori és a mostani történések között. Benyik György
rendszereket alkotó ember volt - fejtette ki Molnár János.
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AZ ORSZÁGOS KATOLIKUS KARITÁSZ
MAKÓN

A Katolikus Karitász több éven át a
LAK6 program keretében a lakhatás terén krízis helyzetbe került
családok részére nyújt támogatást.
Makóra az idén is kiemelt összegek
kerültek kihelyezésre: egy család
kislánya főleg az élhetetlen lakáskörülmény miatt került nevelőszülőhöz immár 3 éve,
melyet a kislány és szülei nehezen élnek meg. Az édesanya hozzánk fordult segítségért, Istennek Hála, épp
akkor indult az idei évben a LAK6 program: a lakás felújítására 4
szakembertől kértünk árajánlatot, így fürdőszoba kialakítás,
villanyszerelés és festés által lesz felújítva a család házrésze,
melyhez az országos Karitász 517.079,- Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyújt. A makói gyámügy álláspontja: ha kész a
lakás, soron kívül haza helyezik a kislányt, mely az iskolai tanév
befejezésére készen lesz. A család nagyon hálás és boldog, hogy
visszakapják gyermeküket, velük együtt mi is!
Másik LAK6 támogatás: egy, a gyermekét egyedül nevelő apa 191.000,- Ft távhő-tartozásra
kap támogatást az országos Karitásztól.
Szintén az országos Karitász szervezésében 20
makói gyermek 2 felnőtt kísérővel – országosan
300 gyermekkel abban a turnusban -nyaralhat
Fonyódon egy héten át az Erzsébet program
keretében. 7 makói nehéz sorban élő család részére négy hónapon át családonként 800 db, összesen: 5.600 db Pampers pelenkát adhattunk át. Továbbá most induló „ÖNGONDOSKODÓ HÁZTARTÁSOK – SZÉP OTTHON” a Katolikus Karitász felzárkóztató
célú segélyprogramja, mellyel Makón 15 rászoruló család életés lakhatási körülményeinek javítása a cél a család aktív, tevőleges közreműködésével.

A TESCO mindennap szolgáltatja az előző napi
pékárut és zöldség-gyümölcsöt, melyekhez vannak
nehéz sorban élő fogyasztók. Köszönet az
Egyesített Népjóléti Intézmény, a Katolikus
Iskola, a Zrínyi utcai Óvoda, a Tulipán utcai
Óvoda vezetői, a Roma Önkormányzat
munkatársai, Dohar Julianna, Balla Klára és
Szalainé Rózsa önzetlen munkájáért és Plébániánknak a
minőségi nylon zsákokért, havi 20 ezer Ft körüli költségéért. Az Élelmiszerbank jóvoltából 1080 darab camping
sajtot és Tihany camambert sajtot osztottunk ki nagycsaládoknak.
A Megyei Karitász által 40 zsák jó minőségű használt ruhát kaptunk, mely 2017. JÚNIUS 10-ÉN 10-12 ÓRA KÖZÖTT KERÜL RUHABÖRZE keretében kiosztásra a SZENT ISTVÁN TÉR 9. szám
alatt. A folyamatos pénzbeli adományokat köszönjük Egyházközségünk Híveinek, melyet -Zoltán Atya támogatásával- a
templomunk hirdetőtáblájánál kihelyezett perselybe gyűjtünk, a
bevétel átlag havi 10 ezer Ft.
Kulturális támogatást nyújthattunk a Zrínyi és a Tulipán utcai
Óvodáknak, hogy a nehéz sorban élő gyermekek is részt vehessenek a közös programokon,
ezúttal hangszer-bemutatókon, hisz a zenei
oktatás a fogékony gyermekkorban eredményes. A Zrínyi Oviból 13 rászoruló gyermek
(500,- FT/fő), a Tulipán Oviból 25 rászoruló
gyermek (450,- Ft/fő) (összesen: 17.750,- Ft)
élvezhette a többiekkel együtt a hangszeres bemutatót. Továbbá a Zrínyi Óvoda 4 gyermeke a szegedi Vadaspark kiránduláson
vehetett részt támogatásunk által 4.800,- Ft segítséggel, mely
összegek a hívek karitász perselyadományából kerültek kifizetésre. A fogadóóránk: minden hónap első és harmadik
péntekén 17.30-18.45 között.
Kovács Bálintné

Máriafölde-i meghívásnak tettünk eleget. Ahol egy nemzetközi
TAVASZI ZSONGÁS A MAGYAR
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT MA- bográcsos főzőversenyre hívták meg csoportunkat. A nagyszentmiklósi Máltaisok csatlakoztak hozzánk. A 14 csapat közül
KÓI CSOPORTJÁNÁL
Mozgalmas volt tavasz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportjánál.
A Máltai Tanyaprogramunk keretében
tavasz ruhákat vittünk ki Makó-Rákosi
tanyavilág lakóinak. Nagyon örültek a
segítségnek és mindenki talált magának
és a családjának megfelelő ruhadarabot.
A tavaszi kerti munkák megkezdése
miatt megkeresett idén is bennünket
Farkas János magyarcsanádi polgármester úr. Palánta adománytámogatást kért
tőlünk. A makói Galamb József Mezőgazdasági Iskola által tudtunk palántákat juttatni a község önkormányzatának. Ezek a
növények a falu fóliasátras kertjében fognak továbbnevelődni.
A önkormányzat közmunkaprogram keretében mezőgazdasági
termeléssel is foglalkozik, a termesztett zöldséget, és szét fogják osztani a helyi háztartások között.
Makó Városi rendezvényein is nagy sikert arat a Makói Csoport kézműves foglalkozása, a hónap elején a hagyománynak
számító városnapon, majd a hónap utolsó vasárnapján, a gyermeknapon vártunk a kreatívkodni vágyó gyerekeket. A siker
nem maradt el.
Szórvány programunk keretén belül Teremia Mare/

FIGYELMESSÉG

mi nyertük meg az első helyet Lukács József marhapörköltjével. A finom ételek mellett új ismeretségeket kötöttünk, kézműveskedtünk a
határon túli gyerekekkel, erősítettük
magyarságukat. Nagy sikerünk volt így
további meghívásokat is kaptunk, a baráti beszélgetések megismétlésére. A
csapatunk és a program támogatói voltak: Hagymatikum - Gergely Gábor, Lipóti pékség - Gyamozsi Bt. és Naszradi
Marianna – piaci tejbolt.
Az elkövetkezendő időszak is mozgalmas lesz. Tanyaprogramunkkal ellátogatunk a környező településeinkre, ahová adományokat viszünk. Szerveződik a VII. Máltai Családi nap és a
Máltai Táborok is megnyitják kapuikat. Továbbá ismét meghívtak bennünket a Retro Fesztiválra kézműveskedni. Programokkal teli nyár vár ránk…
Programjaink és nyári gyerektáboraink felől érdeklődni lehet a Liget utcai Máltai Házban, vagy egyéb elérhetőségeinken.

MMSz Makói Csoportja
6900 Makó, Liget u. 3.
www.maltai.hu Tel.: 62/670-757
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HÍRCSOKOR

A Szent László évhez kapcsolódva a Szeged – Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség Családközpontja
focitornát hirdetett 30 év feletti férficsapatok számára. A focitorna győztese a makói csapat lett.

A két makói idősek otthonában meglátogattuk és megajándékoztuk Húsvét előtt a lakókat. Karitász csoportunk segítségére voltak a Zrínyi utcai és a Tulipán utcai óvodások az ajándékkosárkák elkészítésében.
Húsvétvasárnap a reggeli szentmisében ételszentelést tartottunk, a mise után pedig tojáskeresés volt a templomkertben a

KUPAGYŐZTES
MAKÓ-SZIGNUM

gyerekeknek. Az Irgalmasság vasárnapjára kilenceddel készültünk.
Április 21-22–én, Szent László zarándoklaton vett részt Nagyváradon a Szeged – Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének szervezésében
egy önkéntes civilekből álló csapat.
Április 22-én, a szegedi dómban került sor az Országos Irgalmasság Konferenciára, melyen Makóról is többen részt vettek.
Április 30-án, a 9 órai szentmise keretében volt templomunkban a bérmálás. 20 fiatal és 3 felnőtt készült a szentségre.
Elkészült a „Mi Bibliánk” újabb kötete az Apostolok cselekedetei. A négy evangélium elkészítése után sem hagyott alább a
lelkesedés. Családok, idősek, fiatalok újra aktívan részt vettek a közösségépítő feladatban. Köszönjük munkájukat azoknak,

BÉRMÁLÁS

akik másolásában és illusztrálásában részt vállaltak.
Május elején a 9 órai szentmisében köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. Május hónapban a szentmisék után
a loretto-i litániát imádkoztuk.
Május 8-án, Boldog Terézia anya ünnepének előestéjén, az szentmise és a szentségimádás a nővérek kápolnában volt.
Május 10-én, az egyházi iskola közösségével délelőtt 9 órakor ünnepeltük a szentmisét a Maros-parton. E napon emlékeztünk a Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítójára, Boldog Terézia anyára.
Akik ez évre még nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat, kérjük, tegyék meg a plébánián, hivatali időben.

ANYÁK NAPJA

A plébánián megkezdődött a jegyesek felkészítése. 8 pár jelentkezett, akik idén házasságot kötnek templomunkban. Köszönöm segítségüket
azoknak a házaspároknak, akik a felkészítés során tanúságot tesznek életükről.
Május 22-én, hétfőn megkezdődtek a templom előtti térburkolat cseréjének munkálatai. A hívek által e célra felajánlott
adományok összértéke: 387.250 Ft. Köszönjük segítségüket!
Most vasárnap Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A pünkösdi kapu díszítését hálásan köszönjük a lelkes híveknek! Pünkösd hétfőn csak délelőtt 9 órakor tartunk szentmisét, utána mindenkit nagy szeretettel meghívunk Bogárzóba,
TÉRBURKOLAT
CSERÉJE

egy vidám játékos plébániai napra. Elemózsiát ki-ki, hozzon magával.

Elsőáldozók 2017-ben: Bartha Ágota Flóra, Gyulai Viktória, Novák Bálint Marcell, Pósa Krisztián
Márk, Puskó Petra Maja, Szénási Írisz Napsugár,
Szigeti Dorina, Tamás Enikő, Weszely Mária Sarolta, Ábrahám Timúr, Engedi Enikő Melissza,
Faragó Zsófia, Horváth Benedek, Kelemen Anna,
Kis Gabriella Luca, Kovács Nándor, Mágori Levente Balázs, Mezei Anna, Szabó Máté Attila, Szél
Zoé, Zsikai Zétény, Mezei Dániel, Haller Napsugár
Jázmin, Hadik Ádám, Hadik Áron, Szekeres Szilveszter, Kádár Róbert Miklós, Korom Ágnes, Kovács Ágnes, Rudisch Ferencné Bertus Mónika

ANYAKÖNYVI HÍREK:
Elhunytak 2017. Húsvét óta: Nagy
Lajos András, Bojtos Mónika, Kiss
Antalné Bajusz Erzsébet

Szőke csaj beszélget egy ismerősével
- De szép ez a szobor! Honnan van?
- Én magam faragtam ki egy hatalmas kőtömbből.
- És honnan tudtad, hogy benne van?
Idegen?
Az apa becipeli a felismerhetetlenségig piszkos gyereket a játszótérről.
- Hát te hol jártál?! - kiált fel a mama - egy nagy pofont
érdemelnél!
- Ne pofozd meg fürdetés előtt, lehet nem is a miénk.
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Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztő: Szűcs Tamás
Tördelés: Hudák Szabolcs
Fotó: Majoros Márton,
Mészáros Ildikó
A szerkesztőség címe:
Szent István Király
Plébánia
6900 Makó,
Szt. István tér 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637
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Keresztelés 2017. Húsvét óta:
Hupuczi Szofi, Kalina Botond István, Kovács Áron, Kovács Martin,
Simenszky Ariana Éva, Simenszky
Hannah Anna, Vékás Nimród,
Csorba Dániel, Gera Dominik Bendegúz, Kiss József, Kasza Simon,
Cseh Údó Dezső, Ábrahám Timúr
Pál, Engedi Enikő Melissza, Kádár
Róbert Miklós, Marsovszki Tímea,
Rudisch Ferencné Bertus Mónika ,
Kéri Zita Lilla
Házasságkötés 2017. Húsvét óta:
Populete Robert Cristian Dr. Gale Anita Katalin
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