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„Fogadjuk Jézust félelem nélkül. Ha tágra nyitjuk életünk ajtaját, minden új fényt kap, és a családunk, a munkánk, a fájdalom, az egészség, a barátság mind lehetőséggé
válik, hogy felfedezzük az Ő vigasztaló jelenlétét.”
(Ferenc pápa)
Idő és liturgia
Az időre is igaz, amit Szent Ágoston Istenről mond: „Si
comprehendis non est Deus. – Ha megérted, akkor Ő nem
Isten.” Ahogy alig tudjuk megfogalmazni, mi az idő, úgy meghaladja felfogóképességünket mindaz, amit a kereszténység
kezdetei óta Jézus Krisztusról vall
az egyház: öröktől fogva született
az Atyától, még az idő kezdete előtt.
Ő az, aki van, vagyis örök jelenben
él. Ő „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Istennek „egy nap
annyi, mint ezer év, ezer év pedig,
mint egy nap” (2Pt 3,8). Ráadásul
minden karácsonykor így imádkozunk
és énekelünk: „Hodie Christus natus
est. – Ma született Krisztus.” A liturgia,
s benne az ünnepek a szent időbe,
azaz kairoszba vezetnek minket.
Az egyházi év, annak felépítése és a
liturgikus imádság művészete adja a
kezünkbe a kulcsot az idő áttetsző kapuján való belépéshez.
Az imádságban ugyanis, különösen az Egyház ünnepélyes és
nyilvános istentiszteletében, nem ugyanazt az időt éljük meg,
mint amiből belépünk a szent térbe. A lélek ideje másfajta
idő. Nem az anyag mozgásáé, nem a test változásaié, hanem a
lélek cselekvésének mértéke. Maga a lélek ugyanis „örök időtartamú”, mint ahogy Isten is mentes a változástól. Ezért az
imádság lényegében nem más, mint belépés Isten örök
időtlenségébe, örök jelenébe. A liturgikus év ezért „kör
alakú” (circulus anni). Az örökkévalóságot idézi meg, hiszen
nincs kezdete és nincs vége sem, hanem szüntelenül vissza-

tér önmagához. Lüktető, élő középpontja, mintegy a világ és
a történelem dobogó szíve a megfeszített, de föltámadt
Krisztus, akit az első keresztények a hét első napján már a
kezdet kezdetétől ünnepeltek. Az eredeti ünnep tehát a vasárnapi Eucharisztia (kenyértörés, az Úr vacsorája, szentmise) volt, amely már a tényleges húsvéti
ünnep, pláne karácsony kialakulása
előtt létezett. Immár kétezer éve tehát
ez az egyenletes szívdobogás élteti az
egyházat, mely a szüntelen előrehaladó
kronoszban élve a szent titkok ünneplése által újra és újra a kairosz szent
jelenébe hívja meg a hívő népet.
Egyrészt tehát a liturgia sosem feledkezett meg arról, hogy minden ünneplés
Krisztus egyetlen és egyedülálló
húsvéti misztériuma köré szerveződik, másrészt viszont lassanként teret
nyert egy másik hangsúly is, melyben
helyet kaptak a megváltás előkészítő
szakaszai, különböző megnyilvánulásai és főbb szereplői is.
Az egyházi év így foglalja magába és így békíti ki egymással
az időt körkörösnek és ismétlődőnek tekintő görög és az idő
egymást követő eseményekből felépülő, végső cél és beteljesülés felé tartó zsidó felfogását. Adja Isten, hogy a szívverésnek erre a ritmusára egyre inkább ráhangolódjunk, s így minden keresztény ünnep, sőt minden vasárnap alkalmával merjünk ámulni a csodán: Isten annyira szeretett minket, hogy
értünk emberré lett!
Zoltán atya

„A hit megköveteli tőlünk, hogy azzal a tudattal álljunk az Eucharisztia előtt, hogy Krisztus színe előtt állunk. éppen a jelenléte ad a többi dimenziónak – lakoma, a húsvét emlékezete, eszkatologikus elővételezés – olyan jelentést, ami felülmúlja a puszta szimbolikát. Az Eucharisztia a jelenlét misztériuma, mely által a leginkább megvalósul Jézus ígérete, hogy velünk marad a
világ végezetéig.”
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 16.)

"Isten temploma szent, s ti vagytok az." (1Kor 3,17)
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Településünk és plébániánk
lomba a Dantherm fűtést. 1978és a lelkek temploma összekapéletében mindig döntő szereban megújultak az ablakok. 1980
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re (Makó, 1876–
mely
közösségbe
Makó, 1954)
A TEMETŐBEN NYUGVÓ PAPOK:
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II., 2,1
s a történelem viha1931-től haláláig
Antal József
rai ellenére örök
plébános Belváro(Szeged, 1940 –
célja, az Isten orszáson. A makói egyháMakó, 1997)
ga felé halad. Még a
II., 2,1
zi élet megújítója,
heves ellenszél sem
1972-től a szer- helytörténeti kutató, a város
akadályozza a Szentvita kápolna
közéletének formálója. Naplójálélek működését. A
templomigazgatója. Nagy műpünkösdi szél mindig erősebb.
nak köszönhetően ismerjük részveltségű, a szent zene tudomáAz egyház azonban nemcsak a
nyában kimagasló tehetségű pap, letesen a szovjet csapatok bevotanítványok hajója, hanem anya
nulása utáni makói eseményeket.
zeneszerző, népének kutató.
is. Anya, mert Isten igéje és a
Egyházmegyei zeneigazgató.
Kutatásokat végzett a Havas
szentségek ünneplése által újabb
Halála után mintegy kétszáz
Boldogasszony kegyképről, majd
és újabb gyermekeknek ad életet.
verse is fennmaradt. A diktatúra építtette számára az oldalkápolA hármas ív tehát emlékeztet a
idején is bátran, félelem nélkül
nát. Az ő idejében került a tempvárandós anyára is, aki nemcsak
prédikált.
hordozza és világra szüli, hanem
lom háta mögé, a szabadba a
a történelem során folyamatosan
lourdes-i barlang. Régészeti felBorsos József
(Apátfalva, 1912 – tárásokat kezdeményezett Mezőkopáncson, az Árpád-kori tempMakó, 1984)
KÉT RÖVID ÉLETŰ TEMPLOM
II., 2,1
lomnál, melyet 1936-ban szenAz elnéptelenedett, pusztává vált Makó a kamara 1699. május 7-én
Az ő idejében alatelt föl Glattfelder Gyula püspök.
kelt oklevele szellemében települt újjá.
kult meg – Dr. Tóth
Csanád vármegye főispánja, az újonnan kinevezett Dolny István
Aladár és Katona
(1699—1707) csanádi püspök 1700. április 26-án leküldte Szegedre
és Makóra Jánosi Ferencet a vármegye és az egyházmegye szervezésére. Mivel ekkor a Marostól délre eső terület török uralom alatt
A templomszentelés évfordulójának
állott, Makót jelölte ki a vármegye és az egyházmegye központjának.
programtervezete
A püspök buzgalmából és a hívek áldozatkészségéből 1700-ban
1772 - 2022
életre hívott plébánia természetesen meglehetős szerény körülmé- Január: ökumenikus istentisztelet Gáncs Péter ny. evangélikus
nyek között jött létre. Mégis e plébánia maradandó dicsősége, hogy a püspökkel
vidéken az első újjászervezett plébánia volt. Plébánost nem kapott
Február: Házasság hete
Makó, a püspök a szegedi ferences barátokra bízta a hívek lelki
Március: emléktábla avatás és Mindszenty-szoba átadás
gondozását. 1713. szeptember 30-tól Pesty István személyében
Április: plébániai nap
világi pap érkezett Makóra.
Május: művészeti pályázat
Szirbik Miklós történeti munkájában — Róka Józseftől kapott inforJúnius: SZIGNUM nap a 250-es szám jegyében. Jótékonysági futás.
máció alapján — leírta, hogy a katolikus egyház a születési anyaÜnnepi hangverseny a Purcell Kórussal és az Orfeo Zenekarral.
könyveket 1712-től vezette. Ugyanebben az évben építettek már
Július: motoros zarándoklat templomunkba, és görögkatolikus
templomot is, „de tsak sövényből." A lakóépületekhez hasonlóan
szent liturgia Kocsis Fülöp érsekkel
az Isten házát is az újabb kőkor házépítési technikájának megfelelőAugusztus 20.: ünnepi szentmise az ősi Csanádi Egyházmegye háen készítették; a falát vesszőből fonták és kívül, belül sárral vastagon rom püspökével
betapasztották. A paticsfalú templomot néhány évig használták,
Szeptember: történeti, tudományos emlékülés
1718-ban szilárd materiából, téglából megépítették újabb
Október: plébániai zarándoklat
templomukat.
November: faültetés; elsőáldozottak, bérmáltak, házasultak megálFalusias, szerény megjelenésű templom lehetett. Ebben a templomdása
ban állt az 1759-ben készült, fából faragott Pieta szobor. (Kiállítva a
December: adventi kórushangverseny
Szegedi Dóm altemplomában.) Ez a templom is a Szent István téren
állt, de helyéről leírás vagy térkép nem maradt fönn. A 18. század
Ferike és Katika kará- testvérét:
közepén állították föl Makón a Boldogságos Szűz Anya szobrát, az
csonyra ajándékba
- Hol van Jézus nevelőapukája?
ún. kőképet. Ez az Immaculata szobor mintegy két évszázadig a
megkapja a képes Bib- Katika elgondolkozva nézi a
Szent István térnek a parókia előtti területén állt. Egy ilyen művet
liát. Nézegetik, nézege- képet:
önmagában sohasem állítottak föl, így minden valószínűség szerint a
tik
a
Mária
a Kisjézussal című
- Biztosan ő fényképezett.
szóban forgó templom előtt helyezhették el. Ez a régi templom tehát
képnél megkérdezi Ferike a
valószínűleg a mai kosárlabda pálya előtt állt.

Jubileumi logó

táplálja és óvja gyermekeit. Gondoskodik róluk, vigasztalja és
erősíti őket.
Mivel a makóiak templomáról
van szó, nem maradhat el a hagymára való utalás sem. Ahogy egy
hagyma rétegei egymásba fonódnak, úgy épülnek egymásra a
templom téglái, s úgy adják tovább az egyes nemzedékek,
családok,
közösségek a hitet.
Lelki házzá épülni
sokkal
nehezebb,
mint templomot építeni. Hit, összetartás
és remény nélkül
nem épülhetett volna
fel, s nem maradhat
meg ezután sem a
kőből készült templom. Ezért választottuk a jubileumi év szentírási mottójául Pál apostol mondatát:
„Isten temploma szent, s ti vagytok az.” (1Kor 3,17)
Krisztus makói egyházának hajója a templom felépülésével vitorlát bontott. Nem akart, s ma sem
akar a kikötőben maradni. Habár
ott biztonságban lenne, de nem
azért építették!
Zoltán atya

A makói Római Katolikus
Temetőben nyugvó papjaink
(2. rész)

"Isten temploma szent, s ti vagytok az." (1Kor 3,17)

VIVA LA MUSICA!
ADVENTI KÓRUSHANGVERSENY ÉS ORGONAJÁTÉK A
SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
Már igazi hagyomány a dr.
Mihálka György Városi Vegyeskar
életében, hogy december idusán
hangversenyt ad a templomban. Így
volt ez 33 évvel ezelőtt is, amikor
megalakult kórusunk. E szép rendet
folytattuk az idén is.
Hónapokkal ezelőtt nagy izgalommal készültünk e fellépésre. A
hangulatos, szebbnél szebb dallamok
hamarosan belemásztak a fülünkbe és
mindennapos zsongást idéztek elő a
fejünkben.
A nagy napon meghatódva álltunk az oltár előtt. Szívünk a torkunkban dobogott. Pálfai Zoltán plébános atya és
Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony bensőséges köszöntője után felhangoztak a mennyei dallamok.
Az első részben a béke, a szeretet
köré fonódtak. Dvorák: „Égi szent békéje”
eljött, így egy kicsit megnyugodtak a lelkek.
Beköltöztek a szívekbe. Ezt követte Loyolai
Szent Ignác imája a három szólóval. A
többször is visszatérő dallam éneklésekor
érezhető volt, hogy a közönség is velünk
együtt lélegzik. Mintha ők is énekelték volna e gyönyörű motívumot: „Anima Christi, sanctifica me”.
Majd Antal József atyára emlékeztünk egyik művével, melyben a refrén visszatérő szövege megfoghatta minden ember
bensőjét: „Bármit ad nékünk a szép világ, szívünknek Jézus

többet ád”.
A kórusmuzsika áhítatát Perneczky Balázs orgonaművész játéka színesítette. J.S. Bach
műveinek tolmácsolása felidézte bennünk a karácsony hangulatát. Lélekemelő pillanatok hatották
át lelkünket. Elmélyülve hallgattuk,
benső énekkel kísértük e nagyszabású
műveket.
Ezek után könnyedebb lélegzetű
darabok csendültek fel. A Karácsonyi
harangok pergő ritmusa előcsalogatta
az igazi harangot, a templomét. Épp
akkor szólaltak meg, mikor lassan befejeztük a „harangjátékot”. Úgy éreztük, mintha a hangunkkal előhívtuk
volna a templom óriási „csengettyűit”.
Majd jött a mese: Once upon a December, vagyis Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy december..., „eljátszottuk” ezt a mesét is. Szép zongorakíséret festette meg a mi hangunkat.
A Karácsonyi álomban mi is láttunk egy új
világot, „hol teljesül mit vársz, hol nem volt
rohanás, csak nagy békesség”.
Egyik kórustársam szerint megható volt,
mikor a maszkok alól is felcsendült és
együtt zengtük a közönséggel: „Az angyal
így dalol, a fényes ég alól: ››Istenünknek glória a mennyekbe fenn‹‹”.
Szent Ágoston szerint, aki énekel,
kétszeresen imádkozik. Legyen ez az ima
elvetve mindannyiunk szívében és lelkében: „Üdvöz légy, Úr
Jézus, Isten szent Fia!”
Hajdúné Siket Márta

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
Adományosztás Adventben

Szegénységben, sokszor testi-lelki nyomorúságban élnek.
Van, aki párját veszítette el a múlt évben, van, aki egyedül
maradt gyermekeivel, mert a felesége súlyos beteg. Van, aki
„Segítsünk másokon! Mert a mások is mi vagyunk.”
most beteg, másnak nincs munkája, vagy elfogyott a pénze, s
(Martin Luther)
van, aki tisztességgel, de nagyon nehéz körülmények között
Advent idején valahogy nyitottabbá válunk, erősebb bennünk neveli népes családját.
De akadtak örömet adó hírek is. Van munka, tiszta a környea segíteni akarás szándéka.
zet, jól tanul a gyerek, meggyógyult, aki
Ez a szándék vezette plébániánk önkénbeteg volt. Másnak ez talán nem nagy
tes csapatát, amikor hozzákezdett az
dolog, de ezekben a családokban ez a
adománygyűjtéshez. Jól kialakult rendje
kapaszkodó, a reménysugár.
van már három éve: Zoltán atya és a
Ezt a reménysugarat erősítettük az
pedagógusok adják hírül, a hívek, a szüadománnyal, a közös imával, azzal,
lők, a gyerekek gyűjtik, amit kérünk, mi
hogy beszélgettünk velük, meghallgatpedig kivisszük a családokhoz.
tuk őket.
Így történt ez most is.
Bizony szívszorító volt, hogy bár szinte
Sok-sok segítő szándék találkozott, s
nincstelenek, mégsem panaszkodnak.
meghozta az eredményét. Gyűlt a tartós
Hálásak voltak, nem győzték megköélelmiszer, a plébánia anyagi támogatászönni a jó szót, az ajándékot.
sával a tüzelő is meglett.
És ilyenkor elgondolkozom. Ha panaszkodom, miért is teDecember 14-én a csoport tagjai válogatták szét és rakták
szem …?
dobozokba az adományokat. Öröm, hogy minden érintett
helyre jutott. 18-án hordtuk ki a már jól ismert 26 családhoz. Hálás vagyok. Hálás a Jóistennek, hogy segíthetünk, hálás
Adományozásunknak ez a sajátossága: nem a rászorulók jön- minden szülőnek, gyermeknek, pedagógusnak, a híveknek,
akik bármilyen formában is részesei voltak az adományozásnek, hanem mi megyünk hozzájuk. Ismerjük őket személyenak, Zoltán atyának, a plébánia munkatársainak, önkéntes
sen is, tudjuk, milyen nehéz, sok esetben embertelen körülcsapatom minden egyes tagjának.
mények között élik napjaikat.

"Isten temploma szent, s ti vagytok az." (1Kor 3,17)

nak. Az állattartó rész és a lakószoba határán pedig jászlakat alakíAzok a „szívtelen” betlehemiek!
Jézus születésének körülményeivel kapcsolatos kiiga- tottak ki. A 20. század közepén még léteztek ilyen típusú házak Betlehem környékén.
zítások
A karácsonyi betlehemi történet fájdalmas, sőt egyenesen megbotránkoztató vonása az, hogy az Istengyermek születése meglehetősen méltatlan körülmények között - istállóban vagy barlangban –
történt. A népi ájtatosságokban (pl. Szállást keres a Szent Család,) a
pásztorjátékokban és a karácsonyi népdalokban még ki is van színezve Mária és József elutasítottsága, megalázottsága, mert állítólag
senki sem akarta őket befogadni éjszakára.
Valóban ilyen szívtelenek voltak akkoriban Betlehemben az
emberek? Tényleg nem lehetett volna emberségesebb körülmények
között elszállásolni egy gyermeket váró anyukát? Erre a kérdésre
egy Kenneth Bailey nevű jezsuita biblikus profeszszor is próbált választ találni és igen alapos kutatást végzett.
Lukács evangélista így emlékezik meg Jézus
születésének körülményeiről: „Betlehemben tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária
megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba
fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson” (Lk 2,6-7). Logikusnak tűnik az a következtetés, hogy ha van jászol, akkor van istálló is, tehát
Jézus istállóban született… Továbbá a hagyomány
úgy tartja, hogy Máriának még ideje sem volt felkészülnie a szülésre,
mert a gyermek szinte azonnal megszületett, amint Betlehembe
értek. Pedig Lukács a fenti igeversben nem azt állítja, hogy azonnal,
hanem „amíg ott tartózkodtak” érkezett el Mária szülésének ideje.
Ez az időtartam lehetett több nap is. És egy szóval sem állítja azt,
hogy az a bizonyos jászol egy istállóban volt. Egyedül csak egy 200
körül íródott apokrif iratban - bizonyos „Jakab evangéliuma” - olvasható, hogy Mária istállóban, és egyedül szülte meg gyermekét, rögtön a Betlehembe érkezése éjszakáján.
Ház vagy istálló? Jézus korában az egyszerű palesztin falusi
otthonnak általában két szobája volt. Az egyiket a vendégek számára
tartották fenn, vagy az emeleten, vagy a ház végében. Ez volt a vendégszoba. A lakás másik helyisége pedig a családi szoba volt, ahol
együtt élt az egész család. De a család szobában volt a jószágok helye is, amit szintkülönbséggel választottak el az emberek lakrészétől, ahova néhány lépcső vezetetett fel. De egy fedél alatt, egy légtérben volt az állatok helye is a családi szobával. Reggelenként kihajtották, esténként pedig behajtották az állatokat a házba, nehogy ellopják azokat, továbbá az állatok közelsége meleget is adott a ház lakói-

„Nem kaptak helyet a szálláson” „Szállásnak” fordítják eredeti
görög szöveg katalyma kifejezését, ami szó szerint helyiséget, tartózkodási helyet jelent. Lukács evangéliuma 22,10-12-ben ugyanez
a szó fordul elő, ahol Jézus az utolsó vacsora előkészítésével bízza
meg apostolait, utalva „egy tágas emeleti teremre”. Ebben az értelemben egy családi ház vendégszobájáról van szó, akárcsak a fentebb idézett Mt 2,6-7-ben. Az történt tehát, hogy annak idején, amikor a császár parancsára népszámlálásra utaztak el Betlehembe az
elszármazottak, már megtelt vendégekkel a lakás vendégszobája,
ezért Máriát és Józsefet a szállásadó rokonaik nem a vendégszobában, hanem a saját családi lakószobájukban helyezték el. Így tehát
Mária sem volt magára hagyva, amikor megszülte
gyermekét, és az újszülöttet miután bepólyálta,
nem istállóban, hanem a házban lévő jászolba fektette. Számos kultúrában jellemző, hogy az anya
friss szénával borított helyen szül, mert ez tiszta
felületet biztosít, és könnyen takarítható is. A házban lévő jászol kényelmes és biztonságos kiságy
volt a kis Jézusnak.
Máté evangélista Jézus gyermekség történetében a
napkeleti bölcsek látogatását örökítette meg. „A
csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg
nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával” (Mt 2,9). Ebből pedig az következik,
hogy a bölcsek és a pásztorok is ugyanabban a házban hódoltak az
újszülött Messiás Király előtt. Jézus születése így hozott örömet
szegényeknek, gazdagoknak egyaránt.
Isten Fia tehát valóban „Barmok közt fekszik / jászolban nyugszik”, ahogyan énekeljük, de nem egy hideg istállóban, hanem egy
meleg családi otthonban, ahol a háziak minden segítséget megadtak
a Szent Családnak, amit csak tudtak, ami szegénységükből kitelt.
Isten gazdagságához mérten minden emberi csak szegényes lehet,
ám Jézus Betlehemben, Dávid városában nem elutasítást, hanem
szeretetteljes elfogadást és önzetlen segítséget kapott.
Nem Jézusnak van szüksége arra, hogy mi szállást adjunk neki,
hanem nekünk, hogy a jászol bölcső mellett meghitt áhítattal imádva újszülött Istenünket örök otthonunkra találjunk nála.
Hüse József atya

A 6. században a szamaritánusok sok kárt tettek a városban és a
templomokban, de Justinianus újra rendbe hozatta a bazilikát és a
Betlehem nevének kettős jelentése van: „kenyér háza” – a héber Beit kolostorokat. Majd a perzsák, utána az arabok hódítása következett,
Lehem alapján, valamint a „hús háza” – az arab Beit Lahm szerint.
de a bazilika csodával határos módon megmenekült a pusztulástól.
A keresztes háborúk során Tankréd csapatai élén elfoglalta a várost
A település legkorábbi említése az óegyiptomi úgynevezett „Amarna
és 1100 karácsonyán itt koronázták meg I. Balduin jeruzsálemi ki-levelekben” található. A Biblia alapján
rályt. A keresztesek visszaszorítása után a maRoboám júdai király megerősítette a várost
melukok uralma alá került.
kb. Kr. e. 10. században (v.ö.: 2Krón 11). Kr. e.
750 körül Mikeás próféta megjövendöli, hogy
A 13. század elején érkeztek meg az első ferenaz eljövendő Messiás ott fog megszületni: ”De
cesek és 1347-ben végleg megtelepedtek itt.
te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy
1757-ben a bazilika és a születés barlangja is a
Júda nemzetségei között, mégis belőled szülegörög ortodoxok birtokába került. Jelenleg hátik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
rom közösség között oszlik meg a jog (római
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre
katolikusok, görög- és örmény-ortodoxok.)
nyúlik vissza" (Mik 5,1). Az evangéliumok
Betlehem 1917-1948 között a brit mandátumterülethez, 1948-1967
tanúsága alapján pedig itt született meg a Dávid nemzetségéből
között pedig Jordániához tartozott. 1967-ben Izrael megszállta és
származó Jézus Krisztus.
közel három évtizedig ellenőrzése alatt tartotta Palaesztina jelentős
A 2. század elején, a Bar Kohba-felkelés idején a rómaiak elpusztítot- részét, így Betlehemet is. 1993-ban az izraeliek és palesztinok az
ták a várost. Az ókeresztények azonban gondosan őrizték a szent
oslói tárgyalások során megállapodtak arról, hogy Palesztina korláhelyek emlékét. Amikor az egyház szabadságot kapott, Nagy Konstozott autonómiát kap. Ennek megfelelően az izraeli csapatok 1995tantin felépíttette itt a születés bazilikáját. Betlehem hamar szerze- ben kivonultak Betlehemből is, ami a Palesztin Autotesi központ lett. Szent Jeromos 382-383-ban itt fordította le latin
nóm Területek része lett.
nyelvre a Bibliát (Vulgata).
Hüse József atya

A bibliai Betlehem rövid történelme

"Isten temploma szent, s ti vagytok az." (1Kor 3,17)

MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
Őrizd a vágyat az ünnepre
Többször kérdeztem már a gyermekektől, hogy miben jobbak,
mint a felnőttek, mit taníthatnak nekünk. Először csodálkoztak, miben lennének jobbak, aztán rájöttünk. Ők jobban tudnak játszani,
szeretni, megbocsátani, mint mi, felnőttek. És tanulhatnánk tőlük
abban is, hogyan kell fenntartani a vágyat, hogyan kell ünnepelni. Ők
ebben sokkal ügyesebbek…
Hány karácsonyi vacsorán, karácsonyi rendezvényen, karácsonyi
ajándékozáson vagyunk már túl Karácsony előtt? Szinte teljesen
elveszítjük a vágyat az ünnep után… Elfogynak az álmaink, vágyaink,
a szenvedélyünk… Vágy nélkül, szeretet és
hit nélkül élő halottak vagyunk. És így is
érezzük magunkat, mire ránk köszönt a
Szenteste… De Krisztus közösségében nem a
túlélés a cél, hanem az élet maga!
Kibírom, mert várok valamit. Nem adom
fel. Várom a holnapot, várom az ünnepet,
mert az megvilágítja a tegnapot és a jövőt
képes megújítani. Talán most nem érzem,
hogy Ő képes lenne mindent felforgatni… De
nagy felfordulást hoz a születendő Gyermek… Ahol pontot tettünk, Ő újra írni kezd…
Ahol úgy érzem, mindennek vége, Ő meglepetéseket tartogat… Ő
meg tudja tenni azt, amit én nem…
Karácsony története Krisztusról szól, az életről…
Az Ószövetségre úgy tekinthetünk, mint kudarcokkal teli kapcsolatteremtési kísérletek sokaságára az Istennel. A lázadás által úgy
eldeformálódtunk, hogy nem találjuk a kapcsolódást egyik oldalról
sem.
Isten már az Édenkerti kudarc után keresi az elbujdosó embert,
aki ugyancsak újra és újra kiált utána. Ez a tragikus bújócska ér véget az első karácsony éjszakáján. Többé nem rejtőzhet el az ember
Isten elől, hiszen a Kisdedben maga lett emberré, és Benne maga az
Isten lesz megközelíthetővé.
Ez a két elem sohasem tudna összekapcsolódni magától, ha nem
illesztenénk be közéjük a felülről érkező elemet, ami, Aki mindkét
oldallal kompatibilis. Benne, Általa nyílik meg az Élet, az örök ünnep… Isten Maga az ajándék számunkra. Azért jött, hogy bekapcsol-

Karácsony mosipelussal
Szeretek a karácsonyra úgy készülni, hogy rend legyen a lakásban,
tisztaság, legyen feldíszítve, legyen különleges meleg étel az asztalon, sőt – bár ez nem áll a befolyásom alatt – legyen fehér is az a
karácsony, essen egy szép adag hó. Emiatt gondolkoztam, hogy babócánkra az ünnep napjaiban
nem mosható, hanem eldobható pelenkát fogok
rakni. Most sem vagyunk 100% „mosisok”, éjszaka a szemétbe dobós verzió van, azt a fokot még
nem tudtam megugrani. A karácsony meg szebb
lesz, ha kevesebb lesz a száradó ruhanemű, a
szag, a házimunka…
Aztán eszembe jutott, hogy a Szűzanya bizony az
első karácsonyon sem használt eldobhatót. Ő a
szülése után 1-2 napon belül már biztosan mosott – ráadásul a kezeivel. És mégsem hiszem, hogy ne tudta volna
megélni a „karácsony szellemét”. Valószínűleg keveseknek töltötte
be valaha is úgy a szívét Isten földre jötte, mint az övét. Tehát hiba
van a gondolkodásomban.

jon az Isteni életbe, hogy megváltoztassa az emberiség gondolkodását Istenről.
A lázadás elválasztott bennünket. Fellázadunk ma is a terve, szava,
akarata ellen. Az ember a saját akaratát érvényesítette és én magam
is azt teszem a saját életemben. Ennek a lázadásnak az ára: halál.
Isten azonban életet adó megoldást keresett. A mennyből száll alá,
életet hoz. Új élet forrása fakad a rongyokba burkolózott szegényes
jászolból.
Ezt hirdetik az angyalok az betlehemi pásztoroknak: Ne féljetek,
mert hagy örömet hirdetek, amely az egész világ öröme lesz, üdvözítő született ma nektek! Őbenne választott ki
minket Magának már a Teremtéskor. Krisztus
így lesz Istenember, Isten és ember közötti
egység.
Ez az egység, az eggyé válás, születő és élő
kapcsolat jelenik meg. Jézus egész élete ilyen
kapcsolat. Számtalan módon újra és újra kifejezi, hogy állandó kapcsolatban él az Atyával
és a Szentlélekkel… Számára az Isten mindig
kapcsolatot jelent, szeretetet.
A karácsony története az élet, a remény, a
szabadság csodálatos története. Felfoghatatlan találkozása az emberiség kudarcának és az Istenség gondoskodásának. A Szeretet ahol megjelenik, életet és szépséget teremt.
Kezdetben a Szeretet életet lehelt a porból megformált emberbe.
Életet adott akkor, ahogy azóta is. Mi, akik képmásai vagyunk, abban
különbözünk minden más teremtménytől, hogy megtapasztalhatjuk
Őt személyesen, az igaz, tiszta, életet adó Szeretetet.
Számára nem volt hely Betlehemben, számára, aki a halált jött
eltörölni. Azért születik, hogy mi, akik reménytelenül elvesznénk,
szabadságot, megbocsátást, új életet tapasztalhassunk meg Őbenne.
A várakozás türelem, a vágy megélése: kivé is válhatok! A Karácsony magára Istenre való várakozás. Élek, várok és várom az Uramat. Azt mondom neki: Itt vagyok… talán a poklomban, de hiszek a
Te mennyei ünnepedben… Jöjj Krisztusom és álmodd meg bennem
azt, amire holnap készülsz, amit ma még nem látok…
Bíró István
Talán nem azon kéne már november végén gondolkodnom, hogy mi
lesz az ünnepi vacsora, vagy hogyan teszem rendbe a lakást, még
csak nem is azon, hogy kinek mit ajándékozok majd.
Talán azon kéne inkább szemlélődnöm, hogy a hatalmas és erős
Isten milyen törékennyé, milyen egyszerűvé, milyen kiszolgáltatottá
vált értünk. Hogy elvállalta talán a hasfájósságot
is, de a fogak kibújását, és a járni tanulással való
eséseket mindenképp. Neki nem kellett volna, Ő
ezek nélkül is teljes egész volt – de emberré akart
lenni értünk, szeretetből.
És ha eleget szemlélődtem ezen, és elégséges
mértékű hálát adtam ezért a Jóistennek, akkor a
körülöttem levőkhöz kéne fordulnom, és úgy
tekintenem rájuk, mint akikért érdemes a legnagyobb áldozatot is vállalni. Figyelni rájuk, beszélgetni, kifejezni a szeretetet, vagy megbocsájtani.
Így nem lesz idegeskedés, ha bármi körülmény
nem megfelelő lesz, ha nem megy minden flottul, ha nem lesz minden élére állítva.
Dr. Baranyi-Bozi Szilvia

"Isten temploma szent, s ti vagytok az." (1Kor 3,17)

Kertész Eszter: Angyalok és
pásztorok
Dicsőség a magasságban!
Miért reszket mindkét lábam?
Az embereknek békesség!
Nem bántasz bárányt, kiskecskét?
Ne féljetek! Figyeljetek,
felismerjétek a jelet!
Átlépve az égi körön
emberé lett, ím, az öröm.
Ma született Üdvözítő,
minden népnek Ő a jövő.
Pólyája rongy, ágya jászol,
Így tőletek sincs már távol.
Bennetek is szülessen meg
ma éjjel az istengyermek.

Áldott karácsonyt,
mindenkinek!

ja, hogy felismerjük
az Isten üzenetét, az
Örömhírt. Azt, hogy
Advent idején figyelmes megszületik Jézus,
aki az egész emberiszívvel hallgathattuk a
különböző prédikációkat séget betölti, és ennek a boldogságát
akár közel, akár távol.
Zoltán és Józsi atyák az akarjuk magunkból
adventi rorate szentmi- elvinni mindenkiséken az Ószövetségből hez – adomány formájában, egy gyermerítették témáikat,
Zoltán atya pedig prédi- tya lángjában, egy
él-

Kertész Eszter: Az ökör és a szamár
Jászolunkban úgy fekszik e gyermek,
mintha magát adná eledelnek.
Vékonyka testét bökdösi szalma,
tán sebes is lesz tenyere, talpa.
Anyja és apja most elaludtak,
reszket a szája kicsi fiuknak.
Fázik a földön ily kivetetten.
Álljunk mellé, és leheljük ketten.
Ő melegít vagy mi melengetjük?
Lehet, hogy élni még csak ma kezdünk.
Mintha nem fáznánk, mióta itt van,
s jóllaknánk attól, ahogy ránk pillant.

ményen keresztül.
Karácsony, a születés ünnepe. Az Úr elküldi
a Megváltót kisgyermek képében, hogy számunkra (emberi mértékkel mérve) megfogkációiban vasárnaponként egy-egy kiemelható legyen. A MEGVÁLTÓ, Isten egyszülött
kedő keresztény vezetőre irányította a teFia pedig azért jön, hogy megváltson minkintetünket.
ket bűneinktől. Megtisztulva, egy bűnbánat
Rajtuk kívül nagy örömmel hallgattam
után „kiegyenesedve” állhassunk meg a jáJelenits, Lupus és Pál Feri atyák prédikációszol előtt, a boldogság ígérete előtt.
it, szentmiséit, evangélium-értelmezéseit.
Minden más pedig kellék – ahhoz, hogy a
Minden hivatkozás nélkül írom, ám lehetsélényegi üzenet megérinthesse a szívünket,
ges, hogy az alábbi gondolatok az ő hatásuk
összekössön minket az örökkévalósággal és
Makói
betlehem
alapján fogalmazódtak meg bennem.
az Üdvösség örömébe hívjon meg bennünket.
Tudván tudjuk, hogy a karácsonyi ünnepkör
A Mindenható Isten lehajlik hozzánk és értelmet ad mindanminden évben eljön – Isten megtestesülése, Megváltásunk
nak, ami megszületik a szívünkben. Ezért teszünk jót szerebeteljesülésének kezdete az egyházi év körforgása alapján az tetből, önzetlenül, hiszen tudjuk, hogy amit mi kapunk, az
adventtel indul. Ez a négy (görögkatolikusoknál hat) hétnyi sokszorosa annak, amit adni tudunk.
„várakozás”, a készület, a ráhangolódás az Ünnepre. BizoAz a dolgunk, feladatunk, hogy ezt az evangéliumi örömet
nyos szempontból minden évben ugyanaz – más szempont- tegyük láthatóvá, jelenvalóvá a világban.
ból minden évben több és minőségibb. Jó esetben nem
Ezen gondolatok jegyében és néhány verssel kívánok áldott
ugyanonnan indulunk, ahonnan az előző évben.
karácsonyt mindenkinek!
Az Ünnep számos kellékből áll: az adományok felajánlásától,
a pásztorjáték megismerésén át, a lelki töltekezésig versekMészáros Ildikó
kel és tanulságos írásokkal, s ez mind-mind azt a célt szolgál-

Sóvárg a föld, megnyílt az ég,
mindent betölt a dicsőség.

Ki hívott be Kit? - Mi
hívtuk be Szent Miklóst, vagy Ő hívott be
Minket?

időről időre zenétől, gyermek kacajtól teli zsibongó.

A Szent Tamás ovisok és kísérőik bájos énekét és
verseit hallgatva boldog mosollyal üdvözöltük a
Hívtuk, vártuk a Kicsiket Mikulást, akinek bizony sok segítőre volt szüksége,
és Nagyokat, hogy 2021. hogy pici finomsággal megajándékozhasson "egy
kicsi, két kicsi, minden kicsi gyereket " Közben már
december 5-én a Makói
Görögkatolikus Templomban együtt legyünk Szent a Haramia együttes emelte a hangulatot egyre magasabbra, valódi téli tájat varázsolva és a padsorok
Miklóst ünnepelve.
között a végtelen szánkó pályán újra meg újra leBár a számok és a logika előre jelezte, hogy sokan
csúsztunk. Talán abba se hagytuk volna, ha nem
leszünk majd, mégis a gyermekkoromból ismerős
tudjuk, hogy várnak még ránk jeges örömök, a Maszívdobogást éreztem, mikor megláttam a kisközros Télisport Egyesület pályáján, ahol szóltak az
ben parkoló sok autót, talán még búcsúkor se állt
elmaradhatatlan karácsonyi vásári zenék, gőzölgött
ennyi. Izgalommal léptem végig a nyári táborban a a finom tea és felszabadultan suhantak Kicsik és
gyerekekkel felfestett „ugróiskolát” és értem a taní- Nagyok.
tás végére a templom elé, hogy az ajtóban állva
Szent Miklós elhozta nekünk az együttlét örömét, a
átadjam magam az örömnek, hogy Szent Miklós
behívta a gyermekeket a templomunkba.
közösséghez tartozás élményét, az érzést, hogy
együtt lenni jó, nyitni és befogadni öröm!
Milyen jó, hogy velünk voltak, talán többen is most
először és megtapasztalhatták, hogy a templomunk
Horváth-Kompár Bea

GÖRÖGKATOLIKUS
LITURGIKUS REND
KARÁCSONY ELSŐ NAPJA – DECEMBER 25.
10:00h Szent Liturgia
KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA –
DECEMBER 26.
8:30h Szent Liturgia
KARÁCSONY HARMADIK NAPJA –
DECEMBER 27.
8:30h Szent Liturgia
SZILVESZTER – DECEMBER 31.
10:00h Óévzáró Liturgia
ÚJÉV – JANUÁR 01.
10:00h Szent Liturgia – Közösségünkért, jótevőinkért
VASÁRNAPOKON
7.30h Reggeli Istentisztelet
– Utrenye
8.30h Szent Liturgia
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ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

MIKULÁS

BIBLIAÓRA HEDVIG NŐVÉRREL

2. Gyengéd apa
József látta, amint Jézus napról napra növekszik „bölcsességben,
korban és kegyelemben Isten és az emberek előtt” (Lk 2,52). Ahogy
az Úr Izraellel tette, úgy „tanította meg járni kézen fogva; olyan volt
2020. december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának
hozzá, mint az apa, aki arcához emeli a csecsemőt, aki föléje hajol,
főünnepén a Szentatya nemcsak különleges Szent József-évet
hogy megetesse” (vö. Oz 11,3–4).
hirdetett, hanem egy hosszabb lélegzetű levelet is közzétett,
amelyben Szent József alakját állítja példaképül a mai hívők elé. Jézus Józsefben látta meg Isten gyengédségét: „Amilyen gyengéd egy
Az alábbiakban ennek az apostoli levélnek a teljes fordítását közöljük. apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őtFerenc pápa Patris corde kezdetű apostoli levele abból az alka- ” (Zsolt 103,13).
József minden bizonnyal hallotta visszhangzani a zsinagógában a
lomból, hogy százötven éve nyilvánították Szent Józsefet az
zsoltárok
imádkozásakor, hogy Izrael Istene gyengéd Isten, [11.] aki
egyetemes Egyház védőszentjévé.
jó mindenkihez, és „gyengédsége minden teremtményre kiterjed” (Zsolt 145,9).
1. Szeretett apa
Az üdvösség története gyengeségeinken keresztül „a remény ellenéSzent József nagysága abban áll, hogy Mária férje és Jézus apja volt.
Mint ilyen „az egész üdvterv szolgálatára állt”, amint azt Aranyszájú re történő reménykedésben” (Róm 4,18) megy végbe. Túl sokszor
gondoljuk úgy, hogy Isten csak a jó és győztes oldalunkra számít,
Szent János mondja. [7.]
Szent VI. Pál meglátása szerint József apasága konkrétan abban feje- míg valójában terveinek többségét gyengeségünkön keresztül és
annak ellenére valósítja meg.
ződött ki, hogy „életét áldozattá tette, a megtestesüEz mondatja Szent Pállal: „Azért, hogy el ne bízzam
lés misztériumának és a hozzá kapcsolódó megváltó
magam, testembe tövist kaptam: a Sátán angyalát,
küldetésnek a szolgálatába állította; élt törvényes
hogy arcul csapdosson. Háromszor kértem az Urat,
felhatalmazásával, mely a Szent Család felett megilhogy ez távozzék tőlem; de ő azt mondta nekem:
lette, hogy önmagát, életét, munkáját teljesen a Szent
»Elég neked az én kegyelmem, az erő ugyanis az
Családnak szentelje; a házastársi szeretetre szóló
erőtlenségben nyilvánul meg teljesen«” (2Kor 12,7–
emberi elhivatottságát önmaga emberfeletti feláldo9).
zásává változtatta, szívével és minden képességével
Ha ez az üdvrend perspektívája, akkor meg kell taegyütt, és szeretetét a házában felcseperedő Messiás
nulnunk mély gyengédséggel elfogadni gyengeségünszolgálatába állította”. [8.]
ket. [12.]
Az üdvtörténetben betöltött eme szerepe miatt Szent
A Gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg
József olyan apa, akit a keresztény nép mindig szereesendőségünket, a Lélek azonban gyengéden napvitett, ezt bizonyítja az a tény, hogy számos templomot
lágra hozza azt. A gyengédség a legjobb módja annak,
szenteltek a tiszteletére az egész világon; hogy sok
hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk. A mászerzetes intézményt, testvérületet és egyházi csosikra mutogatás és a másik megítélése igen gyakran
portot inspirált az ő lelkisége, és közülük sokan viseannak a jele, hogy képtelenek vagyunk elfogadni
lik az ő nevét; és hogy évszázadok óta megannyi
magunkban saját gyengeségünket, saját gyarlóságunmisztériumjátékot mutatnak be tiszteletére. Sok
kat ugyanazon a területen. Csak a gyengédség ment
szent férfi és nő volt lelkes tisztelője, köztük Avilai
meg bennünket a Vádló működésétől (vö. Jel 12,10). Ezért fontos,
Szent Teréz, aki védelmezőjévé és közbenjárójává választotta, egéhogy találkozzunk Isten irgalmával, különösen a kiengesztelődés
szen rábízta magát, és meg is kapta tőle az összes kért kegyelmet;
saját tapasztalatai által ösztönözve Szent Teréz másokat is rábeszélt, szentségében, az igazság és a gyengédség megtapasztalásával. Paradox módon a Gonosz is elmondhatja nekünk az igazat, de ha megtehogy legyenek a tisztelői. [9.]
szi, azt azért teszi, hogy elítéljen bennünket. Tudjuk azonban, hogy
Minden imakönyvben találhatunk imákat Szent Józsefhez. Különleges fohászokat intéznek hozzá minden szerdán, és különösen egész az Istentől származó Igazság nem elítél, hanem befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Az Igazság mindig úgy mumárcius hónapban, melyet hagyományosan neki szentelnek. [10.]
tatkozik meg előttünk, mint a példázatban szereplő irgalmas Atya
Az emberek Szent József iránti bizalmát az „Ite ad Ioseph” kifejezés
(vö. Lk 15,11–32): elénk jön, helyreállítja méltóságunkat, talpra állít,
foglalja össze, amely az egyiptomi éhínség idejére utal, amikor az
emberek kenyeret kértek a fáraótól, ő pedig így válaszolt: „Menjetek ünnepet rendez nekünk, azzal a megokolással, hogy „ez a fiam halott
volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült” (Lk 15,24).
Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond” (Ter 41,55). Itt Józsefről, Jákob fiáról van szó, akit testvérei irigységből eladtak (vö. Ter 37,11– József aggódásán keresztül is megvalósul Isten akarata, története,
28), és aki – a bibliai elbeszélés szerint – később Egyiptom alkirálya projektje. József így azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe vetett hit
magában foglalja azt a hitet is, hogy ő félelmeinken, gyarlóságainlett (vö. Ter 41,41–44).
Dávid leszármazottjaként (vö. Mt 1,16.20), kinek gyökeréből kellett kon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. Azt is tanítja,
Jézusnak kihajtania Nátán próféta Dávidnak tett ígérete szerint (vö. hogy az élet viharai közepette nem szabad félnünk Istenre hagyni
2Sám 7), és mint a Názáreti Mária férje, Szent József a pánt, amely
életünk hajójának kormányát. Néha mi mindent szeretnénk ellenőrösszekapcsolja az Ó- és az Újszövetséget.
zésünk alatt tartani, de őneki mindig nagyobb a rálátása.

Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű apostoli levele
Szent Józsefről (2. rész)

(Folytatjuk!)

"Isten temploma szent, s ti vagytok az." (1Kor 3,17)

A makói szervita
kápolna eseményei
Bim-bam!

https://www.youtube.com/watch?
v=YYO09O7o0HQ&list=PLZd5UWlPRsHCWivcUQYDStK75OLsjNTp
U&index=3&t=2182s
Szent Mihály imacsoport

Karácsonyi ajándékként
hosszú hallgatás után
ismét szól a kis kápolna
egyetlen harangja és
imára hív! Zakariás pap
örömével – aki ugyebár
megnémult, mert nem
hitt az angyalnak és csak akkor tudott megszólalni, miután megszületett az ígéret gyermeke: a későbbi nagy próféta, Keresztelő Szent
János – adjunk ezért hálát az Úrnak! Köszönetet mondunk mindenekelőtt Farkas Titusz harangszerelő mester úrnak, aki precíz és
lelkiismeretes munkái miatt az egész országban elismert személy.
Köszönjük Pálfai Zoltán plébános úr intézkedését és szervezési
munkáját, valamint a kedves hívek nagylelkű adományait.
A Szent László templomban is mind a négy harang mechanikai felújítása is készen van. Már csak az elektronikai részt kell befejezni.
Koncert
A szeghalmi Pro Musica kamarakórus november 21-én Krisztus
Király vasárnapján a szentmise keretében klasszikus kórusműveket
adott elő. Vezényelt Kőváriné Lovassy Franciska. A szentmise az
alábbi linken megtekinthető, mely a plébánia facebook oldalán is
megtalálható.

Szent Mihályról nevezett imacsoport alakult a kápolnában. Az imaórák időpontja: minden héten szerdán, közvetlenül az este 6 órai
szentmise után (kb. 18.45-kor).
A Katolikus Egyház azt tanítja, hogy az angyalok jelen vannak a
Teremtés óta végig az üdvtörténetben. Amikor Krisztus eljön az
Utolsó Ítéletkor, angyalok fogják kísérni. Az Angyalok Seregének
élén pedig Szent Mihály Arkangyal áll. A gonosz erőknek számolniuk kell az angyalok hatalmas erejével, akik azért küzdenek, hogy a
lelkek eljussanak Krisztushoz és a Mennyországba.
Nemrégiben Robert Baron püspök írta le Szent Mihály Arkangyal
mérhetetlen lelki erejét, mondván: „Mihály, kivétel nélkül, mindig
egy harcos páncéljában van ábrázolva, mert ő az angyali seregek
hadvezére, aki Lucifer légióinak útjában
áll, aki magának merte követelni Isten
előjogait. Ő nem karddal és lándzsával
harcol, de saját nevének megválaszolhatatlan kihívásával: Mihály (Mi-ka-él,
vagyis: Kicsoda olyan, mint Isten?
Hüse József atya

Raffaello Madonnája
Új szentkép díszíti a kis kápolna
szentélyét, mely Raffaello Szixtuszi
Madonnájának másolata, pontosabban: annak részlete. A kép egy makói
hívő adománya, aki kérte, hogy ne
említsük meg a nevét. A képkeretet ő
maga restauráltatta. Isten fizesse
meg nagylelkűségét, és hirdesse
Krisztusnak és szentséges Anyjának dicsőségét!
Az eredeti festménnyel az irodalom, a zene, a
képzőművészet és a fotográfia 1800 körül kezdett el
foglalkozni, a képet ekkor már másolták és reprodukálták. Ugyanebben az időben kezdtek a kép angyalkái
önállóan is híressé válni. A Sixtusi Madonnát Raffaello
Santi (1483-1520) 1512-13-ban festette II. Gyula pápa
megbízásából a piacenzai Szent Sixtus kolostori templom számára. A 265x201 cm-es festmény isteni jelenést ábrázol. Madonna Jézussal a karján lép elő nyitott
függönyök közül, lábainál két mártír, II. Sixtus pápa és
Szent Barbara térdel, valamint lentebb két angyal. A
Sixtusi Madonna 1754 óta a drezdai festménygyűjtemény része.
Hüse József atya

„Fordított Advent”
Az idei Adventünk – Várakozásunk egy
kicsit más, mint eddig…! Egyrészt nap, mint
nap rácsodálkoztunk valamire, ami számunkra jelzést, örömet adott, másrészt
minden nap valami apró lemondással járulhattunk hozzá mások öröméhez.
Hogyan? Naponta, amikor kinyitottuk a
saját adventi naptárunkat, vagy elolvastuk
a napi szentírási részletet – egyben gondolhattunk valakire, akinek ajándékot
készítettünk Karácsonyra. Vagyis naponta egy apróságot félretehettünk neki
egy dobozba, amit aztán Karácsonykor kapott meg.
A Szent István Király templom felszentelésének 250. jubileumi évéhez kapcsolódva 250 ajándékdobozt elkészítettünk Karácsonyig, és eljuttatunk rászoruló családoknak Délvidéken.
Mire gondoltunk? Édesség, élelmiszer, játék, tisztasági-használati dolgok, papír-írószer, dísztárgy, karácsonyi dísz, téli ruha, egyéb: bármi olyan dolog, ami
örömet okoz annak, aki kapja.
Többen pénzadománnyal támogatták az akciót, amiből a végén kiegészítettük a
csomagokat.
Hol gyűjtöttük a csomagokat/dobozokat/ajándékokat? Az iskola aulájában,
a plébánián, illetve a templom sekrestyéjében.
A szervezők nevében szeretettel, köszönettel: Fidelis nővér

„Krisztus legyen
világossága a
megsebzett emberiségnek!”
(Ferenc pápa)
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

SZIKSZAI ISKOLÁS HITTANOSOK
ADVENTI KOSZORÚT KÉSZÍTENEK
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