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„Nincs értelme a felhalmozásnak. Amit fel kell halmoznunk, az a szeretet, az osztozás képessége, az a képesség,
hogy ne legyünk közömbösek mások szükségletei iránt.”
(Ferenc pápa)
Úrfelmutatás
A világpolitika eseményei az utóbbi napokban, hetekben sajnos a hatalom és az erő fitogtatásáról, demonstrálásáról szóltak. Felmutatni, megmutatni, hogy milyen erős vagyok, s
fegyvereim mögé bújok… De hol marad ez a hiteles élet felmutatásától?
A felmutatásnak a gesztusa a szentmise ünneplésétől sem
idegen, hiszen végigkíséri a bevonulástól az áldozásig, mindig valamilyen lényeges mozzanathoz kötődve.
Az ige liturgiájának ünnepélyes végzésében központi szerepet kap az evangéliumos könyv,
amely túlmutat önmagán, s az
evangéliumban a népéhez szóló
Krisztus jelenlétének egyik letéteményese. Az igehirdető pap innen
bontja ki, úgymond „szabadítja ki”
az aznap felénk kiáltó Igét, Jézus
Krisztust, aki megszólít minket. Az
evangélium felolvasása után ezt a
teremtő, megszólító Igét mutatja
fel a pap, amikor a könyvet fölemeli.
A felmutatás mozzanata az áldozati liturgiában is fontos szerepet kap, négy alkalommal is, mindannyiszor azokat a
csúcspillanatokat jelölve meg, amikor az ünneplő közösség
figyelme különösen is a titokra összpontosul. Az adományok
előkészítése során felmutatjuk a kenyeret és a bort, a „föld és
a szőlőtő termését, az emberi munka gyümölcsét”, miközben
Istent áldjuk ezekért az adományokért. A Jézus által kiválasztott egyszerű táplálék, a kenyér és bor magába sűríti emberi
életünk munkáját, örömét, kreativitását, átalakító erejét.
Mindezt hálával mutatjuk fel Istennek, akitől kaptuk, s helyezzük a Szentlélek átalakító erejébe, aki a találkozás szentségévé teszi ezeket.

Az úrfelmutatás szó szoros értelemben a konszekrációhoz
kötődik. A pap Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavait ismétli meg, miközben magasba emeli a kenyér, majd a bor
színében köztünk lévő Krisztust. Templomainkban, közösségeinkben a térdre boruló imádás kapcsolódik ehhez: csendes
megilletődöttséggel fogadjuk Isten alázatát, alászállását, egyszerű és végtelen odaadását.
A harmadik felmutatás az eucharisztikus ima végén történik,
ami az úgynevezett nagy doxológiába, az Atya dicsőítésébe
torkollik. A pap felemeli az átváltoztatott kenyeret és bort
tartalmazó szent edényeket, és énekli vagy mondja: „Őáltala,
Ővele és Őbenne…” Erre ünnepélyesen válaszolunk: Amen! Több
országban szokás, hogy ezt a nagy
Ament háromszor énekli a közösség, jelezve, hogy az eucharisztikus ima lezárása mindenki imája.
Ez az ünnepélyes Amen fejezi ki a
legjobban a hívő közösség részvételét a nagy hálaadó imában, ezért
a pap annak elhangzása alatt is a
magasban tartja a szent edényeket.
Az utolsó „felmutatás” a kenyértörés szertartásához kötődik: „Íme, az Isten Báránya…”. A miséző pap még egyszer emlékezteti a hívő népet arra, hogy milyen isteni lakomára hivatalosak. Erre nem lehet más a válaszunk, csak a hála és a töredelem: „Uram, nem vagyok méltó…”
A szentmise felmutató gesztusai annak az Istennek az alázatát hozzák közel, aki a kereszt által az emberek kezére adta
önmagát, és vándorlásunk örök társa lett.
Zoltán atya

„Mily nagy misztérium az Eucharisztia! Olyan misztérium, melyet elsősorban jól kell ünnepelni. A szentmisét kell az egész keresztény élet középpontjává tenni, és minden közösségnek mindent meg kell tennie azért, hogy az ide vonatkozó szabályok szerint a kellő módon ünnepelje a nép részvételével, a kiosztott szerepek megfelelő betöltésével és komoly figyelemmel a szakralitásra is, melynek még az éneket és a liturgikus zenét is uralnia kell.”
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 17.)

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

1772-2022
250 éves a Szent István Király Plébániatemplom
Méltó módon emlékezünk
meg a 250
éves templomról
A Szent István Király Plébániatemplomot 1772-ben szentelték fel; az egyházközség az alkalomra egy jubileumi eseménysorozattal készül.
A felkészülés kezdeteként, ősi
hagyományok szerint a Szűzanya
elé vitték kéréseiket a hívek: a
szegedi ferencesekhez gyalogosan
zarándokoltak Nagyboldogaszszony napján. A hivatalos nyitánynak tekinthető tavaly augusztus
20-ai búcsúünnep előesti szentmiséjén hivatalosan átadták a szent
hely új padsorait, megáldották a
főhajóját és az új tabernákulumot,
valamint első alkalommal itt
imádkozták el a hívek azt a jubileumi imádságot, amely mostantól a
2022-es év végéig minden szentmisén elmondanak.
A programok koordinálására egy
csapat is szerveződött, ötleteik
nyomán eddig elkészült egy 25
epizódból álló interjúsorozat az
egyházközség élő köveivel és
megtörtént a Szent József mellékoltár restaurálása is. Folyamatban
van jelenleg egy emlékkönyv öszszeállítása 250 szereplő bevonásával, és egy szemelvényekből álló
tanulmánykötet kiadása is.
A jubiláló plébánia tagjai folyama-

tosan dolgoznak azon, hogy méltó
módon emlékezhessenek meg a
jeles évfordulóról. – Mindent közösségi összefogásban, együtt szeretnénk megvalósítani. A fejlesztések, újítások szükségesek, de az
igazán fontos az, hogy a lelkek
épüljenek. Ezért választottuk „Az
Isten temploma szent és ti vagytok
az” (1Kor 3,17) idézetet az ünnepre mottóként – tájékoztatott Zoltán atya.
Az egyházközség vezetője elmondta, hogy elkezdtek egy folyamatot és hónapokon keresztül
imádkoznak azért, hogy a jubileumi esztendő majd gyümölcsöket
hozzon. Ebben a különféle programok is segítséget nyújtanak, amelyekből minden hónapra terveztek
egyet. A teljesség igénye nélkül
címer felújítás, emléktábla avatás,
plébániai nap, művészeti pályázat,
jótékonysági futás, ünnepi hangverseny, motoros zarándoklat,
tudományos emlékülés és faültetés is szerepel közöttük. Szent
István király ünnepe pedig egyfajta csúcspontot jelent majd az eseményfolyamban: a tervek szerint
az ősi Csanádi Egyházmegye három jelenlegi püspöke mutat majd
be szentmisét a Szent István téri
templomban.
A közel másfél éves megemlékezési folyamat 2022 végén, adventi
kórushangversennyel zárul majd.
Szabó Anita

A makói Római Katolikus
Temetőben nyugvó papjaink
(3. rész)
Településünk és plébániánk
életében mindig döntő szerepük volt a katolikus lelkipásztoroknak. A vallási– és
közéletben aktívan tevékenykedtek, személyüket nagy
tisztelet és megbecsülés övezte. Rájuk emlékezünk röviden.
A TEMETŐBEN NYUGVÓ
PAPOK:

Mádai Richárd (1925
–1997) Pappá
szentelése
1950-ben volt.
Makó-Újvárosra 1967. január
13-án nevezték ki hivatalosan a
Makó-újvárosi egyházközség
plébánosává. Szívügyének tekintette a szegények, betegek
támogatását és lelki gondozását. Látogatta az egyházközség
betegeit és időseit. Az imádság
mellett, gyakran segítette fizikai
munkájával is a rászorulókat.
Az 1970-es árvíz idején gépkocsijával futárszolgálatra jelentkezett, vitte a kiküldött hivatalos személyeket Vásárhelyre,

akik jó szóval nyugtatták a lakosságot. Nagy műveltsége,
történelmi, szakrális ismerete
mindenkit megdöbbentett. Kitűnően beszélt németül, olaszul,
latinul, valamint az eszperantó
nyelvet is elsajátította. Így 1983
-ban zarándokcsoportot vezetett Rómába, ahol II. János Pál
pápa 20 perces magánkihallgatáson fogadta. 1985-ben dr.
Udvardy József püspök hűséges
szolgálatáért a Szeged-Csanádi
Székeskáptalan tagjává fogadta
és részére a tiszteletbeli kanonok címet adományozta.
A Makó-Újvároson töltött harminc év alatt nagy figyelmet
fordított az egyházközség lelki
életére, erről tanúskodik a Rózsafüzér Társulat megalapítása,
a hitoktatás, melyet húsz évig
segítség nélkül végzett, a szentségimádások, lelkigyakorlatok,
zarándoklatok szervezése.
Nyughelye a katolikus temetőben, a papi sírok mellett található.

A mai templom építése külseje egyszerű. Csak a főhomlokzata gazdagabb tagoló ele(1. rész)
A templom tervezőjét nem
ismerjük. Egy ismeretlen
helyen lappangó vagy megsemmisült levéltári adat
szerint, amelyről Kelemen
Ferenc kéziratos följegyzéseket készített, a makói
katolikus hívek képviseletében Sterk János címzetes kanonok 1765.
január 8-án az építési munkák elvégzésére német nyelvű szerződést kötött Hinelbader János óaradi polgári építőmesterrel
Makó város tanácsa előtt. A megállapodást Jurkovich György városi
hites jegyző vezette. A szerződés tervrajzról, határidőről és költségvetésről nem szólt. Ezeket az érdekeltek a részmunkák megkezdése
előtt külön alku tárgyává tették. Mivel az építés megkezdésekor nem
állt az építtető rendelkezésére a szükséges összeg, a munkálatokat
szakaszosan végezték. Az építés mozgatója és bonyolítója
Gerlitze János főbíró és templomgazda volt. Ő maga hat év alatt
ötezer forint adománnyal járult hozzá a templom építéséhez.
Az építési költségekről csak részösszesítések maradtak fönn. A fönnmaradt kevés bizonylatból kitűnik, hogy a gerendákat, deszkákat,
léceket, zsindelyt Erdélyből szerezték be. A falazáshoz 1 326 000
téglát használtak föl. Az építés hét évig húzódott, csak olyan ütemben voltak képesek a kivitelezést folytatni, ahogyan a pénzügyi lehetőségek engedték.
A szabadon álló, egytornyú, barokk stílusban épült templom

mekben. Vízszintes osztó elem a bejárati ajtó szemöldökének magasságában és a koronázó párkány folytatásánál kialakított párkány.
Az épület sarkánál fejezetes falpillérek futnak, az ajtótól jobbra és
balra viszont kettőzött pilaszterek, falsávok, miként a templombelső
terében is. A torony sarkait is pilaszterek tagolják. A homlokzat sima
felületét három szoborfülke töri meg. Az oromfal barokkosan íves,
csigavonalas végződéssel. Az ajtó fölött Engl Antal püspök rokokó
címere. A sima oldalhomlokzatot csak az íves ablakok és az egyszerű falsávok törik meg.
A külső homlokzat egyszerűségét kárpótolja a templombelső gazdag tagoltsága, arányos szerkezetű fölépítése. A hajó három
hajószakaszból áll, amelyhez a kórus alatti félszélességű traktus csatlakozott. A hajószakaszokat egy-egy cseh boltozat födi. A
boltozatszakaszokat két-két hevederív választja el. A boltozat súlya
a vaskos pillérekre nehezedik, amelyeket páros pilaszterek tagolnak
kompozit oszlopfővel. A szentély is cseh boltozatú, az apszis
negyedgömb- kupola fedésű. A templombelső dinamikus hatását a
golyvázott lábazat, a pilaszterek rendje, vörös márványt utánzó festésük adja. A templomhajót két oldalkapuval is ellátták, egyiket a
kápolna építésekor, a másikat a fűtőkazán elhelyezésekor szűntették
meg. A templom alá kripta nem készült, de Kőszeghy László püspök testvérének hamvait itt helyezték örök nyugalomra. A sír fölirata: „Kőszeghy Katalin Nyéki Antal özvegye itt nyugvó hamvainak tétetett háládatos fia által, megholt Makón 1816. eszt. október 25 napján,
életének 60 esztendejében". (Tóth Ferenc nyomán)

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

Történelmi jelentőségű esemény
a makói ökumenikus imahéten
A 250 éves jubileumát ünneplő Szent
István Király Plébániatemplomban első alkalommal
hirdetett igét evangélikus püspök.
Idén ismét megrendezésre került a keresztények egységéért folytatott programsorozat Makón, amely minden
keresztény felekezet részvételével zajlott. A világméretű esemény lelki anyagát az idén a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze, akik központi gondolatnak pedig a „Láttuk az ő csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk
őt.”(Mt 2,2) igét választották. A városban január 21-én, pénteken a belvárosi
római katolikus templomban gyűltek
össze a hívek, akiket Pálfai Zoltán plébános köszöntött.
– Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és
közösségeink is legyünk világossággá, amely a megváltó
Jézushoz tud mindenkit vezetni – kérte.
Az egyházközség vezetője az imahét üzenete mellett
külön hangsúlyozta az alkalom jelentőségét: a Szent
István Király Plébániatemplom 250 éves történetében
először hirdet igét evangélikus püspök. A feladatra
Gáncs Pétert hívta meg Zoltán atya, így egyesítve a jubileumot és az ökumené ügyét. – Megtisztelő a felkérés, az
érzés nem szokatlan vagy idegen, otthon érzem magam
itt. Külön örülök, hogy egy ilyen ünnepi esemény részese
lehetek – vallott érzéseiről a szónok.

A nyugalmazott főpásztor beszédében arra irányította
figyelmet, mennyire fontos, hogy jó helyen keressük az
életünk értelmét. A pandémiás időszak próbára teszi a
kis és nagyobb közösségeket egyaránt, ezért is különösen fontos azoknak összetartaniuk; ennek a megvalósulását örömmel tapasztalta most Makón. Mint megtudtuk, nem először járt itt, aktív szolgálata alatt többször
ellátogatott a településre, amelyről szép emlékeket őriz.
– Másfél évtizedig lehettem a déli egyházkerület püspöke,
ebben az időszakban megtapasztaltuk az
evangélikus közösségek erősödését és a
korábban elvett egyházi intézményeket is
visszakaptunk. Ebben a régióban is több
óvoda, általános iskola és kollégium indításával szólíthattunk meg fiatalokat,
amely nagy lehetőség volt – értékelt a
már nyugdíjas lelkipásztor, aki elárulta,
hogy nyolcunokás nagyapaként igyekszik
sok időt tölteni a családjával. Emellett szívesen vállal
szolgálatot, tesz eleget felkéréseknek, tanít a teológián
és a munkatárs-képzésben is kiveszi a részét. Hét generáció óta vannak lelkészek a családjában és szeretné
addig folytatni a szolgálatát, amíg lehetősége van rá.
Az ökumenikus imahét január 22-én, szombaton a baptista imaházban zárult. A befejező alkalmon az evangélikus közösség fogadta a híveket, akiknek Baranyi-Bozi
Károly görögkatolikus segédlelkész hirdetett igét.
A perselyadományokat az idén a makóiak a Lepramiszszió javára ajánlották fel.
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 b e l v a r o s . h u
Újévi koncert
Urunk, amikor ádáz
ellenségünk tombol,
add, hogy mi erős hittel
Te hatalmadban és
segítségedben bízzunk!”
A plébánián működő csoportok egész éves munkáját köszönte meg Zoltán
atya azzal, hogy hogy egy
koncertre hívta meg a közösségek tagjait.
Január 6-án Budapesten, a
MÜPA-ban láttuk, hallottuk Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát (4-5-6. kantáta)
A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar előadásában, Vashegyi György vezényletével
igazi ünnepi esemény fültanúi lehettünk.
Magával ragadó élmény volt hallani Jézus születésének
történetét a szólisták, a kórus és a zenekar előadásában.

Sajátos zenei hangzást képviselt a zenekar, melynek
tagjai korhű hangszereken játszottak.
A ritkán hallható oratórium megértését nagyban segítette a kivetített gyönyörű fordítás.
A csodálatos zárókorál már mintegy ennek a rendkívüli
intenzitású oratóriumnak
az elsimításaként, feloldásaként szólalt meg.
(Az idézetek a Vashegyi
Görgy által lefordított szöveg részletei.)

„Énekelj az Úrnak egy új éneket.
Dicsérje őt a szentek gyülekezete.
…
Minden, ami él, az Urat dicséri.
Drága Istenünk, köszönjük.
Hangozzék dicséret az Úrnak!”
Szirbikné Baranyi Éva

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

mas „Győzelem-napi” katonai felvonulást tartanak Moszkvában.
Márpedig ugye akkor minek is mutogatják, ha…
KÉP: http://player.hu/wp-content/uploads/2015/05/gyozelem„Ha az első felvonásban a
napi-felvonulas-5-960x636.jpg
falon függ egy puska, akkor
Döbbenten állok, hiszen az emberélet kioltása bűn. A Ne ölj! paannak az utolsó felvonásban
rancs az orosz (pravoszláv) tízparancsolatnak ugyanúgy része,
el kell sülnie.”
mint a római katolikusnak… És megdöbbent az is, hogy a lehető
(A. P. Csehov)
legnagyobb nyugalommal beszélt arról Putyin, hogy amit nyolc év
Mentovics Éva:
alatt politikai úton nem lehetett elrendezni, azt most fogják katonai
Szálljon béke a Világra!
Döbbenten állok akkor, ami- úton… Az a Putyin beszél erről, akit az orosz szakkörömön megkor tanítványaim teljesen
mutattam a gyerekeknek, mint gyújt gyertyát és vet keresztet a
őszintén arról kérdeznek, mit templomban karácsonykor…
Boldogságra, szeretetre
gondolok az ukrán-orosz
Döbbenten állok, mert gyerekkorom óta szerettem volna látni a
vágyik minden ember lelke,
háborúról…
pazar szépségű Krím-félszigetet, írtam is Jaltába leveleket negyedinyugalomra, biztonságra...
Döbbenten állok, amikor a
kesként, de nem kaptam választ. Azóta vágyom oda…
Szálljon béke a Világra!
21.
században
már
azt
gonKÉP: https://cdn.greentech365.com/img/2287216/7.png.webp
Nem kell harag, titkos fegyver,
doltam volna, éppen azért
Döbbenten állok, amikor nézem a híradásokat és minden oldalról
légy belátó, légy bölcs, ember!
meggyőző érvekkel támasztják alá a vérKezed kulcsold hát imára,
ontást… Közben pedig családok esnek
szálljon béke a Világra!
szét, özvegyek és árvák maradnak mindkét oldalon…
Énekelhető az "Este van már, késő
Döbbenten állok és József Attila verssora
este..." dallamára.
jut eszembe: “Aki szegény, az a legszegényebb…”, közben pedig azon gondolkodom, hogy Ukrajna végtelen szegény
vannak mindenféle szövetségek és uniók,
ország. Amikor ott jártam, ezt saját szehogy a határoknak már alig legyen jelenmemmel is láttam. Húsz éve még megtörtőségük… (Megjegyzem a Balti államok
tént, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem
között – Litvánia és Lettország határán –
oktatóinak munkájáért nem pénzzel fizettek, hanem mikor mi
meg sem kell állni áthaladáskor…)
volt… például vodkával…
Döbbenten állok, és arra emlékezem, hogy az apai nagyapám fél
KÉP: http://ungparty.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/
tüdővel jött vissza a második világháborúból. A fiai elfutottak előle, egyetem.jpg
mert nem tudták, ki az az idegen ember, aki futkos utánuk és meg
Döbbenten állok, mert félek. Mert azt tapasztaltam, hogy az oroakarja fogni őket, hogy magához ölelhesse gyermekeit. A felesége
szok “nagy orosz lelke” (velikaja russzkaja dusa) tragédiákból táppedig olyan erős asszony volt, hogy a háború alatt egymaga levágta lálkozik. Ők mindig győztesen kerültek ki a háborúkból: bátrak
a disznót, hogy legyen mit enniük a fiúkkal…
voltak, harcoltak és győztek. Számukra ez jelenti a hazaszeretetet.
Döbbenten állok, hiszen atomtámadásról utoljára az érettségi vizs- Döbbenten állok és komolyan veszem a nagyböjtöt. Döbbenten
gán beszéltem, mert a szóbelin a II. világháborút húztam. Azt hitállok és imádkozom.
tem, ez már örökre a múlt…
Mészáros Ildikó
Döbbenten állok, hiszen a fenti mottó értelmében nem tudok nem
jelentőséget tulajdonítani annak, hogy minden május 9-én hatal-

Gyermekeink számára természetes, hogy békében élünk.
Egy szívből jövő gyermeki fohász, egy kívánság, egy őszinte
ima azért, hogy az egész Világunkban BÉKE legyen…

Döbbenten állok…

közti problémák megoldására, mert árt mindegyik résztvevőnek, és
új, még bonyolultabb konfliktusokat okoz. A háború mindig „az emberiség kudarca”. (Szent II. János Pál pápa beszédéből)
Minek kell történnie, ha minden erőfeszítés ellenére kitör a háború?
A hódító és támadó háború mindenképpen erkölcstelen. Ha kitör a
háború, a megtámadott állam felelős vezetőinek joguk és kötelességük, hogy megszervezzék a védelmet, beleértve fegyverek bevetését
is. Szabad ezért az államoknak hadsereggel és fegyverekkel rendelkezniük, hogy az ország lakosságát külső támadás esetén meg tudják
védeni. Keresztényeknek is szabad katonai szolgálatot teljesíteniük,
ha a haderő az ország biztonságát és szabadságát védi, és a béke
biztosításának szolgálatában áll. Gyermekeket és fiatalkorúakat katonának besorozni bűncselekmény. Véget kell vetni a bármilyen
harci cselekménybe való belekényszerítésüknek, és az egykori
„gyermekkatonákat” újra integrálni kell a társadalomba.
Mire kell ügyelniük a katonáknak a háborúban?
A HÁBORÚ KÉRDÉSE
A katonáknak kötelességük megtagadni azt a parancsot, amelyik vét
a nemzetközi jog ellen. Pl. polgári lakosok vagy hadifoglyok tömeges
Miből ered a háború és az erőszak?
lelövése.
Sok háború a népek közötti tartós gyűlöletből, ideológiákból, vagy
egyesek és csoportok hatalom és gazdagság utáni vágyából ered. De Mi a helyzet a háború áldozataival?
háborút kezdenek, erőszakhoz nyúlnak az emberek kétségbeesésük- Minden körülmények között meg kell védeni az ártatlan áldozatokat,
akik nem tudnak védekezni a támadás ellen. A háborús felek felelőben is, ha éhség, szegénység, elnyomás vagy másigazságtalanság
miatt szenvednek. Ott ahol kevés gazdag sok szegény kizsákmányo- sek a menekültekért, a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségelásából él, az egyenlőtlenség gyakran vezet erőszakos megmozdulás- kért is.
Mikor engedhető meg tömegpusztító fegyverek használata?
hoz.
Soha, semmilyen körülmények között. Az Egyház nemcsak „az elretHogyan látja az Egyház a háborút?
tentés logikáját” utasítja el kifejezetten, hanem ugyanilyen határoA háború a békének a legrosszabb és a legtöbb következménnyel
járó kudarca. Az Egyház ezért újra és újra elítéli „a háború emberte- zottan a tömegpusztító fegyvereket és azok használatát is, és síkra
száll törvényen kívül helyezésükért és betiltásukért.
lenségét”.. A háború sohasem lehet megfelelő eszköz a nemzetek

Régóta terveztük, hogy rövid kérdés-felelet formájában bemutassuk
Katolikus Egyházunk társadalmi tanítását. Forrásunknak a
DOCAT- Mit kell tennünk? című kötetet használjuk. Nem sejtettük,
hogy az aktuális világpolitikai helyzet adja majd az első témát rovatunk indulásakor…
Sorozatunk célja, hogy a Krisztushívők elé tárja a szeretetből táplálkozó és arra törekvő keresztény élet titkát; ismerjék meg Isten szeretetének tervét, és ezt követve tudjanak tájékozódni a mai világban.
Nem a Tízparancsolatból, hanem Jézus szeretetre hívó tanításából és
életpéldájából indul ki. Ahogy Ferenc pápa írja: "… egy használati
utasítás, amely segít abban, hogy az Evangéliummal először önmagunkat, azután közvetlen környezetünket, végül pedig az egész világot
megváltoztassuk. Az Evangélium erejével ugyanis valóban meg tudjuk
változtatni a világot."

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

MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
Böjt Bizalom
A keresztény nem olyan ember, akinek a zsebében
van minden életre szóló válasz. Ellenkezőleg, ő az, aki
bár nem tud mindent, és nem ért mindent, ami az életében történik, úgy dönt, hogy bízik Istenben. Nem azért,
mert ismerete van, hanem azért, mert szeret.
Sokszor kétségbe esünk és képtelenek leszünk kezelni azt, ami az életünkben történik. Harag
és szomorúság lesz úrrá rajtunk. Hatalmas követelőző „miért” akarja felfalni a
reményünket.
De ezek az érzelmek is részei létezésünk hosszú utazásának. Ezeket az érzéseket általában negatívnak nevezzük.
Bármit, ami nem felel meg az "én" terveinek, katasztrófának tekintjük. Tudod, hány ilyen katasztrófa vált
nagyszerű elvvé valami új, erős és szép életnek? Ha
őszinték vagyunk, elfogadjuk, hogy mielőtt megtaláltuk
magunkat, el kellett őt veszítenünk.
Semmi sem történik az életünkben, amely kívül esik
létezésünk evolúciós utazásán. Minden lecke, amire
szükségünk van a lelki fejlődéshez. Kerüljük hát a kísértést, hogy „jónak” bélyegezzük azokat, akik azonosulnak
saját terveinkkel, és „rossznak” azokat, akik túllépnek

Teljesség felé?
Ihatok-e, hogy újra szomjas ne legyek? Ehetek-e,
hogy újra éhes ne legyek? Van-e táj vagy alkotás, mely
után már mást nem kell látni? Lehet-e hegyre mászni,
hogy ne vonzzon a magasság vagy mélybe süllyedni,
hogy ne kelljen újra elmerülni? Feszítsem-e meg minden izmomat, hogy többet, nagyobbat vagy gyorsabban? Elérhetem-e a határt és amikor ott vagyok, akkor a fáradtság és a győzelem mindent elsöprő élményén túl, mi motoszkál
mégis bennem?
Forog a föld és nappal váltja az éjszakát,
ahogy éjszaka váltja a nappalt. A „Prédikátor
könyve” bölcsen jegyzi meg, hogy minden
hiábavalóság, minden csupán szélkergetés.
Hajt és űz a vérünk, a vágyaink mindig többre tőrnek és
hová visznek? Mikor állunk meg és tesszük fel a kérdéseket magunknak? Amikor ballagunk, érettségizünk
vagy diplomázunk? Házasságot kötni, gyereket nevelni
vagy tagadni inkább ezeket, csak mert nekem nem sikerült és kudarcom magam alá temet? Kérdésre kérdés
felel és nem biztos, hogy a válasz kincset rejt. Magányát
kinek van kivel megosztania végső soron szívében

saját értelmezéseinken, és elrontják „én” terveit. Bízzunk Istenben.
Legyen minden nehézség és negatív érzés az ima és a
Krisztussal való kapcsolat okává. Beszéljünk Hozzá, és
nyissuk meg Neki szívünket: „Nem tudom, Uram, miért
engedted meg ezt, de tudom, hogy szeretsz, és nem akarod a gonoszságomat. Bízom benned, bár nem mindig
értelek."
Biztos lehetsz abban, hogy ha hűségesek
maradunk ehhez az Istennel való kapcsolathoz, nem fogunk csalódni. Eljön az
idő, amikor megértjük, miért történt az,
ami az életünkben történt. És akkor látni
fogjuk, hogy minden megpróbáltatás és
kísértés, minden ember, akivel találkoztunk, minden áldás és katasztrófa, amit átéltünk, a lelki
fejlődésünk tágabb tervén belül volt. Minden alkalommal, amikor azt mondtuk, hogy kudarcot vallottunk, Isten megváltoztatta az irányt, és új utakat nyitott az életünkben.
Valahányszor sírtam, megsemmisültem, elkezdtem
egy új leckét az életről és az örökkévalóságról.
Bíró István
ugyanúgy ül, mint ki meg sem osztja. Építeni vagy rombolni, jót vagy rosszat tenni egyre megy? Elmúlás a sorsa mindegyiknek. A hagyományos értékekben mégis
megcsillan a valóság. Bölcsességet keresni és építeni, a
jót keresni és egymást segíteni. Életet így lehet meríteni, de lehet-e teljesnek vagy egésznek lenni?
Ha végtelen a vágy bennem és semmi, de semmi betölteni nem képes, akkor lehet vágyakoznom
kellene. Nem dönteni magamba az ízeket,
nem habzsolni az ételeket, keresni új helyeket vagy embereket.
Lenni és vágyni. Nem menekülni, hanem lassítani és szembe nézni. Mi van bennem? Újra
és újra ezt kérdezni és nem állni meg érzéseknél és gondolatoknál. Nem hallgatni a
világra adott válaszreakciókra. Keresni és kutatni, a
mélybe evezni. A Lét vár válaszra tőlem. Nem egyszer
vagy százszor, hanem állandóan és szüntelenül hív az
Ott Létre, a Jelenlétre. Gyakoroljuk magunkat hát ebben
és keressük a Semmiben a Mindent, ha már nincs elég
időnk ráébredni, hogy mindenben ott van a semmi.
Baranyi-Bozi Károly

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

Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű apostoli levele
Szent Józsefről (3. rész)
2020. december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén a Szentatya nemcsak különleges Szent
József-évet hirdetett, hanem egy hosszabb lélegzetű levelet is közzétett, amelyben Szent József alakját állítja példaképül a mai hívők elé.
Az alábbiakban ennek az apostoli levélnek a teljes fordítását
közöljük.
Ferenc pápa Patris corde kezdetű apostoli levele abból az
alkalomból, hogy százötven éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé.
3. Engedelmes apa

meghaltak azok, akik meg akarták ölni a gyermeket, aztán
megparancsolja neki, hogy keljen fel, fogja a gyermeket és
anyját, és térjen vissza Izrael földjére (vö. Mt 2,19–20), ő pedig ismét habozás nélkül engedelmeskedik: „Felkelt, fogta a
gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment” (Mt 2,21).
De a visszaút során „amikor meghallotta, hogy Júdeában
Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni.
Miután figyelmeztetést kapott álmában – és ez már negyedik
alkalommal történt –, Galileába indult, és amikor odaért, egy
Názáret nevű városban telepedett le” (Mt 2,22–23).
Lukács evangélista arról számol be, hogy József megtette a
hosszú és kényelmetlen utat Názáretből Betlehembe, Augustus császár népszámlálásra vonatkozó törvényének megfelelően, hogy regisztráltassa magát szülővárosában. És épp ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan született meg Jézus (vö. Lk
2,1–7), és felvették a Birodalom nyilvántartásába, mint az
összes többi gyermeket.
Különösen Szent Lukács az, aki igyekszik kiemelni, hogy Jézus szülei betartották a törvény minden előírását: elvégezték Jézus körülmetélésének, Mária szülés utáni tisztulásának, az elsőszülött Istennek való felajánlásának
szertartását (vö. Lk 2,21–24.) [15.]
Egész életében, minden körülmények
között József ki tudta mondani „fiat”ját, mint Mária az angyali üdvözletkor
és Jézus a Getszemáni-kertben.
Családfőként megtanította Jézust, hogy engedelmeskedjen
szüleinek (vö. Lk 2,51), Isten parancsának megfelelően (vö.
Kiv 20,12).
Názáret rejtekében, József iskolájában, Jézus megtanulta teljesíteni az Atya akaratát. Ez az akarat lett mindennapi eledele
(vö. Jn 4,34). Életének legnehezebb pillanatában is, melyet a
Getszemáni-kertben élt át, inkább az Atya akaratát követte, és
nem a sajátját, [16.] és „engedelmes volt […] a kereszthalálig” (Fil 2,8). Ezért a Zsidóknak írt levél szerzője arra a következtetésre jut, hogy Jézus „abból tanulta meg az engedelmességet, amit elszenvedett” (Zsid 5,8).
Mindezekből az eseményekből kitűnik, hogy Józsefet „Isten
arra rendelte, hogy apaságának gyakorlásával szolgálja Jézust
és küldetését: József ily módon együttműködik az idők teljességében a megváltás nagy misztériumával, s így ő valóban az
üdvösség szolgája”. [17.]

Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával
tett, amikor kinyilvánította neki üdvözítő tervét, ugyanígy József előtt is
feltárta terveit, mégpedig álmokon
keresztül, melyeket a Bibliában, mint
minden ókori népnél, az egyik olyan
eszköznek tekintettek, amellyel Isten
kinyilvánítja akaratát. [13.]
Józsefet erősen felzaklatja Mária érthetetlen terhessége: nem akarja
„nyilvánosan bevádolni” [14.], hanem úgy dönt, hogy
„titokban küldi el” (Mt 1,19). Az első álomban az angyal segít
megoldania súlyos dilemmáját: „Ne félj feleségül venni Máriát,
mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van! Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezz el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől!” (Mt 1,20–21). Ő nyomban válaszol: „Amikor felébredt
álmából, úgy tett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki” (Mt 1,24). Engedelmességével legyőzte drámáját, és megmentette Máriát.
A második álomban az angyal megparancsolja Józsefnek: „Kelj
fel, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja
kerestetni a gyermeket!” (Mt 2,13). József nem habozott engedelmeskedni, anélkül, hogy kérdéseket tett volna fel a nehézségekről, melyekkel szembe kell néznie: „Ő pedig felkelt, fogta
a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba, és ott maradt Heródes haláláig” (Mt 2,14–15).
Egyiptomban József bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a megígért értesítést arról, hogy visszatérhet hazájába. (Folytatjuk!)
Egy harmadik álomban az isteni hírvivő tájékoztatja őt, hogy
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A Fordított advent 250 dobozát szerdán juttattuk
el Nagybecskerekre. A határátlépés kalandos és ta
nulságos volt, de végül a nővérek és munkatársaik nagy
örömmel fogadták az ajándékokat. Jó részét már el is juttatták a
gyerekeknek.
A kiskápolna 120 kg-os harangjának mechanikai és elektromos
javítása elkészült.
A belvárosi templom Szent Anna mellékoltárát szétszedték, darabjait restaurálásra elszállították. A tervek szerint a jubileumi ünnepségekre felújítva kerül vissza.
Az ünnepi szentmisék végén jubileumi évünkhöz kötődő ajándékok adomány fejében vásárolhatók a templom előtt.
Karácsony napján a 9 órai szentmisében a SZIGNUM negyedikes
diákjainak pásztorjátékát tekinthettük meg.
Az év végi hálaadást december 31-én 18 órakor tartottuk Belvároson.
Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe Nekem a templom …című video sorozatunkat,
mely már jubileumi évünk része. Ezáltal is próbáljuk elmélyíteni az évforduló szentírási mottójának tartalmát: „Isten temploma szent, s ti vagytok az.” (1Kor 3,17). Az egyes epizódok megtekinthetők honlapunkon, facebook oldalunkon és
youtube csatornánkon is.
A templomszentelés 250. évfordulójára készülve
minden belvárosi szentmise végén elimádkozzuk jubileumi imánkat közösségünkért.
EMLÉKKÖNYV. Elkezdődött és jól halad annak a
folyamata, hogy 250 személyt összegyűjtsünk, akik személyes élményeiket, emlékeiket pár sorban, saját kezűleg leírják készülő emlékkönyvünkbe. A beérkezett anyagokat beköttetjük. A plébánia önkéntesei már gyűjtik az anyagokat.
A keresztények egységéért tartandó egyetemes imahét január 16án, vasárnap kezdődött. Újvároson a plébánia kápolnájában 17-én,
hétfőn, belvárosi templomunkban pedig 21-én, pénteken gyűltünk
össze. Utóbbi alkalmon igét hirdetett Gáncs Péter ny. evangélikus
püspök.
Az év folyamán szeretnénk a templom építtető püspök, Engl Antal
bejárat fölötti címerét újraönteni. A kőfaragó mester és a szobrászművész már dolgoznak.
Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a KÁLVÁRIA KÁPOLNÁBAN tartottuk a szentmisét.
A Házasság hetébe templomunk, plébániánk is bekapcsolódott. A
jubileumi évhez kapcsolódóan interaktív templomi sétára vártuk a
házas- és jegyespárokat február 19-én, szombaton délután.
A Ferenc pápa által elindított szinodális út egyházmegyénkben is
elkezdődött. Az online találkozókba bárki bekapcsolódhat, akinek

szívügye az egyház megújulása. A Magyar Kurír bőségesen közöl
anyagokat a kezdeményezésről. Olvassunk utána, tájékozódjunk!
MINDSZENTY-SZOBA. A plébánia épületében található Mindszentyszoba restaurálása szépen halad. A szakemberek a mintegy 100 éves
mennyezet javításán dolgoztak. A falon kutatóablakot nyitnak. A
bútorok restaurálása már elkészült.
BÖJTI FEGYELEM. 14 év fölött már nem fogyasztunk húst. 18 és 60
év között a katolikusok megtartóztatják magukat a húsételektől,
naponta háromszor étkeznek és egyszer laknak jól. Nagyböjt péntekjein a 14 és 60 év közöttiekre szintén hústilalom vonatkozik.
Figyelem! A böjt nemcsak étkezési kérdés: figyeljünk jobban lelki
életünkre, istenkapcsolatunkra és a szeretet legkülönbözőbb formáinak gyakorlására!
HAMVAZÓSZERDA. Március 2-án a kis kápolnában 17 órától taizéi
énekes imádság volt, majd 18 órától szentmise.
KERESZTÚT. Nagyböjt péntekjein 17.15-től imádkozzuk a keresztutat Belvároson. Az elmélkedésekkel egy-egy közösség készül.
Kezdjük a nagyböjtöt jó szentgyónással! Aki még
nem végezte el, indítson nagy kilencedet! Újítsuk
meg Jézus Szíve tiszteletünket!
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT. Új formában,
nagyobb elköteleződést igénylő lelki utat ajánlok a
40 napra a dobogókői Manréza lelkigyakorlatos
ház segítségével. Az online lelkigyakorlat jó bevezetés a Szent Ignác-i imamódba azok számára is,
akik nem tudnak eljutni a Manrézába.
BÉKE! Lesújtóak az Ukrajnából érkező hírek. Megrendültséggel olvassuk a tudósításokat és látjuk a különböző felvételeket. Ne feledjük, hogy ilyen nehéz helyzetben különösen fontos
eszközünk az imádság. A kérő ima nem befolyásolni akarja Istent,
hanem Őrá bízza mindazokat, akiket szívünkben hordozunk. Jézus
bátorít: „Kérjetek, és adatik nektek.” Szenvedése éjszakáján pedig így
fohászkodott az Atyához: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a
kehely, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogy te.” Ezért
holnaptól (február 26.) minden szentmise előtt fél órával a kihelyezett Oltáriszentség előtt csendben imádkozunk a békéért.
FERENC PÁPA Február 23-án, a VI. Pál teremben tartott általános
kihallgatás végén a Szentatya felhívást fogalmazott meg az ukrajnai
háborús feszültség fokozódása miatt. A politikai vezetőket lelkiismeret-vizsgálatra, minden embert böjtre, a hívőket pedig a böjtön túl
buzgóbb imára hívta.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Domaszék-Zöldfáson befogadó
központot alakított ki. A háború elől menekülő 120 fő (mintegy 30
család) már a helyszínen tartózkodik. A menekülteket befogadó
központot a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász működteti.

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
Ki fogja a disznó farkát? avagy Egyszer volt disznótoros a ben a szorgos és rutinos kezek szinte varázsolnak! Mert mire megtisztult a disznó bőre – a túrós pogácsa kisült, a rizs kifőtt, mire a
parókián!

Amikor én még kislány voltam Nagyapám hívott disznóvágás- bontás elkészült – már tepsiben a sütnivaló hús, mire ledarálva,
bekeverve a kolbászhús már rég az asztalon gőzölög a sült vér, a sült
kor: „Gyere, fogd a malac farkát!”
hús, sütemény és fánk s mire a hurka-kolbász
Most a makói görögkatolikus közösség hívta
betöltve – minden tisztára mosogatva, tepertő
tagjait és barátait, hogy egy gondolat valósággá
kisütve, leves és pörkölt megfőve!
váljon és egy hagyományt magunkra formáljunk.
Hát így volt ez kérem régen minden családnál… S
Nálunk él még az a szokás, hogy a papnak
ma?
Ma
így
volt
kérem
a
makói
házszenteléskor házi ajándékkal mondunk kögörögkatolikusoknál!
Kedves
Zsuzsannáink,
Juliszönetet. Így érkezett István atyához Imrétől egy
annáink
jövőre
is
szívesen
ünnepelnénk
így
vele„malacka” és hívta a parókus a közösséget disztek!
nótorra húshagyó vasárnap előtt, február 19-én
A nap végén a gondosan csinosra szabott sonka
szombaton.
és a füstre felkészített kolbász szelíd egyszerű
Farsangi vidám hangulattal köszöntöttük a
látványa már mutatta is nekünk, hogy holnaptól,
reggelt és a Dani Család szíves vezényletével olyan lendületes diszmár
a
böjti
időszakra
készülünk…
nótorba fogtunk, amilyen a parókián még idáig biztos nem volt!
Mennyi mosoly, mennyi sztori, emlékek és történetek családokHorváth-Kompár Bea
ról, szokásokról… Viccek és kacagás, jó szó és móka… s mindeköz-

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

Szomorú Farsang
Pár napja itt volt a naptári tél
vége. Ilyenkor vidám télűző pillanatok szoktak lenni szerte a világban. A 2022. év farsangja
azonban nem így végződött. Kitört újra Európában a háború. A
Máltai Szeretetszolgálat a kezdetektől, február 24-e óta jelen van
az ukrán határ több oldalán. Kárpátalján a beregszásziak, Románia felőli oldalon, pedig a Szatmárnémetiek és az erdélyiek. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat is rögtön megkezdte működését a határátkelőkön. Ezzel egy időben az adományok is
megindultak a térségbe. A híradásokból is tudjuk, hogy háború zajlik, s ennek a legfőbb vesztesei a menekülők. Nagyrészük szétszakadt családok, asszonyok és gyerekek. A kezdeti sátras helyszínek után kiépítették a fogadó állomásokat.
Itt ellátják és foglalkoznak a hozzánk érkezőnkkel, segítik a

továbbjutásukat.
A nagy Máltai
család tagja a makói
csoport is. Vannak kapcsolataink, ismeretségeink a határon túl
többfelé, így Kárpátalján is. Ezáltal nem volt
kérdés,
hogy
méginkább segítünk. Megindítottuk gyűjtési akciónkat, mely
sokán szép számmal érkeztek felajánlások. Ezeket eljuttatjuk
oda, ahol leginkább szükség van. Hálásan köszönjük az adományokat!
Emellett felhívjuk a figyelmet, hogy pénzbeli segítség is fontos, kérjük hívják a 1350-es telefonszámot, hogy
még jobban tudjon a Máltai segíteni. Most az esetlegesen
Makóra érkezők fogadására készülünk. Amennyiben bármiben segítenének, kérjük hívják Máltai számunkat: 30/742
-5142, vagy keressenek a Facebook oldalunkon. Segítségüket előre is köszönjük!
MMSZ Makói Csoportja

A magyar kultúra napja
a Szignumban

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2022
„Várjuk Putyint egy békepalacsintára” –
Beregsurányban Csaba atya ezer palacsintát süt naponta

Minden tanévben megemlékezünk a
Himnusz születésnapjáról és megünnepeljük a magyar kultúra napját.
Korábban az egész felső tagozatot vendégül láttuk, most azonban csak a legnagyobbakat hívtuk az ünnepélyre. Idén a
7. és a 8. évfolyam tanulói gyűltek össze
az aulában, hogy meghallgassák a kerekasztal-beszélgetést, amelynek vendégei –
az ökumené jegyében – papok voltak:
Baranyai-Bozi Károly görögkatolikus,
Hüse József római katolikus pap és Stefán Zoltán református lelkész.

Gyenes Csaba makói származású tiszaszigeti plébános az ukrán határhoz látogatott csapatával
március 2-án, hogy a menekülteknek, gyerekeknek
és segítőiknek naponta ezerszámra kedveskedjen
palacsintával. A „palacsintakirály” néven is ismert pap több Guiness-rekordot is
felállított már. Ezt a tapasztalatát a mostani tragikus helyzetben önkéntesen kamatoztatja azok javára, akik menekülnek, éheznek és félnek.

GÖRÖGKATOLIKUS
LITURGIKUS REND
Nagyböjt szerdáin
18.00 órától
Előszenteltek Liturgiája

Ferenc pápa: Adja meg Isten azt a békét,
amelyet az ember egyedül nem képes elérni!

Nagyböjt vasárnapjain
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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