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Advent

„Az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül a feladatok
könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól
és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az Egyház
nem mondhat le az imádság tüdejéről.” (Ferenc pápa)
Szavak helyett …
– a szentmise három csöndje
Az ő szbő l a té lbe hajolva a termé szet é vrő l é vre igyelmeztet
é s nevel minket: lassı́ts, fé kezz, á llj meg! Csendesü lj! Az é vkö zi idő szak lezá rultá val a liturgikus é v is vá ltoztatá sra hı́v:
adventben tö bb é s minő sé gibb csö nd legyen az é letü nkben!
O$ rö k feladat ez: oda-csendesü lni az U& rhoz! A csend megtanulá sá hoz sok gyakorlá sra van szü ksé gü nk, arra, hogy minden
é lethelyzetben Isten jelenlé té ben maradjunk. Má s szó val:
szó rakozottsá gunk é s elkalandozá saink ellené re is szakadatlanul té rjü nk vissza az U& rhoz.
A szentmisé ben is ezt gyakoroljuk, amikor há romszor is elcsö ndesedü nk. A bevezető ré sz csö ndje lelkü nk megé rkezé sé t szolgá lja.
Amikor a pap felszó lı́t minket, hogy
„vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és
bánjuk meg bűneinket”, lélekben talán
mé g a laká sajtó ban toporgunk, a há ziasszonyok gondolatai esetleg a vasá rnapi ebé dhez kanyarodnak vagy é ppen az já r a fejü kben, hogy a mise utá n
mit kell mé g vá sá rolni a piacon. A szentmise első csö ndjé ben
egyszerű en lé legezzü nk nagyokat, é rzé keljü k azt a helyet,
ahol a templomban á llunk, s kö zben imá dkozhatjuk az 50.
zsoltá r kezdő szavait: „Kö nyö rü lj rajtam Istenem, szerető
jóságod szerint” vagy akár a Jézus-ima egy vá ltozatá t: „Jé zus
Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön”.
A má sodik, sokaknak talá n mé g mindig szokatlan csö ndet a
pré diká ció utá n iktatjuk be a mise meneté be. U& gy tű nhet,
hogy ez a perc a „Na, most meg mi van?” té tlensé ge, netá n az
atya hangszá lainak pihenteté sé re szolgá l. Való já ban talá lkozá sró l van szó , mert a szentı́rá si ré szekben, de fő ké nt az
evangé liumban maga Krisztus szó lı́t meg minket, de ha nem
tartunk csendet, nem tudunk neki vá laszolni. Szent A& goston
ı́rja: „Krisztus ajka az evangé lium. O) most a mennyben uralkodik, de nem hagyott fel azzal, hogy beszéljen a földön.” Ha
tehá t igaz az, hogy a liturgiá ban ma is Krisztus hirdeti az

evangé liumot, akkor vá laszolnunk kell neki. Mé gpedig az
igehirdeté s utá ni csö ndben. Nem vé letlen, hogy Ferenc pá pa
is hangsú lyozza ennek a csö ndnek a fontossá gá t: „Kiadó s
csendet kell tartani, és mindenkinek el kell gondolkodnia azon,
amit hallott.” A csíksomlyói pápai misén ő maga adott erre
pé ldá t. Akik ott voltunk, megtapasztaltuk. Annak idejé n, egy
misé re já ró ismerő sö m gyakran mondta nekem: „Az az egykét perc csönd a prédikációd után többet ér, mint maga a beszéd.” S milyen igaza volt!
A szentá ldozá s utá n é rkezü nk el a legszentebb, legbenső sé gesebb csö ndhö z. Má ria csö ndje ez, aki az angyali ü dvö zlet
szavaira kimondott nagy „Amen” utá n kilenc hó napig hordozta szı́ve alatt az Urat. A& ldozá skor a
lelkü nk mintegy betlehemi barlanggá
vá lik: olykor koszos, de nyitott lelkü nkbe, rideg, de há lá s szı́vü nk egyszerű sé gé be fogadjuk az oltá riszentsé gi Jé zust,
s nem teszü nk má st, csak vele vagyunk.
Ahogy egy szerelmes pá r egymá st á tö lelő gesztusá hoz sem kellenek szavak,
ú gy az Eucharisztia vé telekor se szaporı́tsuk a szó t. Elé g ennyi: „Szeretlek,
Uram!” Szent Ágoston szerint: „Majd ha egészen beléd olvadok,
nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradtság; egész
életemet azon túl teljességed élteti. Akit te betöltesz, szárnyakat kap tőled; én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem
vagyok telve veled!”
Há romszor egy perc – egy szentmisé ben milyen soknak tű nik! Ezé rt kell ú jra é s ú jra gyakorolnunk. Ha pedig lankadná nk, hallgassunk Szı́riai Szent Izsá kra: „Isten a pusztá ba
vezette szolgáját, hogy a szívére beszéljen, a csöndben azonban a szolgának ki kell tartania, hogy észrevegye a szellő suttogását, amelyben Isten megnyilatkozik. Kezdetben erőt kell
kifejtenünk, hogy ne beszéljünk, de ha hűségesek vagyunk,
csöndünkből lassacskán megszületik valami, ami minket
még tovább vonz, mint a csönd.”
Zoltá n atya

Aki elolvassa a szinoptikus evangé liumokban az Eucharisztia alapı́tá sá nak elbeszé lé sé t, megdö bben az egyszerű sé gtő l
é s „komolysá gtó l”, amellyel Jé zus az Utolsó Vacsorá n ezt a nagy szentsé get alapı́totta. Jé zus szavaibó l é s gesztusaibó l, a zsidó sá g rituá lis ö rö ksé gé t tová bbfejlesztve szü letett meg a kereszté ny liturgia. (…) Miké nt az asszony, aki Betá niá ban megkente Jé zust, az Egyhá z sem fé lt „pazarolni”, a legjavá t adva mindig abbó l, amije volt, hogy kifejezze imá dó csodá latá t az Eucharisztia pá ratlan ajá ndé ka irá nt. (II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 48.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJE
(Akit decemberben ünneplünk)

A SZENTMISE (XIV. RÉSZ)A MIATYÁNK

Becket Szent Tamás 1118. december
21-é n szü letett. A mertoni á gostonos
kanonokok iskolá já ban, majd a pá rizsi
egyetemen tanult. Ké ső bb egyhá zjogi
tanulmá nyokat folytatott Bologná ban
é s Auxerre-ben.
1154-ben II. Henrik kirá ly kancellá rja
lett. a kirá ly Tamá st szerette volna
kinevezni canterburyi é rsekké . Tamá s
elő szö r szembeszegü lt a hatá rozattal,
majd mé gis elfogadta a dö nté st. 1162. jú nius 1-jé n pappá , a kö vetkező napon pedig pü spö kké szentelté k.
Pü spö kké szentelé se utá n Tamá s lemondott kancellá ri hivatalá ró l.
Henrik ezt a lé pé st szemé lyes sé rté snek vette, é s ú gy tekintette,
hogy Tamá s fö lmondta az irá nta való engedelmessé get. O$ sszeü tkö zé sek sora kö vetkezett ezutá n a kirá ly é s az é rsek kö zö tt, Tamá s
mindvé gig az egyhá z jogait vé delmezte.
Tamá st a kirá ly betegen megkı́noztatja é s bö rtö nbe zá ratja. A
gyó ntató ja azt taná csolta neki, hogy hagyatkozzé k Istenre. Ké ső
é jszaka, á lruhá ban elhagyta Northamptont, é s ké t hé ttel ké ső bb
kikö tö tt Franciaorszá gban.
A kö vetkező hat esztendő t Tamá s szá mkiveté sben tö ltö tte. Vezekelt, tanult, imá dkozott a szerzetesekkel együ tt, é s inté zte azokat
az ü gyeket, amelyeket a pá pa rá bı́zott.
1170 jú liusá ban megtö rté nt a lá tszó lagos kiengesztelő dé s az é rsek
é s a kirá ly kö zö tt. Henrik azonban megtagadta Tamá stó l a bé kecsó kot. A kirá ly uszı́tá sá ra zsoldosai 1170. december 29-é n az esti
zsolozsmá já t vé gző é rseket az oltá r elő tt, papjai szeme lá ttá ra ö lté k meg. Ezek voltak utolsó szavai: „Ké szen á llok halá lt szenvedi
Jé zus nevé ért s az egyhá z vé delmé é rt.”
Tamá st 1173-ban avatta szentté III. Sá ndor pá pa, é s ü nnepe december 29.
1759-ben ké szü lt Pietával egyidős a szintén fából faraMÚLTRAVALÓ gott Szentháromság-szobor is.
Ugyanannak a ké znek az alkotá sa. Az ujjak é s a kezek megformá lá sa, az alakok
ü lő kompozı́ció ba helyezé se is hasonló . Itt a
szobor dinamikussá gá t a ruharedő kö n tú l a
ké zmozdulatokkal is kifejezi. A makó i alkotá s a
Szegedi Dó m altemplomá ban lá tható .

Ez az írás azt a célt szolgálja, hogy
segítsünk mindenkit a szentmisén
és egyéb liturgikus alkalmakon
való elmélyült, tudatos és tevékeny
részvételre. Sokan Istent kereső
lélekkel jönnek a templomba, és
már kész liturgiát tapasztalnak.
Talán sokan nem tudják, mit miért
teszünk, pedig mindennek tartalma van. Vannak gesztusaink, amelyek automatikusak, vagy amelyeket
utánozunk
anélkül, hogy a
mélyebb jelentését
ismernénk.
Ezek megismeréséhez szeretnénk
segítséget nyújtani.
Ez az U& r á ldozati
lakomá já nak
asztali á ldá sa. Ebben ké rjü k a
mindennapi kenyeret, amely a
kereszté nyeket emlé kezteti az
eukarisztikus kenyé rre.
Az egyhá zatyá k az U& r imá dsá ga
é s az á ldozá s kö zti kapcsolatot
nemcsak a kenyé r ké relmé ben
lá ttá k, hanem mindenekelő tt a
megbocsá tá s gondolatá ban is,
amely né lkü l nincs testvé ri kö zö ssé g, é s á ldozá s sem lehetsé ges. Ró má ban ezé rt a Miatyá nkot
a bé kecsó kkal együ tt kö zvetlenü l
a szentá ldozá s elő tt vé gezté k a
kenyé rtö ré s utá n.

eukarisztikus imá hoz csatolta. A
ká nonnal való e szorosabb kapcsolata miatt vé gezte a pap a Miatyá nkot is az eukarisztikus imá hoz hasonló an egyedü l, a né p
pedig az utolsó ké ré ssel é s az
Amen-nel csatlakozott.
Ma az imá dsá g elő tti bevezeté st
é s
utá na
az
embolizmust
(„hozzá fű zé st”, ami az U& r imá já nak az utolsó ké ré sé t ré szletezi),
a pap egyedü l vé gzi,
magá t a Miatyá nkot
pedig a né ppel
együ tt. Annak ellené re, hogy a né p
imá dsá ga lett, megmaradt a pap szá má ra a kitá rt karral
való vé gzé se, amely
az elö ljá ró i imá kná l
haszná latos. A hı́vek
az
embolizmusra ö kumenikus akklimá ció val vá laszolnak: „Mert Tié d…” A szö veg maga
szentı́rá si eredetű , é s má r az ő segyhá zban is imá dkoztá k. Keleti
é s protestá ns testvé reink is szeretik é s haszná ljá k.
A legszebb helyen imá dkozunk itt
a kereszté nyek egysé gé é rt. Jé zus
is az utolsó vacsorá n fő papi imá já ban mutatta, hogy ez mennyire
szı́vü gye, é s a teljes egysé g való ban akkor lesz majd, amikor a hit
é s a szeretet egysé gé t Krisztus
egyetlen kö zö s á ldozati asztala
pecsé teli meg.
Összeállította: Szűcs Tamás

Nagy Szent Gergely pá pa a kö zé pkorban
kö zvetlenü l
az

SABCDCEF FA EGHIFEJKALJF …
Kul-Tú rá n vagyok é s pittyeg a telefonom. SMS é rkezett vá rosombó l, a szerkesztő tő l. I&rjak az egyhá zkö zsé g lapjá ba arró l,
hogy nekem mit jelent az Eucharisztia. E& pp pá r ó rá val elhagyva a Má ria ú t nyugati pontjá t Má riazellt…
A Magyar Katolikus Lexikonban olvashatjuk: há laadá s, mise, Oltá riszentsé g.
Mint aki az egé szsé gü gyben is benne van ú gy is né zhetem, hogy az Oltá riszentsé g a Lé lek é s a Test gyó gyszere. E ké t ré szü nk szorosan egymá shoz kapcsoló dik-tartozik. Ha az egyik gyö ngü l, elő bb utó bb a má sik is. Erre van gyó gyı́r – Jé zus
teste é s vé re. Az elmú lt hetek é s napok tö rté né seinek tü kré ben ez ú tra való is. Aká r fö ldi ú tra, aká r mennyei ú tra. A hoszszú utazá sokra való ké szü letben is segı́tsé gü nkre van. A& ltala má ské nt é ljü k á t a nehé zsé geket, fá radalmakat. Jobb kedvvel,
aká r mosolyogva fogjuk fel a minket é rt hatá sokat.
Tö bb ismerő s, bará t lé pet á t a fö ldi lé tbő l egy má sik, magasabb „szintre” a kö zelmú ltban. Mindazok, akiket imá ikkal segı́tő szerető kö zö ssé g vett kö rü l a nagy utazá sra ké szü lve é s magukhoz vehetté k az Oltá riszentsé get, sajá t szememmel lá ttam, hogy kö nnyebb volt itt hagyni a fö ldi lé tet.
Ná lam az Oltá riszentsé g kapcsoló dik Jé zus E& desanyjá hoz, Má riá hoz is, hiszen Má riá tó l hazajö vet kaptam a felké ré st erre a pá r gondolatra.
Má r ké szü lü nk a jö vő é v ő szé re mikor is Má ria napokkal ö vezve igyelhetjü k é s ré szt vehetü nk a sok-sok é v utá n ú jra Budapesten megrendezé sre kerü lő Eucharisztikus konferenciá n. Addig is imá dkozva a Má ria ú t keleti ré szé n, elő szö r a Csı́ksomlyó -i Szű z Má ria elő tt ú tjá ra
bocsá jtott imá val:”…az Oltá riszentsé gben velü nk lé vő Krisztust felismerjü k é s egyre jobban szeressü k!...”
Kó má r Má tyá s

Egyházmegyei örökimádás a 2019-es évben!
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros
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Ismeretlen szerző: Ádvent
Szent vá rakozá s tö lti keblemet,
A& dventi kirá ly, jö ttö dre vá rok!
U& jı́tsd, erő sı́tsd fá radt lelkemet,
Fé nyeddel oszlasd a homá lyossá got.
A gond-tehert, mit magam kerestem,
S mit szent kezed é letemre rakott,
U& gy vihetem, ha itt já rsz mellettem,
Ha vé rző sebemre Te adsz balzsamot.

Gyónási titok

Ádvent egy ismeretlen
költő tollából
A& dventi vá rakozá sá nak
a legszentebb titkait
osztja meg velü nk az
ismeretlen kö ltő . A té mamegjelö lé s (felü té s, 1
-2. sor) tartalma majd az
utolsó versszakban teljesedik ki. Az avantgá rd
Kassák Lajos írt arról,
hogy a mű alkotá snak
Pró bá ltam já rni sokszor né lkü led,
nem cé lja van, hanem
Azt hittem, elé g bá torsá gom, erő m,
oka, ez pedig az ember –
Elfordultam, nem fogtam kezed.
ez a gondolat jutott
S elté vedtem a sö té t ú tvesztő n!
eszembe, amikor ezt a
De amikor egy á dvent-este,
verset
vá lasztottam.
Bekopogtá l megfá radt szı́vemen,
Nem kell kü lö nö sebb
E& rkezé sed é ltem ú jjá tette,
cé lt keresnem a vers
Pihenhetek most drá ga kebleden.
megı́rá sa, kö zlé svá gya
mö gö tt; elegendő , hogy
szá momra is ismerő s
Azó ta lesem jö ttö d hajnalá t,
é rzé seket, é lmé nyeket
E& s ha mulasztá somra dö bbenek,
idé z fö l a kö ltemé ny,
U& jra vá rom jö veteled napjá t,
mikö zben olvasom.
Amikor mindent ú jra kezdhetek,
A vers (a 3. sortó l) egy
Amikor ú jra a szı́vembe zá rlak!
fohá sszal, ké ré ssel indul
Lelkem mé lyé n felcsendü l az é nek:
– szá momra is á té lhető A& ldá s, ü dv a bé ke Kirá lynak!
en. Az adventi gyertyá k
Az ö rö k A& dvent Istené nek!
egyre erő sö dő fé nye
titokzatos mó don lelkemben is kö zelebb hozza a kará csony miszté riumá t. Mé gis, jó l esik
kimondani a ké ré st:
„Újítsd, erősítsd fáradt lelkemet,
Fényeddel oszlasd a homályosságot.”
A magyará zat egyszerű : a szü ksé g idejé n gyó gyı́r az U& r jelenlé te:
csupa megszemé lyesı́té sek uraljá k a vers sorait: ’mellettem já rsz’,

Hetvenkét tanítvány
A misszió k vasá rnapjá n
plé bá niai kö zö ssé gü nk né há ny tagja kü ldeté st kapott. Azt vá llaltá k, hogy
egé sz é vben tudatosan,
hitelesen, szavaik, tetteik,
é letpé ldá juk á ltal Krisztushoz vonzanak olyanokat,
akik mé g tá vol vannak Tő le. Ferenc pá pa gondolatai
vezetik ő ket ezen az ú ton:
„Meghívom a keresztényeket egy új evangelizáló korszakra, melyet az evangélium öröme jellemez. A keresztények kötelessége hirdetni az evangéliumot anélkül, hogy bárkit kizárnának,
de nem mint akik új terhet
raknak rájuk, hanem mint
akik megosztanak egy örömöt és szép távlatot mutatnak. Az Egyház nem térítéssel, hanem vonzással növekszik.”
Vá gyam é s tervem, hogy a
Nemzetkö zi Eucharisztikus
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Kongresszusig meglesz a
hetvenké t tanı́tvá ny. OR k
tizenné gyen má r igent
mondtak: Ró zsá s Ferencné
é s Szabó Istvá nné : kó rhá zi
betegek, szociá lis otthonok
é s az ott dolgozó nő vé rek
felé . Kurai Dó ra é s Szabó ki
Melinda: gyermekmisszió sok é s szü leik felé . Marsi
Istvá n é s Kriszta: gumigyá r
dolgozó i
é s
felnő tt
katekumenek, kereső k felé .
Kun Antal é s Ani: ismerő s,
tá volodó
há zaspá rokat
megszó lı́tva. Bartha Attila
é s Gabi: Szignum szü lő k
felé . Baranyi Kati: munkahely, szegé nyek, rá szoruló k
felé . Szirbikné E& va: é nekzene tanı́tá s á ltal. Mihá ly
Zoltá n: vendé glá tá s, szá lló vendé gek. Kiss Jó zsef:
szakmunká ské pző s é s laká sotthonos iatalok miszszió ja.
Isten á ldá sa kı́sé rje kü ldeté sü ket!
Zoltá n atya

’szent kezed’ rakott gond-tehert
é letemre…
A má sodik versszak egy visszatekinté s – egy egé sz
utat ı́r le a gyó ná stó l a visszafogadá sig (ld. a té kozló iú
tö rté nete). Elő szö r
a bű nö k megvallá sa olvasható , mintha gyó ná s lenne. A vallomá sban talá n a legerő sebb a tipikus emberi
bű n, az ö nhittsé g:
„Azt hittem, elég bátorságom, erőm,
Elfordultam, nem fogtam kezed.
S eltévedtem a sötét útvesztőn!”
A bű n bevallá sa, a megté ré s eredmé nyezi, hogy (a ’de’ kö tő szó val
jelzett fordulat utá n) az U& r visszafogadja ’elté vedt’ gyermeké t. Ez
azonban nem a gyarló ember akaratá bó l tö rté nik, hanem a Jó isten
vé gtelen kegyelmé nek kiá radá sa: „Bekopogtá l megfá radt szı́v emen”.
Ezé rt a felemelő , megbocsá tó atyai gesztusé rt imá dkozunk minden
szentmise legmé lyebb csendjé ben: csak egy szó val mondd é s meggyógyul az én lelkem.
A visszatalá lá s eredmé nyezi az U& r lehajlá sá t megté rő gyermeké hez,
aki ú j é letet ajá ndé kozott neki: „EL rkezé sed é ltem ú jjá tette”. A há la
vagy az U& rral való talá lkozá s vá gya hatja á t a ró rá té s szentmisé k
hangulatá t idé ző ké pet: „azó ta lesem jö ttö d hajnalá t…”. A bű nbocsá nat é s a szentá ldozá s ugyan visszaá llı́tja az eredeti, jó kapcsolatot
Isten é s fogadott gyermeke kö zö tt, de a versben a kará csonytó l,
Jé zus ’jö vetelé nek napjá tó l’ szá mı́tja a lı́rai é n az ú jrakezdé st:
„Amikor újra a szívembe zárlak!”. Már fel is készült az Úr érkezésére,
megfogalmazta kö szö nté se szavait:
„Áldás, üdv a béke Királynak!
Az örök Ádvent Istenének!”
Mé szá ros Ildikó

Új színnel gazdagodott a makói Csanád vezér téri kápolna belső tere
Megszépült belülről a makói
Csanád vezér téri kápolna; a
fehér festés mellett az oszlopok és a szentély barnás árnyalatot kapott. Korszerűsödött a hangosítás rendszere is. A város legszebb empire stílusú
épületét a hívek adományai mellett, önkormányzati támogatásból renováltatta az egyházközség.
A Fá jdalmas Szű zanya tiszteleté re felszentelt ká polná t a mellette
talá lható rezidenciá val együ tt Kő szeghy Lá szló temesvá ri pü spö k
é pı́ttette 1826-ban. A hı́vek lelki gondozá sá t 1940-tő l szervita szerzetesek – innen a makó iak Szervita ká polna elnevezé se -, 1950-tő l
pedig az egyhá zmegye papsá ga lá tja el. A kö zel ké tszá z esztendő s
é pı́tmé ny egyes ré szei erő sen felú jı́tá sra szoruló vá vá ltak. – A belső
festés is régóta esedékes volt, nagyjából húsz esztendő telt el az utolsó
ilyen jellegű munka óta. A kápolna falai eddig mindig fehér színűek
voltak, most az oszlopok és a szentély a berendezéssel harmonizáló
barnás árnyalatot kapott – tá jé koztatott az ö tletgazda Pá lfai Zoltá n
atya. Elmondta, a fentiek mellett ú j mikrofonok é s hangszó ró k segı́tik a szentmisé be kapcsoló dá st, illetve projektoros kivetı́té s is, ú n.
ká ntorprogrammal. A kivitelezé st a SZAK-MA Center Kft. munkatá rsai vé gezté k, a beruhá zá s kö ltsé gé t pedig a hı́vek adomá nyaibó l é s
az ö nkormá nyzat á ltal az egyhá zaknak biztosı́tott é ves mű kö dé si
tá mogatá sbó l való sı́tottá k meg.
Szabó Anita
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Élet a plébánián
Októ ber 26-á n egyhá zmegyei konferenciá ra kerü lt sor Szegeden a Katolikus Há zban, melynek té má ja a
plé bá niai kö zö ssé gek é leté nek megú jı́tá sa volt.
A nap Nyé ky Ká lmá n sió foki plé bá nos atya elő adá sá val kezdő dö tt. Az atya, a munkatá rsai á ltal lefordı́tott „U& jraé pı́tve” cı́mű kö nyv kapcsá n, mely egy amerikai egyhá zkö zsé g pé ldá já t mutatja be, arró l az ö t té nyező rő l beszé lt, melyek segı́tenek
beindı́tani a plé bá niá k é leté t. A
tanı́tvá nysá g megé lé se, az imaé let
elmé lyı́té se, a kö zö ssé gek kialakı́tá sa é s mű kö dteté se, a szolgá latok
é s a misszió s tevé kenysé gek tudatosı́tá sa hozzá já rul ahhoz, hogy
megú juljon a kö zö ssé g é lete. Ká lmá n atya elő adá sá ban hangsú lyozta, hogy elő szö r is szemlé letvá ltá sra van ehhez szü ksé g. A rö gzü lt
szemlé letbő l a fejlő dő felé kell elmozdulnunk. Az egyé nileg meghozott elhatá rozá sok ö sszeadó dnak é s beindı́thatnak ú j
folyamatokat, melyek segı́tsé gé vel ké pesek vagyunk
megú jı́tani a plé bá niá t.
A kö zvetlen hangvé telű , inspirá ló elő adá st kö vető en Sü veges Gergő ú jsá gı́ró é s felesé ge, Sü vegesné
Rudan Margit beszé lt a kö zö ssé gi é let mű kö dé sé rő l é s a
termé szetes kö zö ssé gfejlő dé s gyakorlati tapasztalatairó l, ami azé rt is volt é rdekes, mert a neves ú jsá gı́ró

2016-ban má r já rt plé bá niá nkon é s egy ké rdő ı́v segı́tsé gé vel el is ké szü lt kö zö ssé gü nkrő l az á llapotfelmé ré s. A
mostani elő adá sukban szá momra nagyon é rdekes volt,
hogy a kisebb-nagyobb kö zö ssé geket é lő lé nyekhez hasonlı́tottá k, melyek be- é s kilé legeznek, fejlő dnek, é s
adott esetben elhalnak. A belé gzé st a befogadá ssal, a
kilé gzé st a kapott kegyelmek tová bbadá sá val azonosı́tottá k, ı́gy é rzé keltetve a Szentlé lek á radá sá t. Nagyon
tetszett az a hasonlat is, hogy a
kö zö ssé g olyan, mint egy kert, az
apró magokbó l fejlő dnek ki lassan
a szebbné l szebb virá gok. A& m ez
nem csak a mi é rdemü nk. Hadd
idé zzem a konferencia ké t rö vid
jelmondatá t: Isten né lkü l semmit
sem tudunk tenni. Isten né lkü lü nk
semmit sem akar tenni.
Dé lutá n kisebb csoportokban mű helyfoglalkozá sokra kerü lt
sor, melyeknek té má ja az oltá r
kö rü li szolgá lat, a mé diá ban való
megjelené s, a zenei szolgá lat é s a kö zö ssé g é pı́té se volt.
Plé bá niá nkró l né gyen vettü nk ré szt ezen az esemé nyen:
Marsiné Kriszta, Szabó ki Melinda, Zoltá n atya é s jó magam. Bı́zunk benne, hogy a megszerzett ismeretekkel
elő tudjuk mozdı́tani egyhá zkö zsé gü nk megú julá sá t!
Baranyi Katalin

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
Rózsafüzér találkozó

Házas Hétvége - 12 év 12 mondatban
Mi a Hé tvé ge? A katolikus egyhá z alapkö vei a há zassá g é s az
egyhá zi rend. E ké t kö zö ssé galkotó szentsé g elté rő mó don, de
ugyanazt a cé lt szolgá lja: Krisztus szereteté nek megé lé sé t é s
tová bbadá sá t. A Há zas Hé tvé ge a szentsé gi há zassá gban é lő
há zaspá rok, valamint papok é s szerzetesek szá má ra nyú jt megú julá si lehető sé get, hogy kapcsolataik ú j, dinamikus é s a szentsé geket a hé tkö znapokban is
megé lő szeretetteli kapcsolattá vá ljanak. Abban segı́t, hogy fé rj-felesé gké nt
kö zelebb kerü ljü nk egymá shoz, kapcsolatunk felfrissü ljö n é s elmé lyü ljö n. A
Há zas Hé tvé ge a papok é s szerzetesek szá má ra azt mutatja meg, hogyan tudjá k minduntalan megú jı́tani é s elmé lyı́teni kapcsolatukat a jó Istennel illetve a
kö zö ssé gü kkel.
Makó n 1997 ó ta van Há zas Hé tvé ge. Jelenleg Makó n há rom, Apá tfalvá n egy
csoport mű kö dik. Kö zö ssé gü nkhö z ké t atya tartozik. Bennü nket 12 é vvel ezelő tt vá lasztottak meg a makó i terü let felelő seinek, mely idő szak alatt sok
szé p programban volt ré szü nk, sok szervezé si feladatot oldottunk meg tá rsainkkal együ tt, melyek sorá n nö vekedtü nk kettő nk kapcsolatá ban is. Ez é v
ő szé n Szű cs Já nosra é s felesé gé re, Angeliká ra esett a vá lasztá s, hogy a tová bbiakban ő k fogjá k ö ssze ezt a kö zö ssé get. Munká jukhoz sok sikert kı́vá nunk é s a
jó Isten á ldá sá t ké rjü k.
Azok a há zaspá rok, akik é rdeklő dnek a Há zas Hé tvé ge irá nt, forduljanak bizalommal a Szű cs há zaspá rhoz vagy aká r hozzá nk.
Kun Antal é s Anna

November 4-é n Kiskundorozsmá n ró zsafü zé r talá lkozó n vettü nk ré szt, mely dé lutá n 4 ó rakor
szá momra ismeretlen, de csodaszé p Má ria é nekekkel vette kezdeté t. Ezt
kö vető en az egybegyű lt 250-300 ember
együ tt mondta a ró zsafü zé rt. Nagyon felemelő é rzé s volt, hogy ennyien együ tt imá dkoztunk! Ezutá n szentmise kö vetkezett. Az
atyá tó l hallott tö rté net mindenki szá má ra
tanulsá gos lehet: Egy kislá ny a nagymamá já val a templomba megy, ahol a mama
imá dkozik é s kö zben az ö rö kmé csest né zi. A
kislá ny megké rdezi: mikor vá lt zö ldre? A
mama elmesé li neki, hogy az soha nem vá lt
zö ldre, az mindig piros, ı́gy igyelmeztet
bennü nket, hogy azt a kis idő t, amit itt tö ltü nk, csendben, oda igyelé ssel é s imá dsá ggal tö ltsü k. Ne beszé lgessü nk, ne nevetgé ljü nk é s ne rá gó zzunk. Ez rá nk, felnő ttekre is
vonatkozik!
Lelkileg feltö ltő dve, csodá s é rzé sekkel té rtü nk haza. Kö szö njü k a jó Istennek é s a A plé bá niai kö zö ssé g nevé ben a Palá st hasá bjain is kö szö netemet fejezem ki
Szű zanyá nak ezt a szé p dé lutá nt!
Aninak é s Tó ninak a há zaspá rok é rdeké ben tizenké t é ven á t vé gzett odaadó
Szabó Istvá nné szolgá latuké rt. A jó Isten izesse meg minden á ldozatukat!
Zoltá n atya
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
KJIZ[BK
Ez az idő szak, a mi Urunk szü leté sé nek ké szü lete, legyen
egy kihı́vá s szá munkra a sajá t é letü nk megvá ltoztatá sa. Hagyjuk el ké nyelmü nket é s azokat a dolgokat, amelyek a ké nyelmü nket szolgá ljá k. Egyesek idegesek lesznek, amikor azt sugalljá k nekik, hogy hagyjon maga mö gö tt minden dolgot, ami
ké nyelmé t szolgá lja. De Krisztus tanı́tvá nyaké nt é ppen erre
hı́v minket. Ez egyszerre kihı́vá s é s tanı́tvá nyi feladat. Jé zus
tanı́tvá nyá nak lenni azt jelenti, hogy ü ljek le a lá bá hoz ú gy,
mint Má ria, Má rta testvé re tette az Evangé liumban. Ugyancsak feladatunk az is, hogy kimenjü nk az emberek kö zé é s meghı́vjuk ő ket Jé zushoz. A
kü ldeté sü nk, hogy kimozdı́tsuk az embereket
a komfortzó ná jukbó l.
A Jé zussal való talá lkozá s aztá n arra vezet, hogy kö vetni akarjuk ő t! Akik megé lté k,
kö zelsé gé t, vá gynak arra, hogy kö vessé k ő t é s
vele legyenek. U& gy, mint a megtisztı́tott fé r i
az Evangé liumban, akit Jé zus a dé monoktó l megszabadı́t. Jé zus megvá ltoztatta az é leté t: bé ké ssé , jó kedvű vé é s boldoggá
tette! Ez az oka annak, amié rt a templomba megyü nk: megtapasztaljuk Jé zust. A templom az a hely, ahol ki vagyunk hı́vva
sajá t é letü nk megvá ltoztatá sá ra. Ahogy vá ltozik az é letü nk,
nö vekszik a vá gy bennü nk: Jé zussal akarunk lenni, mert csak
Vele lehetü nk boldogok. Minden má s javaslat a boldogsá gra,
hamis.

gokat, amiket az U& r tett vele. Tekintet né lkü l arra, hogy milyen mó don hı́v minket tanı́tvá nyoknak, mindanyiunknak
meg kell pró bá lni tö bb idő t tö lteni Jé zus jelenlé té ben a hé tkö znapjainkban. Meg kell pró bá lnunk az Isten jelenlé té ben
maradni, akkor is, amikor a templombó l visszaté rü nk az otthonunkba, a munká nkhoz, a hé tkö znapi é letbe. Jé zus jelen
van a fé rjedben, a felesé gedben, a gyermekeidben. Gondoskodj ró luk é s kö zelı́ts ú gy hozzá juk, ahogy Jé zushoz kö zelı́tené l. Vajon csak hitre van szü ksé gü nk, hogy elfogadjuk, hogy
Jé zus jelen van kö ztü nk most is a mi kö zö ssé gü nkben? Nem!
Jé zus azt mondja, amikor ketten vagy há rman ö sszejö nnek a
nevé ben, velü nk van. Jé zus jelen van.
Jé zus jelen van az Evangé liumban, é s jelen
van az Eucharisztiá ba, a Szent Vé rben é s
Szent Testben. Ez az oka annak, hogy fel kell
ké szü lnü nk arra, hogy ré szesü ljü nk a Szentá ldozá sban. Ha ré szesü lni akarsz a Szentá ldozá sban, el kell menned gyó nni. Legyen ez
kihı́vá s a krisztusi é letben való nö vekedé shez! Az Advent alkalmas idő arra, hogy elkezd ezt a fontos gyakorlatot, hogy rendszeresen gyó nj. A
megbé ké lé s szentsé gé nek rendszeres vé tele azé rt is fontos,
hogy megő rizzü k hó dolatunkat az Eucharisztia felé . Nem lehet az Eucharisztia magá tó l é rtető dő . Az Eucharisztia nem
egy darab kenyé r! Jé zus Krisztus az, aki megadja nekü nk az
ö rö k é letet.

Vé gü l arra biztatlak Benneteket, imá dkozzatok együ tt otthonaitokban, csalá di kö rben is. Mondjá tok kö zö sen a MiJé zus az ö rdö gtő l megszá llottnak nem engedi, hogy vele
atyá nkot, U$ dvö zlé gy Má riá t, vagy bá rmely imá t vagy é neket.
tartson, hanem haza kü ldi. Azt mondja, hogy a vá rosá ban,
Olvassá tok kö zö sen a Bibliá t minden nap 5 percet!
bará tai kö ré ben mondja el mindenkinek azokat a csodá s dol-
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Abbó l indulunk ki, hogy az ember beteljesedé se
November 15-é n egyhá nem má s, mint ö rö mteli kapcsolatban lé t. De A& dá m
zunkban elindult a kará buká sa ó ta az elkü lö nü lé st é ljü k meg ö nmagunkkal, csonyt megelő ző bö jti idő egymá ssal é s az eltá volodá st a Szenthá romsá gtó l. szak, az Advent. Ennek alEz ká oszt, szakadá st eredmé nyez bennü nk é s kaotikus viselkedé st kalmá bó l november 16-á n, szombaton kö zö s imá dsá ggenerá l kapcsolatainkban, é s ha nem gyó gyul meg, az ö rö k pokolba ra é s ké zmű ves foglalkozá sra hı́vtuk a hittanos gyerevezet. Az Isten azé rt adta nekü nk azt a nagy ajá ndé kot, amelyet
keket – csalá djaikkal együ tt. A napot a templomban
„idő nek” nevezü nk, hogy lehető sé gü nk legyen visszaszerezni az kezdtü k Szent Liturgiá val. A kö zö s bö jtkezdő imá dsá g
egysé get. Az egysé g visszaá llı́tá sá nak ú tja pedig az engedelmessé g,
utá n belevetettü k magunkat az adventi ké szü letbe.
vagyis szabad akaratunkkal ö sszhangba kerü lni Istennel, hogy az OR
Amı́g bent sü lt a mé zeskalá cs é s ké szü ltek az adventi
akarata é s a mi akaratunk ö sszhangban á lljon egymá ssal é s azzal, mé csesek, addig a paró kia udvará n a templomunk elé
amit teszü nk. Sok nyelvben az „á ldá s” szó „jó szó (t)” jelent, mint tervezett betlehem csiszoló dott a szorgos kezek kö zö tt.
pé ldá ul a gö rö gben (ευλογι^α), a latinban (benedixitque), vagy a
A napbó l termé szetesen nem hiá nyozhatott a já té k
romá nban (binecuvâ ntare). Vagyis, amikor á ldá st kapunk, az nem
sem, elő kerü lt a csocsó is.
má s, mint „jó szó ”, a jó nak a megfogalmazá sa, az isten akaratá nak
A napot kö zö s ebé ddel zá rtuk.
elfogadá sa, mivel OR maga mondta: „ahol ketten vagy há rman ö sszeJó volt ú jra együ tt lenni!
gyű lnek az é n nevemben, ott vagyok kö zö ttü k” Mt 18,20. A bű n gyaBiró -Ká plá r Má ria
korlatilag engedetlensé g, szé tesé s, é s vé gü l halá l.
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Nagycsaládban – nagy családdal a templomban
Gondolatok a Lisieux-i (Kis) Szent Teréz napra készülve
„Arra a ké rdé sre, hogy mikor kezdő djé k a gyermek zenei
nevelé se, azt talá ltam felelni: kilenc hó nappal a szü leté se
elő tt. Első percben tré fá ra vetté k, de ké ső bb igazat adtak. Az
anya nemcsak testé t adja gyermeké nek, lelké t is a magá é bó l
é pı́ti fel... mé g tová bb menné k: nem is a gyermek: az anya
szü leté se elő tt kilenc hó nappal kezdő dik a gyermek zenei
nevelé se.”
Kodá ly Zoltá n szavai sokunknak ismerő sen csengenek, é s aligha vitatjuk mondanivaló ja igazsá gá t. Ha azt a ké rdé st tenné nk
fel, hogy mikor kezdő djö n a gyermek vallá sos nevelé se, akkor azt vá laszolhatná nk,
hogy legalá bb akkor, amikor a zenei nevelé s, de mé g jobb, ha elő tte. Mondjuk, egy
generá ció val é s kilenc hó nappal…
Bá r az idé zetben az anyá t emlı́ti Kodá ly,
a vallá sos nevelé s eseté ben nagyon fontos,
hogy mindké t szü lő é s nagyszü lő ré szt vegyen ebben. Mikö zben csalá dunkkal
(nagyszü lő k, gyermekek, unoká k) a Lisieux-i (Kis) Szent Teré z napra ké szü ltü nk, ennek a ké rdé snek kü lö nbö ző né ző pontjait vitattuk meg.
Megké rdeztü k iskolá s gyermekinket, hogy mi az Eucharisztia. Rö gtö n felelté k, amit a hittan ó rá kon tanultak: „Jé zus
Krisztus való sá gos teste é s vé re a kenyé r é s a bor szı́ne alatt.”
A vá lasz pontos, (talá n mi felnő ttek nem is tudtuk volna ilyen
szé pen é s szabatosan megfogalmazni) de vajon mitő l vá lik
é lő vé a lecke?
U& gy, ha mindannyian (gyerekek, szü lő k, nagyszü lő k) ott
vagyunk a Szentmisé n, Szentá ldozá shoz já rulunk, együ tt
imá dkozunk é s otthon is é ljü k az Igé t. Vagy legalá bbis megpró bá ljuk. Ha a gyermek ebbe szü letik bele, ez az é letforma
vá lik szá má ra termé szetessé . Kö nnyű -e ú jszü lö tt babá val,
vagy aká r egy-ké t é ves kisgyermekkel templomba já rni – kü -

lö nö sen, ha az idő já rá s is zordabbra fordul? Nem fá znak-e
meg? E& s mi lesz a vasá rnapi ebé ddel? Nos, kö nnyű nek nem
kö nnyű feladat; igé nyel né mi szervezé st, de ha mi megteszszü k, amit meg tudunk, akkor Jé zus is „besegı́t”. Minden kialakul, minden meglesz – mé g a vasá rnapi ebé d is (amit szinté n
a nagyszü lő kkel együ tt ké szı́tü nk é s kö ltü nk el).
Ha nem já rná nk Szentmisé re minden vasá rnap, é s nem
já rulná nk Szentá ldozá shoz, hitü nk ellaposodna. U& gy já rná nk,
mint az otthon sportoló k. Bizonyá ra sokan vagyunk, akik ú jé vkor elhatá roztuk, hogy minden nap fé l ó rá t edzü nk otthon.
Talá n veszü nk hozzá sportcipő t é s ké zi sú lyzó kat. Talá n mé g
egy szobabiciklire is beruhá zunk. Ké t hé tig
minden nap betartjuk fogadalmunkat, de
aztá n keressü k a kifogá sokat. A cipő lassan
kikerü l a fé szerben lé vő szekré nybe, a sú lyzó bó l ajtó tá masz lesz, a szobabiciklibő l meg
tö rö lkö ző szá rı́tó … Kö zö ssé g né lkü l nem
nagyon megy a sport, kö zö ssé g né lkü l – é s
fő leg csalá di kö zö ssé g né lkü l – nincs hitgyakorlá s.
A Szentsé gimá dá son való ré szvé tel má sfé le
talá lkozá s Jé zus Krisztussal, mint a Szentá ldozá s. Gyerekek szá má ra sokkal nehezebben é rthető , mint a
Szentmise, melynek ré szeit má r jó l ismerik, ı́gy az Eucharisztia ilyen mó don való tiszteleté n mé g nem voltunk. A Lisieux-i
(Kis) Szent Teré z nap alkalmá bó l azonban nagyon szé p gondolatokat hallhattunk errő l.
A Szentsé gimá dá sra való hı́vá s sokfé leké pp tö rté nt. Van,
akit a taizé i zará ndoklat benső sé ges hangulata fogott meg, é s
vá gyott itthon is hasonló csendre. Van, aki a Szentmise utá n
ké ső n kapcsolt é s vé letlenü l „ott ragadt”, é s van, aki ebben a
csendben é rezte elő szö r Isten kö zelsé gé t.
Elő szö r talá n elkalandoztak a gondolatok, aztá n sokadik
alkalommal Isten vé gtelen é s felszabadı́tó csendje bekö ltö zö tt a szı́vekbe, é s csak egyetlen é rzé s maradt: „Uram, jó nekünk itt lenni!”
„BH”

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
Missziósok zarándoklata Budapestre
Szeptember 21-é n a misszió s gyermekekkel, szü leikkel é s a helyi kö zö ssé g tagjaival, autó busszal Budapestre zará ndokoltunk. Utunk cé lja az volt,
hogy ré szt vegyü nk a Szent Gyermeksé g Mű vé nek X. szü leté snapja
alkalmá bó l rendezett orszá gos talá lkozó n. A nap kezdő programja a
Szent Istvá n Baziliká ban egy ü nnepi
szentmise volt Erdő Pé ter bı́boros
atya celebrá lá sá val. A mise utá n
lehető sé g nyı́lt arra, hogy aki szeretné kicsit jobban megismerni a szé kesegyhá zat, beté rjen, kö rbesé tá ljon, megcsodá lja vagy imá dkozzon.
Egy kö zö s ebé det tartottunk a mindenki á ltal hozott inom szendvicsekbő l. Majd dé lutá n a ré sztvevő kb. 600 fő vel elindultunk a
Parlamenthez. A makó i csoport vezette a vé gelá thatatlan sort.
A gyerekeknek nagy é lmé ny volt, hogy rendő ri felvezeté ssel
tehettü k meg az utat az Orszá ghá zhoz. Egy komoly biztonsá gi
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ellenő rzé s utá n beté rhettü nk, hogy kö rbesé tá ljunk, s orszá gunk első szá mú é pü leté nek legfontosabb termeit megismerjü k. Kaptunk egy rö vid, de tartalmas ismertető t az adott helyisé grő l, é s az ott elhelyezett ereklyé krő l vagy má s tá rgyakró l. A nap egyik kü lö nleges é lmé nye
volt lá tni a Szent Koroná t. Solté sz
Mikló s á llamtitká r ú r gondolatai jó
ú travaló ul szolgá ltak. A napot a
nemzeté rt elmondott kö zö s imá dsá ggal zá rtuk. Hazafele ú tra ké szü lt
egy kis kvı́z, melyet mindenki nagy
lendü lettel tö ltö tt ki, idő s, iatal,
gyerek, kortó l fü ggetlenü l. A dı́jazá s
é dessé g volt, melyet Szonja é s Dó ri
nyert.
O$ rö m volt ré szt venni e nemes esemé nyen, lá tni a sok gyermeket,
akiknek a szı́ve tele van misszió s
lendü lettel. Há lá sak vagyunk Istennek, hogy ré szesei lehettü nk.
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Szabó ki Melinda
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sá gró l. – A zsidó sá g a nő kkel kapcsolatban kemé ny á llá spontot gyakorolt, amit Jézus változtatott meg. A Szűzanya védelme nekünk, magyaroknak azért is fontos, mert Szent István
A makói görögkatolikus templom felszentelésének évhelyezte és ajánlotta ebbe országunkat, és amely véd bennünfordulójára emlékeztek október 6-án, vasárnap délelőtt. ket ma is – emlé keztetett a beszé dé ben.
A búcsús Szent LiturgitátGorcsa
György tokaji esperes vezette, aki
Az alkalommal kapcsolatban szecsaládjával egy fát is elültetett a
mé lyes é lmé nyt is felidé zett az atya,
szertartás után.
aki nyolc é vesen é lte á t a telepü lé s
1970-es á rvizé t. – EL desanyá m a
A telepü lé s gö rö gkatolikus templomá helyi vasútállomáson volt forgalmi
nak bú csú ja az Istenszü lő Oltalmá nak
szolgálattevő, és amikor a Maros a
ü nnepé n van. Eredete a 900-as é vek
híd megmaradását fenyegette, tíz,
elejé ig nyú lik vissza, amikor Konstankövekkel megrakott vagont állíttatiná polyt veszé ly fenyegette é s a latott rá. Ennek köszönhetően nem
kossá g a templomban imá dkozott a
sodorta el az árvíz – idé zte fel.
megmenekü lé sé ért. – A szertartá s
Gorcsa Gyö rgy 14 é ves korá ig é lt a
közben Mária karjait széttárva, azon palástját tartva jelent
vá rosban, ahol a Bartó k iskolá ban tanult, majd a szegedi Tö meg és védte meg a közösséget és a várost. Erre emlékezve,
mö rké ny gimná ziumban é rettsé gizett ü tő s szakon. Ezutá n
október elején a hívek felekezettől függetlenül, együtt imádfelvé telizett a teoló giá ra, ahol a zene irá nti é rdeklő dé sé t is
koztak Makóért és csoportjainkért – tá jé koztatott Biró Istvá n tová bb mé lyı́thette. Makó ra é vente hazalá togat, é s a mostani
paró kus.
ü nnepen a csalá djá val egy dió fá t is elü ltetett a templomkertVasá rnap pedig a gö rö gkatolikus tempben. Az akció a magyar gö rö gkatolikus
lom felszentelé sé nek é vforduló já t ü nneegyhá z á ltal hirdetett programhoz kappelté k, ami hivatalosan októ ber 1-je. –
csoló dik, amely ebben a hó napban indult el, é s aminek cé lja a kö rnyezet
Érdekesség, hogy ez a régi kalendáriumi
vé delme, megő rzé se é s é lhető bbé té tedátum az új naptár szerint éppen októle. A „Zö ldı́tsü k vissza Fö ldü nket” neber 13-ára, tehát pont a mai napra esik.
vet viselő kezdemé nyezé s má jus 21A búcsúnkat tehát akkor tartjuk, amikor
é ig, a mennybemenetel ü nnepé ig tart.
őseink bemutatatták az első Szent LiturA templom cı́mü nnepe a Szent Liturgigiát – mondta ö rö mmel a
á t kö vető en kö rmenettel é s szeretetgö rö gkatolikus egyhá zkö zsé g vezető je,
vendé gsé ggel zá ró dott.
aki a 241. é vforduló szó noká nak a makó i szá rmazá sú Gorcsa Gyö rgyö t ké rte fel. A tokaji esperes
Szabó Anita
bibliai pé ldá k alapjá n beszé lt Má ria oltalmá ró l é s az anya-

Fát is ültettek a görögkatolikus búcsún

Egy könyv Egy oltás - Afréka

kat is gyű jt majd, hogy ú jra visszaté rhessen é s gyó gyı́thasson.
Tö ltsü k együ tt ezt az adventi esté t!
12 é vesen dö ntö tte el Dr. Fodor Ré ka
há ziorvos, hogy ha majd felnő , misszió s Idő pont: 2019. december 11. 17 ó ra
orvos szeretne lenni. Hosszú é s gö rö n- Helyszı́n: Makó , Korona Szá lló dı́szterme
gyö s ú t vezetett á lma megvaló sı́tá sá hoz. A program a KE& SZ makó i csoportjá nak szervezé sé ben, Makó
Vá ros O$ nkormá nyzatá nak tá mogatá sá Idő rő l idő re visszaté r Afriká ba, hogy az
val való sulhat meg.
ö sszegyű jtö tt pé nzzel segı́tsé g az ott
é lő k gyó gyulá sá t. A csapat tagja Dr.
A szervezők
Csó kay Andrá s is.
A legutó bbi alkalommal 10 napot a
„Afriká ban semmifé le tá rsadalombiztocsoporttal tö ltö tt Ré ka 16 é ves lá nya
sı́tá s nincs, az emberek csak a legvé gső
esetben, vagy inká bb azutá n mennek
is. Egy rö vid ré szlet a visszaemlé kezé orvoshoz. A malá ria elleni gyó gyszer tı́z
sé bő l, amely a b-n olvasható :
dollá r, a CT szá z dollá r, betegsé g eseté n
„Tanulnunk kell ezektő l az emberektő l.
a csalá dok teljesen eladó sodnak, amit
Tü relmet, szeretetet, elé gedettsé get é s
soha nem tudnak tö rleszteni. Ezé rt sokboldogsá got. Há lá s vagyok a szü leimszor inká bb vará zsló hoz fordulnak,
nek, hogy ilyen ú ton vezetnek, é s ennyi
mint orvoshoz.”
mindennek lehetek ré szese á ltaluk. Az
„A hitem nö vekedé sé ben nagy szerepe van annak, ahogyan a
alapı́tvá nyunknak szü ksé ge van ezekre a kisebb é s nagyobb
nigé riaiak vagy az ugandaiak viszonyulnak a szenvedé sekhez. Engem é s Andrá st jobban megviselnek ezek, mint ő ket. tá mogatá sokra, hogy tová bb fejlő dhessen, é s az itteni csodá latos embereknek tudjon segı́teni. Fantasztikus é rzé s lá tni,
E& lő , való di hitü k van… gyakran a vé gstá diumban lé vő beteahogyan Anya gyermekkori á lma hogyan nö vi ki
gek eseté ben is é n rosszabbul é reztem magam...”
magá t é s mennyi é s mennyi embert inspirá l, beleRé ka December elejé n té rt haza a legutó bbi misszió já ró l.
é rtve engem is. OR ö rö kké a pé ldaké pem lesz.”
Feltö ltő dve, é lmé nyekkel gazdagon é rkezik Makó ra, hogy
lelkesı́tsen é s erő sı́tse a jó ba vetett hitü nket, é s adomá nyoBı́ró Istvá n paró kus

HÁLAADÁS

J ELENLÉT

K Ü LD ET ÉS

Októ ber 18-á n, pé nteken 9 ó rá tó l mi is bekapcsoló dtunk az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért programba.
Októ ber 19-é n, szombaton, este 7 ó rakor Bibliaó rá t tartott Hedvig nő vé r a
rendhá zban.
Októ ber 21-é n, hé tfő n Bı́ró Istvá n atya elő adá sá ra kerü lt sor az Egyhá zi Iskola nagytermé ben Egy parányi élet kezdete cı́mmel.
Októ ber a Szű zanya hó napja. Minden nap a szentmisé k elő tt fé l ó rá val imá dkoztuk a ró zsafüzért különböző szándékokra.
FIDELIS NŐVÉR
Októ berben elkezdő dö tt a felnő tt hittan (katekumen csoport). Pé ntekenké nt 19 ó rá tó l vá rPERUI GYEREKEKKEL
juk a szentsé gekre ké szü lő ket, de mindazokat a felnő tteket is, akik meg szeretné k ismerni
hitü nk igazsá gait.
November 1-é n, Mindenszentek ü nnepé n é s 2-á n, Halottak napjá n egyará nt 15 ó rakor mutatunk be szentmisé t a temető ká polnában. Mindkét napon 14 órától sírszentelésre van lehetőség.
November 2. vasá rnapjá n a perselyadomá nyokat egy sú lyos beteg kis iú mű té tjé nek kö ltsé geire gyű jtö ttü k.
November elejé n az ú jszegedi Szent Erzsé bet templomban, a szentmise utá n Zoltá n atya elő adá st tartott az Eucharisztia té má já ban.
November 17.-é n, vasá rnap a perselyadomá nyokat az orszá gos Caritas cé ljaira tová bbı́tottuk.
November 18.-á n folytató dott az Egyhá zi Iskola bioetikai elő adá ssorozata. Bı́ró Istvá n gö r. kat. paró kus atya té má ja az abortusz volt.
November 21.-é n, a Má ltai esté k első elő adá sá n Bı́ró Istvá n gö rö gkatolikus atya az A& dventre é s annak ö rö mteli zá rá sá ra ké szı́tette fel a hallgató sá got.
November 23.-á n, szombaton a NEK-ké szü let jegyé ben mi is bekapcsoló dtunk az orszá gos szentsé gimá dá sba.
Krisztus Kirá ly ü nnepé n kerü lt sor a há zaspá rok megá ldá sá ra. Az ü nnepi szentmisé t Serfő ző Levente, pü spö ki helynö k mutatta be. Kö szö net mindenkinek a há zaspá rok misé je elő ké szı́té sé ben nyú jtott segı́tsé gé rt!
November 30-á n, szombaton vá rtuk a csalá dokat adventi koszorú ké szı́té sre é s ké zmű ves foglalkozá sra a makó i plé bá niá kra.
Az esti szentmisé ben megá ldottuk a koszorú kat. Advent vasá rnapjain a 9 ó rai szentmisé k kereté ben a plé bá nia egy-egy közössége gyújtja meg a koszorú aktuális gyertyáját.
December 1-jé n, advent első vasá rnapjá n, a 9 ó rai szentmise utá n vá lasztjuk meg a kö vetkező ö t é vre az ú j egyhá ztaná csot.
Advent minden hé tkö znapjá n rorate szentmisé ket tartunk Belvá roson. Kezdé si idő pontja reggel 6 ó ra. A kis ká polná ban
nem lesznek hé tkö znapi misé k. A hé tfő i é s a pé nteki szentsé gimá dá s reggel fé l 6-tó l lesz.
Elkezdtü k tartó s é lelmiszer gyű jté sü nket rá szoruló csalá dok szá má ra. Ké rjü k, hogy CSAK cukrot, szá raz té sztá t é s konzervet
ajá nljunk fel! Hatá ridő : dec. 15.
December 7.-é n, szombaton este 6 ó rakor kerü l sor a Vá rosi Vegyeskar é s a lugosi kó rus adventi hangversenyé re templomunkban. December 8-á n, a 9 ó rai misé ben é rkezik hozzá nk a Mikulá s. Szeretettel vá rjuk a gyerekeket.
A kö vetkező é vre is megrendelhető az Adoremus, melynek elő izeté se egy é vre 6000 Ft. Aki szeretne rendelni, ké rjü k, a sekrestyé ben izesse be az á rá t dec. 15-ig. Az elő izeté shez legalá bb 10 jelentkező szü ksé ges.

Görögkatolikus liturgikus rend
December 08-á n vá rjuk a Mikulá st
December 11-é n 17 ó rakor Afré ka a Koroná ban a KE& SZ szervezé sé ben
December 24-é n é jfé lkor Szent Liturgia
December 25-é n 10 ó rakor Szent Liturgia
December 26-á n 8.30 ó rakor Szent Liturgia
December 31-é n 8.30 ó rakor Szent Liturgia
Januá r 01-é n 10 ó rakor Szent Liturgia
Vasá rnap7.30 ó rá tó l Reggeli Istentisztelet, 8.30 ó rá tó l Szent Liturgia
- Tomi, hol tö ltö tted a té li szü netet?
– Ké t napot a hegyekben,
sı́tá borban.
– E& s a tö bbit?
– Gipszben.
- Apu, ismerek egy té li zö ldsé get!
– Na ne! E& s melyik az?
– A sı́paradicsom!
- Mit kiabá l a nyú l, amikor megtá madja
a hó embert?
– Ide a ré pá t, vagy hozom a hő sugá rzó t!
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Római katolikus adventi
programok
Hajnali misé k hé tfő tő l pé ntekig 6 ó rakor Belvá roson.
dec. 5., csü tö rtö k 10h: a Mikulá s é rkezé se U& jvá ros
dec. 7., szombat 18h: Adventi kó rushangverseny - Belvá ros
dec. 8., vasá rnap 9h: a Mikulá s é rkezé se - Belvá ros
dec. 15-ig tartó s é lelmiszer gyű jté s: csak cukor, té szta, konzerv.
dec. 24., kedd 15h: a betlehemi lá ng kiosztá sa Belvá ros
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