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„A

Karácsony

mise nem egy látványosság, hanem Isten szeretetének jele. Kiváltságos út a vele való találkozáshoz.” (Ferenc pápa)

Krisztust. Mint ahogy kétezer éve Istenként teljesen kiüresíte e
önmagát és mindenben hasonlóvá le hozzánk a bűnt kivéve,
úgy az Eucharisz"a kenyerében és borában is egészen védtelenA kereszténység - első három évszázadának történetében - komoly párbeszédet folytato a dualista világkép képviselőivel. Ők né és kicsivé lesz. Krisztus legteljesebb és legintenzívebb szeméaz anyagi világ megvetését hirde ék, s minden ﬁzikai, tes" való- lyes jelenléte tehát – paradox módon – anyagi jeleken keresztül
jön létre.
ságot – köztük az emberi testet is - Istentől idegennek, sőt goAdvent folyamán Szűz Máriával együ vártuk a Megváltót. A
nosznak vallo ak. Az emberi lélekről azt tarto ák, hogy
„fogságban” szenved a testben.
megtestesülés által Jézus és Mária lelke felfoghatatlan közelségKarácsony ünnepi miséjének evangéliumi
be kerültek egymással, s ez az egység, ez az
részlete, a János szerin" örömhír ún. proérintkezés számunkra is lehetséges. Nemde
lógusa viszont egyértelműen tanítja, hogy
ugyanez történik minden egyes szentáldoIsten Fia emberré, azaz hús-vér tes é le ,
zás alkalmával? Ahogy Szent II. János Pál
vagyis a bűnt kivéve mindenben egyesült
pápa taníto a: „Mély analógia van Máriáaz emberi természe el (azaz Jézusnak is
nak az angyal szavára kimondo igenje és
lehete gyomorrontása, neki is le kelle
vágni a körmeit, minden bizonnyal őt sem
a közö az amen közö , melyet minden
kerülte el a düh, a csalódo ság vagy az
hívő kimond, amikor az Úr testét magához
ingerültség érzése). Szent Pál még tovább
veszi.” Másként fogalmazva: a hívő ember
megy, s az egész Újszövetség talán legnem vesz kevesebbet magához, mint Mámegdöbbentőbb kijelentését teszi: az
ria, sőt, mi már a megdicsőült Krisztust
Atyaisten „bűnné te e értünk” az ő Fiát
fogadjuk be az Oltáriszentségben. Amennyiben engedjük és
(2Kor 5,21).
A Karácsonykor ünnepelt megtestesülés "tka minden szentmisé- együ működünk vele, Krisztus kialakítja bennünk – lelkünkből és
ben újra és újra jelenvalóvá válik az oltáron: ﬁzikai szemünk szá- testünkből – az ő hasonmását (alter Christus), az ő képére újjátemára a kenyér kenyér, a bor pedig bor marad, az átváltoztatás
remte embert, az ő testvérét, az Atya gyermekét. Ezért mondja
(konszekráció) folyamán azonban a kenyér és a bor valóságosan
a pap – sajnos a hívek számára nem hallhatóan - ezeket a mély
válik Krisztus megfeszíte és föltámadt emberségévé, a mi lelki
táplálékunkká. Ő nem kevesebbet ajándékoz, mint önmagát: az és "tokzatos szavakat, miközben bort és vizet tölt a kehelybe a
felajánlás kezdetén: „A bor és a víz &tka által részesüljünk annak
Oltáriszentség az ő teljes és közvetlen, tes"-lelki, istenemberi
önátadása. Földi élete folyamán emberi teste mögö a tanítvá- istenségében, aki kegyesen részese le emberségünknek.
nyok hite fölfedezhe e az isteni természetet, ahogy a kenyér és
Zoltán atya
bor látható alakja mögö a hitben mi is befogadhatjuk a teljes

MegTESTesülés

„Szemlélni Krisztus arcát, éspedig Máriával együ( szemlélni – ez az a program, melyet a harmadik évezred hajnalán az Egyháznak
adtam, amikor arra szólíto am föl, hogy az új evangelizáció lelkesedésével evezzen a mélyre a történelem tengerén (vö. Lk 5,4).
Krisztus szemlélése azt is jelen", hogy föl tudjuk ismerni mindenü , ahol megmutatkozik sokféle jelenlétében, de mindenekelő
testének és vérének eleven Szentségében. Az Egyház az eucharisz"kus Krisztusból él, belőle táplálkozik, tőle nyeri világosságát. Az
Eucharisz"a a hit misztériuma, s ugyanakkor a világosság misztériuma. Az Eucharisz"a egyesí" az eget és a földet. Magában foglalja
és áthatja az egész teremtést. Isten Fia azért le emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést.”
(II. János Pál: Ecclesia de Eucharis"a 6.,8.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisz&kus Kongresszusra
A SZENTMISE (II. RÉSZ)A BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY

bocsánatát kérjük. Mi ezt mondjuk a leggyakrabban, mert lehetőséget ad annak végiggondolására – amíg mondjuk: „gondola al, szóEz az írás azt a célt szolgálja, hogy segítsünk val, cselekede el és mulasztással” – hogy
mindenkit a szentmisén és egyéb liturgikus
melyek a hiányaink, és van időnk istenváalkalmakon való elmélyült, tudatos és tevégyunk felszítására. Mindkét forma az
keny részvételre. Sokan Istent kereső lélekkel „Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten…”
jönnek a templomba, és már kész liturgiát
kezdetű imával fejeződik be. Ez azonban nem
A novemberi szentségimádás helyszínei
tapasztalnak. Talán sokan nem tudják, mit
szentségi feloldozási ima, hanem könyörgés
a Kárpát-medencében
miért teszünk, pedig mindennek tartalma
Isten irgalmáért.
Isten szeretete
van. Vannak gesztusaink, amelyek automa&- A bűnbána" cselekmény azért van ezen a
kusak, vagy amelyeket utánozunk anélkül,
helyen a szentmisében, mert az Úr két asztahogy a mélyebb jelentését ismernénk. Ezek
lához hívo meg bennünket: az Ige és az EuIsten szeretete kicsinnyé te e
megismeréséhez szeretnénk segítséget nyúj- karisz"a asztalához. A "szta szívre azonban
Jézust, a Fönségest.
tani.
már az Ige asztalánál is nagy szükségünk van.
Nem tudnánk Isten üzenetére ﬁgyelni, részeOlyanná le , mint én,
Miután a miséző pap (celebráns) Krisztus ne- sülni az Ige gyümölcseiből, ha elválasztanáhogy érinthessem őt,
vében üdvözöl bennünket, kezdődik a bűnbá- nak bűneink, ha lelki súlyok nyomasztják
na" cselekmény. Ez egy rövid imádság, amiIstennel való kapcsolatunkat.
hozzám hasonló le ,
kor a pap maga szólít fel bennünket, hogy
hogy magamra ölthessem.
ismerjük el Isten elő( bűnös voltunkat, hogy Az Irgalmazzon nekünk … kezdetű ima után
alkalmasak legyünk az Eukarisz:a ünneplé- imádkozzuk, énekeljük az „Uram irgalmazz…”sére. A mise liturgiájában ennek több formá- t. Vasárnapi miséken ezt a „Dicsőség…” elNem ijeszt, amidőn látom:
ja van. A felszólítás elhangzása után mindig
imádkozása, éneklése köve".
egy
kis
csendet
tartunk.
Végiggondoljuk
elŐ olyan jóságos.
múlt napjainkat, hetünket, és így nemcsak
Az én természetemet ve e föl,
Könyörgés (kollekta) következik ezután,
valamiféle bűnbána" hangulatot próbálunk
magunkra
erőltetni,
hanem
tudatosan
bevallamely mindig a megfelelő naphoz, ünnephez
hogy megfoghassam,
juk, hogy bánjuk, amiért megszakíto(uk a
kötődik, és amit a pap mond el mindannyiunk
magamba ölelhessem;
szeretetkapcsolatot Istennel.
nevében. Egybegyűj" a hívek kéréseit, ameaz én alakomat ve e fel,
lyek éppoly sokszínűek, mint az élet, és IstenBűnbánatunkat több formában fejezhetjük ki,
hogy a közelében lehessek.
amit mindig a miséző pap kezd el. A legismer- hez közveF" őket. A könyörgéseknek szigorú
szerkezete van. Mindig megszólítással kezdőtebb a „Gyónom a mindenható Istennek”
kezdetű imádság. Az első részben bevalljuk, dik. A második eleme az Isten tevékenységéTőle van a világosság,
hogy vétkeztünk és bűnösök vagyunk. Az én
nek kérése. A harmadik eleme annak a feltévétkem…. kezdetű résznél sokan a mellverés telezése, hogy Isten ma is tevékenykedik,
a Fiúban sugárzik,
gesztusával adnak nyomatékot bűnbánatukmert hitünk és eddigi tapasztalataink erre
hogy áthatoljon az egész világon
nak. Ez azonban nem kötelező gesztus, de ősi,
mutatnak.
kifejező megnyilvánulása a bűnbánatnak. A
megváltásunkra.
második, párbeszédes formában ugyancsak
(Ókeresztény ima)
megvalljuk bűnös voltunkat, és Isten irgalmát,
Összeállíto a: Szűcs Tamás

Számomra
az Eucharisz:a…

Így ünnepelte 81. születés-

napját Ferenc pápa

Azt a vágyat jelen", hogy
Isten minél közelebb legyen hozzám, én pedig
egyre közelebb őhozzá.
Nekem kell közelednem,
s minden mise egy-egy
ilyen közeledés, egy-egy lépés felé, egyre közelebb őhozzá.
A szentmise számomra mindig tanulás: szeretnék a prédikációkból tanulni, s mindazt amit hallok, egészen magamévá tenni.
Látrányi Lajos
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Nem mindennapi ajándékkal
lepték meg Ferenc pápát születésnapja alkalmából: torta helye egy óriási pizzát kapo .
Ferenc pápa december 17-én,
vasárnap ünnepelte 81. születésnapját, amelyet rászoruló
gyermekek társaságában töltö . Az egyházfő a jeles nap alkalmából
egy négy méter hosszú pizzát kapo ajándékba, amit természetesen
megoszto iMú kísérőivel is. A ﬁnomságról nem hiányozhato a gyertya sem, amit közösen fújtak el.
A pápa ezt követően az ablakából köszöntö e a Szent Péter téren a
születésnapjára összeseregle több ezer gyermeket.

JELENLÉT

KÜLDETÉS

négy hetet jelen"; első

Családok adven: koszorúvasárnapja egyben az új
in lobbant fel ma az első egyházi év kezdete is. Engyertyaláng
nek az időszaknak a liturgiMaguk alko(a koszorúkon
gyújto(ák meg az első, lila
színű gyertyát december első
hétvégéjén makói családok. Ezzel négyhétnyi várakozás
kezdődö( el a keresztény hagyományok szerint Krisztus
születéséig, Karácsonyig. A belvárosi Szent István Király
templom szombat es: szentmiséjén közel háromszázan
ve(ek részt.

kus színe a lila, amely a
bűnbánat szimbóluma.
Ezért található az adven"
koszorún három lila gyertya és egy rózsaszínű, ez utóbbit a harmadik, az örömvasárnapon kell meggyújtani. Advent időszakához számos
szép hagyomány kapcsolódik, ilyenek a hajnali szentmisék,
a böjt, a betlehemezés szokása, és a jótékonykodás.

Advent első hétvégéjén a plébánia tagjai, a SZIGNUM Ön– A most fellobbanó fény számunkra Krisztust jelképezi, az kéntes Szervezete (SZÖSZ) és a diákok családjai kézműves
adven" koszorú lila színe a megtérésre, a rózsaszín az
foglalkozáson ajándéktárgyakat és koszorúkat készíte ek.
örömre, a zöld pedig a reményre emlékeztessen bennün- Utóbbiakat a szomba" szentmisén áldo ák meg a tempket az elkövetkező szent időszakban – hívta fel a ﬁgyellomban, amelyek mindegyikén fellobbant az első lila színű,
met Pálfai Zoltán plébános atya.
hitet jelképező gyertyaláng.
Szabó Anita
Az advent szó Úrjövetet jelent, és a karácsonyt megelőző

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
megújítására. A

A bogárzói temp- kezdeményezés
lom felújításáért iránt azóta dr. Kissénekeltek Makón Rigó László megyésÜnnepi kóruskoncertet rendeztek
advent harmadik
hétvégéjén a makói Szent István
Király templomban. A hagyományos programon fellépe4 a helyi dr. Mihálka György Vegyeskar és a lugosi Ion Vidu Énekkar
is. Az önkéntes adományokból a bogárzói templom felújítását
támogatják a szervezők.
Közel három év"zedes hagyománya van Makón az adven" koncerteknek. – A célunk az, hogy karácsony hangolódjunk és hagyjuk, hogy a dallamok megérintsék a lelkünket. Úgy tapasztaljuk,
hogy azok is szívesen eljönnek ilyenkor a templomba, akik egyébként nem szoktak. A kiváló előadások melle , ilyenkor egy közösségi élményt is megtapasztalhatunk. A program végén egy kis
szeretetvendégséget rendezünk, hogy legyen alkalmunk találkozni és beszélgetni is egymással – tájékoztato Pálfai Zoltán plébános, aki maga is a kórus tagja.
Az általa vezete belvárosi katolikus egyházközséghez tartozik a
bogárzói templom, amelynek felújítására ajánlo ák fel a kóruskoncert önkéntes adományait.
A Páduai Szent Antal "szteletére felszentelt épületen utoljára
2007-ben végeztek nagyobb renoválást. Tető felújítási és belső
festési munkálatok folytak, rendbe hozták a stációképeket és
szép, új kapu is készült az egyház és a város összefogásában. Bogárzó szeptemberi búcsúján, amikor a felszentelés 110. évfordulójára emlékeztek, Farkas Éva Erzsébet makói polgármester egy
havi ﬁzetését ajánlo a fel a folyamatosan romló állagú templom
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püspök és Lázár
János országgyűlési
képviselő is kifejezte támogatását.
Együ es felhívásukban összefogásra
biztatnak mindenkit, akik fontosnak tartják a nemes cél megvalósítását. Az adományokat a Makó Város Fejlődéséért Alapítvány elkülöníte számlájára is lehet küldeni. Számlaszám: OTP Makói ﬁók 1173507420515362 “Bogárzó”. A gyűjtés tehát folyamatosan zajlik, melynek részét képezte ez a mostani alkalom is.
Advent harmadik hétvégéjén a dr. Mihálka György Vegyeskar
lépe fel a belvárosi katolikus templomban. Meghívo előadóként szerepelt még az esten Makó testvérvárosának, Lugosnak a
kórusa is.
– Az Ion Vidu énekkarral már többször énekeltünk együ , legutóbb ők lá ak vendégül minket, ezt most viszonozzuk. Egy közös
ünnepi műsort állíto unk össze, amelyre mi szeptember óta készülünk Gilinger Ildikó karnagy vezetésével. Ezen kívül megemlékezünk Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójáról is, amely
pont a mai napra esik – tudtuk meg Szirbikné Baranyi Évától, a 45
fős városi vegyeskar elnökétől.
A csodálatos dallamokkal teli adven" kóruskoncert szeretetvendégséggel zárult. A dr. Mihálka György Vegyeskarral ebben az
esztendőben még december 23-án, a városi gyertyagyújtás negyedik alkalmán találkozhato a makói közönség.
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Orosz Margit: Karácsony :tka

gő és énekszó hirde" a Megváltó
„Szeretet vérkörén”
Gondolatok Orosz Margit világra jö ét. Mindenkit hív: téged
Karácsony :tka c. verséhez is, engem is. A teljesség kezdete – a

SzéXoszlik lelkem sötét bánata,
Szívem "szta, hófehér ruhába,
S örömkönnyektől mosdatva áll. A karácsony a leg"sztább,
legfehérebb ünnepünk: nemCsilingel a csengő, száll az ének, csak a hó (vagy várásának)
képe erősí" ezt, hanem Szűz
Megszülete a kis Jézus érted,
Mária szeplőtelen fogantatáKezét kinyújtva téged is hív, vár. sáé és a Gyermek, a kis Jézuska születése is. A karácsony
Angyalarcát felfedi elő ed,
&tkára
mi
négy,
görögkatolikus testvéreink hat
Szemsugara táplálja erődet,
héten át készültek. Az adven"
Ő az, ki utadon elő ed jár.
lelkigyakorlaton hallo uk Zoltán atyától, hogy a szentmiséSzívem bölcsőjében ring e "tok,
nek (szívünkhöz hasonlóan)
Mit szent karácsony éjjele holüktetése van. Szerintem az
zo ,
egyházi évnek is: a kis Jézus
Békéjét ölelem magamhoz már. születése egy ragyogó, kristály"szta ünnep, a teljesség
kezdete, az első „földi” szívHallom, amint lelkem húrjába
dobbanás. A vers kezdetén a
csap,
templomkapuban állunk, a
Szeretet vérkörén lüktet, árad.
„sötét bána ól” megszabaFelelnek rá hangos szívverések: dulva, "szta lélekkel közeledünk a fenyőillatú jászol felé.
Istenem! Megtaláltalak Téged! A második versszakban csen-

Brenner János, a magyar Tarzíciusz
Brenner János Szombathelyen születe 1931-ben.
Hárman voltak testvérek. Később mindhárom ﬁúLEGENDA ból pap le . János Szombathelyen kezdte teológiai
tanulmányait, majd a Győri Szemináriumban fejezte be. 1955ben szentelték pappá, és újmisés káplánként Rábakethelyre helyezték.
Tevékenységét az akkori államhatalom rossz szemmel nézte,
főleg azt, hogy a ﬁatalokkal is foglalkozo . Hi anosai, ministránsai elmondták, nemcsak hi anórát tarto számukra, hanem
játszo , sportolt is velük. Tisztelte, szere e az embereket. Az
állami egyházügyi megbízo el akarta helyeztetni az iMú
papot. Miután ezt a püspök Brenner tudomására hozta, ő
csak ennyit szólt: "Nem félek, szívesen maradok." A püspök kiállt a káplán melle , és úgy döntö , továbbra is
Rábakethelyen marad. Az egyházügyi megbízo erre azt
mondta: "Jó, akkor lássák a következményeit!"
János atya "sztában volt azzal, hogy a papi hivatás gyakorlása ebben az időben emberpróbáló feladat. Lelki naplójának
alábbi gondolata is erre utal: "Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot i az életben nem keresek, hiszen mindenemet beléd helyeztem... "
1957. december 15.-e, szombat: János elkészült a másnapi prédikációjával, amit Gaudete vasárnapján mondo volna el, és
nyugalomra tért. A plébánián egyedül volt, mert a plébánosa a
]liába ment gyóntatni, és o is maradt éjszakára.
Éjfél körül egy büntete előéletű 17 éves ﬁú csöngete be a
plébániára, mondván, hogy nagybátyja a szomszédos Zsida községben halálos beteg. János azonnal felöltözö , a templomban
nyakába akaszto a a betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vi e, és kísérőjével elindultak a dombtetőn keresztül
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kis Jézus – maga a "tok „angyalarcát
felfedi elő ed” (3. vsz.). A szívünkben
-lelkünkben megszülete kisded az
ÉLETET, az örök élet ígéretét hordozza. Értünk emberré le , hogy hozzánk hasonlóan felnő lehessen,
megtapasztalja (a bűnt kivéve) ennek minden velejáróját, hogy aztán a
legnagyobb ajándékot, az Örök Életet ajándékozhassa nekünk: meghívjon az Üdvösségre.
Mi, akik tavaly végigjártuk a legfontosabb helyeket a SzenXöldön, ahol Jézus is megfordult, örökre szívünkbe zártuk a Születés
templomát. Mert minden i kezdődö – vagy talán nem is: a
Pásztorok mezején, vagy már korábban, Mária és Erzsébet találkozásánál… Bárhol is, sokan visszük tovább évről évre lelkünkben a lángot, a betlehemi Születés templomának csöppnyi békeüzenetét.
Ahogyan a költőnő is megérezte az egyetemes emberi érzést:
minden évben megérint minket a szeretet csodája és az isteni
kisded szívverésére lüktet a mi szívünk is – „Istenem! Megtaláltalak Téged!” Legyen áldo az Ünnepünk!
Mészáros Ildikó

vezető gyalogúton. Útközben megtámadták, ő próbált menekülni, mert még akkor is az járt a fejében, hogy a haldokló várja a
szentségeket. Esélye sem volt a túlerővel szemben, kezét hátra
kötözték, miközben ő folyamatosan védte a nyakában lévő Oltáriszentséget. Két oldalról 32 késszúrással, kegyetlen brutalitással
meggyilkolták. Még élt, amikor elvonszolták a kápolna melle^
száraz kúthoz, amibe bele akarták dobni. Ez már nem sikerült a
támadóinak, mert a szomszédos házban lakó család kijö a kutyaugatásra. Azonnal felismerték a káplánjukat, hívták az orvost,
a plébánost, és a rendőrséget. Sajnos már az orvos sem tudo
segíteni rajta. A plébánosa feladta neki a haldoklók kenetét, a
nyakából kive e az Oltáriszentséget. János utolsó hörgése ez
volt: „Istenem segíts!"
Sírjára újmisés jelmondata került: „Az istenszeretőknek
minden a javukra válik”. Emlékét az egyházmegyében
megőrizték. Az úton, ahol megölték, a rendszerváltás
után emlékkápolnát építe ek, amelyet 1996. augusztus
25-én Konkoly István megyés püspök szentelt fel. A harang oldalára jelmondatát írták.
Boldoggá avatási eljárása 1999-ben kezdődö meg. 2017. november 8-án Ferenc pápa jóváhagyta Brenner János boldoggá
avatását, melyre valószínűleg 2018 nyarán kerül sor.
Ima: Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a
papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság
nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban! Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában
érted vállalt vértanú halála eszközölje ki számunkra a kegyelmet,
hogy megerősödjünk szent hitünkben, és mi is vállaljuk érted a
küzdelmet és szenvedést a te országodnak eljöveteléért.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Szalainé Bálint Rózsa
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
vendölésének megfelelően (Iz1,3): „Az ökör megismeri gazdáját,
és a szamár urának jászlát, csak Izrael nem ismer meg, népem
A karácsonyi ikon 3 sávra osztható, ami az ember lelki életé- nem tud semmit megérteni!”
nek három fokozatát mutatja.
A harmadik sávban, a legalsóban Józsefet fedezzük fel, aki
Az első sáv a mennyei világot, a második az Isten és emberi- hűséges Istenhez, de kétkedés lopódzik szívébe. Az apokrif iroség egyesülését és a legalsó az emberiséget szimbolizálja.
dalomban ördög kísér" meg, hogyan szülhet a szűz, hiszen ellentétes a természet törvényével. Bizonyos ikonon Mária Józsefre
A legfelső regiszter a mennyei égboltozat, amelyből egyetlen
néz és tekintetével szeretné Józsefet segíteni abban,
sugár emelkedik ki. Ez az isteni fény megmutatja nehogy ne essen kétségbe. Vannak az ikonon száraz rukünk az eredetet, hogy Isten Atya, Fiú, Szentlélek
dak, amik azt jelképezik, hogy az elszáradt vessző kiviegyü vesznek részt az ember megváltásában. Az ikorágzik.
non jobbra egy angyal hirde" az Úr születését. Pásztorok, angyalok, alul bölcsek jönnek - vagyis ﬁatal, köTertullianus, a 2. századi teológus azt mondja, hogy
zépkorú, idős, tehát az egész emberiségnek szól az
Ádám és Krisztus közö szoros párhuzam van, mint
üzenet.
ahogyan Éva és Mária közö . Éva szűz volt, amikor
megkapta a halálos szót és az ember kikerült Isten
A középső sávban az Istenszülő Szűz Mária ül, vagy
közeléből és Mária is szűz volt, amikor megkapta az élet Igéjét.
fekszik köpenyben, ami a bizánci szokás szerint kifejezi, hogy ő
az angyalok királynője. A gyermeket nézi, aki együ érzően teA kép jobb alsó sarkában a baba fürdetését láthatjuk, ami a
kint Józsefre. Az ő jelenléte megerősí", hogy a kisbabának valódi 7. században jelenik meg megerősítve azt, hogy Jézus valóságos
teste van. A csecsemő áll bepólyálva a kép középpontjában.
ember, akinek szüksége van a gondoskodásra.

Hol a helyünk?

A jászolt sokszor kőnek fes"k meg, mely már előképezi az Úr
halálát. Ez a barlang a szülőhelyének a barlangja, de már jelképezi a Jeruzsálemi sírhelyét is.
A barlangon a buko világot látjuk, mert ez az a hely, ahol
sötét van és nincs jelen az Isteni fény. Jézus nem marad a sírban,
ami arra utal, hogy többé nem az enyészeté az ember. Jézus
Krisztus nekünk ajándékozza a halhatatlanságot, a jóságot és a
bölcsességet.

Az ikonon megjelenő emberek az üdvösség alapvető igazságát jelení"k meg, ahol Isten Fia megtestesül, és Isten közö ünk
van. Az egyes sávokban felfedezhetjük, hogy a lélek melyik fokozatán állunk és hogyan kell tovább lépnünk, hogy Isten "tkának
ne csak a szemlélői, hanem a részesei is legyünk. Ha így tekintünk a születés ikonjára, akkor Krisztus az élet forrása lehet számunkra.

Furcsa, hogy milyen közel van Jézushoz a két állat. Izaiás jö-

Pacsai János – görögkatolikus pap

Karácsony másképp…
Az év végi ünnepek környékén annyit magyaráznak szeretetről, befelé fordulásról, elcsendesedésről, hogy az ember szinte
már el is felejtkezik arról, hogy miről szól valójában a karácsony.
A legújabb kütyük beszerzéséről? Ez persze csak vicc, de karácsony tájékán valóban történik valami az emberrel. Fokozo
várakozással tekintünk valami elé, amiről ha konkrétan el kellene mondani, hogy igazából mi is, a legtöbbünk nagy bajban lenMikulás
2017. dec. 03-án, vasárnap, a Szent Liturgia után
Mikulás ünnepséget tarto unk a Görögkatolikus
Templomban. Közel 40
gyermek várta, mit rejt Szent Miklós
zsákja.
A Mikulást dallal hívták és várták a gyerekek, hitoktatójuk Drávainé Kovács Ágnes
segítségével. Miután mindenki megkapta a
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ne. Ahogy mondani szokták
„megnyílik a szívünk” és várjuk, hogy valami megtörténjen. De mi? A gyertyagyújtás?
A karácsonyi vacsora? Egy
szép ajándék? Találkozás önmagunkkal? Sok ember megreked a várakozás szintjén, és úgy
érzi, a készülődés az igazi öröm, maga az ünnep úgysem úgy
sikerül, ahogyan szeretnénk. Pedig ha tudnák…!

csomagját, a Haramia
Házszentelés
együ es te e emlékezeGörögkatolikus Egyházunk hagyotessé az ünnepséget. Ezúton is köszönjük Csillá- mányai szerint minden év elején, a
Vízkereszthez kapcsolódóan a pap az
nak és Sanyinak.
újonnan megszentelt vízzel körbe jár
A gyermekeket és szülei- a hívek közö , és megszenteli a lakóket a parókián várták kézműveskedésre, házaikat. A 2018-os esztendőben is
teázásra, kötetlen beszélgetésre a szervezők. így lesz!
Szabóné Kanton Ildikó
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Aki szeretné, hogy elmenjek, és
megszenteljem az o honát, kérem,
keressen meg! Bíró István paróchus
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rek van köztünk, aki szívesen énekel egyedül is. A falvakban, ahol
élnek, élő néphagyomány van, ezért egymástól és a nagyszüleikIsmét nagy sikerű koncertet ado4 a Marosszéki Kodály Zoltán től, valamint önállóan is tanulnak dalokat. Új kórusműveket is
Gyermekkar Makón. A jótékonysági kórushangversenyen ötven begyakoroltunk az adven" és karácsonyi darabjaink mellé – avaszékelyföldi ﬁatal énekelt adven& és karácsonyi műveket, illet- to be előadásuk tema"kájába a kórus vezetője, akitől azt is
megtudtuk, a fellépésük során gyűjtö adományokat központve népdalokat.
juk, a Marianum ház külső térrendezésére fordítják majd.
Felemelő zenei élményben lehete réA tavaly átado épület többek közö a
szük azoknak, akik részt ve ek a MarosCsillagösvény missziós koncertkörútnak
széki Kodály Zoltán Gyermekkar hangverköszönhetően jö létre, amelyet öt eszsenyén. A csodás hangú, népviseletben
tendeje minden nyáron teljesít a csoport.
éneklő kórus nem ismeretlen a makóiakEnnek során a Balaton környéki települénak, tavaly karácsony elő is lenyűgözték
seket járják végig Böjte Csaba testvérrel
már a helyi közönséget. A Boldogasszony
és a dévai gyerekekkel, lelki és zenei élIskolanővérek Erdélyben működő zenés
ményt nyújtva közönségüknek.
missziója Szováta és Felső-Nyárádmente
hét falujából származó, magyar ﬁatalokat
– Nagyszerű érzés ehhez a kórushoz tarfog össze.
tozni, mondhatni, i nő em fel. Ez a közösség életet ado nekem és i tapasztaltam meg azt, mit is
– Szeretnénk, hogy a muzsika és az éneklés által teremte köjelent igazán szeretni – avato be a nyárádköszvényesi Kiss Rizösség segítse a felnövekvő székelyföldi generáció szülőföldön
maradását. Az összetartó erőt a közös hit, értékek és hagyomá- chárd Mihály, aki "zenegy esztendeje énekel a kórusban és jenyok jelen"k – tudtuk meg Nagy Éva M. Vera SSND nővértől, aki lenleg teológiai tanulmányokat folytat Gyulafehérváron.
Czakó Gabriellával együ veze" az iskolarendszeren kívül műköA gyermekkar tagjait Pálfai Zoltán plébános köszöntö e. Beszédő műhelyet.
dében a csend jelentőségére hívta fel a ﬁgyelmet és háláját fejezte ki a ﬁataloknak azért, hogy hangversenyükkel közelebb
A hozzájuk tartozó, mintegy 150 tanuló Nyárádremete,
viszik a hallgatóságot karácsony ünnepéhez. A szívet-lelket meNyárádköszvényes, Mikháza, Deményháza, Székelyhodos, Joblengető zenei élményt vastapssal jutalmazta a közönség.
bágytelke és Parajd településeiről származnak.

Angyali hangokkal telt meg a Szent István templom

– Ezú al szóló népi énekkel is készültünk, mert több olyan gye-

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
Anyakönyvi hírek:

SZERETETSZOLGÁLAT ADVENTBEN

Kereszteltek aug.20. óta:
Nagy Jázmin, Tapu Viktória Ta"ana, Varga Olívia, Gruber
Ode , Gruber Oliver, Mihály Gergely, Sárkány Dénes, Pap
Zoltán, Gál Alex, Gál Mar"n, Csernus Tamara, Kovács Hunor
Áron, Mircsov Dominik, Szekeres Ive Stella, Szekeres Mar"n Zoltán, Szekeres József Patrik,Járay Gerda Zsuzsanna,
Németh Csaba, Hegedűs Bence, Kárpá" Elizabet Málna,
Selmeczi Csaba, Selmeczi Zorál Zétény
Házasságkötések aug. 20. óta:
Gaudi Zsolt- Mezei Kamilla, Nagy Nándor- Tóth Barbara,
Both Csaba- Balázs Szilvia Zsuzsanna, Dr. Cseh László István
- Szabó Katalin Erzsébet, Ku" Gábor- Márton Ilona
Elhunytak aug. 20. óta: Börcsök István, Horváth Józsefné
Kiss Erzsébet, Harcsás Józsefné Vér Klára, Dr. Kapus Istvánné Péli Gizella, Nagy Imréné Ferkovics Katalin, Buvár Imréné Baka Piroska, Dr. Murányi Elemér, Jáksó Emma Piroska,
Vincze József, Juhász Sándorné Orosz Erzsébet, Szabó József, Tóth Imréné Szilágyi Ilona, Barta Istvánné Hevesi Mária, Balázs Imre, Buza Istvánné Vörös Magdolna, Gajdos
Dezső, Tillinger Györgyné Zsilkó Ma"ld, Lengyel Józsefné
Mészáros Mária
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Karitász adventben

Az adven" adománygyűjtésünk hagyományosan sok igyekeze el zajlo . December
13-án, szerdán délután az adományosztáson megtelt a templomunk nehéz sorban
élő testvérekkel. Így köszöntö ük őket:
Krisztusban szerete testvérek! Mély &sztele el és szerete el köszöntünk Mindenkit a Szent István Király
Plébánia Szent Erzsébet Karitász Csoportja nevében.
Az adventben Jézus Krisztus születését várjuk, várjuk, hogy megszülessen a szívünkben.
Odaérünk a karácsonyhoz a sok készülődésben
kifáradva, és csak az ajándékozásra ﬁgyelünk.
Nem az ajándék a fontos, hanem a szeretet. Lelki
kincseket gyűjtsünk. A lelket tartogatom a karácsonyi ünnepre! Ezt és ezt kaptam az Úrtól, amelyről
listát készítek, amelyért hálát adok. Amit én adok
Jézusnak arról is listát készítek: nem ajándékot –megbocsájtok,
templomba járok, elbeszélgetek…
Ezek a csomagok csak jelképek, Jézus szeretetének jelei, Ő ad
erőt, alkalmat, lehetőséget a szolgálathoz. Sokkal többet kapunk Jézustól a szeretetünk által. Ez a szeretet minél teljesebb
legyen a szívünkben…
Zoltán atya köszöntője:
Nagyon sok ember
adománya, munkája áll
a mai nap mögö , akik
névtelen adakozással
te ek tanúságot Isten
szeretetéről. Igen sok
jószándékú ember apró
forintja is o van az
ajándékhalmazban. Legyünk hálásak
mélyen ezekért az adományokért!

LÉLEKKEL ADNI ÖRÖM 2017.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportja ebben az évben is részt ve a SPAR
áruházakkal együ az „Adni öröm!” tartós élelmiszergyűjtő akcióban. Nagy örömünkre szolgál, hogy a karácsonyi
adományozó verseny ellenére (vagy melle ), a mi rászorultjainkra is gondoltak az emberek.
1000 kg fele gyűlt össze tartósélelmiszer, melyeket szép
csomagokba téve 125 családnak, ill. személynek oszto unk szét még az ünnep elő . A csomagokból a makóiak, tanyasiak és 3 környező településen élők is kaptak.
325 magyarországi és
határon túli gyereknek
okoztunk örömet a
cipősdobozainkkal, valamint a határon túli közösségek és iskolák
könyvtárát
gyarapíto uk 500 vadonatúj
gyerek-iMúsági és tudo-
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A Szignum 4. osztályos tanulói a Betlehemet adták
elő, kedves színfoltja volt az ünnepségnek.
Összegyűjtö ünk 3000 kg tartós élelmiszert, sok
gyerekjátékot, ruhaneműt, gyermek fogápolási
cikket. Akik adományokkal, vagy munkájukkal szolidárisak voltak, hogy ez a nap minél szebb legyen:
Pálfai Zoltán plébános, egyházközségünk hívei, Török Miklós, a
Maros Malom Kb, a VÁLL-KER Kb, a Jety 96 Kb,
a Con"tech Fluid Automo"ve Hungária Kb munkatársai, Kacsner Zöldség-Gyümölcs Kereskedelem, a TESCO Áruház és annak vásárlói, az Élelmiszerbank Egyesület, a József A^la Gimnázium, a Galamb József Szakközépiskola, a Szent
István Egyházi Iskola tanárai és diákjai, karitász
csoportunk tagjai és segítői.
Hálás köszönet mindenkinek! Az adományosztás és az
azt követő agapé kulturáltan
zajlo le, a sok-sok segítőtársé az érdem.
December 18-án a Hajnal és a Ba hyány
utcai időso honokba vi ük Jézus üzenetét:
A felajánló ima közös imádsága után a Szignum 3. osztályos tanulói adták elő a Betlehemet, könnyes szemek köszönték meg a felemelő műsort! Déligyümölcs, szaloncukor és a Zrínyi Óvoda által készíte kedves
dísztárgyvolt az ajándék, melyeket személyesen adtunk át. A hajléktalan szállóra 25 bőséges élelmiszercsomagot készíte ünk, hála
Istennek sok adományt kaptunk!
A szeretet-szolgálatunk gyümölcse, hogy
Jézust vihetjük az emberekhez. Alleluja!

Kovács Bálintné

mányos könyvekkel. A
szerbiai Tiszaszentmiklós
melle , a romániai keresztúri, csanádi, nagyszentmiklósi, máriaföldi
és temesvári gyermekek
arcára varázsoltunk J-t.
Rengeteg adományt sikerült 2017-ben is szétosztani, de nem ez a legfontosabb,
hanem az, hogyan adjuk, miként tesszük, mi megpróbáltuk. Lélekkel. Úgy érzem ez sikerült is.
Köszönjük Mindazoknak, akik ebben az évben segíte ék
valamilyen formában tevékenységünket. Kérjük, a 2018as esztendőben se feledkezzenek meg a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Makói Csoportjáról, munkájáról és támogato airól.
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Kómár Mátyás vezető
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Makói Csoportja
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December 2-án, szombatra adven: koszorúkészítésre és kézműves foglalkozásra hívtunk mindenkit a
plébániára és a kollégiumba. Aznap este a 18 órai
misében az Egyházi Iskola diákjaival együ kezdtük el az új egyházi évet.
Advent vasárnapjain a 9 órai szentmisék keretében egy-egy család gyújto a meg a koszorú aktuális gyertyáját. Advent első vasárnapján az egyházmegyében
és plébániánkon is elkezdődö a Nemzetközi Eucharisz:kus Kongresszusra való három éves
előkészület. Ennek részeként a vasárnapi szentmisékben a szentáldozás után a közpon"lag
kiküldö imádságot fogjuk elimádkozni. Az egyetemes könyörgésekben, a Palást újságban,
valamint a különböző programok által is fontos szerepet fog kapni a szentmise, az Oltáriszentség "tka az elkövetkező három évben.
Advent hétköznapjain héXőtől péntekig hajnali (rorate) miséket tarto unk 6 órától. Folyamatosan lehetőséget biztosíto unk a szentgyónás elvégzésre. A hajnali
misék után napi gondolatokat kaptak a testvérek, s egy egyszerű szeretetvendégségre is vártunk mindenkit.
A Duna TV Családbarát c. műsorának stábja összeállítást készíte templomunkban A mi Bibliánkról. A műsor visszanézhető
a www.mediaklikk.hu/csaladbarat honlapon.
Advent folyamán ismét gyűjtést szerveztünk rászoruló családok számára. Tartós élelmiszereket, gyermekjátékokat, gyermek fogápolási cikkeket vártunk december 10-ig.
December 10-én vasárnap a 9 órai szentmise keretében érkeze hozzánk a Mikulás.
Advent 2. vasárnapján a persely adományának összege 90.500 Ft le , melyet továbbíto unk
fogyatékkal élő barátaink felé. Köszönjük a testvérek nagylelkű adományait!
A makói Szent István Egyházi Általános Iskola szerete el várta az érdeklődőket december 13-án, szerdán 14 órától a nagycsoportos óvodásokat
Luca-napi kézműves foglalkozásra, interakFv angol órára és meglepetés előadásra. 14 ó 30-tól az érdeklődő szülők számára tájékoztatást
adtak a nagy előadóteremben a SZIGNUM-ról, a beiskolázásról és minden, intézménnyel kapcsolatos kérdésre válaszoltak.
Aznap délután fél 5-kor kezdődö a rászoruló családok számára a tartós élelmiszerosztás a
templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak az önkénteseknek, akik a rászoruló családok számára készült 250 db tartós élelmiszercsomag összeállításában, kiosztásában segédkeztek. Ugyancsak köszönet a templomtakarításban
résztvevőknek.
December 16-án, szombaton 8:30-tól tarto uk adven: lelki napunkat a
kollégiumban. Témánk az Eucharisz"a volt. 18 órától jótékonysági adven:
kórushangversenyre került sor templomunkban, melynek bevételét a
bogárzói templom javára fogjuk továbbítani. Fellépe a Városi Vegyeskar, valamint Lugos
város kórusa. Köszönjük az előkészítésben és lebonyolításban nyújto segítséget.
A hajnali misék elő negyed órával imádkoztuk a Szállást keres a Szent Család imakilencedet.
December 18-án, héXőn érkeze hozzánk a szovátai Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és
IUúsági Kórus, akik kedden 18 órától tarto ák karácsonyi hangversenyüket templomunkban.
December 24-én délután 3 órakor imádság keretében oszto uk szét a betlehemi lángot. Az
éjféli szentmise elő fél órával karácsonyi muzsika segíte minket a ráhangolódásban. Az
éjféli misét a városi televízió közveFte e.

- Mit csinál a részeg a botanikus kertben?
- Virágba borul.
Áruházban a pénztárnál:
- Elnézést, kártyával lehet ﬁzetni?
- Persze.
- Jó, akkor tud visszaadni egy pikk ászból és egy kör királyból?
- Apaaa!!! Két bácsi van i , a faluban épülő uszodára gyűjtenek. Mit adjak nekik?
- Két vödör vizet, kisﬁam!

HÁLAADÁS

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

JELENLÉT

ÜNNEPI MISEREND:
Szent István Király Plébániatemplom
Dec 25.: 9 óra, 18 óra Ünnepi
Szentmise
Dec.26.: 9 óra Ünnepi Szentmise
Dec 31. év végi hálaadás: 9 és 18
óra. Közös ima a békéért: 23 óra
Jan 1.Szűz Mária Isten Anyja
(Újév): 9 és 18 óra Ünnepi Szentmise
Csanád vezér téri Kápolna
Dec 25. 10 és 17 órakor Ünnepi
mise
Dec 26. 10 és 17 órakor Ünnepi
mise
Dec 31. 10 és 17 órakor Év végi
hálaadó mise
Jan 1. 10 és 17 órakor Ünnepi
mise
Szent László Király Plébániatemplom
Dec 25. 11 órakor Ünnepi mise+pásztorjáték
Dec.31. 11 órakor Hálaadás
Jan 1. 11 órakor Ünnepi mise
Á^c[mm, ZkdWdmdmmd^adZ,
fpipZ iVWXYZ[\]h r\\d`didm pZ B[^c[s Úa EZkmd\c_m
itlX\q\i ds]uXkivkZpsr\i
eh\cd\ mVsaX\Vi, [^lVZwh\i\Vi!

Karácsonyi Liturgikus rend a
Görögkatolikus Templomban
KVWXYZ[\] E^Z_ \V`aV – cdYdefdW 25.
10:00h Szent Liturgia –majd a
Gyerekek Műsora
KVWXYZ[\] MXZ[chi \V`aV –
cdYdefdW 26.
7.30h Reggeli isten"sztelet
8:30h Szent Liturgia
KVWXYZ[\] HVWeVchi \V`aV –
cdYdefdW 27.
7:30h Utrenye
8:30h Szent Liturgia
Skh^ldZkmdW – cdYdefdW 31.
8:30h Óévzáró Liturgia
Úapl – aV\qXW 01.
10:00h Szent Liturgia– Egyházközségünkért

KÜLDETÉS

