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Pünkösd

„A keresztény élet útja ott kezdődik, hogy kegyelemben részesülünk, Isten irgalmas velünk. Ha a saját képességeinkben, saját intézményeink, terveink hatékonyságában bízunk, nem jutunk
messzire. Csak akkor tudunk valami újat adni a világnak, ha befogadjuk a Szentlelket, Isten szeretetét.” (Ferenc pápa)
Mi a felajánlás?
Az egyházi szóhasználatban „felajánlani valamit” annyit jelent, mint „odaadni, odaszánni, felkínálni, rábízni”. Ilyen értelemben ajánlunk fel imádságot valakiért, s ezzel Istenre bízzuk imaszándékunkat ill. azokat a személyeket, akikért imádkozunk, hiszen Jézus maga buzdít: „Kérjetek, és adatik nektek.” Felajánlunk továbbá kisebb-nagyobb személyes áldozatot, számunkra sokszor nehéz kereszteket, megoldhatatlannak tűnő problémákat, azaz tudatosan Istennek adjuk, rá
bízzuk mindazt, ami életünket nyomja,
ami számunkra sok esetben elviselhetetlennek tűnik. Ferenc pápa fenti mondata
is erre bátorít. Az egyház talán legfontosabb gesztusa pedig az áldozati adományok szentmisében történő felajánlása,
vagyis a kenyér és a bor oltárra helyezése és előkészítése, hogy Krisztus testévé
és vérévé legyenek.
Fontos, hogy megértsük ennek hátterét.
Már az ősegyházban gyakorlati jelentősége volt annak, hogy a hívek az Eucharisztia ünnepléséhez
nemcsak kenyeret és bort készítettek elő, hanem ételt és italt
is vittek magukkal. Ezeket az adományokat ugyanis kezdettől
fogva a papság és a közösség szegényeinek élelmezésére is
felhasználták. Több olyan településről tudunk, ahol egy különálló helyiségben adták le ezeket. A szentmise első részének, az igeliturgiának végén a diakónusok, a papok, egyes
helyeken maguk a hívek vitték az oltárhoz az adományokat,
és adták át a püspöknek. Ez volt az ún. felajánlási körmenet,
ami jelképezte a föld terméséért és az emberi munka gyümölcséért való hálaadást, s azt is, hogy amit Istentől kaptunk,
annak legjavát neki adjuk vissza. Hiszen tőle jöttünk, hozzá
megyünk, s mindaz, amink van, s amik vagyunk, mind tőle
származik. Ez a körmenet akkor is megmaradt, amikor a ter-

ményadományok szokása már megszűnt az egyházban. Azóta
a hívek pénzadományait viszik az oltár elé. Innen ered tehát
a perselyezés. Ünnepélyes alkalmakkor különösen kifejező
gesztus – nálunk leginkább diákmiséken élünk vele –, hogy
az áldozati adományokat nem a ministránsok viszik, hanem a
hívek képviselői a templomhajóból ünnepélyes menetben,
sokszor egyéb, jelképes adományokkal együtt vonulnak az
oltárhoz, és adják át a papnak a szent nép ajándékait. Az Európán kívüli földrészeken sokkal nagyobb hangsúlyt helyez
erre az egyház: egy-egy felajánlási körmenet igazi örömünnep! Az Eucharisztia Krisztus egész népét bekapcsolja a megváltás egyetlen
áldozatába, ezért a hívő nép azzal, hogy
kenyeret és bort kínál fel Istennek, azt a
készségét fejezi ki, hogy Krisztussal
együtt az Atyának adja át magát, és a
felebaráti szeretetben másokat szolgál.
Mindezt a II. Vatikáni Zsinat oly szépen
tanítja: „A világiak mint Krisztusnak
adott és a Szentlélektől fölkent keresztények, csodálatosan arra hivatottak és
arra nyertek képességet, hogy a Lélek gyümölcsei egyre bőségesebben teremjenek bennük. Mert minden cselekedetük,
imádságuk, apostoli kezdeményezésük, hitvestársi és családi
életük, mindennapi munkájuk, testi-lelki pihenésük, ha a Lélekben történnek, sőt az élet terhei is, ha türelmesen hordozzák
azokat, Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozattá
válnak (vö. 1Pt 2,5), melyet az Eucharisztia ünneplésében az
Úr testének fölajánlásával együtt nagy áhítattal ajánlanak föl
az Atyának. Így a világi hívek mint mindenütt szentül cselekvő
imádók magát a világot szentelik Istennek.”
Zoltán atya

Jelentőségteljes, hogy az emmauszi tanítványok, miután az úr szavai megfelelően fölkészítették őket, az asztalnál, a
„kenyértörés” egyszerű gesztusában ismerték fel Őt. A jelek csak akkor „beszélnek”, ha az értelem megvilágosult és a szív lángol.
Az Eucharisztia a megvilágosító és gazdag tartalmú üzenetet hordozó jelek e dinamizmusában bontakozik ki teljesen. A misztérium a jelek által nyitja meg a hívők szemét.
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 14.)

NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJE
Szent Hedvig királynő és hitvalló
Hivatalos emléknapja: július 18.
Hedvig Nagy Lajos magyar és lengyel király,
valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében
Habsburg Vilmos ausztriai herceg hitvesének
szánták és gyermekkorukban össze is adták
őket. Atyja halála után Hedviget 1384 őszén
Krakkóban lengyel királynővé koronázták,
Vilmost azonban nem akarták királyuknak
fogadni a lengyelek, szívesebben látták a litván Jagelló Lászlót a trónon, aki megkérte
Hedvig kezét és ígéretet tett arra, hogy vele
együtt az egész litván nép megkeresztelkedik
és egyesül Lengyelországgal.
Hedvig Isten akaratát fedezte fel az új házasságban, amely által egy egész népet Krisztushoz vezethet, ezért beleegyezett. László 1386.
február 12-én érkezett Krakkóba, és három
nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt
megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt.
Hedvig tevékenyen részt vett az állam életében, s mindent
megtett az ország nagyságának és hatalmának biztosítása
érdekében. Különösen szívén viselte a házasságának köszönhetően megtért litván nép sorsát. Gondja volt rá, hogy legyenek olyan személyek, akik értették a megkeresztelt nép nyelvét, lelkületét: Prágában 1397-ben kollégiumot alapított lit-

ván teológusok számára. A ruténok megtérítéséért is sokat
fáradozott, felismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket az
Egyháznak, ha meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaik
használatát Szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat, és
ápolta betegeiket. Sokat tett a parasztság
nyomorának enyhítése érdekében.
1399-ben az életszentség hírétől övezve halt
meg. Erre utal az is, hogy nem a Wawelkatedrális kriptájába temették, mint a többi
királyokat, hanem a főoltár alá, azzal a meggyőződéssel, hogy csak kis ideig marad ott,
míg föl nem emelik az oltár dicsőségébe. Hedvig tisztelete és emlékezete eleven maradt a
nép szívében. A lengyel püspöki kar 1933.
szeptember 29-én Czestochowában tartott
ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy ismét
kéri Hedvig – vagy ahogy a lengyelek mondják Jadwiga – boldoggá avatását. Az eljárást
1950-ben fölújították. Szent II. János Pál pápa
először a boldogként való tiszteletének jogosságát hagyta jóvá, majd 1997. június 8-án
szentté avatta.
Nekünk, magyaroknak nemcsak származása okán kedves,
hanem azért is, mert életszentsége az isteni meghívás és küldetés máig ható példája.
Összeállította: Szűcs Tamás

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
Elhunyt Busa Tamás,
volt makói kántor,
operaénekes

1987-től a Szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia
magánének tanszakán tanult, tanára Sinkó György volt. Operaénekesi pályáját a Gregor József vezette Szegedi Nemzeti
1955-ben született. Csongrá- Színháznál kezdte, 1990-ben debütált Silvio szerepében
(Leoncavallo: Bajazzók). 1997-től a Magyar Állami Operaház
don kezdte zenei tanulmámagánénekese. Bariton főszerepeivel rendszeresen fellépett a
nyait zongorán és oboán.
szegedi és debreceni színházakban, valamint Európa számos
1973-ban érettségizett Szeországában és a tengerentúlon is.
geden a Tömörkény István Zeneművészeti Szakközépiskola
Tavasz elején kórházba került, elkapta a Covid fertőzést. Naoboa tanszakán. 14 éves korától rendszeresen orgonált, Bugyon
sokan imádkoztunk érte itthon és a világ különböző
dapesten elvégezte a kántor-karnagyképzőt. Vizsgái után
pontjain.
A Budapesti Szt. László Kórházban hunyt el.
több magyarországi városban dolgozott kántorként.
Nagyon
hiányozni
fog számunkra. Isten adjon neki örök nyuNagyon szerettük a templomot betöltő hangját. Neki nem kelgodalmat
és
az
örök
világosság fényeskedjék neki! Nyugodjék
lett az énekléshez mikrofon. Nagyon felemelő és magasztos
békében!
Fájó
szívvel
és örök emlékkel búcsúzunk Tőle.
volt az énekhangja és hozzá az orgona játéka.

Anyák Napja
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Bálint Sándor vándorkiállítás érkezett Makóra
A boldoggá avatás előtt
álló neves néprajzkutató,
művészettörténész életét
bemutató tárlat a múlt
hétvégén volt megtekinthető a belvárosi Szent
István Király templomban.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye által támogatott vándorkiállítás az
Alföld néprajzát és vallási hagyományait kutató Bálint Sándor életútját, munkásságát tíz darabból álló, roll up sorozaton keresztül
mutatta be.
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Bálint Sándor, „a legszögedibb
szögedi” hagyatéka

filozófia táegyköréből. Személyesen
ismerte Móricz Zsigmondot, Pilinszky
Jánost és Radnóti Miklóst… A zsidóüldözés és háború alatt segítette a zsi„Istenem legyőztél, hogy magadhoz
dók menekülését.
magasztalj. Mindent elvettél, hogy
Most boldoggá avatására készülünk –
megajándékozhass magaddal.”
2012 őszére egy több száz oldalas irat
Bálint Sándort néprajzi gyűjtése által állt össze, amely Bálint Sándor életismerjük, életéről, vallásosságáról ke- szentségéről szól. Kiss-Rigó László
véssé vannak információink. Ezt a hi- püspök atya folytatja a boldoggá avaányt pótolja az a kiállítás is, ami a bel- tási eljárást. Most a Szenttéavatási
városi templom után a Szignum aulá- Ügyek Kongregációja vizsgálja a megfelelő iratokat.
jában is helyet kapott.
„… Arra is gondolok néha szentgyónása „Magát elsősorban pedagógusnak tartotta, aki nemóta, hogy talán
csak a tanórákimondhatatlan
kon vagy tanmódon, de ránk
könyvein kesugárzik az anresztül tanított,
gyalok ragyogó
hanem élete
tisztasága. Ez
példájával
netény. Ahogyan
velt
is.
Mindenelőttem térdelt
kit megfogott
vagy fél óráig,
nagy műveltséén szinte nem is
ge, mély hite és tiszta, közvetlen embertudtam mondani semmit sem, csak figyeltem egy élet vallomására, melyből sége. Bálint Sándor a keresztény humakiderült, hogy igen, lehet élni szenvedni, nizmus eszméinek képviselője, európai
nagyon szenvedni – tisztán, ártatlanul, műveltségű és kitekintésű tudós, igazi
pedagógus, hitvalló ember.” (Barna
Isten közvetlen, konkrét jelenlétGábor)
ében!” (Fila Béla plébános)
Nevét viseli a legjobb szakdolgozatíróÉletében nagy fontosságot tulajdonított a „szögedi népnyelv”, a szülőföld, nak járó érem, utcanév, cserkészcsaa néphagyományok megőrzésének. Sík pat, szeretetszolgálat, művelődési ház,
Sándorral együtt voltak tagjai a Dugo- alapítvány és több iskola is.
A vándorkiállítás alapján összeállítotnics társaságnak és a Vinkler László
ta:
festő műtermében összegyűlt baráti
körnek. Beszélgetéseiket gyakran merítették a művészet, az irodalom és a
Mészáros Ildikó

IMA ISTENBEN BOLDOGULT BÁLINT
SÁNDOR PÁRTFOGÁSÁÉRT
Te, aki annyira ismerted az emberi
gondokat és nehézségeket és oly sokszor győzedelmeskedtél Isten erejével
a világ csábító kísértései felett, aki az
emberek hálátlansága ellenére is az úr
segítségével mindenkinek szeretetet
tudtál viszonzásul nyújtani, járj közbe
jelen gondjaim miatt az úrnál és kérd
őt, hogy a te közbenjárásodra hallgassa meg kérésemet, és adja meg a kért
kegyelmeket. Tudjuk, hogy az úr szívesen veszi, hűséges szolgáinak könyörgését és teljesíti azokat, ha a kérőnek
is lelki javára válik, járj közbe értünk
Istenünk színe előtt, hogy a jelen
gondjaink az ő akarata szerint oldódjanak meg. Ámen.

Kerékpáros keresztút

Életért”kiállítás része volt. Az állomások elmélkedései után
megtekintettük a kiállítást, mely a hét történelmi egyház húsEbben az évben Nagypénteken nem mindennapi keresztúton véti üzenetével is gyarapította élményeinket. A negyedik állovehettünk részt családommal, melynek különlegessége az más az Erdélyi Püspök utcában található kereszt volt, melyet
volt, hogy kerékpárral jártuk végig Jézus szenvedésének állo- Isten dicsőségére állíttatott egy makói házaspár. Az ötödik
állomás az újvárosi Szent László templom
másait, mégpedig Makó különböző útszéli kekertjében található keresztnél volt, mely valaresztjeinél imádkozva. Délelőtt 10 órakor gyümikor a Vásár téren állt. Innen a Kálvária kálekeztünk társainkkal a plébánia előtt. Minden
polnához vezetett utunk, ahol az imádságot
keresztnél 2-3 állomást imádkoztunk el, mely
befejeztük, és megnézhettük belülről is ezt a
után a keresztek történetéről, érdekességekről
szent helyet, volt lehetőség az elcsendesedéshallhattunk Zoli atyától.
re.
Első állomásunk a Szent Gellért Borháznál álló
Így összefoglalva ezt a bő másfél órás prograkereszt volt, melyet a Mihály család állíttatott
mot, jó volt hallgatni a felolvasókat, és jó volt
pár évvel ezelőtt. Megható volt számomra,
látni, hogy a gyerekek virágot helyeznek el a
hogy a család tagjai is részt vettek az imádságkeresztek vázáiba. Egészen más volt így, a terban. Ezután az Ószegedi út felé vettük az
mészetben, gondolatban végigjárni Jézus szenirányt, és elhagytuk Makót, hogy a városhatárvedésének útját. Hálásan köszönöm, hogy az
ban álló „Vörös körösztnél” folytassuk az
előírások szerint (távolságtartással és maszkimádságot. Itt hallhattunk a pestisről, melyek
kal), mégis közösségben imádkozva együtt
áldozatait itt temették el, és ennek emléke lett
készülhettünk
a
Húsvétra. Remélem, hagyománnyá válik ez is
ez a csodás vörös kőből készült kereszt, melyet 2019-ben
közösségünkben.
restauráltak. Harmadik állomásunk a Széchenyi téren volt,
Szabóné Varga Rózsa
ahol a főtéri keresztnél álltunk meg, mely a „7+1 üzenet az
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A Szentlélek ajándékai
A Szentlélek eljövetelét először a szélvész zúgása jelezte,
amely az egész városban hallható volt (V.ö.: ApCsel 2,1-12). A
másik látható jel a tüzes nyelvek az apostolok feje fölött. A
szél, mint bibliai szimbólum Isten láthatatlanságát és a mindenhol jelenvalóságát fejezi ki, míg a tűz Isten konkrét jelenlétének, megtisztító erejének és hatalmának jelképe. A Szentlélek jelenlétének hallható jele pedig az apostolok különös
beszéde volt. „Nyelveken” beszéltek amire a Szentlélek ösztönözte őket, és beszédjüket a különböző anyanyelvű zarándokok úgy érzékelték, mintha a saját anyanyelvükön hangzana
el.
De
ez
a
beszéd
„elragadtatott” állapotban történt. Ezért jegyezték a kívülállók: „teleitták magukat édes
borral”.
Jóval később, amikor már a
keresztény közösségekben bőséges tapasztalatokkal rendelkeztek a hívek a Szentlélek megnyilvánulásaival kapcsolatosan,
Pál apostol próbálja mindezeket
rendszerezni és számos tanácscsal látja el a híveket, hogy az istentisztelet rendje ne boruljon fel és főleg a hit tisztasága megmaradjon. A különféle
egyéni lelki élményeket vagy „magánkinyilatkoztatásokat”
meg kell vizsgálni és alá kell vetni az egyházi vezetők ítéletének. (v.ö.: 1. Korintusi levél 12-14. fejezete).
A Szentlelket nehéz elképzelnünk úgy mint az Atyát
vagy a Fiút, sőt lehetetlen is, hiszen Ő teljesen szellemi és láthatatlan. Ezért inkább az adományai által próbáljuk szemléltetni. A Szentlélek számtalan adománya közül az Izajás könyvéből vett 7 ajándékra kiemelt figyelmet fordítunk (Iz 11,13).

déka, és felülmúlja emberi képességeinket. E bölcsesség segítségével megismerhetjük és szerethetjük Istent. Továbbá
különleges képességet ad, hogy az emberi dolgokat is Isten
fényében, azaz üdvösségünk szempontjából értelmezzük.
Egyszerűbben fogalmazva: e bölcsesség segítségével ismerjük fel, hogy mindennapi életünkben, mi az ami üdvösségünkre válik és mi az ami nem.
2. Az Értelem:
A Szentlélek fénye tökéletesíti az isteni dolgok megértését, azaz egyre világosabbá teszi számunkra a kinyilatkoztatott igazságait, azaz hitigazságokat. Segítségével mint a próféták felismerhetjük az idők jeleit!
3. A Tudomány:
Mindenekelőtt arra képesíti az
embert, hogy minden dologról
helyes erkölcsi ítéletet tudjon
alkotni. Világosságot ad a léleknek, hogy felismerje a bűnt és a
jót válassza.
4. A Jótanács:
Arra teszi képessé az embert,
hogy konkrét helyzetben felismerve Isten sugallatait helyes
döntést hozzon.
5. Az Erősség:
Állhatatossá teszi az embert, hogy a kísértéseket legyőzze és jóban mindvégig kitartson.
6. A Jámborság:
A jámborság lényegében a helyes vallásosság erénye.
Mindenekelőtt a helyes istentiszteletet segíti elő, de magába
foglalja az ebből fakadó felebaráti szeretet gyakorlását is.
7. Az Istenfélelem:
A Szentléleknek ez az ajándéka nem „beteges” vagy „szolgai”
félelmet eredményez. A hívő lélek nem a büntetéstől fél, hanem attól, hogy bűnt kövessen el, mert nem akar a szeretet
ellen véteni. Ez az erény megóv a bűn elkövetésétől, ha pedig
valaki mégis bűnt követne el, azt igaz bűnbánatra vezeti.

1. A Bölcsesség:
Nem emberi, hanem természet fölötti bölcsességről van
szó, mint ahogy a többi erény is teljes egészében Isten aján-

Hüse József atya
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Szent
Györgynap

Elsőáldozók Belvároson 2021-ben: Antal Bendegúz,
Balog Zalán, Császár Adrienn, Furulyás Attila, Horváth
Dóra, Igaz Molli, Kelemen Dávid, Mágori Péter, Mohl
Patrik, Pap Zsófi, Varga Viktória
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
Hány élet megy tönkre, mert nem látjuk meg egymás
tragédiáját, nem ismerjük a másikat, nem tudjuk lángra
Krisztusban életet nyer a halál, Pünkösdkor pedig mi lobbantani a másikban az élni akarás, a remény szikráját. Adhatunk mi tanácsokat, de ha az életvitelünk ezt
magunk ennek a részeseivé leszünk.
Számunkra az igazság nem csak eszme, hanem sze- nem tükrözi, meghasonlunk, eláruljuk Atyánkat.
Nem elég csak helyesen hinni, ismerni az
mély és a Vele való kapcsolat. Ezt az
egyházunk tanítását, ennél is fontosabb,
igazságot nem a kiadványoknak, prograhogy igazak legyünk! Ehhez kapjuk a Semoknak kell tükröznie, hanem a tagok
gítőt, a Vigasztalót, a Szentlelket, hogy
életvitelének. Ha van igazságunk, igazBenne élve már nem csak okosságot, hanak is kell lennünk. Ha mienk a fény, vinem örömet tudunk tovább adni. A Lélágítanunk kell, életvitelünkkel hirdetni
lekben élve nem a bűneinken, hanem az
ennek az új életnek az örömét!
erőfeszítéseinken, küzdelmünkön van a
A görögkatolikusságunk nem egy idehangsúly, a vágyainkon, hogy találkozológia, amelyet fenn kell tartanunk, nem
zunk vele, hogy a jót akarjuk, mert nem
egy múzeumi darab, amelyet óvunk, haegy eszmét követünk, hanem Kapcsolanem a mindennapokban megjelenő élettot élünk! Amikor engem átjár az öröm,
forma. Mert néha másként élünk, mint
ha én Benne élek, csak akkor tudom azt
beszélünk, vagy másoktól elvárunk. Vitovább
adni!
gyázzunk, mert életmódunk feltárja annak az igazságát,
amiben hiszünk! Nem tehetünk tanúságot másként
Biró István
Krisztusról, mint az életvitelünkkel.

Élet=Öröm

Életáradás
Húsvét ünnepe, Krisztus feltámadásának az örömhíre. Egy olyan esemény, ami a történelem tengelypontja.
Az isteni természet egyesülése az emberi természettel a megváltás kezdete, ami
a feltámadáson keresztül a mennybemenetel és pünkösd ünnepében válik teljessé.
Az evangélium, örömhíre kifelé hallatszik és mindenkihez szól. Egyfajta
hullám vagy mozgalom, ami tömegeket
ragad magával és lelkesíti őket. Utóbbi történik meg
pünkösdkor. A külső esemény internalizálódva válik
személyessé és saját feltámadásunkat élhetjük át benne.
Krisztus sorsa szimbolikusan a
mi sorsunk is. Szimbólum alatt
azonban nem jelképet vagy látszatot értek, hanem a szimbólumnak azt a képességét, hogy
összefoglal, sűrít, túlmutat önmagán, meghaladja önmagát. A keresztség szimbolikus részesedés
Krisztus kereszthalálában és feltámadásában. A keresztények a
liturgikus év során ismét és ismét elmélkednek Jézus
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életének eseményein, sőt újra és újra átélik azokat. Kívülről nézve unalmasnak is tűnhetne ez az állandóság,
de belülről átélve inkább dinamikus valóságnak mutatkozik a bővülő tudás fényében. Az események jelentőségének és értelmének egyre mélyebb
megértése vezet a teljesebb azonosuláshoz Krisztussal. A vele való azonosulás
azonban nem egyformaságot eredményez, mert nem az emberi természetével
azonosulunk. Az isteni lelkét fogadjuk
magunkba, a lelkének adunk minél nagyobb teret életünkben. Isten önbemutatkozása „Vagyok, aki vagyok”. Isten maga az Élet. Valójában nem „csak” élet abszolút mértékben, hanem
Igazság, Szépség, Jóság.
Pünkösd nem más, mint Életáradás. Isten önajándékozása, ami
folyamatosan megtörténik, mert
az egész világmindenséget létben
tartja. A mostani kiemelt ünnepnap inkább felszólítás figyelmünk
fókuszálására, hogy mélyebb tudatossággal gazdagabban részesedjünk és osszuk meg Isten tel-
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jességét!
Baranyi-Bozi Károly
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A fényes nap legnaÉrseki kézből papszengyobb
eseménye a papszentelés,
telés
volt.
Karcsit a diakókeresztelő, elsőáldozás
Május 7-én ünnepeltük városunk 322. születésnapját.
Ez idő alatt mindösszesen
csak egyszer, 1995. január 8-án volt papszentelés Makón,
akkor Janka Ferencre szállt a Szentlélek. A második alkalomra már csak 26 évet kellett várni,
május 16-án, vasárnap Kocsis Fülöp
érsek-metropolita
a
görögkatolikus templomban pappá
szentelte Baranyi-Bozi Károly diakónust.
A felemelő alkalom megmozgatta közösségünket. Varrtunk,
festettünk, takarítottunk, kertészkedtünk, sütöttünk, építettünk,
templomot díszítettünk, a közösség tagjaival és barátaival szívből
és szeretettel készültünk erre a
fényes napra.
Az ünnepi Liturgia előtt Utrenyével kezdtük az egész délelőttöt átölelő imádságot. Az énekszolgálatot egy baráti társaság, makói és
szegedi hívek alkották, akik hangjukkal röpítettek Isteni magasságba minket.
A szertartássorozat első különleges
mozzanata a keresztelés volt. Karcsi
atya 6 hetes kisfiát, János Pált maga
Fülöp érsek atya keresztelte meg keresztelő medencébe merítve, majd
kente meg a bérmaolajjal.

nus testvérei bevezették a
Szentélybe, majd átadták a
papoknak, akik háromszor
körbe vezették az Oltár körül, ezután Fülöp atya a fejére tette a kezét és a Szentlelket hívta, hogy felszentelje. Az
imádságok után mind az érsek,
mind a papok és a hívek görög
nyelven fejezték ki egyetértésüket,
hogy Károly diakónus „axiosz”,
méltó a papságra.
A Szent Liturgia végéhez közeledve, az újszentelt áldozópap, Karcsi,
maga adta az eucharisztiát fiának,
majd az első gyónásban részesült
Levéd, Fülöp atyától vehette magához Krisztus testét és vérét.
A méltósággal, mégis emberi közelségben megélt ünnep mély nyomot hagyott mindannyiunkban. Úgy érzem, hogy Bíró István
Parókus atyával olyan állomáshoz érkezett a makói
görögkatolikus közösség, ahol az egyházi, emberi, baráti határok összefonódnak és egymást erősítve élik meg a
Krisztusi erőt, bátorságot, szeretetet,
ahogy az elsőáldozó kisfiam köszöntötte az Érseket és Karcsi atyát:
„Élj és küzdj!/De szeress!/Boldog lesz/
Az út,/Veled lesz/Az Úr/Ha Krisztus/
Lesz az Út/Győzni fogsz/Minden/
Felett.”
Horváth-Kompár Bea

Egy szinte elfelejtett gyermekjáték Ugyan az igazi pün– a pünkösdi királyné-választás kösd, a Szentlélek aláA 21. században egyre ritkábban lelhetőek fel a hétköznapokban azok a népszokások, amelyek a 20. század elején még
teljesen magától értetődőek, hagyományosak voltak. Ehhez még hozzájárul a
pandémia, amikor mindenki (a hívő emberek egy része is) talán visszahúzódóbbá vált, és csak azok mennek közösségbe,
akiknek feltétlenül szükséges.
Több mint egy évtizeddel korábban tanultam a pünkösdölés
népi megünnepléséről. Akkor is és azóta is letűnt népszokásnak látszott a népi játék, a pünkösdi királyné-választás. Most
Baranyi-Bozi Károly papszentelését követően a Forgatós
Táncegyüttes maroknyi csapata az ünneplő közönséget egy
vidám, lendületes népi játékkal vonta be a pünkösd megünneplésébe. Egyszeriben megelevenedett, élővé vált a tradíció:
énekes-táncos mulatság keretében fiatal, fehérbe öltözött
lányok megválasztották maguk közül a pünkösdi királynét,
fejére koszorút helyeztek, miközben fiúk tavaszi, zöld ágakat
tartva keretezték a játék terét. A gyerekek előadása nem nélkülözte a humort sem.
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szállásának ünnepe
még egy héttel később
esedékes, de a szertartás során már hívtuk a
Szentlelket Károly
áldozópappá szentelése alkalmából. Szépen
illeszkedett tehát az
ünnep szövetébe ez a népi játék.
Épp annyira, amennyire az a gondolat is megerősítheti mind
Károly atyát, mind a helyi görögkatolikus testvéreinket, amit
Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya hangsúlyozott az ünnepen: “Az a pap nem csüggedhet, aki tudja, hogy a Szentlélek
bízta rá a közösséget.”
Itt a görögkatolikus templomban, a papszentelésen igazi ünnepi hangulat kerekedett.
A Jóisten árassza bőséges kegyelmét mindannyiunkra!
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Varga László 1956-ban született Tapolcán. Tanulmányait a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végezte. 1982-ben szentelték
pappá Tapolcán a veszprémi egyházmegye szolgálatára. 1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1993
-ig Somogysámsonban plébános. 1993-ban az egyházmegyék átszervezését követően az újonnan létrehozott kaposvári egyházmegye papja lett, és a kaposvári Szent Imre templom plébánosává
nevezték ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatója,
2013-tól az egyházmegye általános helynöke volt. Ferenc pápa 2017ben nevezte ki kaposvári püspökké.

Beszélgetés Varga László püspökkel (7. rész)
Miért hiányzik ma a húsz-negyvenéves korosztály a szentmisékről, pedig korábban épp ez a korosztály járt
a csendes napokra?
Egy biztos: mindenkiben ugyanaz a Szentlélek működik, ugyanaz, mint azokban,
akik jöttek régebben a csendes napokra.
Persze akkor, amikor intenzíven fiatalokkal foglalkoztam, még ugyanazt a nyelvet
beszéltem, mint ők. Azt gondolom, hogy
most is értik, amit mondok, csak hatalmasat változott minden, és nagyon sok idő
kellene hozzá, hogy megértsük, mi az, amire válaszolnunk
kell, hogy mik az ő kérdéseik. Mivel a Szentlélek ugyanaz, én
nem vakoknak beszélek színekről, értik, csak másképp kell
megtalálni a hangot.
Az egyik döbbenetes tapasztalatom a változásokról:
amikor 1993-ban ide kerültem, és elkezdtem tanítani a gimnáziumban, még körülbelül öt évig, ha a múltról beszéltem,
vagy tanúságot tettem a diktatúrában megélt tapasztalataimról, a fiatalok értették. Megdöbbenve látom, hogy 2000 után
ez már unalmas, semmit nem jelent nekik. Ott nekem kellett
váltanom, mert ha benne maradok ebben, akkor nem jutok el
hozzájuk. Amit én a fiataloktól tanultam kollégiumi igazgatóként és hittanárként, az a személyes. Az egészen személyes

törődés, amihez bizony idő kell, hogy megnyíljon, hogy meghallja, amit át akarok adni. Illetve a zene, tömegben csak a
zene, mindig szól a zene.
Nem áll ez ellentmondásban a csendes szentségimádással?
Azt gondolom, hogy több nyelven kell beszélnünk.
Abban a szerencsében részesültem, hogy a Jóisten megtanított több nyelven is. Hozzám nagyon közel áll a karizmatikus
hangos dicsőítés, meg a gitáros zene, emellett nagyon szeretem a népénekeket és a kórusműveket, és nagyon szeretem a
csendet. Mindig azon a nyelven szeretnék beszélni, amire
szükség van. Soha nem szabad „vagy-vagy”-ra állítani, ez a
nehéz az egyházunkban, hogy a liturgiában mindent „vagy-vagy”-ra állítunk: vagy
a tradicionális, vagy a modern; pedig ez a
kettő kiegészíti egymást. Vagy modern
zene, vagy csend, vagy gregorián, pedig
ezek mind kiegészítik egymást. Mindegyik
eszköz, egyik sem önmagában abszolút
érték, eszköz ahhoz, hogy közelebb vigyen
Jézushoz. Épp ezért, akit a komoly zenével
lehet összehozni Jézussal, vele ezen a nyelven kell beszélni, és aki csak a gitáros zenével tud mit kezdeni, annak azt kell nyújtani. Nem a zene a
csúcs, a szent zene sem csúcs nekem, ha nem a Szentre mutat.
Ha oda mutat, akkor szent zene, önmagában nem fogja a szentet közel hozni, csak ha össze tudom kapcsolni, és ha csend
kapcsol össze, akkor csendben kell maradni. De nincs fix recept! Élet van! Én hiába tudok bármit, hogyha éhes az, akivel
beszélnem kell, akkor először azon kell törnöm a fejemet,
hogy honnét szerzek ételt, mert akármilyen szépeket tudok
mondani, nem fogja érteni, mert korog a gyomra. Aki meg jól
él, annak nem kell ételt hordani, hogy egyél először.
(Folytatjuk!)
Ház Gergely – Tóth Lujza (Vigília 2019/11. szám)

A harangot tartó két kereszt Nepomuki Szent János attribútumára, a keresztre utal; a harangláb melletti két korlát, pedig hídra,
amelynek közeléből lökték vízbe a gyónási titok vértanúját. A haA 19. században már sokan voltak Makón tisztelői Szent rangláb az idők folyamán sokáig fennállt. A fürdő előtti terület rendezésekor az akkori polgármester eltávolítatta a harangláJánosnak. Az első neki szentelt templom a város közepén
bat, melynek állapota azóta, a nem megfelelő tárolás követállt. Ezt a korabeli városrendezés a város nagylelkű támogakeztében
teljesen leromlott.
tásával a róla elnevezett térre került. A kis kápolna 100 évig
A mai helyzetben, mikor újra megújul a tér, Nepomuki
ott állhatott, de eljött az 1968-as év amikor a védett épüleSzent János tiszteletét jó lenne újra felújítani fejlődő várostet a szocialista város elbontatta a már nevet változtatott
unkban, valamint Szent Gellért halálának 975. évfordulója
térről. Helyére a DÉLÉP építette fel a felvonulási épületét.
közeledvén méltó módon szeretné megünnepelni az éppen
Ez az 1990-es évek első felében lebontásra került. Ekkor
30 éves makói Máltai Csoport.
vetődött fel Katona Pál esperes-plébános atyában és a MaEhhez kérjük a támogatást, a segítséget, különösen ebben a
gyar Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetőjében, dr. Nagyfamai vészes időkben. A régi emberek, ha fenyegette őket a
lusi Mária önkormányzati képviselőben, hogy méltó emlékorabeli „pandémia” fogadalmat tettek, keresztet, szobrot
ket kell állítani ennek a Szt. János kápolnának.
emeltek.
A városban akkor már újra működött a magas
A „Máltai harangláb” közadakozásból való újraállítása mélszínvonalat és sok-sok tehetséges művésznek nyári otthont
tó
jele lehetne a 21. századi kérésnek és a hálának a Jóistenadó Makói Művésztelep. Itt alkotott az erdélyi szobrász
hez, hogy a nagyvilágot és benne városunkat is sújtó vírus
Miholcsa József is. Az ő ars poétikája „magyarságban és
művészetben nincs megalkuvás”. Az ötletadók őt kérték fel
minél előbb megszűnjön.
a mű elkészítéséhez, melyet a helyi vállalkozók támogattak.
Adományaikat felajánlhatják alábbi elérhetőségeinken:
A fából készült alkotás a hozzáértő kezek alatt hamar elkéMakó, Liget u. 3. 06-30/742-5142 OTP Bank 11784009szült és 1996. szeptember 15-én felavatásra-felszentelésre
20201430 Amennyiben utalással szeretnének hozzájárulni,
került Szent János, Szent Gellért +950. és az államiságunk
kérjük a közleményben feltüntetni: „MMSZ Makó-Máltai
1100. évfordulója tiszteletére.
harangláb” Köszönjük, hogy az Önök segítségével újra elkészülhet a
A „Máltai Harangláb”- at a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Harangláb!
Európaszerte elismert vezetője, Kozma Imre atya avatta fel a város
Kómár Mátyás csoportvezető
vezetői jelenlétében.

Szent János, Szent Gellért és a Millecentenárium
hármasa Makón
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Őszre eredeti szépségében lesz látható a makói
templom Szent József
mellékoltára

megszépítésére, amelyek koráról, származásáról nincsenek pontos feljegyzéseink.
Ami bizonyos, hogy az 1835ös egyházlátogatási feljegyzések már említik őket: előbbit
A Szent István Király temp- díszesebbként és nemesebbként, utóbbit népiesebb stílulom 2022-ben lesz 250
súként írják le – avatott be a lelkipásztor. Pálfai atya hozzáéves. A jubileumra az egyházközség nem csak lelkileg
készül, hanem a műemlék épület folyamatos korszerűsí- tette, az idén a jobb állapotú Szent József oltárt hozzák rendtésével is. A padozat és a burkolat teljes cseréjét követő- be az egyházközség saját forrásaiból. A feladatot fővárosi
en, most a Szent József mellékoltárt újítják meg; a resta- szakember vállalta el, aki a múlt héten kezdte el a munkát. –
Az oltárt darabjaira szedtük és lebontottuk az oromzat díurálás várhatóan szeptemberre fejeződik be.
szeit. A felület korábban már átesett egy mechanikus tisztításon, most a visszamaradt festékréteg eltávolítását végzem.
Több meghatározó és jelentős fejlesztés zajlott az utóbbi
Ezt követi majd a konzerválás, ami nagyon lényeges folyaidőszakban a makói Szent István tér szakrális helyén. Mint
mat lesz a jövőt tekintve – avatott be Wágner Sarolta.
arról korábban hírt adtunk, az egyházközség
A faszobrász-restaurátor művész elárulta, az
a templom 120 éves padjait újakra cserélte
eddig feltárt információk alapján valószínűközösségi összefogásnak, minisztériumi és
síthető, hogy egy korai oltár a makói, amely
önkormányzati támogatásnak köszönhetően.
Ezzel együtt az épület belső tere is korszerűausztriai műhelyben készülhetett, daraboksödött; alapozást, hőszigetelést és terméskő
ban szállították ide és helyben állították öszburkolatot kapott, illetve falainak fehér felüsze. – A konzerválást követően a hiányok
leteit is újra festették. Modern hangosítási
kiegészítése történik, amit egy akvarell rerendszer került kiépítésre, valamint az új
tus követ majd és végül lakkal védem le a
műkő lábazat is a hajó teljes hosszában.
felületet – sorolta az építmény megújításának folyamatát
– Ezek mind fontos eredmények, de a köveknél lényegesebb
Wágner Sarolta, aki ehhez kapcsolódóan kutatóablakokat is
az a készület, amely a közösség megújítását és erősítését, a
készített. Ezek alapján bebizonyosodott, hogy két átfestésen
lelki templom építését célozza – utalt Pálfai Zoltán a tempis átesett már a műtárgy, amelynek nyomai a képkereteken
lom 2022-ben ünnepelt jubileumára. A plébános elárulta,
és kiegészítéseken egyértelműen láthatóak. A restaurátor
szeretnének méltón megemlékezni a felszentelés 250 éves
évfordulójáról; a jeles alkalomra egy komoly eseménysoro- zárásként elmondta, örömmel vállalta a felkérést, ami egy
zattal, lelki programokkal és meglepetésekkel is készülnek a nagyon szép, kora barokk oltárra szól, és amely sötét alapja
miatt egy újabb kihívást is jelent számára, hiszen a korábbi
szervezők.
A folyamat részeként, az épület egyik mellékoltárának a res- években is foglalkozott már hasonlóval.
taurálása is befejeződhet őszre. – Évtizedekkel korábban
Szabó Anita
indultak törekvések a Szent József és Szent Anna oltárok

Gyűjtés az újvárosi templom javára
Amint látható, elkezdődött templomunk felújítása, amit az eddig összegyűlt adományokból és a 15 milliós
forintos pályázati támogatásból tudunk megvalósítani. Először a tetőszerkezet egy részének javítása fog
megtörténni, később a belső vakolat javítása.Aki szeretné támogatni a felújítást, az megteheti a Szent
László Király Plébánia bankszámlájára történő befizetéssel 11735074-20514237 számú számlára
(megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: adomány), vagy a templomban kihelyezett csekken vagy
készpénzben befizethető csütörtöki napokon az irodában. Hálásan köszönünk minden eddigi adományt!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kereszteltek 2021 Nagyböjt óta: Farkas Anna Karolina, Kelecsényi Laurent Kevin, Gera
Martin Olivér, Karaskó Gergő, Varga Viktória Lili, Pap Zsófi, Igaz Molli
Házasságkötések 2021. Nagyböjt óta: Kiss József Mihály– Kurusa Julianna Katalin, Szűcs
Gábor-Beinschroth Tímea
Elhunytak 2021. Nagyböjt óta: Polónyi Tibor, Jenei Sándor, Patkós Sándor, Pallagi Ferencné Vígh Erzsébet, Bódi Edit, Csala Attila, Kovács Sándorné Miklós Rozália, Erdei Józsefné
Todorán Anna, Fodor Ferenc, Süket Zsuzsanna, Matyi Sándor, Balogh Imre, Balázs Imréné
Elek Rozália, Mészáros Antalné Csikós Rozália, Koczka Imre, Ifj. Mátó András Sándor, Szilvási Nándor, Pádár László, Gonda Margareta,Dávid József, Ábrahám Pál, Lovai Ferencné
Tóth Rozália, Sipos Imréné Bíró Erzsébet, Kovács Béláné Székely Julianna, Szalai Katalin,
Pap Szilvia, Kiss Sándor, Péli Ferencné Molnár Rozália, Szabó Sándor, Gera István,
Naszradi László, Széll János, Madarász Antalné Katona Rozália, Lakatos Istvánné Nyéki
Éva, Ujhelyi Antalné Csindó Margit, Vajdovits Julianna, Vollár Péter Györgyné Hankó Erzsébet, Rácz Sándorné Kelemen Erzsébet, Ifj. Tóth István, Busa Ferenc, Almási Bálintné
Szabó piroska, Oláh Szabolcsné Baranyi Katalin, Igrécz Györgyné Bálint Julianna, Zámbó
László János, Bálint Mónika, Dr. Juhász Mihályné Szabó Katalin, Id. Király Antal, Kerekes
Mária Veronika

HÁLAADÁS

JELENLÉT

GÖRÖGKAT. LITURGIKUS REND
VASÁRNAPOKON
7.30 órától Reggeli Istentisztelet
8.30 órától Szent Liturgia
Felelős kiadó:
Pálfai Zoltán plébános
Szerkesztés és tördelés:
Szűcs Tamás
Fotó: Gilicze Tamás, Kómár Mátyás, Majoros Márton, Mészáros
Ildikó, Szabó Anita
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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