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Makói Katolikus Tudósító

2020. Szent Kereszt felmagasztalása

„Bízzatok az Úrban, és igyekezzetek tervei részeseivé válni, elfogadva, hogy megváltása az elképzeléseinkhez képest más utakon keresztül is elérhet hozzánk.”
(Ferenc pápa)
kö vetkezteté sé t: „a ’sokaké rt’ kifejezé s, aká r maga Jé zus haszná lta,
akár az őskeresztények illesztették az utolsó vacsora szavaiba, nem
Miutá n nagybö jti szá munkban rö viden rá pillantottunk az á tvá ltoz- jelentheti azt, hogy ’sokakért, de nem mindenkiért’, hanem csak azt,
tatá s szavainak hangsú lybeli, kulturá lis é s é rtelmezé stani kü lö nbsé - hogy ’mindenkiért, akik sokan vannak’. Hogy a ’sokan’ és a ’mindenki’
geire, s megpró bá ltuk ennek okait feltá rni, vegyü k most gó rcső alá szavak felcserélhetők, mutatja a Rómaiakhoz írt levél 5,14 és 18-19
verse, ahol ugyanazokat az embereket jelenti a
magá t azt a szö veget, melyet ugyan minden
’sokan’ és a ’mindenki’”. Egyszóval: Jézus Kriszegyes szentmisé ben hallunk, de nem biztos,
tus á ldozati halá la é s feltá madá sa nem lehet
hogy é rtü nk is.
kizá ró é rtelmű ! A „sokaké rt” formula tehá t nem
azt jelenti, hogy Isten kevé sbé szeret, hogy ne
Elő szö r is lá ssuk, mit nem tudunk. Senki sem
lenne egyetemes a szeretete.
tudja, hogy Jé zus milyen szavakat haszná lt az
utolsó vacsorá n. Nem ismerjü k pontosan, mió Mielő tt elveszné nk a szá mok bű vö leté ben, a
ta vannak haszná latban az egyhá zban é ppen
ezek a szavak. Nem tudható biztosra, hol haszsokasá g vagy a kisebbsé g lé tszá má nak versená ltá k a kereszté nyek első alkalommal az Eunyé ben, gondoljunk arra, hogy Jé zusnak egyetcharisztia ü nneplé se alkalmá val e kifejezé selen szemé ly is ugyanolyan fontos volt, mint a
ket.
tö meg. Neki, mint jó pá sztornak az utolsó elcsatangolt bá rá ny is
Amit azonban biztosan tudunk: a né gy evangé lium né gyfé leké ppen
adja vissza Jé zus utolsó vacsorá n elhangzott szavait, hiszen az első ugyanú gy szá mı́t, mint a hatalmas nyá j bá rmelyik tagja. Emlé kezkereszté nyek az evangé liumok ı́rá sbeli rö gzı́té sé ig szó beli hagyo- zü nk arra, hogy csak 12 apostolt vá lasztott, s hogy a kereszt alatt
má r csak é desanyja é s egyetlen tanı́tvá nya tarmá nyok alapjá n é lté k, ü nnepelté k é s terjesztetté k a Krisztusba vetett hitet, s e hagyomá nyok
tott ki. A statisztiká k há ló já ban, a mennyisé gek
alapja é s cé lja nem Jé zus szavainak precı́z megfogsá gá ban, a COVID-fertő zö ttek szá madatainak
ő rzé se, hanem szá ndé ká nak é rvé nyre juttatá sa
fü rké szé se kö zben gondoljunk né ha arra, hogy
volt. Az á tvá ltoztatá s ma haszná lt szavait a korai
Jé zus az ő jelenlé té nek minő sé gé t sohasem a
egyhá z a né gy evangé liumbó l, Pá l apostoltó l
lé tszá mhoz, nem a kevé shez vagy sokhoz, netá n
(„kehely” é s „ú j”), valamint Ezekiel pró fé tá tó l
az embertö megek mé reté hez kö tö tte, hanem
(„ö rö k”) vette é s helyezte egymá s mellé . A litur„csak” ahhoz, hogy kö vető i az ő nevé ben gyű ljegikus szö vegek ö sszeá llı́tó inak kezdettő l fogva
az volt a szá ndé ka, hogy tová bbadjá k a gyü lekenek ö ssze (vö . Mt 18,20). A szentmise pedig nem
zetnek azt az evangé liumi alap-ü zenetet, hogy
má s, mint az OD t kö vető k kö zö ssé gé nek szentsé gi
Jé zus vé re ontá sa, é lete odaadá sa é rtü k is tö rté nt.
lakomá ja, ahol jelenvaló vá vá lik az OD minden emberé rt vá llalt vé gteA „sokaké rt” illetve „mindenkié rt” szavak é rtelmé t csakis az egé sz len é s felfoghatatlan szeretete. Ahogy XVI. Benedek pá pa az EuchaU. jszö vetsé gi Szentı́rá s alapjá n lehet helyesen feltá rni. Eszerint telje- risztiá ró l szó ló apostoli buzdı́tá sá ban olyan szé pen ı́rja: „A szeretet
sen egyé rtelmű , hogy Jé zus „a vilá g ü dvö zı́tő je” (Jn 4,42), aki szentsége, a legszentebb Eucharisztia, az önmagát föláldozó Jézus
„mindenkiért meghalt” (6Kor 9,58-15; 1Tim 2,6; Zsid 2,9), hiszen Krisztus ajándéka, aki föltárja nekünk Isten minden egyes em„Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy ber iránti végtelen szeretetét.”
mindaz, aki hisz benne, örökké éljen” (Jn 7,5⁰ ). A nemrégiben elhunyt
jezsuita hittudó s, Nemeshegyi Pé ter atya mindebbő l mé ltá n vonja le
Zoltán atya

Sokakért, tehát mindenkiért?

Amikor a talá lkozá s Vele teljessé vá lik, az Ige vilá gossá gá t kö veti az a vilá gossá g, amely „az é let kenyeré bő l” fakad, é s Krisztus ezzel teljesı́ti leginká bb ı́gé reté t: „Veletek vagyok minden nap a vilá g vé gezeté ig” (vö . Mt 94,9:). A „kenyé rtö ré s” – ahogyan kezdetben nevezté k az
Eucharisztiá t – ö rö kre az Egyhá z é leté nek kö zé ppontjá ban van. Az idő k folyamá n Krisztus á ltala jelenı́ti meg halá lá nak é s fö ltá madá sá nak
miszté riumá t. Benne szemé lyesen OD t kapjuk, „az é gbő l alá szá llott é lő kenyeret” (Jn 2,1=), é s OD vele nekü nk adatott az ö rö k é let zá loga,
melyben megı́zlelhetjü k a mennyei Jeruzsá lem ö rö k lakomá já t.
(Szent II. János Pál pápa: Mane nobiscum Domine apostoli levél 2-3.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
igé nybe veheti: mé ly, szemé lyes dö nté sre van szü ksé gü nk, hogy Istenre bı́zzuk magunkat. Nem egy tá voli Istenre, hanem arra, aki a
szeretet, aki Krisztusban osztozott ö rö meinkben é s fá jdalmainkban,
Augusztus 16-á n, meggyilkolá sá nak 15. é vforduló já n a szervita ká s aki a Szentlé lek á ltal bennü nk lakik.
polná ban vé gzett kö zö s imá dsá g kereté ben, majd ké t nap mú lva
A szı́v bizalma ú gy erő sö dhet bennü nk, ha engedjü k, hogy á tjá rja
kö nyvbemutató val emlé keztü nk a Taizé i Kö zö ssé g alapı́tó já ra, a
é letü nket: ha nem reagá lunk azonnal a nyers é s sé rtő szavakra, ha
svá jci szá rmazá sú Roger testvé rre. A szent é letű szerzetesé rt há lá t
nemet mondunk arra, hogy tetteinek csak tö redé ké é rt is megvá doladva most utó djá nak, Alois testvé rnek ı́rá sá bó l idé zü nk:
"Roger testvé r szeretett beszé lni az ö rö mrő l, á m nem annyira a kitö - janak egy nemzetet, vagy ha akkor is a beteg mellett maradunk, amikor má r nem tudunk rajta segı́teni.
rő boldogsá g kü lö nleges pillanatait é rtette rajta, amit bá r á té lü nk,
Roger testvé r 25 é vesen, egyedü l jö tt Taizé be.
mé gis tudjuk, hogy mú lé kony. Az az ö rö m, amire
Alig kezdő dö tt el a II. vilá ghá ború . Mit tehetett
ő utalt, ú gy é rzem, inká bb a bé ké hez á ll kö zelebb.
volna az erő szakkal é s az emberek megveté sé vel
Ahhoz a bé ké hez, amit akkor tapasztalunk, amiszembesü lve? Nem volt eszkö ze arra, hogy a kekor belső egysé get é lü nk meg, s nem akkor, amigyetlensé get megá llı́tsa. A. m mé gha egyedü l volt
kor megoszlá st é s szé thú zá st é rzé kelü nk. Ezt a
is, ké sz volt befogadni a szü ksé get szenvedő ket.
belső egysé get nem tudjuk magunknak megteE. s mindenekelő tt arró l dö ntö tt, hogy má r a bé ké t
remteni, csakis befogadni lehet. Kü lö nö sen akkor
ké szı́ti elő . Hogyan? Meg volt győ ző dve arró l,
tapasztalható meg, ha tudjuk, hogy szeretnek
hogy a kereszté nyek kü lö nö sen is felelő sek a
minket.
bé ké é rt. Ezt mondta magá nak: mé gha csak né De a szeretet, amit a má sik embertő l kapunk,
há ny szemé llyel kezdem is, az egymá s kö zö tti
illetve amit mi adunk má soknak oly tö ré keny é s
bé ke é s kiengesztelő dé s való sá gosan megé lhető .
oly fá jdalmasan behatá rolt! Folyamatosan meg
Kö ztü nk, kereszté nyek kö zö tt Krisztus bé ké jé nek
kell ú julnia! Roger testvé r tudta: annak ellené re, hogy szeretü nk,
né ha megsebző dü nk. Fő ké nt, ha tá rsadalmaink kivetettjeire gondo- jeleké nt való suljon meg a kiengesztelő dé s!
lunk, vagy azokra, akik erő szak, há ború k vagy gyó gyı́thatatlan beteg- Bá rhol is vagyunk, bá rhová is szó l kü ldeté sü nk, kezdjü k csak né há ny
sé gek miatt szenvednek. Gyakran bizonyulunk erő tlennek a szeren- szemé llyel. Legyü nk meggyő ző dve arró l, hogy a vé geredmé ny nem a
csé tlensé gek, vagy a vilá gban, s kö rü lö ttü nk é rzé kelhető szakadá sok lá tvá nyos tevé kenysé gekbő l szá rmazik, hanem abbó l a bé ké bő l, melá ttá n.
lyet Krisztustó l kapunk, s ami mindenekelő tt azokra sugá rzik ki, akik
Roger testvé r a gonoszsá ggal szembesü lve egyé rtelmű en az Evangé - kö rü lö ttü nk vannak. „Talá ld meg a bé ké t, é s millió k fogjá k megtalá lni
liumnak ezt az ú tjá t já rta: a szı́v bizalmá ban hagyatkozzunk Istenre. kö rü lö tted.” Roger testvé r szerette idé zni Szá rovi Szent SzeraOim e
Egyre inká bb tisztá ban vagyok ennek az ú tnak a jelentő sé gé vel, amit szavait."
Roger testvé r ı́gy fogalmazott meg: „Boldogok, akik a szı́v bizalmá val
rá d hagyatkoznak, Istenü nk!” Mit akart mondani ezekkel a szavak(Pá lfai Zoltá n fordı́tá sa)
kal?
Istenbe vetett bizalmunk belső kü zdelem, mely minden erő nket

Roger testvérre emlékeztünk

Egyházmegyei örökimádás a 2020-as évben is!
Az esti szentmisé khez kapcsoló dó szentsé gimá dá sok rendje: hé tfő 18.30. é s pé ntek 17.30.
A MISSZIÓS KERESZT
MAGYAR SZENTJEI
(Akiket nyáron ünneplünk)
Szent István (997-1038)
Nevelő je:Szent Adalbert pü spö k
Felesé ge: a bajor szá rmazá sú Boldog Gizella
Legyő zte az ellene lá zadó pogá ny nemzetsé gfő ket, kö ztü k Koppá ny vezé rt is
Tá mogatta a Szt. Má rton-hegyi bencé s monostort é s megalapı́tja a pé csvá radi apá tsá got
Kié pı́ti a latin egyhá zszervezetet
Megalapı́tja a kirá lysá got
A pá pá tó l koroná t ké rt
Anasztá z (Asrik) apá t elhozza II. Szilveszter pá pá tó l a koroná t
é s az apostoli á ldá slevelet (1000-ben)
Domonkos é rsek a pá pai koroná val Istvá nt kirá llyá koroná zza
(1000. kará csonyá n, vagy 1001. januá r 1-é n)
Az egyhá zszervezet kié pı́té se é s a té rı́té s pá rhuzamosan tö rté nt, ebben a misszió s pü spö kö k nagyon komoly munká t vé geztek
10 pü spö ksé get alapı́t: esztergomi é rseksé g, kalocsai é rseksé g, veszpré mi, győ ri, pé csi, marosi, egri, csaná di, bihari, vá ci
pü spö ksé g
A csaná di pü spö ksé g szervező je: Gellé rt pü spö k lett
Bencé s apá tsá gokat, monostorokat alapı́t
Kemé ny tö rvé nyeket hoz
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A heti vá sá rokat vasá rnap tartottá k
Fiá t, Imre herceget intelmeivel is tanı́tja, utó djá ul szá nja
Ké ső bb, Oia halá la utá n Orseolo Pé ter lesz a
tró n vá ramá nyosa
Szent László király (1077-1095)
Apja I. Bé la kirá ly volt
Az 1040-es é vekben lengyel fö ldö n szü letett
Tró nra kerü lé se utá n hozzá lá tott a meglazult rend helyreá llı́tá sá hoz
A zsinatokon szigorú tö rvé nyeket hozott
Kemé nyen bü ntette a vagyon elleni bű ncselekmé nyeket
Szabá lyozta az egyhá zi javak eladá sá t, vé delmé t
Rendezte a bö jtö k é s ü nnepek megtartá sá t, bü nteté ssel sú jtotta a pogá ny szoká soknak hó doló kat
Folytatta Szt. Istvá n egyhá zszervező tevé kenysé gé t
Megalapı́tja a zá grá bi pü spö ksé get (1089)
Vá radot pü spö ki szé khellyé tette
Bencé s kolostorokat alapı́tott
Clunyi reform szellemé ben á tszervezte az egyhá zat
Kihangsú lyozta, hogy Magyarorszá g „Má ria orszá ga” (Regnum Marianum)
Idejé ben a pá pa szentté avatta Istvá n kirá lyt, Imre herceget,
Gellé rt pü spö kö t (1083)

JE LE N LÉT

K Ü L D ET É S

Időben-térben…
távol is közel
Isten hozott,
Jó zsi atya!

amikor naponta né zhettü k online szentmisé it...
Pré diká ció in é rző dö tt a
felké szü ltsé g é s ugyanakkor a spontaneitá s, valamint a mı́ves retorikai
felé pı́tettsé g.
A magas
gondolatokat, ö rö k tanı́tá sokat emberivé tetté k a
technikai malő rö krő l szó ló
rö vid bejegyzé sek.
Ugyanaz a Jó zsi atya, aki
ré gen… alig vá ltozott valami… Csak kö zben eltelt
mintegy 30 é v...

1991 nyara – má riagyű di cserké sztá bor… Talá n innen datá lható ismeretsé gü nk.
E. letem
első cserké sztá borá ban
ké t kispap is ré szt vett:
az egyikü k Jó zsi atya.
OD k hamarabb mentek a
tá borba, felderı́tetté k é s rendbe szedté k a templom melletti
placcot, focipá lyá t, latriná t á stak, é jjel ő rkö dtek – azaz tetté k,
amit kell. Nagyjá bó l ezekre emlé kszem, no meg arra, hogy
leleplezett engem: nem magá tó l szivá rgott ki a beá zott sá tor- 2020 augusztus eleje: a szentmisé ben Zoltá n atya egy levelet
bó l a vı́z, hanem valaki fá jó s boká val – jó t cselekedvé n – ki- olvasott fel Kiss-Rigó Lá szló pü spö k atyá tó l, aki Makó t jelö lte ki Hü se Jó zsef atya szolgá lati helyé ül. A zá ró á ldá s elő tt
meregette…
mosolyogva megjegyezte Zoltá n atya: mi bá rmikor kaphatunk levelet… (é s – ú gy lá tszik – papot is)!
Snitt.... Vá gá s.
2020 tavasza – Pandé mia... Digitá lis oktatá sra té rtek á t az
iskolá k, bezá rtak a templomok…
Online szentmise-kö zvetı́té sek indultak – szá momra kö ztü k
egyik első ké nt bukkant fö l Hü se atya liturgiá ja. Ugyanazok a
gesztusok, az ismert hangszı́n, hanglejté s é s nyomaté kok –
má r csak a gitá r hiá nyzott a kezé bő l. Szavaibó l á tsü t a lelkesedé s, a szeretet, az erő …
Ezt megı́rtam a facebook oldalá ra is – cseré be egy rö vid
mondatot kü ldö tt: egy á ldá st arró l, hogy teljesı́tse be az Isten
azt a jót, amit elkezdett bennem…
Elkezdtem kö vetni az atyá t… má rmint a facebookon… Csupa
izgalmas bejegyzé st talá ltam: hú své t vasá rnapja ó ta tart internetes evangelizá ció t – azaz online szentmisé ket, majd
nyilvá nos fó rumot hirdetett Jó zsi atya. Kö zö lt sajá t kö ltemé nyt: ké t á tü tő verset Szent Lá szló ró l, tartalmas-humoros
bejegyzé st Ferenc pá pá tó l a papok hı́ré rté ké rő l... Volt idő ,

2020. szeptember 6: Esti szentmise a Csaná d vezé r té ri ká polná ban. A Jó zsi atya é s Zoltá n atya á ltal bemutatott szentmisé n a pré diká ció a jó é s rossz tanı́tá sró l akadé miai szé kfoglaló nak is beillett volna. Ké tszer szerepelt a szentmisé ben
az á ldá s: teljesı́tse be az Isten azt a jó t, amit elkezdett bennetek… Visszhangzott lelkemben mindkétszer…
Mint lá tjuk, az idő é s a té r viszonylagos. Má r é rtem, teljesen
jogos, hogy makó i indulá sa kapcsá n a pré diká ció s sikereit
emlı́tette Jó zsi atya. A mise utá n ismerő seim megké rdezté k
tő lem, honnan helyezté k ide az atyá t. Mondtam, hogy nos,
utoljá ra az online té rben talá lkoztam vele… E. s nem is gondoltam volna, hogy ilyen hamar é lő ben is hallhatomlá thatom.
Isten hozott kö ztü nk, Jó zsi Atya!
Mé szá ros Ildikó

Missziós tábor

nap az idő já rá s nem volt tú l kedvező , de nem csü ggedtü nk,
tettü nk egy sé tá t a Vá lyogos-tó kö rü l, dé lutá n a helyi templomot lá togattuk meg, majd az eső miatt a Rotundá ban ragadtunk, ahol é neklé ssel é s já té kkal vá rtuk, hogy haza indulhassunk. Csü tö rtö kö n é rdekes elő adá st hallhattunk a vadá szatró l, é s Szent Hubertusró l a Maros parton. Pé nteken Bogá rzó ban a Dani csalá dot lá togattuk meg, ahol nagy szeretettel fogadtak bennü nket Jani bá csié k, mesé ltek a pá sztorkodá sró l é s a tanyasi
é letrő l, megné ztü k az á llatokat, é s
Zsuzsi né ni mé g a sajtké szı́té s rejtelmeibe is bevezetett minket. A nap
szentje Szent Vendel volt. Este egy
kö zö s vacsorá ra hı́vtuk a szü lő ket a
plé bá niá ra, ahol remek alkalom nyı́lt
arra, hogy egy kicsit jobban megismerjü k egymá st. A napokat esté nké nt
szentmisé vel zá rtuk.
OR sszefoglalva elmondhatjuk,
hogy kalandokkal teli hé t volt, ahol a
fő szerep a vidá msá gé é s a kö zö ssé gé volt, mi felnő ttek pedig
ö rü ltü nk, hogy segı́thettü nk é s ré szesei lehettü nk.

Az idei é vben is megrendezé sre kerü lt Fidelis nő vé r é s ö nké ntes felnő ttek szervezé sé ben a misszió s gyermek tá bor,
ezú ttal rendhagyó mó don, napkö zis jelleggel. Fő szerepet a
programok kö zö tt a keré kpá rozá s tö ltö tte be. Minden nap
megismerkedhettü nk egy mestersé ggel, foglalkozá ssal é s vé dő szentjé vel. Hé tfő n Apá tfalvá ra tekertü nk, ahol Szent Sebestyé n é leté t
tanulmá nyoztuk, majd megné ztü k a
Ké k há zat, ahol a mú ltba, é s az akkor
é lt né p é leté be nyerhettü nk betekinté st. Ezek utá n Szabolcs atyamesé lt
nekü nk a templomró l, majd a plé bá niá n elfogyasztott Oinom ebé d utá n a
gyerekek nagy ö rö mé re elmentü nk a
hı́res homokkitermelő hö z, ahol ö nfeledten,jó l é rezté k magukat. Kedden
O. fö ldeá kra mentü nk, ott a gyó gynö vé nyekkel é s Szent Luká ccsal ismerkedhettü nk, ezek utá n egy izgalmas
szá mhá ború kö vetkezett. Szerdá n Kiszomboron Szű cs Gá bor
asztalos mester mű helyé ben gyű ltü nk ö ssze, ahol mesé lt a
mestersé gé rő l. Szent Jó zsef é leté t beszé ltü k á t, é s megné zhettü k belvá rosi templomunk ké szü lő ben lé vő ú j padjait is. Az-
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Szabó ki Melinda
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A vá gy é s a belő le fakadó ima meghallgattatott: Az igazsá g,

Megújult a bogárzói templom
Polgá rmester asszonynak, az Emberi Erő forrá sok Miniszté riumá -

amirő l egy é ve ugyanitt a bú csú i szentmisé ben szinté n a nemré g

nak, kö zadakozá snak, egyé b adomá nyoknak é s jó akaratú emberek

elhunyt Tö rö k Jó zsef egyhá ztö rté né sz professzor (akinek nem tud-

segı́tő ké szsé gé nek kö szö nhető en 2020. szeptember 6-á n pü spö ki

tam egé szen megkö szö nni mindazt, amit nekü nk, makó iaknak ajá n-

mise kereté ben adtunk há lá t azé rt, hogy kı́vü lrő l-belü lrő l megú jult a dé kozott) szemé lyes é lmé nyeken keresztü l ı́gy szó lt: „Az ide kö tő
bogá rzó i templom. Az alá bbiakban Farkas E. va Erzsé bet polgá rmes-

hajszálgyökereket meg kell őrizni, mert ezeken keresztül éltető forrás-

ter asszony ü nnepi beszé dé bő l idé zü nk fel né há ny

vizeket kapunk majd. Ragaszkodjunk ehhez az igazság-

gondolatot.

hoz, a szülőföldhöz és a felmenőink emlékeihez!”
Az Angyalok é s a Farkasok huncut, kü lö nö s mó don ra-

Fő tisztelendő Pü spö k U. r! Plé bá nos Atya! Paró kus Atya!

gaszkodnak ehhez a vidé khez! Az itteni hité let kezdeté t

Drá ga-jó Bogá rzó iak! Kedves Vendé geink!

jelentő „vaskö rö sztö t” ugyanis Farkas Julianna é s fé rje

Az Isten há zá ban a Szenthá romsá got, az Eu-

adomá nyozta. 1902 é s 1907 kö zö tt az akkori nyugtalan

charisztiá t magunkhoz ö lelve kü lö nö s é rintettsé ggel

belpolitikai viszonyok idejé n pedig Farkas Jó zsef ü lt

tudok csak OR nö khö z szó lni. Kiolthatatlan lá ngot ta-

Makó vá rosa polgá rmesteri szé ké ben, aki telket, a szü k-

pasztalhattam meg az elmú lt hó napokban itt Makó

sé ges té glamennyisé get é s cserepet ajá nlotta fel a temp-

hatá rá ban, Bogá rzó ban. Igazsá gra tö rekvé st: hogy nem

lom megé pı́té sé re. E. s 110 é vvel ké ső bb ismé t erre já rt

veszhet el a bogá rzó i templom. A szé psé gre való tö rekvé st: az itt egy Farkas (E. va Erzsé bet), az elő dö khö z mé ltó tá rsadalmi ö sszefoszemlé lhető é pı́tett ö rö ksé gü nk megú julá sá ban. A jó ra, a jó sá gra gá st indı́tvá nyozva a templom é s kö rnyezeté nek megú jı́tá sá ra. E. s
való tö rekvé st: együ tt, ö sszefogva mindent

mé rhetetlenü l nagy sebessé ggel, lendü lettel

megtettü nk é rte. Deo gratias! Há la legyen

kö rnyé kezte meg a vidé ket nem oly ré gen

é rte!

mé g egy Farkas, Farkas Szilá rd, aki megszerIgazsá g, szé psé g é s jó sá g: az ezek-

vezte é s hordozta minden á ldott nap a felú jı́-

kel való viszony teszi igazá n kü lö nleges em-

tá si folyamatokat. E. s a Farkasok nem csak

berekké a bogá rzó iakat. Gyö nyö rű harmó ni-

ellá togatnak ide Bogá rzó kö rnyé ké re, de le

á ban jelenik meg itt é s most 113 é v utá n a

is telepednek ezen a vidé ken. Egy iOjú Farkas

bogá rzó i Pá duai Szent Antal Templomban.

-há zaspá r fog hamarosan itt otthonra lelni.
E. s há t a huncut Angyalok, akikrő l a mai napon Pü spö k U. r

E. s az igazra, szé pre, jó sá gra nyitott emberekben visszatü krö ző dik

ma az ö rö k é s legfő bb Szé psé g, az ö rö k é s legfő bb Jó sá g, az ö rö k é s szentbeszé dé ben is má r hallhattunk! OD k a hité let kezdeté tő l ő rzik,
legfő bb Igazsá g – maga a Teremtő Isten.

ó vjá k, oltalmazzá k e vidé ket é s a kö zö ssé gé t. A nagybú csú napja

megta-

Szent OD rző angyalok napja, az ő rangyali

pasztalhattuk, hogy a Jó isten nem ú gy

bú csú . A „vaskö rö sztö n” ké t angyal is szem-

hallgatja meg imá inkat, ahogyan mi sze-

lé lő dik: a ma is é lő szá jhagyomá ny ú gy tart-

retné nk. Ugyanakkor meggyő ző dé sü nket

ja, ez erő sı́tette, erő sı́ti a hitet az itt é lő kben,

erő sı́ti, hogy minden imá nkat hallgatja, ső t

hogy kö zö ssé gü k kü lö nö s erejé nek vé del-

meghallgatja é s gyü mö lcsö zteti ú gy, hogy

mező i az OD rangyalok. A Szent OD rző angyalok

az a javunkra szolgá ljon. A mai nap is ezt

ü nneplé se a templom fö lszentelé sé rő l való

szentesı́theti

bogá rzó iak

megemlé kezé s is egyben. I.gy a bogá rzó i

ugyanis mindig kitartó ak voltak ebben, a

templom azzal a kü lö nlegessé ggel bü szké l-

Mindekö zben

sokszor

bennü nk.

A

fohá szkodá sban is. A Pá duai Szent Antal tiszteleté re é pü lt é s az itt kedhet, hogy ké t bú csú ja van. Ez nem á ltalá nos az egyhá zban. De há t
é lő k lelki megerő sö dé sé re fenntartott templomot á tmentetté k az az Angyalok kö ré ben bá rmi megtö rté nhet! U. gy, ahogyan ma is! Anutó kor szá má ra. Fohá szaik soha nem szű ntek meg ez irá nyba a vé sz- gyalok kö zö tt mondhatok kö szö netet minden jó szá ndé kú adakozó terhes idő szakokban sem: „Akik mé g é lü nk é s itt dolgoztunk boldo- nak, a Szeged-Csaná di Egyhá zmegyé nek, a Szent Istvá n Kirá ly Plé bá gok volnánk, ha szépen megújulhatna templomunk, Szent Antal és nia kö zö ssé gé nek, a vallá sü gyeké rt felelő s á llamtitká rsá gnak, kü lö őrzőangyalok oltalma alatt, valamint vágyunk arra, hogy az egész nö sen is Solté sz Mikló s á llamtitká r ú rnak, a drá ga-jó Bogá rzó iaknak,
vidék újra megLiatalodjon, megerősödjön és egy boldog évszázadot vá llalkozó knak, civileknek, alapı́tvá nyoknak, ö nkormá nyzatunknak
kezdhessen el! Jó lenne, ha azok akaratából, akikéből született, azoké- é s ö nké nteseknek.
Há la é s kö szö net ezé rt mindenkinek!

ból fenn is tudna maradni!”

Farkas E. va Erzsé bet polgá rmester
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA
RKLM N OKOPK
QRLMKLLKP
A já rvá ny hozta rendelkezé sek felborı́tottá k
az elmú lt tané v rendjé t.
A gyerekek minden
eddiginé l jobban vá rtá k, hogy a nyá ron a gö rö g tá borban lehessenek. Há la a Jó istennek, sikerü lt rendben meg is tartani
tö bb,, mint 40 gyermek ré szvé telé vel.
A té má t a jelen rendetlensé g adta. Amikor
felborul a rend, szuperhő sö k veszik ké zbe az
ü gyet é s segı́tenek. A bibliai é s a hé tkö znapi
hő sö k voltak a fó kuszpontban. Hő sö k, akik
egykor é s ma azé rt kü zdenek, hogy a rendetlensé get helyre á llı́tsá k, a ká oszt kozmosszá
tegyé k. Noé n, Mó zesen, Eszteren á t Krisztusig
jutottunk aki minden rend forrá sa é s a vé gső
rend garanciá ja.
A reggeleket kö zö s imá val a templomban kezdtü k, majd a
napkö zbeni té nykedé s utá n a templomban is zá rtuk.
A hé tkö znapi hő sö kkel testkö zelbő l talá lkoztunk. Voltunk
a tű zoltó sá gon, a mentő á llomá son, tró feá kkal é s tanı́tá ssal
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves Makóiak!
Baranyi-Bozi Ká roly vagyok, augusztusban helyezett ide
Kocsis Fü lö p é rsek-metropolita atya gö rö gkatolikus diakó nus
pozı́ció ba. A felesé gem Szilvi, augusztus vé gé tő l dr. Sebő Ottó
kisá llatrendelő jé ben dolgozik á llatorvoské nt.
Olyan csalá dbó l szá rmazom, akik nem
gyakorolnak vallá st, ezé rt hosszú ú ton á t
vezetett el Isten a hivatá som megismeré sé ig. A taná raim mindig fontos szerepet tö ltö ttek be az é letemben, ı́gy amı́g kerestem
az igaz, szé p é s jó forrá sá t, addig a nyomukban haladva nö vekedtem. Hosszú tá vfutó
voltam, amibő l kitartá st tanultam, mikö zben a termé szet csodá i Istenre hangoltá k lelkemet. Fokozatosan egyre tö bb nyomá ra bukkantam a tudomá nyokban, mű vé szetekben é s legmé lyebben az emberek é leté n keresztü l tapasztaltam meg.
GÖRÖGKATOLIKUS LRVWXYRPWZ RKLM
Október 1. Templomunk címünnepe:
Istenszülő oltalma
17:00h Szent Liturgia
18:00h Akathisztosz é s Ró zsafű zé r
Október 9.
18.00h Szent Efré m fé rOikar koncertje
Október 11.
10.00h Templombú csú
VNZ\XLN]^P^L
7.30h Reggeli Istentisztelet – Utrenye
8.30h Szent Liturgia
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é rkezett hozzá nk
Marjai Pé ter, a
vadá sztá rsasá g
elnö ke. A zá ró napon, a csalá di dé lutá non a rendő rsé g kü ldö ttjei mutattá k be munká jukat é s eszkö zeiket.
Bringá ztuk a Maros partra, kirá ndultunk a mező hegyesi
Mé nes birtokra, meghı́vtuk a segı́tő inket é s a
csalá dtagokat, a kö zö ssé gü nk minden tagjá t a
csalá di dé lutá nra.
Rendhagyó mó don a tá bor zá rá sa vasá rnap
volt, mivel a tá bor adta lehető sé get haszná ltuk ki, hogy felké szı́tsü k a gyerekeket, é s kicsik a nagyokkal kö zö ssé gben fogadtá k, kı́sé rté k az 5 első á ldozó t.
Rendhagyó mó don, mé gis mé ly nyomot hagyva tekintek vissza ma is a tá borra é s má r a 21-es nyarat tervezzü k!
Biró Istvá n

Szociá lis munká t tanultam ezé rt az Eö tvö s Ló rá nd Tudomá nyegyetemen, majd felismerve papi hivatá somat a Szent
Ataná z Hittudomá nyi Fő iskolá n szereztem teoló gusi mester
diplomá t.
Makó az első pillanattó l kezdve elvará zsolt
a szé les, fá s utcá ival, nagy, parkos tereivel
é s szé p é pü leteivel, tö rté nelmé vel. A helyiekkel megismerkedve rengeteg kedvessé get, segı́tő ké szsé get é s nyugalmat tapasztaltam. Bü szke vagyok, hogy ilyen kö zö ssé g
é pü lé sé nek szolgá lata lett a feladatom, hiszen Makó gö rö gkatolikus hı́vei hosszú
mú ltra tekinthetnek vissza, amirő l gyö nyö rű en kifestett templomunk tanú skodik. Imá dkozzunk miné l
tö bbet, é s é ljü k meg Isten jelenlé té t a nevé ben ö sszegyű lt
hı́vek kö zö ssé gé ben.

KIRÁNDULÁS

ELSŐÁLDOZÓK
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G`X`Y ^aR MNPbL
A gö rö gkatolikus kö zö ssé g megalakulá sá tó l, az 1740-es é vektő l
egé szen az 1948-as
á llamosı́tá sig mű kö dtetett iskolá t Makó n. A
dinamikusan fejlő dő
helyi felekezet most ú jra aktı́v szerepet vá llalhat a vá ros kö zoktatá sá ban a Szent Tamá s Gö rö gkatolikus O. voda mű kö dteté sé vel. Az inté zmé nyt az Istenszü lő szü leté snapjá n szentelte
meg Kocsis Fü lö p é rsek-metropolita, aki az alkalom reggelé n
Szent Liturgiá t is vé gzett a makó i templomban.
Az ó voda fenntartá sá t a Szeged-Csaná di Egyhá zmegyé tő l
vette á t szeptember elsejé tő l a Hajdú dorogi Fő egyhá zmegye. – Csalá don
belü l vagyunk. OR rö mmel adjuk á t az
inté zmé nyi
feladatokat
gö rö gkatolikus testvé reinknek, akik
hagyomá nyaikkal, jelenlé tü kkel gazdagsá got jelentenek az egyhá zi é s
vá rosi kö zö ssé g szá má ra is – hangsú lyozta Dr. Kiss Rigó Lá szló megyé spü spö k.
A jö vő ben a szolnoki Szent Tamá s
Gö rö gkatolikus O. voda é s A. ltalá nos Iskola telephelyeké nt mű kö dő inté zmé nyegysé g é pü lete egy TOP-os projektnek kö szö nhető en a kö zelmú ltban teljes kö rű en megú jult. A mintegy 54 millió forintos pá lyá zati forrá sbó l é s kö zel 20 millió
forintos ö nerő bő l megvaló suló beruhá zá s sorá n energetikai
korszerű sı́té s, nyı́lá szá ró csere, szilá rd burkolatú udvar kialakı́tá sa való sult meg. Ezen kı́vü l belső á talakı́tá s é s akadá lymentesı́té s tö rté nt, illetve ú j eszkö zö k is beszerzé sre kerü l-

tek. Az OR nkormá nyzat má r korá bban
megú jı́totta az ó voda kö rnyezeté t é s
parkoló kat alakı́tott
ki. Az ö sszefogá s
erejé t mutatja az
inté zmé ny.
- Mindent megteszü nk azé rt, hogy nevelő munká nkat á thassa a vé gtelen gazdag gö rö gkatolikus szellemisé g. Gyermekeink já té k kö zben
é rnek, á lmodnak é s ké szü lnek az iskolá ra – hangsú lyozta a
telephelyvezető . Ankesné Juhá sz Ilona elmondta, a megú jult
falak kö zö tt 6 ó vó nő , 3 dajka, ké t technikai dolgozó é s Biró
Istvá n ó vodalelké sz gondoskodik
majd a 63 beiratkozott kisgyermekrő l,
akik mű sorral é s sajá t ké szı́té sű ajá ndé kokkal is megö rvendeztetté k a jelenlé vő ket.
– Mindaz, amit ő k az ó vodá ban hallanak, tesznek, é s együ tt megé lnek
majd, já rja á t szı́vü ket é s keltse fel
bennü k a vá gyat a szoros Istenkapcsolatra. Ezt segı́tse az itteni falak kö zt
eltö ltö tt né há ny é v – emelte ki kö szö ntő jé ben Farkas E. va Erzsé bet. A makó i polgá rmester há lá já t fejezte ki a gö rö gkatolikusoknak a telepü lé s sokszı́nű vallá si é leté ben betö ltö tt szerepü ké rt, é s azé rt, hogy most ó vodai szolgá lattal is erő sı́tik kö zö ssé gi é letü ket.
Az ü nnepsé g kö zö s agapé val é s dé lutá n a Forgató s együ ttes tá nchá zá val zá ró dott.
Szabó Anita

K e r e s s e h o n l a p u n k a t : w w w. m a k o u j v a r o s . h u
GYEP nyár
Az idei nyá ron kivé telesen
nem tartottunk szü netet a
GYEP csapatá nak, volt elé g
hosszú szü net a tavasszal. U. gy
terveztü k, hogy minden foglalkozá son eltekerü nk valamerre
a kö rnyé kben, é s ott tartjuk
meg a foglalkozá sokat. Vidá m
é s ö rö mteli együ ttlé tek voltak ezek. A nyá ri talá lkozá saink
egyik fé nypontja volt, amikor nagy lelkesen nekivá gtunk a
kiszombori kukorica ú tvesztő nek. A program elé rte a cé ljá t:
sikerü lt elvesznü nk a kukoricá sban. Kissé megfá radva kipró bá ltuk mé g a hagyomá nyos fa já té kokat é s kitö ltö ttü k egy
kö zlekedé si tesztet is. Jö vő re talá n ismé t nekivá gunk é s remé ljü k akkor ú jabb tapasztalatokkal é s é lmé nyekkel fogunk
gazdagodni.
OD sszel folytatjuk az ö sszejö veteleket a belvá rosi plé bá niá n,
minden má sodik hé ten szombat dé lutá n talá lkozunk.
Szeretettel vá rjuk é s hı́vjuk az é rdeklő dő gyerekeket csapatunkba!
E. vi né ni, Kati, Melinda
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A makó -újvárosi Szent László Király Templom 1936- ban épült
orgonája ebben az évben felújításra kerü l, amely má r nagyon szü ksé gszerű volt. A pé csi Filharmó nia Magyarorszá g Koncert é s Fesztivá lszervező NonproOit Kft jó voltá bó l,
1.000.000 ft pá lyá zati tá mogatá st
kapott az Egyhá zkö zsé g. Ebbő l az
ö sszegbő l az orgona javı́tá sa, felú jı́tá sa ezen belü l membrá nok cseré je a relé kné l é s
konduktlé ceken, szé llá dá k á tné zé se é s tisztı́tá sa, beszabá lyozá sa, sı́pok tisztı́tá sa é s hangolá sa fog megvaló sulni. A kivitelezé st Kuzma Levente é s munkatá rsai
vé gzik. A felú jı́tá shoz szü ksé ges anyagokat a plé bá nia
folyamatosan szerzi be. A felú jı́tá s má jus kö zepé n kezdő dö tt tervezett befejezé se szeptember 30.-ig vá rható .
Ez idő alatt a templomban hordozható elektromos orgona szolgá lja a szentmisé ket.
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Varga László 1956-ban született Tapolcán. Tanulmányait a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végezte. 1982-ben szentelték
pappá Tapolcán a veszprémi egyházmegye szolgálatára. 1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1993
-ig Somogysámsonban plébános. 1993-ban az egyházmegyék átszervezését követően az újonnan létrehozott kaposvári egyházmegye papja lett, és a kaposvári Szent Imre templom plébánosává
nevezték ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatója,
2013-tól az egyházmegye általános helynöke volt. Ferenc pápa 2017ben nevezte ki kaposvári püspökké.
Beszélgetés Varga László püspökkel (3. rész)
Volt a szentségimádásra igény? Működött itt is?
Nem. Azt tudtam, hogy meg kell tennem. Minden hajnalban á tmentem a templomba, hogy egyedü l legyek.
E. s vá rtam a csodá t, de nem tö rté nt semmi. E. letemben
elő szö r csendben kellett lennem, le kellett csendesı́tenem a szı́vemet, a gondolataimat, é s ez mé g hajnalban
is nagyon nehé z volt. Meg kellett tanulnom jelen lenni
annak, Aki jelen van. A. llandó an szerveztem, a jelenlé tveszté s á llapotá ban voltam, nem ott voltam, ahol lennem kellet volna. Ilyenkor az ember a mú lttal foglalkozik, vagy a jö vő t tervezi. Ki kellett ebbő l lé pnem, é s azt a vá gyat, ami
odavitt, megő rizni. Csak azé rt tartottam ki, mert a lelkivezető m azt
mondta: „ez most nagyon jó , amit csiná lsz, lá tszik a gyü mö lcse”. E. n
nem lá ttam, csak azt tudtam, hogy piszokul szenvedek nap mint nap
egy ó rá n keresztü l fé l é vig. Minden nap leté rdeltem, é s kitettem az
ó rá t, mert ismertem annyira magamat, hogy ha lefaragom a hatvan
percet, akkor szé p lassan elhagyom majd az egé szet. Ez volt a legnehezebb, megtartani az egy ó rá t. E. n mindig nyü zsö gtem, szerveztem,
é s ehelyett ott ü lni a semmiben az U. r elő tt… Egy csomó dolgot kellett megfogadnom: nem mondom a ró zsafü zé rt ez alatt az idő alatt,
nem zsolozsmá zom, nem ké szü lö k pré diká ció ra, ez a legnehezebb,
csak jelen lenni. E. n nem voltam há zas, nem tudtam, mit jelent a
menyasszonynak jelen lenni, é n csak azt tudtam, hogy valami nagyon szé pet kell tennem Istené rt, de OU tö bbet akart: hogy legyek ott,
és fogadjam be, és engedjem, hogy befogadjon. És egészen váratlanul
jö tt a fordulat a kö vetkező é v má rciusá ban. A szoká sos mó don mentem á t a templomba, kitettem az oltá riszentsé get, letettem az ó rá t
magam mellé , é s vá ratlanul bé ke lett. Nem volt tö bbé harc. Olyan
tapasztalat volt, amirő l Ady ı́r: „Csendesen é s vá ratlanul á tö lelt az
Isten”. Semmi misztikus é lmé nyem nem volt soha. Egyszerű en me-

derbe kerü lt minden, mint a folyó medre. Alul bé ke van; a felszı́nt
lehet korbá csolni; ha szű kebb a meder, gyorsabban folyik a vı́z, ha
szé lesebb, akkor lassabban hö mpö lyö g, de mindez a meder feneké n
semmi vá ltozá st nem okoz. Mindig biztos lehetek benne, hogy a folyó
ebben a mederben egy irá nyba megy, é s a tenger felé tart. Meglett a
vá lasz, é s ez azó ta sem szű nt meg. Ezutá n má r nem kellett tö bbé
kitenni az ó rá t, betö ltö tt Isten, é s megtartott.
Ebben az é vben kaptam a dispozı́ció t Somogysá msonba. Itt
ugyanezt csiná ltam, folytattam minden nap, elő szö r egyedü l, de ebben a csendben megszó lal Jé zus, megtanuljuk egymá s hangjá t, é n
megtanulom megé rteni OD t, OD meg ú gy beszé l, hogy é rtsem. Ez teljesen a sajá t nyelvü nk. Ahogy a gyerekeitek is mind teljesen má sak, é s
mindenkivel az ő egyé ni nyelvé n tudtok szó t é rteni,
kü lö nben vagy nem hallja meg, vagy nem csiná lja meg
– hiá ba beszé ljü k ugyanazt a nyelvet. E. s ez nagyon
szé p. Csak annyit é rtettem meg, hogy ne egyedü l, hı́vjak má sokat is. I.gy kezdő dö tt a harmadik hé tvé gé s
csendes szentsé gimá dá s. Amı́g Somogysá msonban
voltam (1987 é s 1993 kö zö tt), minden hó nap harmadik hé tvé gé jé n kinyitottam a plé bá niá t, é s meghı́vtam
embereket a kö vetkező mó don: „Nem kaptok enni,
csendbe kell lenni, nincs semmi, csak az Oltá riszentsé g”.
Kik lehetett hívni ilyen alkalmakra? Nem is létezett ekkor csendes szentségimádás?
Elmentem kö zö ssé gekhez a Duná ntú lon é s Pesten, é s elmondtam nekik az ö tletemet. A csendes szentsé gimá dá st szerintem
é n kezdtem Magyarorszá gon. Aztá n elkezdtem errő l mindenhol beszé lni, é s megfertő ztem a Ká rpá t-medencé t. Nem volt bennem semmi bizonytalansá g, mert ezt az igé t kaptam: „Olyan, mint a vı́z partjá ra ü ltetett fa, amely kellő idő ben gyü mö lcsö t terem, é s levelei nem
hervadnak. Siker koroná zza minden tetté t” (Zsolt 1,3). Biztos voltam
abban, hogy ez fog mű kö dni, egyá ltalá n nem aggó dtam, hogy té nylegesen mi lesz. I.gy jö tt el a legelső ilyen hé tvé ge 1987 szeptemberé ben, ahová né gyen jö ttek el, ı́gy együ tt ö ten voltunk. Akkor é ltem á t
elő szö r, hogy a kö zö s csendes imá nak mekkora ereje van.
Engem mindig a tapasztalat é rdekel, hogy az, amit tanultam
a teoló giá ban, vagy olvastam a Szentı́rá sban, az hol kapcsoló dik a
való sá ghoz, hol tudom integrá lni a hé tkö znapokban. E. s engem á llandó an ebbe az irá nyba vezetett a Jó isten, mindig ilyen tapasztalatokat
adott. (Folytatjuk!)
Há z Gergely – Tó th Lujza (Vigı́lia 2019/11. szá m)

2020. év első felében
30.000+ elé ré sü nk van. Remé ljü k hasznos is!
Partnerké nt segı́tettü k az ENI munká já t tö bb alkahozzá jutottunk a Magyar Gazdá k
lommal. Adomá nyt adtunk ré szü kre é s besegı́tetá ltal felajá nlott bú zá bó l a Kuntü nk az é tkezteté sben.
szentmá rton-i Malomban ő rö lt liszthez é s Fornettihez, majd a
Johannita rendtő l nagy mennyisé gű né met é dessé gekhez,
Má rciustó l kö zfoglalkoztatotti programban vehetü nk
valamint a ré gió kö zpont tartó s é lelmiszer adomá nyá hoz.
ré szt. Idé n is ké t fő segı́ti munká nkat.
Lehető sé g nyı́lt, hogy ebé det tudjunk osztani rá szoMindezeket csalá doknak, magá nszemé lyeknek é s programjaink kereté ben adtuk á t az embereknek.
ruló knak. I.gy má justó l naponta 50 adag é telt
osztottunk szé t 4 hó napon á t. Kö szö net é rte az
A nyá ri hó napokban vé gzett ö nké ntes teegyik makó i nagyvá llalatnak é s annak konyhá já vé kenysé gü nk fő bb pontjai:
A kinti magyarsá got segı́tettü k kisebb adonak a Oinom é teleké rt.
Ké t alkalommal volt adomá nyjá ratunk Ré gió kö zmá nyokkal é s ré szt vettü nk rendezvé nyeiken, mı́g
pontunkbó l, ezá ltal testvé rcsoportok ö nké ntes
lehetett.
munká já t is segı́tettü k.
Tö bb alkalommal já rtunk kint a tanyaviKisté rsé gben tö bb telepü lé ssel van kapcsolatunk,
lá gban. Tö bbszö r volt ruhaadomá ny osztá s, valamit tartó s
hozzá juk is rendszeresen já runk.
é lelmiszert is tudtunk á tadni, tová bbá jó hangulatú ké zmű ves
Nyá ri programokat szerveztü nk gyerekeknek é s csalá doknak
programot tartottunk.
Ré szt vettü nk a makó i é s bogá rzó i bú csú kon.
2020-ban is ré gió kö zpontunk tá mogatá sá val.
A koronavı́rus megjelené sé vel mi is tá jé koztattuk az Csodatá ská kat gyű jtö ttü nk, ı́gy 10 gyereknek tudtunk segı́teni az iskolakezdé sben.
embereket, milyen mó don vigyá zhatnak ö nmagukra é s má sokra. Facebook oldalunkat is felhaszná ltuk e cé lra. Kö zö ssé gi mé diá n keresztü l
Kó má r Má tyá s csoportvezető
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Pünkösdi kapu

Szent László király búcsú

Hittanos kirándulás Maroslelén

Csókási találkozó

Jú nius 14-tő l a vasá rnapi szentmisé n való
részvétel kötelezettsége alóli felmentés megszű nt.
A misé ken a szá jmaszk haszná lata e naptó l má r nem
kö telező . A kü lö nbö ző templomi szertartá sokon a biztonsá gi tá volsá got tová bbra is meg kell tartani.
Há lá san kö szö njü k mindazok szolgá latá t é s virá g-felajá nlá sá t, akik
szé ppé tetté k az ú rnapi szentmisé t é s az azt kö vető kö rmenetet!
Igazá n együ tt volt a kö zö ssé g imá ban, lé lekben é s testben egyará nt.
Kö szö net mindazoknak, akik adomá nyaikkal hozzá já rultak tartó s
élelmiszer-gyűjtésünkhöz.
A gyermekmissziósok nyári táborában hétfőtől péntekig külö nbö ző mestersé gekkel ill. vé dő szentjeikkel ismerkedtü nk meg.
Talá lkoztunk né pmű vé szekkel, orvossal, asztalossal, vadá sszal é s
pá sztorral is. Minden nap egy-egy kö zeli telepü lé sre keré kpá roztunk ill. gyalogoltunk. OR sszesen mintegy 120 km-t tettü nk meg! Az
utolsó este egy kö zö s vacsora kereté ben a szü lő kkel együ tt adtunk
há lá t a hé t ajá ndé kaié rt. Kö szö net mindazoknak, akik segı́tsé get
nyú jtottak a szervezé sben é s a lebonyolı́tá sban!
Az újvárosi Szent László templom búcsúi szentmiséjére június
28-á n, vasá rnap 11 ó rakor kerü lt sor. A szentmisé t bemutatta a
makó i szü leté sű Má tyá s Mihá ly, pá los szerzetes.
Imádságban továbbra is hordozzuk a közösség minden tagját,
kü lö nö sen a betegeket, az idő seket, s vá rosunk minden lakó já t!
Jú lius 5-é n, vasá rnap 17 ó rakor é nekes imá dsá got, taizé i imaó rá t
tartottunk a kis ká polná ban.
A nyá r folyamá n megvaló sult a belvá rosi templom szenté lyé nek
festése. A fehér felületek újultak meg.
A Szent Jó zsef mellé koltá r restaurá lá sá t hosszú kihagyá s utá n tudjuk folytatni.
A kó rhá zká polnai misé k tová bbi rendelkezé sig elmaradnak.
Egyhá zmegyé nkben jú lius 25-é n, szombaton tartottá k a papszentelést a szegedi Dómban. A püspök úr három diakónust – kö ztü k
ké t afrikai szá rmazá sú t – ré szesı́tett az egyhá zi rend szentsé gé ben.
Jú lius 25-é n, szombaton 18 ó rakor tartottuk a temető ká polna ü nnepi szentmisé jé t Szent Anna napja alkalmá bó l.
A szentsé ghá z ú j, ezü stö zö tt bronz ajtajá ra a templomi gyű jtő lá dá ban eddig 109.000 Ft gyű lt ö ssze. Há lá san kö szö njü k az adomá nyokat!
Elké szü lt plé bá niá nk ú j honlapja. Cı́me vá ltozatlan: www.makobelvaros.hu. Kö szö net Horvá th Dá vid é s Baranyi
Katalin sok-sok munká já é rt!

Kőszeghy László
(1745-1828)
egyházszervező püspökre
emlékeztünk júniusban,
aki a Kiskápolna építtetője volt 1826-ban

Templomunk bú csú i szentmisé je augusztus 20-á n dé lelő tt 10 ó rakor kezdő dö tt. A szentmisé t bemutatta Forgó Mikló s kunszentmá rtoni plé bá nos.
Aug. 16-á n, 17 ó rakor a 15 é ve megö lt Roger testvé r emlé ké re kö zö s é nekes imá dsá got tartottunk a Szervita ká polná ban. Utá na
szentmise szinté n taizé i é nekekkel.
Ehhez az é vforduló hoz kapcsoló dó an szerkesztettem ill. fordı́tottam
egy kö nyvet, melyben Roger testvé r imá i, valamint a ró la szó ló viszszaemlékezések olvashatók. A könyv bemutatójára aug. 18-á n,
17 ó rakor kerü lt sor a vá rosi kö nyvtá rban. A kö nyvrő l é s Roger
testvé rrő l Farkas E. va Erzsé bet polgá rmester asszonnyal beszé lgettü nk.
Aug. 23-á n de. 10 ó rakor volt a csó ká si talá lkozó .
Aug. 25-é n, kedden 18 ó rakor tartottuk Bogá rzó ban a hagyomá nyos
Szent Lajos napi szentmisét.
Augusztus 31-é n, hé tfő n 16 ó rakor tartotta az Egyhá zi Iskola az ú j
első sö k szá má ra rendezett tané vnyitó ü nnepsé gé t a templomban.
Szeptember 1-é n, kedden 9 ó rakor Veni Sancte volt a templomban.
A tané v kezdeté vel csü tö rtö kö nké nt Belvá roson ismé t reggel 8 ó rakor lesznek a szentmisék.
Első péntekenként a szokott módon látogatja Zoltán atya idős,
beteg testvé reinket. Imá dkozzunk é rtü k!
Szept. 5-é n, szombaton 19 ó rakor folytató dtak a Bibliaó rá k. Hedvig
nő vé r vá rta az é rdeklő dő ket a rendhá zban.
Kö szö nö m szé pen a segı́tsé get mindazoknak, akik a bogá rzó i takarı́tá sban, tereprendezé sben, valamint az ú jvá rosi templom toronytakarı́tá sá ban segı́tsé get nyú jtottak!
Megérkezett Hüse József atya, beköltözött a kis kápolna lelké szlaká sá ba. Fogadjuk szeretettel! E. rkezé sé vel a miserend NEM
vá ltozik.
Szept. 6-á n, vasá rnap 11 ó rakor tartottuk a felú jı́tott bogá rzó i templom búcsúi szentmiséjét, melynek meghívott főcelebránsa KissRigó Lá szló megyé s pü spö k.
Szept. 8-á n, 8.30-kor Kocsis Fü lö p é rsek tartott szent liturgiá t a
gö rö gkatolikus templomban, majd a Zrı́nyi utcai ó voda ü nnepé lyes
átadása következett.
Szept. 13-á n 9 ó rakor tartottuk a tá skamegá ldó misé t Belvá roson.
Szeptember 26-á n, szombaton plé bá niai kirá ndulá st szervezü nk
Visegrádra. Utazás autóbusszal. A busz és a dunai sétahajó
kö ltsé ge 5000 Ft/fő . Ré szletek a plaká ton olvasható k. Jelentkezé s
szeptember 18-ig az ö sszeg beOizeté sé vel Szabó ki Melindá ná l.

A Makó-újvárosi Szent
László Király Plébánia új
telefonszáma:

06-20/3882-533

„Hapci hol van?- ké rdi Hó fehé rke. – Karanté nba tetté k – vá laszoljá k a tö rpé k”
„Hiá nyzol, mint patiká bó l a szá jmaszk”
„Lementem a boltba ké zfertő tlenı́tő t venni, é s hazajö ttem egy ü veg Jack Daniels-szel.
Egy á rban voltak…”
„Kó rhá zi fertő zé sben elpusztult az első magyarorszá gi koronavı́rus”
„Szegé ny betö rő k, hogyan tudnak dolgozni, ha mindenki otthon van? A kormá ny mikor ká rtalanı́tja
a rokonszakmá t?”
„Tü sszentettem a szá mı́tó gé p elő tt, erre beindult a vı́rusirtó !”
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Felelős kiadó:
Pá lfai Zoltá n plé bá nos
Szerkesztés és tördelés:
Szű cs Tamá s
Fotó: Gilicze Tamás, Majoros
Má rton, Mé szá ros Ildikó , Szabó
Anita
A szerkesztőség címe:
Szent Istvá n Kirá ly
Plé bá nia
6900 Makó ,
Szt. Istvá n té r 22/a
www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637
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