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Szent István király ünnepe

„A szentek tanúk. Nem arra valók, hogy másoljuk
őket. A lényeg, hogy minden hívő ismerje föl a saját útját, amit Isten személyesen neki
szánt.” (Ferenc pápa)
Világi szentek, szent világiak
Má r a korai egyhá z tudatosan igyelt arra, hogy ne csak
pü spö kö ket, papokat, szerzeteseket avasson szentté ,
hanem vilá gi kereszté nyeket is. A kereszté nyü ldö zé sek
idő szaká ban egyé rtelmű volt, hogy a vé rtanú sá g má r
ö nmagá ban is az é letszentsé g jele.
I!gy kerü ltek a szentek sorá ba é s
vá ltak hı́ressé olyan vé rtanú asszonyok, mint Perpé tua é s Felicitá sz,
vagy olyan gyerekek, mint Tarzı́ciusz. A kereszté nysé g terjedé sé vel
é s hivatalossá té telé vel pedig egyre
tö bb olyan vilá gi Krisztus-hı́vő t
avatott szentté az egyhá z, akik jelentő s á llami pozı́ció kat tö ltö ttek
be (csá szá rok, kirá lyok, stb.), s a
kereszté nysé g terjesztő inek illetve
vé delmező inek bizonyultak. A nem
vé rtanú é s nem kirá ly vilá gi Krisztus-hı́vő k kö zü l az első szá zadokbó l kiemelkedik egy szent asszony,
A! goston é desanyja, Szent Mó nika.
A II. Vatiká ni Zsinat leszö gezte az
é letszentsé gre szó ló egyetemes
meghı́vá st (Lumen gentium 11.),
mely minden megkeresztelt szemé lyt arra szó lı́t fö l, hogy vegye komolyan az apostol
buzdı́tá sá t: „Szentek legyetek” (vö . Lev 11,44; 1Pé t
1,16). Ferenc pá pa azzal is megmutatta a Zsinat irá nti
elkö telezettsé gé t, hogy 2018-ban megjelent apostoli
buzdı́tá sá t (Gaudete et exsultate) ennek a té má nak
szentelte. Gondolatait a tő le megszokott mó don kezdi:

„Isten azt akarja, hogy szentek legyünk, és nem azt várja,
hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhígított,
széteső élettel” (1.).
Szent Istvá nt mai szemmel tekintve talá n nem is tekinthetné nk szentnek: kemé nykezű , sokszor ö ntö rvé nyű ,
autoriter vagy aká r erő szakos vezető nek tartaná nk. Minden bizonnyal
ő is hibá zott olykor-olykor, nem
volt tö ké letes, rá szorult Isten irgalmá ra. Talá n ezé rt ı́rja Ferenc pá pa:
egy szent é leté t tanulmá nyozva
„nem szabad megállni a részleteknél, mert azokban tévedések és bukások is előfordulhatnak. Amiket
egy szent mond, azokban nem minden felel meg teljesen az evangéliumnak, és nem minden cselekedete
hiteles és tökéletes. A szent életének
egészét, megszentelődésének egész
útját kell szemügyre venni; azt az
alakot, aki tükröz valamit Jézus
Krisztusból” (22.).
Mi má st kı́vá nhatné k minden olvasó nak, mint amié rt Ró ma pü spö ke
is imá dkozik: „Adja az é g, hogy fel
tudd ismerni, mi az ő üzenete, melyet Isten a te életeddel akar elmondani a világnak. Az Úr
fogja teljességre vinni ezt, tévedéseid és negatív pillanataid ellenére is, csak te el ne hagyd a szeretet útját, és
maradj mindig nyitott az ő megtisztító és megvilágosító természetfölötti hatásaira” (24.).
Zoltán atya

„A ró mai pá pa mint Pé ter utó da ö rö k é s lá tható princı́piuma é s alapja mind a pü spö kö k, mind a hı́vő k sokasá ga egysé gé nek, a vele való communio az eucharisztikus A! ldozat bemutatá sá nak benső kö vetelmé nye. Innen a
nagy igazsá g, melyet a liturgia kü lö nfé le mó dokon kifejez: Az Eucharisztia minden ü nneplé se nemcsak a sajá t
pü spö kkel, hanem a Pá pá val, a pü spö ki renddel, az egé sz klé russal é s az egé sz né ppel egysé gben tö rté nik. Minden é rvé nyes szentmise kifejezi ezt az egyetemes kö zö ssé get Pé terrel é s az egé sz Egyhá zzal.”
(II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 39.)
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Missziós tábor 2019
Idé n is elé rkezett a vá rva vá rt nyá ri szü net, é s a hagyomá nyokhoz
illő en megrendezé sre kerü lt a gyerekek nagy ö rö mé re a misszió s
tá bor. Hé tfő n a bekö ltö zé s, az ismerkedé s é s a kis csapatok kialakı́tá sa utá n keré kpá rra pattantunk é s cé lba vettü k a makó i lovardá t. Megismerkedhettü nk a lovakkal, a lovaglá shoz
szü ksé ges eszkö zö kkel, valamint kaptunk egy kis tö rté nelmi ismertető t is,
majd vendé gü l lá ttak bennü nket frissen sü lt pogá csá val. Kedden az apá tfalvi Szent Mihá ly templomot fedeztü k
fel, ahol sok é rdekessé get hallhattunk
Icuka né nitő l, é s mé g a tornyot is meglá togathattuk. A nap a homokkitermelő né l folytató dott, ahol a gyerekek szó
szerint fü rö dtek a homokba, nagyon é lvezté k. Kö vetkező nap autó kba ü ltü nk é s elutaztunk Szarvasra, megné ztü k a Mini Magyarorszá got é s megcsodá ltuk az Arboré tumot sé tahajó zá ssal ö sszekö tve.

Csü tö rtö kö n, Nagykopá ncson voltunk, ahol egy A! rpá d-kori templom
kertjé ben a gyerekek a nagy meleg ellené re is jó kedvű en vettek
ré szt a parasztolimpia kihelyezett á llomá sain. Pé nteken folytattunk
egy kis misszió s tevé kenysé get csalá dokná l, majd ezek utá n lehető sé gü nk nyı́lt tekerni a „hı́res”
bringó hintó val a vá rosban. Az esté t
egy kellemes biciklitú rá val zá rtuk
Maroslelé re. A csapatoknak volt egy
szé p feladata a hé ten. Vá laszthattak
egy Szentet, akinek az é leté t kicsit
jobban megismerve, egy fontosnak
vé lt é letesemé nyt mutattak be a szombat esti szentmisé n. OA sszefoglalva
elmondhatjuk, hogy kalandokkal teli
hé t volt, ahol a fő szerep a vidá msá gé ,
a já té ké , a napsü té sé , az ö rö mé é s a
kö zö ssé gé volt. A tá bor a misszió s gyermekek felavatá sá val egybekö tö tt vasá rnapi szentmisé vel zá rult.
Szabó ki Melinda

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
Hittantábor Makó-Újvároson
Hittantá borba hı́vtuk ezen a nyá ron is az ú jvá rosi gyerekeket. Minden é vben valamilyen mottó t adunk a tá borunknak, ami az idé n az
első kereszté nyekhez kapcsoló dott: A iú , aki é leté t adta az Oltá riszentsé gé rt. A hé tfő tő l pé ntekig tartó tá bor minden napja e kö ré é pü lt. A lelkes kis csapatnak
vá ltozatos programokat á llı́tottunk ö ssze. Az első
nap a templommal ismerkedtü nk, majd a ré gi
ró mai korral, Ró ma tö rté nelmé vel folytató dott a
napunk. A ministrá lá sró l Gá bor bá csitó l hallhattunk szı́nes bemutató t, majd dé lutá n makettet
ké szı́thettek a gyerekek a templomró l. A nagy
melegben a plé bá nia udvaron felá llı́tott medence
hű s vize é lmé nydú s percekkel ajá ndé kozta meg a
gyerekeket. Szerdai programok kö zö tt szerepelt
Szent Tarzı́ciusz megismeré se, valamint az ő
korá ban szı́vesen haszná lt malomjá té k ké szı́té se is. Minden napunk
inom ebé djé t a kö zeli é tkezdé ben fogyaszthattuk el. A hé t csú cs-

pontja mindig egy kirá ndulá s szokott lenni, s ez most Almá sfű zitő é s
a kö zelé ben fekvő Tatai vá r meglá togatá sa volt. A buszos kirá ndulá s
é lmé nye ö sszeková csolta a kis csapatot. Almá sfü zitő n egy ró mai
erő dbe lá togattunk, ahol egy hagyomá nyő rző csoport tartalmas
programmal vá rt bennü nket. A Tatai vá rban tett
lá togatá sunk, valamint a kö zeli tó csodá latos
lá tvá nya sok szé p fé nyké p emlé ke lett. Erre a
kirá ndulá sra má r megszokottké nt vendé gek is
csatlakoztak hozzá nk. Hosszú , fá rasztó utunk
volt, de azt gondolom, ha a gyerekek is visszagondolnak erre a napra megé rte a fá radsá got. A
zá ró napunk egy ö sszegző nap volt, amibe veté lkedő k, csapatjá té kok, mé tá zá s, valamint az elmaradhatatlan csocsó bajnoksá g eredmé nyhirdeté se is belefé rt. Tartalmas hetet tö ltö ttü nk
együ tt, remé lem jö vő re is talá lkozunk!
Totobé Ferencné

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
Kómár Mátyás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói csoportjának a
vezetője már elég 4iatalon megismerkedett az önkénteskedéssel. Az elmúlt
25 évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül segített a rászoruló embereken. Nemrég egy díjat
vehetett át munkájáért.
– Mit kell tudni arról az elismerésről, amit nemrég vettél át?
– A Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat most 30 é ves é s ennek apropó jaké nt a dé l-alfö ldi ré gió tartott egy nagyon szı́nvonalas megemlé kezé st. Tö bb mint 20 é ve tartanak a kecskemé ti Katona Jó zsef Szı́nhá zban egy gá laestet, amely most is nagyon jó l sikerü lt. Itt osztottá k ki a
Magyar Má ltai Lovagrend é s a Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat kö zö s kitü nteté sé t, a Fejes Lá szló -dı́jat, amelyet idé n alapı́tottak é s
há romé venké nt adjá k majd á t. Ezt azok kaphattá k meg, akik kiemelkedő tevé kenysé get vé geztek az é vek sorá n az ö nké ntes munká ban
é s az inté zmé nyben.
– Milyen érzés volt megtudni és átvenni az elismerést?
– Meglepeté s volt teljesen szá momra, de nagyon nagy ö rö mmel fogadtam, mivel ú gy é rzem, nagyon sok mindent tettü nk má r a vá rosé rt, a kö rnyé ké rt, illetve a hatá ron tú lon é lő ké rt is.
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– Hogyan kerültél kapcsolatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal?
– 1989-ben megalapı́tottuk a cserké szcsapatot, majd a cserké sztö rvé nyek alapjá n – „a cserké sz, ahol tud, segı́t” – kicsit tová bb lé ptü nk,
ı́gy 1994-tő l a Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat makó i csoportjá nak
munká já ban vettem ré szt, hiszen é desanyá mat vá lasztottá k meg az
akkori vezető vé . I!gy aká r akartam volna, aká r nem, belecsö ppentem.
– Hogyan tudnád összefoglalni az elmúlt 25 évet?
– Nagyon mozgalmas volt az elmú lt 25 é v: ö nké nteské nt kezdtem,
aztá n egy ideig Szegeden dolgoztam a Má ltai Já tszó té ren, majd pedig
Makó n folytattam. Egy idő ben a ré gió i jú sá gi vezető je voltam, ı́gy
egy ideig a iatalokkal is megvolt kapcsolat é s szeretné m, ha ez a
tová bbiakban is folytató dna. Mindenkit szı́vesen vá runk ö nké ntesnek: a iatalokat é s az idő sebbeket is.
– Nemcsak Makón, hanem a kistérségben is jelen vagytok. Milyen
problémákkal találkoztál már?
– Szegé nyek é s rá szoruló k mindig vannak, aká r anyagi, aká r pedig
egyé n szı́nvonalon. Elé g jelentő s a kulturá lis jelentő sé gü nk, hiszen
nemcsak a testet, hanem a szellemet is kell erő sı́teni, tá plá lni, ú gyhogy nagyon jó programjaink szoktak lenni ezzel kapcsolatban. Az
ember nagyon szı́vesen fordı́tja az idejé t az ö nké ntes tevé kenysé gre,
hogy segı́tsen a rá szoruló kon.
(Forrás: makohirado.hu)

JE LE N LÉT

Gajáta Fanni

K Ü L D ET É S
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III. GEFEG THIJF
Napkö zis tá borunk kereteit 2019-ben Jé zusnak az Isten
orszá gá ró l mondott pé ldabeszé dei adtá k. Az ö tnapos együ ttlé t sorá n ú j ismereteket szereztü nk, bará tokra talá ltunk, jobb
emberek lettü nk. A cé lunk az volt, hogy megmutassuk a jelen
levő knek, hogy jobb együ tt, mint kü lö n, é s a kö zö ssé gé rt á ldozatot hozni, tü relmet gyakorolni olyan ö rö m, amelyet csak
ajá ndé kba kaphatunk egymá stó l!
Első nap a magvető tö rté neté t dolgoztuk fel. Magvakat
kerestü nk, kó stoltunk é s arró l beszé lgettü nk, hogy mit kell tennü nk ahhoz, hogy „jó
fö ld” legyen a szı́vem, hogy el tudjam fogadni azokat az ajá ndé kokat, amelyek rá m vá rnak a hé ten é s az egé sz é letü nkben. Hogyan
hat egyetlen tettem aká r jó , aká r rossz az
egé sz tá borozó k kö zö ssé gé re, a csalá domra. Amikor jó t teszek, az sokasodik, de sajnos a rossz is.
A má sodik nap fő gondolata a mustá rmag volt. Jé zus azt mondta, hogy ennyi hit
elé g é s bá rmire ké pesekké leszü nk. A jó ban
való nö vekedé s á llt ekkor a szemü nk elő tt.
A nö vekedé s ké zzel fogható sá gá nak é s valami maradandó
alkotá sá nak az oká n gö rö g kereszt alapú gyó gynö vé nykertet
alakı́tottunk ki a templomkertben. A kertre tekintve jusson
eszü nkbe, hogy a jó sá gunk, szeretetü nk gyó gyı́t é s nö vekedni
ké pes! Elé g egy kis mustá rmagnyi!
Harmadik nap a szá ntó fö ldeket lá togattuk meg. Jé zus azt
mondta, hogy az Isten orszá ga annak az embernek az ö rö mé hez hasonlı́t, aki mindené t ké pes eladni, hogy megvegye azt a
fö ldet, amelyben kincset talá lt. Dani Já nos csalá djá nak a tanyá já t lá togattuk meg. Bepillantá st nyertü nk a tanyasi é let
mindennapjaiba, majd az á rpá d-kori nagykopá ncsi templomot zengettü k meg é nekü nkkel.

Impressziók: egy város két ország határán
A nyá r elejé n egy Erasmus-pá lyá zat keretei kö zö tt já rtam a
szilé ziai vajdasá gban, a lengyelorszá gi Cieszynben. A tanulá s
mellett jutott idő m vá rosné zé sre, ezen é lmé nyeim kö zü l osztok meg itt né há nyat. A vá roson keresztü lfolyik az Olza, ami
egyben a hatá rfolyó a lengyel Cieszyn é s a nevé ben is hangsú lyozott cseh CL eský Tě šı́n kö zö tt. Mindké t (fé l?)vá rosnak van
egy-egy tá gas fő tere: é ttermekkel, virá gbeü lteté sekkel, padokkal, vá roshá zá val… csak
a terek kö zepé n mutatkozik né mi kü lö nbsé g: a lengyel oldalon Szent Fló riá n szobra
á ll, né gy oldalá n kifolyó csobogó val, a cseh
oldalon pedig egy szö kő kú t, ami egyfajta
ritmusra ké pes vá ltoztatni a vı́zmagassá got…
Az első dé lutá non a szá llodá m kö zelé ben á lló hatalmas barokk é pü letet kerestem fel, amirő l kiderü lt, hogy Franciaorszá gi Szent Erzsé bet nevé re felszentelt kolostor: mindegy 30
idő s é s beteg emberrő l gondoskodik a 20 fő s szemé lyzet, kö zü lü k né gyen nő vé rek. Egyikü kkel oroszul beszé ltem, ı́gy jó t
mosolyogtunk, hogy az ő vé dő szentjü k legalá bb annyira magyar, mint francia, hiszen A! rpá d-há zi kirá lylá ny. Ugyanezen
az esté n pá r perccel 6 elő tt egy zá por kergetett be a Szent
Gyö rgy-templomba, ahol szinté n szentmise kezdő dö tt. Dé lutá n é s esté nké nt alig tudtam bemenni ú gy egy-egy templomba, hogy é pp ne legyen benne szertartá s.
A cseh vá rosré sz egyetlen ró mai katolikus templommal bü sz-

HÁLAADÁS

A negyedik nap a ková szé volt. Sajá t magunk dagasztottunk é s tapasztaltuk meg, hogy a ková sz hogyan alakı́tja á t a
té sztá t. Jé zus ehhez a hé tkö znapi jelensé ghez hasonlı́tja a
maga orszá gá t. Ha valamelyikü nk szı́vé ben megjelenik az
isteni é let ö rö me, akkor ő maga lesz ková sszá é s alakı́tja á t
maga kö rü l a tá rsait. Proszforá t, vagyis a Szent Liturgiá n
haszná lt kenyeret sü tö ttü nk, amelyek a kö vetkező Liturgiá kon haszná ltunk fö l. Agyagoztunk, „gö rö gö s” emlé ktá rgyakat
ké szı́tettü nk.
Az utolsó nap az igazgyö ngyö k gyű jtö geté sé é volt. Kü lö nbö ző ü gyessé gi feladatokat kellett megoldani, majd a csalá di dé lutá nra ké szü ltü nk. Volt
ugrá ló vá r, sok-sok inomsá g é s vendé gü nk
volt Szegedrő l egy zsonglő r já tszó há z,
amelyben minden korosztá ly é lvezettel adta
á t magá t a já té k ö rö mé nek.
Kü lö nleges volt ez a tá bor, mert idé n elő szö r
ké szı́tettü nk dicső sé gfalat (leggyorsabb,
legpontosabb, legvidá mabb, legsegı́tő ké szebb…), amelyre mindenki szeretett volna
fö lkerü lni. Ennek a kü zdelme nyomot hagyott a tá bor mindennapjain. Bı́zom benne,
hogy ezt magukkal vitté k a gyermekek a hé tkö znapjaikba is!
Megú julva, megerő sö dve, ö rö mteli emlé kekkel a há tunk
mö gö tt nyugtá ztuk mindnyá jan, hogy jö vő re folytatni kell!
Há lá s szı́vvel kö szö njü k mindenkinek azt a sok segı́tsé get,
mellyel a tá bor megvaló sı́tá sá hoz bá rmilyen mó don hozzá já rult! Isten izesse meg jó sá gukat!
Az ú jabb talá lkozá s nem vá ratott soká magá ra. Há rom hé t
utá n, augusztus elejé n keré kpá rra pattantunk é s meglá togattuk Apá tfalvá t. Visszaidé ztü k az elmú lt tá borok é lmé nyeit,
Szabolcs atya jó voltá bó l jé gkré meztü nk, megné ztü k a
Langó há zat é s pizzá ztunk.
Biró Istvá n
ké lkedhet (itt is talá ltam egy Szent Erzsé bet szobrot); a lengyel vá rosban szinte egyik templomajtó bó l lá tjuk a má sikat,
ső t, egy helyen egymá s mellett van ké t katolikus templom. E! s
mind kü lö nleges: egy helyen fé r i dominiká nus szerzetesek
fü ggő sé gben szenvedő betegekkel foglalkoznak, egy má sik
templomban a magyar Pongrá cz Istvá nnak szenteltek egy
ü vegablakot. Megtudtam nagyon sok é rdekessé get arró l,
hogy kezdetben a luterá nusoknak csak azt
engedté k meg, hogy a vá roson kı́vü l é pı́tsé k
fel a maguk templomá t, majd amikor a vá ros
leé gett, szinte csak az evangé likus templom
maradt é psé gben. Most ez az egyik legnagyobb evangé likus katedrá lis szerte Euró pá ban.
Egy kö zeli faluban pedig já rtam egy templomban, ahol a gyerekek szó ló ban é nekelté k a zsoltá rt é s má s
é neket is. Ez á mulatba ejtett. Ugyan az orosztudá som alapjá n
nem é rtettem meg a pré diká ció kat, de a má sodik hé t vé gé re
má r egé sz jó l é nekeltem lengyelü l a né pé nekeket é s fejbő l
tudtam a kö nyö rgé s vá laszait.
E! s van mé g okom visszamenni: egyré szt ú j bará tsá gaim miatt,
má sré szt nem lá ttam mé g a Szenthá romsá g-templom belsejé t
(ott hetente csak egy alkalommal van szentmise), é s má r kı́vü lrő l is csá bı́tanak a szı́nes ü vegablakok.
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
Képek az Eucharisztikus Kongresszus ünnepi rendezvényeiről

1938ból

STHUJUFV VT EWXYVFZ[T\ZV …
A templomban, amikor leté rdelek az Oltá riszentsé g elé , é rzem jelenlé té t, é s mindig rá dö bbenek: ez nem á ldozat ré szemrő l, hanem Jé zustó l kapok vé gtelenü l nagy ajá ndé kot,
hogy az ő tá rsasá gá ban lehetek. A Jé zus Krisztus elfogad engem, meghallgat é s é rzem a mindent betö ltő szereteté t mindennapjaimban.
„ Amikor hagyjuk, hogy az Úr találkozzon velünk, Ő lép be hozzánk és teljesen megújít bennünket, mert Krisztus … megújítja
a szívet, a lelket, az életet, a reményt és az utat. Úton vagyunk a
hittel, hogy találkozzunk az Úrral és elsősorban, hogy megengedjük: Ő találkozzon velünk.” (Ferenc pápa
Eucharisztia: ı́gy szeret Isten, ı́gy szeret minket Krisztus!
Szalainé Bá lint Ró zsa

Egyházmegyei örökimádás :
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r
pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros

A csı́ksomlyó i pá palá togatá s emlé ké re Pü nkö sdvasá rnap fá t
ü ltettü nk a templomkertbe.
Önkéntes csapat kertészkedett pünkösdhétfőn délután a
temetőben. Kapáltunk, metszettünk, kötöztünk és elültettünk 23
db ö rö kzö ld nö vé nyt. Kö szö net a lelkes csapat minden tagjá nak!
U! rnapja - Ezen a napon kö szö ntö ttü k Laci bá csit, aki a hé ten ü nnepelte
75. szü leté snapjá t. Isten á ldja meg templomunkban vé gzett szolgá latá é rt!
Jú nius 16-á n, vasá rnap 11 ó rá tó l tartjuk a bogá rzó i templom Szent Antal
búcsúját.
Jú nius 21-é n, pé nteken volt a Mú zeumok é jszaká ja. Plé bá niá nk is bekapcsoló dott az orszá gos programba. A Szirbik Mikló s Egyesü lettel kö zö s
szervezé sben Maroslelé re keré kpá rozunk. Cé lunk, hogy emlé keztü nk
Dessewffy Sándor, egykori csanádi püspökre születésének 185. évforduló já n.
Jú nius 30-á n tartottuk az ú jvá rosi templom Szent Lá szló bú csú já t. Az
ü nnepi szentmise 11 ó rakor kezdő dö tt, melyet Dr. Gruber Lá szló , szentesi plé bá nos mutatott be, pappá szentelé sé nek 20. é vforduló já n.
Jú nius 29-é n, szombaton 18 ó rakor tartottuk a Ká lvá ria ká polna
Péter-Pál búcsúját. Az ünnepi szentmisét az esperes úr mutatta be.
A nyá ri eső zé sek kö vetkezté ben a Honvé d vá rosré szben é lő tö bb
csalá dnak beá zott az otthona, tö nkrement a hű tő je. Az OA nkormá nyzattal é s az ENI-vel együ ttmű kö dve segı́tettü nk nekik, tartó s
élelmiszer és fertőtlenítőszer gyűjtést hirdettünk.
26-á n, pé nteken 18 ó rakor ü nnepeltü k a temető ká polna Szent Anna búcsúját.
Templomunk búcsú előtti nagytakarítása augusztus 10-é n,
szombaton reggel 8 ó rá tó l volt. Kö szö njü k a segı́tő kezeket!
Búcsúi szentmisénk augusztus 20-á n 10 ó rakor kezdő dö tt, melyet Temesvá ri Ká roly Benedek, pá los atya mutatott be aranymisé je alkalmá bó l.
Sok szeretettel vá rjuk plé bá niai kö zö ssé gü nk tagjait a Szent Istvá n
téri nap keretében megrendezésre kerülő főzőversenyre. Plébá niai csapatunk fő szaká csa ez é vben is Szabó Istvá n lesz, aki tavaly elnyerte az első helyezé st. Augusztus 24-é n dé lutá n 2-kor kezdő dik a fő zé s. Tö ltsü k együ tt ezt a pá r ó rá t, jó tá rsasá gban, jó hangulatban, inom é telt ké szı́tve!
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30 éve Szilvásváradon kezdődött a Szent István Király
Cserkészcsapat élete…
(Ré szletesen a szeptemberi
szá munkban)
Fidelis nővér búcsúszavai a
makóiaknak:„Köszönöm szépen a kedves szavakat, jó kı́vá nsá gokat, az elmú lt idő minden
szereteté t! Ennek erejé ben indulok Peruba. Elné zé st mindenkitő l, akitő l nem tudtam szemé lyesen elkö szö nni, imá ban
pó tlom. Há lá val!”
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www.makobelvaros.hu
plebania.makobelvaros
@gmail.com
Tel.: 06-20/464-2637

K Ü LD ET ÉS

