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„Nem szigetek vagyunk, hanem azért vagyunk a
világban, hogy Isten képmásaiként éljünk.”
(Ferenc pápa)
Uram, nem vagyok méltó…
„A Világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be” (Jn
1,9-11). Már a János-evangélium bevezetője egyértelművé
teszi, hogy a Megváltót nem mindenki akarja befogadni. Ő,
aki megvilágosít minden embert, fényt, békét és szeretetet
kíván ajándékozni, de ezt az ajándékot sokak visszautasítják.
Ő a tiszta szívekben akar élni,
mégsem taszít el önmagától, ha
vétkezünk. Tudja jól, hogy nem az
egészségeseknek kell az orvos,
hanem a betegeknek. Ő azért jött,
hogy a bűnösöket hívja, s nem
azért, hogy az igazakat. Az Oltáriszentség tehát nem az igazak jutalma, hanem a bűnösök gyógyszere – ahogy Szent Ambrus már
a IV. században oly szépen tanítja.
Ha őszintén vágyom az Úrra, ő
hozzám jön, s befogad önmagába.

puját, s illatával, jelenlétének kisugárzásával betölti irgalomra szoruló lelkünk szent terét. Előtte leomolnak az elválasztó
függönyök és falak, mint ahogy leomoltak Jerikó hatalmas
sáncai, ahogy kettévált a Vörös-tenger vize. Ő a fénylő tűzoszlop, aki előttem halad. Ő a születő hajnal első fénye, aki
ételt ad nekem, hogy jóllakhassam. Fény-, béke- és szeretetfolyammal táplál. Tudja, hogy erre van igazán szükségem.
Velem marad, amikor este lesz, s bennem marad, amikor végképp besötétedik, s már semmi
reményem nincs, hogy valaha is
felvirrad.

Kezemben tartom, őrzöm, elrejtem
– az Életet. Az Életet, ami megtart,
ami elkísér. Veszem újra és újra.
Megtöretett életem felé bizalommal jön. Tudom, hogy nem vagyok
rá méltó, mégis megbízik bennem.
Megosztja velem, lehatárolt és bűnös létezővel az ő végtelenségét.
Veszem kenyerét és kelyhét. Enni
Amikor magunkhoz vesszük őt az
és inni ad. Őt eszem. Őt iszom. TesEucharisztiában, hangtalanul és gyengéden tér be hozzánk. tem és vérem lesz. Benne elmerülök. Nem bocsátom el, csak
Arra vágyik, hogy nála és vele lakjunk. Hogy bennünk verje
átölelem. Ilyenkor csak vagyok. Általa. Vele. Benne.
föl sátrát. Amikor magunkhoz vesszük őt, a felkelő Nap sugarában fürdünk, a fénylő, de oly gyakran elhomályosuló Krisztusban lakunk. Életéből életet, fényéből fényt merítünk.
Ilyenkor átszakítja a Titok fátylát, kettészakítja az eget, leZoltán atya
száll hozzánk, s tüzével kettészakít, hogy akadály ne támadjon többé közte és köztünk. Ilyenkor kinyitja a Szentély kaAz emmauszi tanítványok kérésére, hogy „velük” maradjon, Jézus egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt: az Eucharisztia szentségével megtalálta annak módját, hogy „bennük maradjon”. Az Eucharisztia vétele azt jelenti, hogy mélységes közösségre lépünk Jézussal. „Maradjatok bennem, és én tibennetek” (Jn 15,4). E bensőséges és kölcsönös egymásban „maradás” bizonyos
módon lehetővé teszi, hogy elővételezzük a mennyországot a földön. Vajon nem ez-e az ember legnagyobb óhaja? Nem ezt tűztee ki maga elé célként Isten, amikor üdvözítő tervét megvalósítja a történelemben? Ő oltotta az ember szívébe az Igéje utáni
„éhséget” (vö. Ám 8,11), azt az éhséget, amely csak akkor szűnik meg, amikor az ember teljes közösségre lép Ővele. A szentáldozás azért adatott nekünk, hogy „jóllakhassunk” Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben.
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 19.)

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

1772-2022
250 éves a Szent István Király Plébániatemplom
ismerte föl, hogy ilyen nagyságú és
tömeghatású templomhoz aránylag
A templomot rendszeresen gondozták, kicsiny a torony, ezért egy hasáb20—30 évenként kisebb nagyobb kar- formátumú építménnyel megemelték,
erre került az egyszerű vonalvezetésű
bantartásra szorult. 1790-re a torony
sisak. Sajnos azonban, ezzel a változtazsindelyezése tönkrement, ezúttal a
tással megbomlott a templom stíluskorábbi gúla alakú toronysüveget
egysége; az addigi barokk toronysisabarokk stílusúra cserélték ki, és
kot a kor ízlése szerint már klasszibádoggal borították.
cizáló modorban építették
Róka József apátplébános
újra. A főigazgatósági leirat
különösen sokat tett a tempalapján a csonka tornyot
lom modernizálásáért. Az
Giba Antal Csanád vármegye
általa beszerzett 18 mutácirendes földmérője tervezte. A
ós orgona elhelyezéséhez a
költségvetést így záradékolta:
kórus kicsinynek bizo„Az én felvigyázásom és útmunyult. Bővítésekor a temptatásom szerént készíttetett
lomtérben két oszlopot
Makón, július 3-án 1832.".
helyeztek el és az oldalkóUgyanekkor a templom tetőrusnál pedig egy-egy boltszerkezetét is fölújították.
ívet alkalmaztak. A kőműves
Minden hibás faanyagot kimunkát 752 forint összegért Nepper
József szegedi, az ácsét 1031 forintért cseréltek. A jó állapotú tetőzetet 1839
Faragó János makói mester végezte. A augusztusában a szélvihar lesodorta. Faragó Mihály ácsmester vastateljes fölújítás az anyagszükséglettel
gabbra méretezett faanyagból 2128
11 841 forintba került. Ugyanekkor a
forint összegért újból elkészítette.
toronyba vezető csigalépcsőt (tsigaA templom tetőzetét 1854-ben, a tográdics) is újból építették.
ronysisakét 1857-ben újították meg.
A torony 1832-ben kapta mai forAz 1895-ben végzett nagyobb belső
máját. A Róka József kezdeményezte
reformkori felújításkor a Királyi Orszá- munkálatok 3657 forintba kerültek.
gos Építési Főigazgatóság helyesen
(Tóth Ferenc nyomán)

A mai templom építése
(3. rész)

Különleges, jubileumi esztendőnkben képzőművészeti
pályázatot hirdettünk, „250 éves a Szent István templom”
címmel, a város általános és középiskolás tanulói részére.
A kiírás ceruzarajz, festmény vagy fénykép kategóriában várta
az alkotásokat a témában.
Összesen 109 pályamunka érkezett be a felhívásra, és a zsűri
egybehangzó véleménye szerint, színvonalas alkotások készültek .
Alsó tagozat I. helyezett
Fejes Virág 2.b (Szignum felkészítő: Győrfi Józsefné)
Alsó tagozat II. helyezett
Daróczi Gréta 1.b (Szignum felkészítő: Varga Erika)
Alsó tagozat III. helyezett
Papp Barbara 2.b (Szignum felkészítő: Győrfi Józsefné)
Alsó tagozat dicséret
Kovács Natasa Csenge 2.b (Szignum felkészítő: Győrfi Józsefné)
Martonosi Kincső 2.b (Szignum felkészítő: Győrfi Józsefné)
Felső tagozat I. helyezett
Ferenczi Júlia 7.a (József Attila Gimnázium, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Felső tagozat II. helyezett
Csávás Lili 7.o (Makói Kat. Ált. Iskola, felkészítő: Nagy Mária)
Felső tagozat III. helyezett
Rácz Kristóf 7.o. (Makói Kat. Ált. Iskola, felkészítő: Nagy Mária)
Felső tagozat különdíj
Lakatos Dzsenifer 7.o (Makói Kat. Ált. Iskola, felkészítő: Nagy Mária)
Felső tagozat dicséret
Tóth Lilien Hanna 5.a (Szignum felkészítő: Baloghné Kovács Éva)
Horváth Boglárka 6.a (Szignum felkészítő: Baloghné Kovács Éva)
Inokai Máté 6.a (Szignum felkészítő: Baloghné Kovács Éva)
Bökönyi Tímea 7.a (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Mátó Viktória 7.a (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)

A makói Római Katolikus
Temetőben nyugvó papjaink
(5. 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.

pásztor, a hívek, különösen
a gyerekek nagyon szerették. Katona Pál plébános
kérte vissza Makóra, hogy
idős korában kisegítőként
még szolgálhassa a híveket.

A TEMETŐBEN NYUGVÓ
PAPOK:

Kiss Ferenc (Kiszombor,
1913 – Makó, 1995)

Makói káplán, majd
pitvarosi, később
királyhegyesi plébános.
1948-ban a Mária-napok és
a Mindszenty-látogatás
egyik szervezője, motorja.
Cserkészvezető. Jó szívű,
dolgos, segítőkész lelki-

Mindszenty bíboros Pitvaroson, 1948-ban
(balról Kiss Ferenc plébános)

Felső tagozat dicséret
Farkas Katrin 6.a (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Gregor Szonja 5.a (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Varga Katalin Viktória 7.o. (Makói Kat. Ált. Iskola, felkészítő:
Nagy Mária)
Terhes Vivien Linett 7.o. (Makói Kat. Ált. Iskola, felkészítő: Nagy
Mária)
Kocsis Patrik 7.o. (Makói Katolikus Általános Iskola, felkészítő:
Nagy Mária)
Garán Martina 7.o. (Makói Kat. Ált. Iskola, felkészítő: Nagy Mária)
Középiskola I. helyezett
Guvat Vivien 9.o. (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Középiskola II. helyezett
Sóki Lorina 10.o. (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Középiskola III. helyezett
Török Jázmin Viktória 11.o. (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi
Margit)
Középiskola különdíj
Hadobás Tamara 11.o. (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Kúsz Kiara Hanna 10.o. (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Középiskola dicséret
Molnár Brigitta 10.o. (JAG, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Nagy Anna Erika 10.o. (József Attila Gimnázium, felkészítő: Kocsisné Maráczi Margit)
Zsurzsucz Boglárka 10.o. (József Attila Gimnázium, felkészítő:
Kocsisné Maráczi Margit)
Gratulálunk minden résztvevő diáknak
és felkészítő pedagógusnak!

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

nisták idején az üldözött svábok mellett, nemcsak általános, morális, hanem közjogi értelemben is kötelességét teljesítette – fogalmazott a politikus. A miniszterelnök-helyettes arról a véleményről,
Május 28-án, szombaton Kiss-Rigó László szeged-csanádi mehogy Mindszenty Józsefnek nem volt reálpolitikai érzéke és szükgyéspüspök mutatott be szentmisét Makón, a Marosmenti
Mindszenty-napok alkalmából. A szentmisét követő ünnepsé- ségtelen konfliktusokat vállalt, úgy fogalmazott, a bíboros tévedett,
gen beszédet mondott Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyar- amikor azt hitte, a kommunizmus rövid ideig tart majd, és a Nyugat
segíteni fog Magyarországon. Mélységesen igaza volt azonban a
ország vatikáni nagykövete és Semjén Zsolt miniszterelnökkommunizmus természetét illetően – tette hozzá.
helyettes.
Mindszenty József az 1948-as Mária-év alkalmából május 22–23-án
látogatott Makóra, és a Szent István téren több tízezer ember előtt
Kiss-Rigó László a szentmisét követő ünnepségen hangsúlyozta:
mutatott be szentmisét. A hercegpríMindszenty József hiteles ember volt,
más beszédében síkra szállt az egyházi
és hősiesen tett tanúságot hitéről. A
iskolák működéséért, szólt a magyar
bíboros rendíthetetlen hite, bátorsága,
néphithez való hűségéről és az édesáldozatvállalása példát mutat, amelyet
anyai méltóságról. A szertartást a váérdemes követni – tette hozzá.
rosban addig nem látott, hatalmas
Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Makörmenet követte, amely nemcsak
gyarország vatikáni nagykövete kifejliturgikus esemény, hanem az Egyház,
tette, Mindszenty József kimagasló
a szabadság, a demokrácia melletti
jelképe volt a bátor magyar kiállásnak,
hitvallás is volt. Az esemény a bíboros
először a nyilasok ellen, majd a komegyik utolsó nagyobb nyilvános szemunizmussal szemben emelte fel szareplése volt 1948. december 26-ai
vát. Miközben életének ezen aspektuletartóztatását megelőzően.
sai széles körben ismertek, a szent
életű, népét hitre vezető lelkipásztor alakja némileg háttérben ma- A szentmisét követően átadták a felújított és kibővített Mindszenty
rad. Makón épp ezt az oldalát ismerhetjük meg – mondta. Hozzátet- -emlékhelyet a Szent István király-plébánián, ahol a bíboros 1948.
május 22-én az éjszakáját töltötte. Ott az eredeti bútorokkal, tárte, hogy a bíboros egykori makói látogatása a Mindszentygyakkal, dokumentumokkal, valamint egy a bíboros által is viselt
alapítvány számára is rendkívül fontos, amely mielőbbi boldoggá
majd szenté avatását reméli. Kérte, beszéljenek a bíborosról a fiata- miseruhával emlékhelyet alakítottak ki, amelyet a Katolikus Egyház, a Kardinal Mindszenty Stiftung, valamint a Magyarországi
loknak is.
Mindszenty Alapítvány támogatásával teljes körűen felújítottak.
A magyar nemzetnek utat mutató erkölcsi iránytűnek nevezte
Mindszenty József bíborost Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Forrás: Délmagyar.hu
Magyar Kurír
Amikor a náci időkben kiállt az üldözött zsidóság, majd a kommu-

Mindszenty bíborosra emlékeztek Makón

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
Semjén Zsolt: nekünk, magyaroknak,
Mindszenty József erkölcsi iránytű
A miniszterelnök- helyettes beszédében arra is emlékeztetett,
hogy Magyarország új Alaptörvénye alkotmányos és politikai
értelemben is teljes mértékben rehabilitálja Mindszenty József
hercegprímás közjogi felfogását.
A 250 éves Szent István király plébániatemplomban
az emlékhely átadásának alkalmából Kiss-Rigó
László szeged-csanádi megyéspüspök celebrált
szentmisét. Ennek végén a miniszterelnök- helyettes rámutatott, Mindszenty Józsefet annak idején
többek között azzal vádolták, hogy beavatkozik a
politikába, ám tisztázni kell azt, hogy a hercegprímás valójában állampolgári kötelességét teljesítette.
A történelmi alkotmány ugyanis az Országtanács
tagjaként meghatározta a közjogi helyzetét, és a
testület tagjai közül az országban akkor egyedül ő
volt hivatalban.
Egyszer és mindenkorra vissza kell utasítanunk
azokat a kommunizmusból eredő vádakat és rágalmakat, hogy Mindszenty illetéktelenül beavatkozott
a politikába. – emelte ki Semjén Zsolt, hozzátéve,
hogy Magyarország új Alaptörvénye alkotmányos és politikai értelemben teljes mértékben rehabilitálja Mindszenty József hercegprímás közjogi felfogását.
A bíboros ellen felrótták azt is, mutatott rá a miniszterelnök helyettes, hogy nincs reálpolitikai érzéke, szükségtelen konfliktusokat
generált. Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni a Mindszenty József
és Barankovics István közötti vitát a létező szocializmushoz való
viszonyulás kérdéséről, tette hozzá.
Semjén Zsolt szerint be kell látni, hogy mindketten illúzióban voltak,

Barankovics abban, hogy lehetséges a katolikus egyháznak a szocializmussal modus vivendit (viszonylagosan békés együttélést) kötni,
Mindszenty viszont abban tévedett, hogy a kommunizmus rövid
ideig fog tartani, mert a Nyugat segít Magyarországnak. A hercegprímásnak azonban magát a kommunizmus természetét illetően mélységesen igaza volt, mutatott rá a miniszterelnök- helyettes.
Nem kellett a jó oldalra állnia, mert mindig is ott állt. Ezért nekünk,
magyaroknak, Mindszenty József az erkölcsi iránytű,
mert bármilyen történelmi viharok voltak, a katolikus
egyház tanítása alapján, a lelkiismeret szava alapján,
a nemzethűsége alapján ő az a csillag, aki a magyar
nemzetnek utat mutat. – fogalmazott Semjén Zsolt.
Mindszenty József 1948. május 22.-én látogatott Makóra, ahol a Mária-napok alkalmából 30 ezer hívő
előtt mondott beszédet. Ez az esemény magasztossá
vált Makó történelmében, hangsúlyozta Farkas Éva
Erzsébet, soha előtte és utána nem jelentek meg eseményen annyian a városban. A hercegprímás a most
emlékhelynek átadott szobában éjszakázott.
– Szilárd képünk van-e az emberről, ahogyan neki
volt? Mi a jó a ránk bízott közösségeink számára?
Tudjuk-e igazán a nemzet, keresztény egyházunk
közös javát szeretni, és kitartóan, szelíd türelemmel
tenni érte, minden egyes áldott nap? A közös jót szeretni, azt, ami van, jobbá tenni bármilyen körülmények között. Ez
Mindszenty legfőbb hagyatéka. Mert végső soron a szeretet az egyetlen érzékelhető dolog, ami átlép minden dimenziót, így hát érdemes
megbíznunk benne, mondta a szent életű bíboros atya, még akkor is,
ha nem értjük a működését. – emlékeztetett Makó polgármestere.
Hozzátette: Mindszenty József életét szemlélve hiszi, hogy amikor
olyan mértékű csapások érnek bennünket, melyek ellen a magunk
erejéből biztos védelmet nem találunk, átéljük, hogy Isten kezében
van az életünk.
Nagy Szabolcs

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

„– Mi a jó?
– Mindaz jó, ami igazán jó.”

A Maros-menti Mindszenty-napok krónikája
Egy háromnapos rendezvénysorozattal emlékezett Makó város közössége arra az eseményre, melyben Mindszenty József esztergomi érsekhercegprímás látogatott Makóra az 1948. májusi Maros-menti Márianapok keretében. Az alkalomra több tízezer zarándok és hívő érkezett, hogy meghallgathassák a szentéletű bíboros prédikációját. Egész
életére igaz az idézet, amivel ő makói beszédét kezdte 74 évvel ezelőtt:
„Szentháromságnak életem, halálom, s testemmel együtt lelkemet
ajánlom.” A jeles napon Szűz Mária
szerepéről, valamint az alamizsnálkodásról is példát adott az ünnep akkori
szónoka.
A mostani ünnepkörben elsőként a
szervezők egy filmvetítésre hívták
diákjainkat a Hagymaházba, majd
igazi, személyes összejövetelekre
került sor. Péntek este a József Attila
Könyvtár várta az érdeklődőket a
„Szeretetet hoztam ide is!” - című
kiállítás-megnyitóval és egy kerekasztal-beszélgetéssel, majd szombaton átadásra került a Mindszenty emlékhely a Szent István Király
Plébánia egyik helyiségében.
Rangos vendégek voltak az ünnep szónokai, akiktől nem száraz
tényeket, mint inkább mentalitást és viszonyulást tanulhattunk a
rangos mártír egyházfővel kapcsolatban.
A kerekasztal-beszélgetést a makói származású dr. Medgyesi Konstantin – a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese –, történész vezette, aki egyetlen szóban összegezve a tartást nevezte meg Mindszenty legfontosabb jellemvonásának.
Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszony pedig másnap az emlékszoba átadásakor a bíboros atya rendíthetetlenségét emelte ki.
Ugyanekkor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rámutatott,
milyen fontos szerepet töltött be Mindszenty József a politikában,
illetve a diplomáciában, akinek egyedülálló szerepe volt akkor az
országban. Határozottságával és elszántságával híven képviselte a
Magyar Katolikus Egyház érdekeit egy olyan világban, ahol a kom-

munizmust próbálták (modus vivendi) összemosni a kereszténység
értékeivel.
Az új könyvtár posztamenseknek is teret ad: ide került Mindszenty
József hercegprímás, bíboros írógépe, valamint az a miseruha, amely
egy szép kört tett meg, mikorra eljutott az amerikai nagykövetségről
az Egyesült Államok ferences magyar közösségének tagjain keresztül Dr. Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyéspüspök által Makóra.
Élmény volt hallani püspök személyes emlékeit akár a palástról,
akár egy szőnyeggel kapcsolatban.
A rendezvény zárásaként püspök atya a Jóisten áldását kérte a jövő
zarándokaira, akikkel kapcsolatban azt reméli, hogy az emlékhelyet
látogatók tanúságot tesznek majd példátlan püspök-elődje cselekedeteiről is.
A mostani megemlékezés és az emlékhely átadása a Mindszentyörökség életben tartását volt hivatott
ápolni, felmutatni példaként a mai
nemzedék számára. Ráhangolódásunkat, elmélyülésünket Kiss Csillag
Anna segítette, aki csodaszép népdalokat énekelt.
A mottóként idézett szójáték a vértanú érsek-hercegprímás nevére,
Mindszenty Józsefre való utalás. Egy
számomra kedves idézetet találtam a
könyvtári kiállítás egyik plakátján:
„Annyit ér a vallásosságunk, amennyi
szeretet és jóság van benne.” Úgy érzem, ezzel a kijelentéssel a bíboros évszázadokra kijelölte kereszténységünk útját.
Annak idején beszédét a Mária-ünnep kapcsán az édesanyákhoz
szóló buzdítással zárta az alábbiak szerint:
„… ti, magyar édesanyák, legyetek tudatában a ti nagy méltóságotoknak, amelynek nagy fényét, méltóságát, ragyogását, dicsőségét az
Istennek Anyja adja meg, abban a mértékben, mint ahogyan édesanyai erényeit közvetítitek. …
Legyetek édesanyák a gyermekáldásban, a gyermek gondos nevelésében, és ti vezéreljétek a Nagyasszony és az Anyaszentegyház útmutatása mellett a gyermekeiteket Jézushoz, az Üdvösséghez, most és
mindörökké! Ámen.”
Mészáros Ildikó

Időt adtak, kincseket kaptak hogy a jubileumi esztendő majd
a plébániai nap résztvevői gyümölcsöket hozzon. Ebben a
Játékos közösségépítő délutánt
szervezett a Makó-belvárosi
római katolikus egyházközség.
A szombati alkalom bővelkedett
vidám pillanatokban és lelki
programokban, amelyek célja
egymás alaposabb megismerése volt.
Az idén ünnepli felszentelésének 250. évfordulóját a
makói Szent István Király templom; a jubileumról
gazdag eseménysorozattal emlékeznek meg a hívek.
Szerveztek többek között már zarándoklatot, a közösség élő köveit megszólaltató interjúsorozatot készítettek és folyamatosan forgatják az épület értékeit bemutató kisfilmeket is. Megtörtént a Szent József mellékoltár restaurálása és folyamatban van egy emlékkönyv összeállítása
250 szereplő bevonásával, valamint egy szemelvényekből álló tanulmánykötet kiadása is. A hétvégén pedig egy dokumentumfilm jelent
meg, amely a Nagyhét és a Húsvét eseményeit mutatja be az ünnepi
évben. – Mindent 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 alkalomra mottóként – nyilatkozta korábban Pálfai Zoltán atya.
Az egyházközség vezetője elmondta, hogy mindig imádkoznak azért,

különféle programok is segítséget
nyújtanak, amelyekből havonta
terveztek egyet.
Áprilisban például egy kötetlen, az
összetartozás mélyítő délutánra
várták a plébánia tagjait. – A célunk, hogy időt ajándékozzunk egymásnak azért, hogy jobban megismerhessük a másikat. Most lesz lehetőségünk együtt
lenni, beszélgetni, játszani, imádkozni és így többet
megtudni azokról, akikkel sokszor találkozunk ugyan,
de mégsem tudunk róluk eleget – avatott be az esemény fő szervezője. Reiszné Surinás Piroska elmondta
számos érdekes feladatot terveztek, amelyek közt
énekes tudáspróba, bingózás, bibliai kérdezz-felelek,
puzzle, szabadulószoba, plébánia túra és kincskeresés
is szerepelt. A mozgást előnyben részesítők métázhattak, csocsózhattak, meglátogathatták a templomtornyot és körtánc
foglalkozáson is részt vehettek. A koordinálást a Szent István Ifjúsági Ének- és Zenekar tagjai és önkéntes segítők vállalták fel, akik minden korosztály számára készültek tartalmas elfoglaltságokkal.
A szombat délutáni programon közel nyolcvanan gyűltek össze; a
közös ebédet követően zajlottak a különböző állomások feladványai,
amelyeket hálaadó szentmise és örömzenélés zárt. Kincset pedig
mindenki talált, mert a barátság, a vidámság és a közösség élményével gazdagodhatott.
Szabó Anita

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

MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
FŰSZER A KÜLÖNLEGES ÉLETHEZ
Amikor az egyszer szőnyeget vásárolni indultunk, olyan
szenvedéllyel beszélt róla egy eladó, miből van, hogyan készült, hogy rögtön beleszerettünk mi is. Szívesen emlékszünk
vissza erre a történetre. És ott vanna azok az eladók, akik
szinte rossz néven veszik, mikor bemegyek az üzletbe vásárolni...
A Szentlélek ilyen fűszer az élethez, amikor valami nagyon jó. Élettelivé teszi a hétköznapit. Mint
amikor a mesében a király legkisebb lánya apjának
azt mondja, hogy úgy szereti, mint az emberek a
sót.
Ha a Lélek nincs jelen, örömtelen, unalmas az
élet. Úgy kell az élethez a Lélek, mint a legalapvetőbb összetevő! Lehet hús nélkül is húsleves ízű
folyadékot készíteni, de hol van ahhoz egy jó házi
tyúkhúsleves! Aminek története van, a közös asztallal együtt!
Szoktunk otthon moziestet csinálni. Az egyik kedvenc mesénk a „Lecsó”. Egy étterem kritikust a szakács lecsóval kínál.
Az otthon emléke megelevenedik számára. Egy egyszerű étel
és mégis, valami sokkal több, mint az alapanyagok összessége...
A Szentlelket is ezért várjuk! Az életünk célja a Lélek elnyerése. Ha megkapjuk, teljes lesz az életünk, ha nem, unalmas, hiányos, szürke, szomorú.
De hogyan?

RUAH-ENERGIA-ERŐ

Előfordul, hogy nagyon nehezen indulok, és panaszkodom,
hogy "nem visz a lélek..." néha a feleségemet kérem,
„küldjön”, mert nekem nem megy. De tudom, ekkor valami
sokkal többre van szükségem: a Lélekre, Isten Lelkére.
Ehhez meg kell tisztitani a szívem a bűntudattól, a félelemtől, a biztonság utáni vágytól, a haragtól, a szomorúságtól.
Bármi van a poharamba, míg ki nem ürítem, nem
tud a Lélek újat tenni bele! A szívembe se!
Ezért imádkozunk, keressük a kapcsolatot a jóistennel, hogy tisztítsa meg a szívünket, vegyük észre
az életünk feladatát, döntsünk, hogy fakadjon belőle tett!
Így lesz egy egyszerű szőnyegnek története, így lesz
egy egyszerű Lecsó valami sokkal több, mint paprika, paradicsom és alapanyagok összessége. A leghétköznapibb ember élete is ilyen különleges lesz,
ha a Lélek eltölti!
Az apostolok egyszerű emberek voltak, a Lélek mégis különlegessé tette őket. Így lesz egy hétköznapi férfiból csodálatos férj, és apa, egy hétköznapi nőből csodálatos feleség és
anya, nagymama, hétköznapi emberekből barát, szomszéd,
kolléga.
Mindegyikünk életét szeretné a Lélek csodálatossá tenni,
ha végre keresném Őt és hagynám Neki!
Biró István

a Teremtés könyvének elején, de ezúttal azért, hogy átformálja az emberek szívét Isten és mások szeretetére.

Rögtön a Biblia legeslegelső oldalán, ahol a teremtés előtti
Szavuk már beteljesedett. Jézus amikor megkeresztelkedik a
világ sötét és kaotikus helyként van lefestve,
a káosz fölött ott lebeg Isten Lelke, készen arra, hogy életet, Jordán vizében, akkor megnyílik az ég, és Isten Lelke leszáll
és megpihen rajta, mint egy madár. A történet szerint Isten
rendet és szépséget alkosson.
energiája erővel ruházza fel Jézust, hogy megkezdje a világ
A Biblia a nagybetűs Lélek szóval utal Isten személyes jelen- újjáteremtését. Ezt látjuk, amikor betegeket gyógyít, vagy
létére. A héber szó erre a „rúah”. Maga a „rúah” kifejezés sok megbocsátja a bűnöket. Életet teremt ott, ahol addig halál
dolgot jelenthet, de ami mindegyikben közös, az az erő. Van volt. Izráel vallási vezetői azonban szembefordultak vele és
megölették őt. Isten ereje azonban működik.
egy láthatatlan energia, ami mozgatja a felhőAz első tanítványok, akik látták a feltámaket az égen, vagy ringatja a faágakat. Ahogy a
dott Jézust, azt mondták, hogy Isten Lelkészél és a lélegzet láthatatlan, úgy Isten enernek ereje támasztotta fel őt a halálból. Mikor
giája is láthatatlan. Ahogy a szél erős, úgy
Jézus újra megjelent a követőinek, rájuk leIsten Lelke is erős. Ahogy a lélegzet életben
helt, és azt mondta: „Vegyétek a Szentlelket!”
tart minket, úgy tart fenn Isten ereje is minNem sokkal később pedig Isten ereje kiáradt
den életet.
minden tanítványára, hogy ők is az újjáteremtés részesei lehessenek, megoszthassák
Ha haladunk a bibliai történetben, azt látjuk,
hogy Isten energiája különleges erőt ad embereknek bizo- az örömhírt, és megismerjék, milyen Isten Lelkének ereje és
nyos feladatokhoz. Az első, akivel ez megtörténik, nem más, hatása alatt élni.
mint József. Isten Lelke képessé teszi, hogy megmagyarázza
az álmokat. Aztán Isten Lelke egy csoportot is felruház hata- Isten Lelke ma is a világ, a sötétség felett lebeg. Jézusra mutatva formálja át és teszi képessé az embereket Isten és málommal, a prófétákat.
Ők ezáltal Isten szemszögéből látják a világtörténelmet. A sok szeretetére. A Biblia egy látomással fejeződik be egy új
próféták szerint a baj az, hogy bár Isten Rúah-ja egy igazán jó emberiségről, amely egy olyan új világban él, amit áthat Isten
világot teremtett, az emberek engedtek a gonosznak és igaz- ismerete, szeretete és életet adó Lelke.
Baranyi-Bozi Károly
ságtalanságuk által a káoszt, sötétséget is beengedték a világba. A próféták azt mondták, hogy Isten Lelke újra eljön, mint
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Ünnepi hangverseny
a 250 éves belvárosi templomban

zeneszerzőt megihletett már és sok-sok dallammal hallhatjuk
e fenséges dicsőítő muzsikát.
A szoprán szólista - Kovács Ágnes - hangja az első percektől
kezdve
elbűvölte a közönséget. Ő az, aki nem esett
A csodálatosan felújított templomban soha nem látottmessze
a
fájától,
hisz' édesanyja is zenetanárként egyengeti a
hallott zenei élmény fogadta az elmúlt pénteken a zenekedveművésznő
útját.
lőket. A már városunkba szinte "hazalátogató" Purcell kórust
"Naponta sem tudtam betelni attól a kimondhatatés az Orfeo zenekart nagy érdeklődés kísérte. A gyönyörű
lan
édességtől,
melyet akkor éreztem, mikor mélységedet
borovi padok teljesen megteltek.
szemléltem, Uram. Milyen erőA templom plébánosa, Pálvel vonzottak engem nyájadfai Zoltán atya bevezető szavait
nak áhítatos hangjai. Hogy sírFarkas Éva Erzsébet polgármestam a himnuszoknál és dalokterasszony köszöntője követte. A
nál. Az énekkel együtt igazsázenekar karmestere Vashegyi
god
is beleömlött a lelkembe.
György kalauzolásával indultunk
Ömlött
a könnyem és oly jó
el a barokk muzsika útján:
volt."
Szent
Ágoston írja Vallo"Meggyőződésem, hogy a követkemásaiban.
ző évtizedben az egész európai
Ismételten felcsendülnek
régi zene egyik legnagyobb felfeWerner hangjai, aki alsódezése Werner életműve lesz." Mi
ausztriai és magyarországi zenemár e felfedezés részeseivé válszerző, karmester és orgonista, a
tunk az első percekben.
kismartoni
Esterházy-udvar
zenekarának vezetőjeként JoA zenekar megszólalását hamarosan a kórus követte.
seph
Haydn
elődje.
Oly bensőséges hangon szólaltak meg a Purcell kórus tagjai,
Az hangverseny pompáját emelte még a három férfi
hogy szinte lebilincselték a hallgatóságot. A pontos, kristályszólista:
Bárány Péter, Komáromi Márton és Borka Ákos. E
tiszta kezdés teljesen végigkísérte a "hajózókat" a gyönyörű
csodás
hangok
a mélységtől a magasságig vittek bennünket.
zene tengerében.
A
hangverseny
záró számaként csendült fel
Johann Georg Albrechtsberger egyházi művével
Albrechtsberger
Te
Deum-a.
Az Isten-dicséret betöltötte a
folytatódott az utazás, melyben a Megváltó Anyja, Mária diremek
akusztikájú
templomot,
mely még nem részesült ilyen
csőítését halljuk, könyörögve a bűneinktől való megszabadícsodálatos,
dicsőítő
énekekben.
HÁLA NEKED ISTENÜNK!
tásért.
Majd Joseph Haydn E-dúr Salve Regina c. műve csendült fel. A szöveget a katolikus egyház igen jól ismeri, de több
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Hajdúné Siket Márta

VÁSÁRHELYRE ZARÁNDOKLÓK

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
Kedves, meleg könnycsepp gurult le az arcokon, ahogy
hallgattuk Őket és vidám léptekkel közelítettünk a Parókia
A böjti szeleket hátrahagyva húsvét
terített asztalához, ahol kicsit mintha megután könnyed melegséggel a szívünkben
állt volna az idő. Úgy ácsorogtunk a fagyi
léptünk át a májusba, mélyre lélegezve az
kelyhekkel kezünkben és próbálgattuk a
orgona, bodza, akác édességét, mintha
csinos ajándék gyöngyékszereket, mintha
mind-mind az édesanyákat, drága mamáezzel visszatarthatnánk a perceket.
kat köszöntenék napokon, heteken át.
Nem rohantunk. Végre volt időnk. Nem
Izgatottan vártuk hát a szerény geszakartunk hazarohanni főzni-mosni-isi tástust a Makói Görögkatolikus Templomban
kát becuccolni. Csak élveztük és nyújtotis, hogy egy szál virággal megörvendeztettuk a pillanatot és közben már készítettük
nek majd a gyermekek, de az idén a gyöngyvirág bódító illata magunkat, hogy mikor is ismételhetnénk meg az együttlétet,
előtt kedves meglepetés ért minket május 8-án: az apukák és a közösségben megélt vidám időt.
a gyerekek kart karba öltve álltak elénk és egyszerű, szép,
őszinte szavakkal megfogalmazva szedték csokorba nekünk
Horváth-Kompár Bea
mindazt, amit szívük mélyén éreznek az édesanya iránt.

MÁJUS AJÁNDÉKA: ANYÁK NAPJÁN IDŐT KAPNI

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

Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű apostoli levele
Szent Józsefről (5. rész)

megmutassák, a tetőről eresztettek le (vö. Lk 5,17–26). A nehézség nem gátolta meg ezeknek a barátoknak a merészségét
és konokságát. Meg voltak győződve arról, hogy Jézus meg
tudja gyógyítani a beteget, „de akkora volt a tömeg, hogy nem
találtak utat. Ezért felmentek a háztetőre, és cserepeket leszedve eresztették le ágyastul középre, Jézus elé. Hitük láttán
Jézus így szólt: »Ember, bűneid bocsánatot nyertek«” (Lk 5,19
–20). Jézus elismeri a kreatív hitet, amellyel ezek az emberek
megpróbálják eléje vinni beteg barátjukat.

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 Az evangélium nem ad tájékoztatást arról az időszakról, amikor Mária, József és a gyermek Egyiptomban maradtak. De
alkalomból, hogy százötven éve nyilvánították Szent Jómindenképpen enniük kellett, otthont, munkát kellett találnizsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé.
uk. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy pótoljuk az evangélium hallgatását. A Szent Családnak szembe kellett néznie
5. Teremtő bátorságú apa
konkrét problémákkal, mint minden más családnak, mint sok
Ha minden valódi belső gyógyulás első szakasza saját történe- migráns testvérünknek, akik csapásoktól és éhségtől üldöztetve ma is életüket kockáztatják. Ebben az értelemben úgy
tünk elfogadása, vagyis az, hogy helyet adunk magunkban
annak is, amit életünk során nem mi választottunk, hozzá kell gondolom, Szent József különleges védőszentje mindazoknak,
akiknek háború, gyűlölet, üldöztetés és ínség miatt el kell
tennünk egy másik fontos jellemvonást: a teremtői bátorsáhagyniuk földjüket.
got. Ez különösen akkor kerül elő, ha nehézségek adódnak.
Nehézség esetén ugyanis meg lehet állni, be lehet dobni a tö- Minden történés végén, melynek József a főszereplője, az
evangélium megjegyzi, hogy ő felkel, fogja a gyermeket és
rülközőt, vagy lehet próbálkozni valahogy. Időnként épp a
nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, amelyekről anyját, és azt teszi, amit Isten parancsol neki (vö. Mt 1,24;
2,14.21). Jézus és Mária, az ő anyja ugyanis hitünk legértékeazt se gondoltuk, hogy vannak.
sebb kincsei. [21.] Az üdvösség tervében
Amikor a „gyermekségevangéliumokat”
a Fiú nem választható el az anyától, attól,
olvassuk, sokszor feltesszük magunknak a
aki „a hit zarándokútját járta, és a Fiúval
kérdést, vajon Isten miért nem avatkozott
való egybetartozását hűségesen vállalta
be közvetlenül és egyértelműen. Mert Isegészen a keresztig”. [22.]
ten események és emberek révén lép közbe. József az az ember, akin keresztül Isten
Mindig fel kell tennünk magunknak a kérgondoskodik a megváltás történetének
dést, hogy teljes erőnkkel védelmezzük-e
kezdeti időszakáról. Ő az igazi „csoda”,
Jézust és Máriát, akik titokzatosan a mi
amellyel Isten megmenti a gyermeket és
felelősségünkre, gondoskodásunkra, olanyját. A Menny ennek a férfinak a teremtalmunkra vannak bízva. A Mindenható
tő bátorságában bízva avatkozik be, aki,
Fia nagy kiszolgáltatottságot vállalva jön
amikor Betlehembe érkezik, és nem talál szállást, ahol Mária
a
világra.
Rászorul
József
védelmére, oltalmára, gondozására,
szülhet, egy istállót rendez be, és úgy rendbe teszi azt, hogy a
nevelésére.
Isten
bízik
ebben
a férfiban, csakúgy, mint Mária,
lehető legbefogadóbb hely legyen Isten Fia számára, aki a világra jön (vö. Lk 2,6–7). Amikor pedig a Heródes felől közelgő aki Józsefben azt a férfit találja meg, aki nemcsak meg akarja
veszéllyel szembesül, aki meg akarja ölni a gyermeket, József menteni életét, hanem aki mindig gondoskodni fog róla és a
ismét álomban kap figyelmeztetést, hogy védje meg a gyerme- gyermekről. Ebben az értelemben nem lehetséges, hogy Szent
ket, és az éj kellős közepén megszervezi a menekülést Egyip- József ne legyen az Egyház őrzője, mert az Egyház Krisztus
testének meghosszabbítása a történelemben, ugyanakkor az
tomba (vö. Mt 2,13–14).
Egyház anyaságában Mária anyasága rejtőzik. [23.] József,
Ha felületesen olvassuk ezeket az elbeszéléseket, mindig az a folytatva az Egyház védelmezését, továbbra is védi
benyomásunk, hogy a világ az erősek és hatalmasok kezében a gyermeket és anyját, és mi is az Egyház iránti szeretettel
van, ám az evangélium „jó híre” abban rejlik, hogy megmutat- továbbra is szeretjük a gyermeket és anyját.
ja: a földi uralkodók zsarnoksága és erőszakossága ellenére
Ez a gyermek az, aki azt fogja mondani: „Amit e legkisebb
Isten mindig megtalálja a módját üdvterve megvalósítására.
testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt
Időnként úgy tűnhet, hogy a mi életünk is a hatalmasok kezé25,40).
Így
minden
rászoruló, minden szegény, minden szenben van, de az evangélium azt üzeni nekünk, hogy ami számít,
azt Istennek mindig sikerül megmentenie, feltéve, hogy
vedő, minden haldokló, minden idegen, minden fogoly, minugyanazt a teremtő bátorságot tanúsítjuk, mint a názáreti ács, den beteg az „a gyermek”, akit József továbbra is őriz. Ezért
aki a Gondviselésbe vetett bizalmat helyezve első helyre min- hívják Szent Józsefet a nyomorultak, a rászorulók, a számdig képes a problémát lehetőséggé alakítani.
űzöttek, a szenvedők, a szegények, a haldoklók védelmezőjéHa néha úgy tűnik, hogy Isten nem segít rajtunk, ez nem azt
nek. És ez az oka annak, amiért az Egyház nem tudja nem a
jelenti, hogy elhagyott volna minket, hanem azt, hogy bízik
legutolsókat szeretni mindenekelőtt, hiszen Jézus őket részebennünk, bízik abban, amit eltervezhetünk, kitalálhatunk,
sítette előnyben, velük azonosult személyesen. Ugyanezt a
megtalálhatunk.
gondoskodást és felelősséget kell megtanulnunk Józseftől:
szeretni a gyermeket és anyját; szeretni a szentségeket és a
Ugyanarról a teremtő bátorságról van szó, amelyről annak a
béna embernek a barátai tettek tanúságot, akit, hogy Jézusnak szeretetet; szeretni az Egyházat és a szegényeket. E valóságok
mindegyike mindig a gyermek és anyja. (Folytatjuk!)

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

Szekéren is érkeztek ben kerékpárral és busszal
zarándokok Óföldeákra is többször felkerekednek

még, hogy megtapasztalják
az úton levés élményét.
Hagyományt teremtett a
Szeged-Csanádi Egyházme- A makóiak így gyakorlott
zarándokoknak számítanak;
gye májusi, közösséget
csapatukhoz most is csatlaerősítő eseményével. Az
kozott Benák Sándor, aki
ősi erődtemplom előtt
tavaly is lovával, Szellővel
bemutatott szombat déltette meg a távot. Nagypál
utáni szentmisére több
településről gyalogosan és kerékpárral is érkeztek a hívek, de Zoltán pedig a Sziszi és Bogár által húzott szekérrel érkezett a mai
napra, hogy a részvétel mellett segítse a csomagok szállítását és
akadt, aki lóháton vagy szekérrel tette meg az utat.
pihenési lehetőséget is biztosítson a legkisebbek számára.
Öt esztendős története van már a „Keljünk útra, hogy életet merítsünk!” mottóval meghirdetett lelki eseménynek, amelyet Óföldeák- A főként Makóról, Hódmezővásárhelyről és Szegedről érkezők útja
ra szerveznek. Az egyházmegye egyik legrégebbi építészeti emléke Földeákon kapcsolódott össze, innen együtt haladt az imádságos és
énekes menet az óföldeáki erődtemplomig.
a Szűz Mária Keresztények Segítsége ErődKörnyező terén néprajzi előadás, kulturális
templom, amely minden év májusában
program és Mária-litánia vezette be a szatalálkozási pontként szolgál a hívek szábadtéri szentmisét, amelyet Serfőző Levenmára. – Központi fekvése miatt, elérhető
te mutatott be. – Sokan sokfelől jöttünk a
távolságban fekszik a különböző helyekről
mai napra, busszal, autóval, kerékpárral és
érkezők számára. A zarándoklat mindig az
gyalogosan. Meghozta mindenki a maga
életútnak a tükörképe, az elindulástól a
áldozatát, hogy itt lehessen, hogy együtt
megérkezésig, a születéstől a halálig. Felünnepeljünk és találkozzunk. Ez a zaránajánlás is a Jóisten felé; minden lépéssel
doklat Isten nagy kegyelme számunkra;
rábízzuk önmagunkat és kezébe tesszük az
tényleg a szívünk vágya volt, hogy legyen
utunkat – avatott be Pálfai Zoltán atya.
A makói plébános ezúttal is gyalogosan tette meg a mintegy 17 km- egy hely, ahová útra kelhetünk, és ami a miénk. Óföldeák, ez a templom, a Mária tisztelet, az imáink, és áldozataink segítenek bennünket
es utat az egyházközség tagjaival együtt, egy közös szándékért
imádkozva. 2022-ben ünnepli ugyanis a Szent István Király Plébá- itthon lenni és egymáshoz közelebb jutni – emelte ki az oktatási püsniatemplom a felszentelésének 250. évfordulóját. Az alkalmat meg- pöki helynök szentbeszédében.
Az egyházmegyei zarándoklaton az idén is sokan gondolták úgy,
előző előkészületi évben komoly programsorozatot valósít meg a
hogy volt miért útra kelniük, hálát adniuk és imádkozniuk.
közösség, melynek célja a jubileumról való méltó megemlékezés.
Elhatározásukat tavaly augusztusban egy 30 km-es, Szegedig tartó
Szabó Anita
gyaloglással vitték a Szűzanya elé, és idén is Nagyboldogasszony
napján köszönik majd meg egy visszafelé tartó úttal. A köztes idő-

KIRÁNDULÁS 2022.

MÁRIANOSZTRAI

„Szeretném megköszönni Hedvig nővérnek, aki nagyon figyelmes és jó volt hozzám. Ő nemcsak meghívott engem a kirándulásra, de mindent ki is fizetett. Megköszönöm neki, hiszen nagyon sok érdekes és új dolgot láttam.
Igazán köszönöm Ildikónak, ő a kiránduláson idegenvezető volt, tolmács, valamint gondoskodott ételről és italról.
Köszönöm mindenkinek teljes szívemből! Tengernyi élmény maradt meg nekem és az érzések még mindig szíven ütnek.”
Elena Plotnikova
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