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Nagyböjt

„Az Úr azt akarja, hogy egy nép legyünk, együtt legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál minket egyedül!” (Ferenc pápa)
Sokakért vagy mindenkiért?
Tavaly volt tı́z esztendeje, hogy a szentmise szö vegé ben az
á tvá ltoztatá s (szerzé s) szavait az illeté kes vatiká ni bizottsá g
javaslatá ra tö bb orszá g pü spö ki kara, ı́gy a magyar
is, megvá ltoztatta. Hazá nkban 1990-ig a szö vegben
„sokaké rt”, ’90-tő l 2009-ig „mindenkié rt”, majd
2009 ó ta ismé t „sokaké rt” szerepel. Arinze bı́boros,
a vatiká ni á llá sfoglalá st kö zzé tevő Istentiszteleti é s
Szentsé gi Kongregá ció prefektusa arra ké rte az
illeté kes pü spö ki karokat, hogy magyará zzá k meg a
hı́veknek a vá ltoztatá s oká t. Egyeté rtek egykori
taná rommal, Nemeshegyi Pé ter jezsuita dogmatika
professzorral, hogy ez a magyará zat a mi há zunk tá já n nem
tö rté nt meg. Vagyis mind a mai napig nem tudjuk
pontosan – sem mi, papok, sem pedig a szentmisé ken ü lő hı́vek – , hogy mi volt az oka a vá ltoztatá s
bevezeté sé nek. Pró bá ljunk utá na já rni!
Elő szö r is azt kell lá tnunk, hogy az egyhá zban nem
szü letnek gyors é s kö nnyű vá laszok a kü lö nbö ző
tanbeli ké rdé sekre. Sok-sok keresé s, vita, né ző pontok ü tkö zteté se á ll egy-egy hitbeli meggyő ző dé s
kikristá lyosodá sá nak há tteré ben. Jé zus Krisztus
istensé gé nek é s embersé gé nek mibenlé té n pé ldá ul
mintegy 300 é ven á t vitatkoztak a pü spö kö k é s
teoló gusok, amı́g megtalá ltá k é s rö gzı́tetté k a
megfelelő kifejezé seket. Ahhoz is é vszá zadok
kellettek, hogy az egyhá z vé gleges dö nté st hozzon a Szentlé lek szá rmazá sá nak ké rdé sé rő l:
vajon az Atyá tó l vagy az Atyá tó l é s a Fiú tó l szá rmazik? Az a té ny pedig, hogy Ró ma elő bb engedé lyezte, majd pedig ú gymond helytelenı́tette a
„mindenkié rt” szó haszná latot, é kes pé ldá ja annak, hogy az
é vtizedek mú lá sá val má s idő k má s pá pá i é s pü spö kei má ské nt lá tjá k, má ské nt hangsú lyozzá k ugyanazt az igazsá got. Ez
a magyar pü spö kö kre is igaz. (Emlé kezzü nk vissza, hogy csak

a mi é s szü leink é leté ben há nyszor vá ltozott a Miatyá nk, a
Hiszekegy vagy aká r az U= dvö zlé gy Má ria imá dsá gok hivatalos magyar szö vege. A nyelv é s a kultú ra vá ltozá sá val ú j é s ú j
é rtelmezé sekre, ú j hangsú lyokra van szü ksé g. N.B.
Az olasz é s né met pü spö ki kar megmaradt a per
tutti ill. für alle - mindenkiért, a francia püspökök
pedig a pour la multitude - a sokaságért fordítás
mellett.) Ez lehet tehá t az egyik magyará zat.
Hangsú ly – rendkı́vü l fontos ö sszetevő je a kereszté ny gondolkodá s é s praxis ké t é vezredes tö rté neté nek. Nyugat é s kelet, é szak é s dé l kereszté ny kö zpontjai az é vszá zadok alatt egy-egy hitigazsá g kapcsá n jó ré szt ugyanarró l beszé ltek, ugyanazt is é rtetté k alatta, csak é ppen má ské nt fejezté k ki, mert
má s kulturá lis é s tá rsadalmi, tudomá nyos vagy é pp
Dilozó Diai há tté r é s kö zeg hatá rozta meg ő ket. Vegyü nk egy profá n pé ldá t: a termé szeti né pekné l,
né há ny afrikai orszá g kezdetlegesebb, tö rzsi tá rsadalmá ban, ahol mé g ma is mindenhová gyalog é s
szamá rhá ton jutnak el az emberek, teljesen má st
jelent a pontossá g fogalma, mint a fejlett, nyugati
tá rsadalmakban, ahol a pá lyaudvarokra vagy é pp
repü lő terekre egy ó ramű precı́zsé gé vel é rkeznek a
já ratok. IEgy van ez a „sok” é s a „mindenki” kifejezé sekkel is. Má s kö zegben má st é rtenek alatta,
má s-má s hangsú llyal haszná ljá k. Vannak ugyanis nyelvek – s ilyen a Szentı́rá s eredeti, ará m
nyelve is – , melyekben a „mindenkit” ú gy fejezik ki, hogy „az a sokasá g ott”. A hangsú lyvá lasztá s – mint minden fordı́tá s – egyben tehá t é rtelmezé s is. Szé p pé ldá ja mindez az egyhá z egyetemessé gé nek, az „egy hit, sok teoló gia” elvé nek, mely – lá m! –
mé g a legszentebb cselekmé ny szavaiban, a szentmise kü lö nbö ző nyelvű fordı́tá saiban is megnyilvá nul.
(Folytatás 2. oldalon)

Az Eucharisztia és a gyónás két szorosan egymáshoz kapcsolódó szentség. Ha az Eucharisztia – szentsé gileg
megö rö kı́tve – jelenvaló vá teszi a Kereszt megvá ltó á ldozatá t, ez azt jelenti, hogy szü ntelenü l elvá rja a megté ré st, a szemé lyes vá laszt a buzdı́tá sra, amellyel Szent Pá l fordult a korintusi kereszté nyekhez: „Krisztus nevé ben ké rü nk titeket: bé ké ljetek meg Istennel” ( Kor 1, ). Ha pedig egy kereszté ny sú lyos bű n terhé t hordozza a lelkiismereté ben, ahhoz, hogy az eucharisztikus AE ldozatban teljesen ré szesedhessen, kö telező vé vá lik szá má ra a bű nbá natnak a gyó ná son keresztü l vezető ú tja.
(II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 37.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
(Folytatás az 1. oldalról) Ha tehát hangsúlyokról van szó, akkor
mi volt az oka a 2009-es magyarorszá gi hangsú lyvá ltá snak?
Tartok tő le, hogy sem teoló giai, sem etimoló giai há tteret nem
kell keresnü nk mö gö tte. Inká bb gondolhatunk arra, hogy a
rendszervá ltá s idő szaká ban pü spö keink a „mindenkié rt” bevezeté sé vel nyitni szerettek volna azok felé , akik (ú jra) é rdeklő dni kezdtek a hit é s az egyhá z irá nt. A 2009-es vá ltoztatá s
oka ennek é pp ellenkező je lehetett: lá tvá n, hogy nem é rkezett
el a Ká naá n, hogy a vá rva-vá rt egyhá zi fellendü lé snek nagyobb volt a fü stje, mint a lá ngja, hogy nem tö rté nt gyö keres
egyhá zi megú julá s, hogy á ltalá nos gyakorlattá vá lt a gyó ná s
né lkü li á ldozá s, mintegy Digyelmezteté sü l ú jbó l visszaté rtü nk
a „sokaké rt” fordı́tá shoz. Egyhá zmegyé nk felelő s vezeté sé vel
megbı́zott szemé ly papi rekollekció n elhangzott egyik elszó lá sa is ezt tá masztja alá : azé rt dö ntö tt ı́gy a pü spö ki testü let,
hogy ne já ruljanak szentá ldozá shoz olyan sokan! Vagyis ha a
né p a szentmisé n azt hallja, hogy „mindenkié rt”, zokszó né lkü l
felá llnak, é s kimennek á ldozni. Ha „csupá n” annyit hallanak,
hogy „sokaké rt”, kevesebben teszik meg ugyanezt. UE gy tű nik
tehá t, hogy kis magyar egyhá zunkban ismé t felszı́nesen akartunk megoldani egy olyan problé má t, amelynek teljesen má shol van a gyökere. A címben szereplő, egymást kizáró értelmű ké rdé sfeltevé s haszná lata helyett pró bá ljuk meg inká bb
é rtelmezni é s szı́vü nkhö z kö zelı́teni a fenti fogalmakat, megé rteni, hogy mi mit jelent, s mindazt mié rt ú gy haszná lja az egyhá z. Erre teszek kı́sé rletet a hú své ti szá mban.
Zoltán atya

Számomra az Eucharisztia…
Nekem az Oltá riszentsé g magamhoz vé tele az é let legfontosabb,
legtartalmasabb ajá ndé ka. Kimerı́thetetlen kincs.
Mió ta magamhoz veszem, minden egyszerű bb, kö nnyebb.
Derű vel viselem a napi é let sorá n elé m kerü lő problé má kat,
nyitott szı́vvel fogadom a rá m bı́zott feladatokat, hisz é rzem,
van tá maszom. Nem vagyok magam. Bennem munká lkodik a
Szentlé lek ereje.
Rudischné Bertus Mó nika

A SZENTMISE (XVI.
RÉSZ)- ISTEN BÁRÁNYA
(AGNUS DEI)
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.
Mint a Kyrie é s a Sanctus, ú gy
az Agnus Dei is a né p é neke,
de ellenté tben az elő bbi kettő vel, itt nincs szó termé szetszerű leg a pap bekapcsoló dá sá ró l, hisz alatta vé gzi a kenyé rtö ré st, azutá n pedig az

á ldozá s elő tti ké szü leti imá t
mondja. Az é neket a kó rus
vagy ká ntor vezeti. Esetleg a
né p imá dkozza.
A ró mai rı́tusba I. Sergius
pá pa vezette be az Agnus Dei
é neklé sé t a kenyé rtö ré s alatt
a VII. szá zadban. Ró má ban
addig csendben tö rté nt a kenyé rtö ré s szertartá sa. A kö zé pkorban (X. szá zadtó l) a
há rom vá lasz (irgalmazz nekü nk) kö zü l a harmadik megvá ltozott (adj nekü nk bé ké t),
mert má r nem a kenyé rtö ré st,
hanem a bé ke rı́tusá t kı́sé rte.
O= sszeá llı́totta:
Szű cs Tamá s

Az a legfontosabb, hogy erő sı́tsü k egymá s hité t, mert ha
tudom, hogy nem vagyok egyedü l a hitemmel, az engem is
erő sı́t – fogalmazott Fá bry Korné l atya. A kongresszussal
ö sszefü ggé sben elmondta, elő szö r is Krisztust szeretné nk
imá dni é s megdicső ı́teni, má sodszor szeretné nk megerő sı́teni a katolikusokat az Eucharisztiá ba vetett hitü kben, a harmadik
egy tanú sá gté tel a vilá g felé Isten szereteté rő l, a negyedik pedig az
evangelizá ció , ami illeszkedik Ferenc pá pa szá ndé kaiba, miszerint ki
kell menni a falakon kı́vü lre, elmondani az ö rö mhı́rt, hiszen az egyhá z é pp a misszió é rt van. A kongresszus fő titká ra hangsú lyozta,
hogy a katolikusok mellett minden jó szá ndé kú embert szeretettel
vá rnak a kongresszusra, egyú ttal felhı́vta a Digyelmet a regisztrá ció
fontossá gá ra is, amit az iec2020.hu honlapon lehet megtenni.

Egyházmegyei örökimádás a 2020-as évben is!
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros
kora legmodernebb gyó gyá szati eszkö zeivel szerelt fö l.
Sebé szké nt fő leg szemmű té teket vé gzett. A szegé nyeket
ingyen kezelte, lá tta el orvossá ggal, a nincsteleneket
pedig ruhá val é s pé nzzel is tá mogatta. EE leté ben mintegy
30.000 szemmű té tet vé gzett.
Legfő bb segı́tsé ge a felesé ge, Coreth Má ria Teré zia volt.
11 gyermekü k szü letett.
Naponta elimá dkozta latinul Szű z Má ria kis zsolozsmá já t, csalá djá val
má ra
EE leté nek fő voná sai: alá zat é s ö nfelá ldozá s. A legnehezebb munká kat együ tt szentmisé t hallgatott, este ró zsafü zé rt imá dkozott. Csalá dtagjaival belé pett a ferences harmadrendbe.
vá llalta, a legrongyosabb ruhá kat vá lasztotta. Kirá lyi fé rjek helyett,
Operá ció elő tt é s alatt mindig imá dkozott, s gondoskodott betegei
Krisztus jegyese lett. Bö jtö kkel, vezeklő ö vekkel gyö tö rte magá t
lelki gondozá sá ró l is.
1270-ben halt meg. 1943-ban avatta szentté XII. Pius pá pa.
Tö bb magas kitü nteté st kapott, de legkedvesebb kincse a Má ria
kongregá ció s é rme volt, melyet halá los á gyá n Lá szló Diá ra bı́zott.
BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ (1870-1931)
OQ si magyar fő nemesi csalá d sarja. A jezsuitá kná l nevelkedett. 1900- Betegei é s szegé nyei há rom napon á t vé gelá thatatlan sorokban vonultak el koporsó ja elő tt. Holttesté t Né metú jvá ron helyezté k nyugaban orvosdoktorrá avattá k.
Kó rhá zat lé tesı́tett a kö pcsé nyi é s kö rmendi kasté lyá ban is, melyeket lomra. Halá la utá n egyre nő tt az irá nta való tisztelet, é s sokan imá dkoztak kö zbenjá rá sá é rt. 2003-ban avattá k boldoggá Ró má ban.

A MISSZIÓS KERESZT MAGYAR SZENTJEI

(Akiket januárban és februárban ünneplünk)
Árpád-házi Szent Margit (1242-1270)
IV. Bé la é s Laszkarisz Má ria leá nya. 1242-ben, Dalmá ciá ban szü letett. Szü lei fogadalma alapjá n, é leté t Istennek
szentelté k- kolostorba kerü lt. Domonkos nő vé rek nevelté k. Apja a Nyulak-szigeté n kolostort é pı́ttetett szá -
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„Több volt Ő, mint egyszerű, halandó ember...
jóval több!”
Ké szü lü nk az idei passió ra
Az utó bbi é vekben Jé zus szenvedé stö rté neté t igyekszü nk a
templom kö zö ssé ge szá má ra
á té lhető vé tenni, hogy való ban megé lhessü k mindannyian hú své t feltá madá sá nak titká t.
Ehhez a Reiszné Suriná s Piroska á ltal vezetett Szent Istvá n IDjú sá gi EE neké s Zenekar szolgá lata adja a tartalom elmé lyı́té sé t szolgá ló zeneszó t.
A passió já té k mint szı́ndarab szö vegkö nyvé t leginká bb evangé liumi alapon ı́rjuk, é s tö bb kö zö ssé g Diatal diá kcsoportja is ré szt vesz az elő adá sban. Kö szö net illeti Kiss Jó zsef hitoktató kollé gá t, hiszen azon tú l, hogy ő
is já tszik a darabban (Nikodé mus), az ő kö zé piskolá s diá kjai adjá k a szereplő k szinte felé t. Ez jó kö zö ssé gé pı́tő , ill. -formá ló eszkö z, amit é rdemes
kihaszná lni.
Rajtuk kı́vü l Zoltá n atya felké rt az egyhá zkö zsé gbő l is erre vá llalkozó ,
tettreké sz tagokat, akik szı́vesen együ ttmű kö dnek, illetve kö zremű kö dnek darabunkban.
Az elő adá st ebben az é vben nemcsak a templomi té rben lá thatja majd a
nagykö zö nsé g, hanem ké t ı́zben a Hagymahá z is helyet biztosı́t a darab
megjelenı́té sé hez. Nyilvá nvaló az evangelizá ló szá ndé k: szeretné nk, hogy
miné l tö bb emberhez elé rhessen az U= zenet, ı́gy egy 21. szá zadi keretbe
helyezzü k a tö rté netet, de ez legyen meglepeté s! A technikai há tté ren a
SZIGNUM nyolcadikos Diú csapata nagy ö rö mmel dolgozik.
Mindig nagy ö rö m ez a megkeresé s, az idé n is ö rö mmel mondtam igent
Zoltá n atya felké ré sé re, mert hiszen a sok munka mellett ö rö met jelent a
kö zö s együ ttlé t, é s az, hogy elvihetjü k, kö zelebb vihetjü k Jé zust é s a feltá madá s titká t azokhoz, akik erre fogé konyak.
A passió tö rté net mindenkihez szó l: a legkisebbektő l a legidő sebbekig,
né há ny kö nnyed jelenet ellenpontozza ugyan a fá jdalmas
keresztrefeszı́té s jeleneté t, de mindenekelő tt igyekszü nk hitelesen á tadni az evangé liumi tartalmat.
Mé szá ros Ildikó , a darab rendező je

1.

jelenet: A százados felmondó levele Pilátus számára

Helyszín vetítve: Oszlopcsarnok Pilátus szobájában
Kellékek: Ambó (Hagymaház), tekercs, trónus +
kisebb szék szembe (palást, tekercs erre kerül)
A százados írja felmondását
Százados: (monológ – várja Pilátust) Na, ezzel
megvagyok. Dá tum alá ı́rá s: a tavaszi Niszá n
hó nap 30. napjá n Septimus Levicus, a 33. ró mai
lé gió szá zadosa (Próbálja, hogyan adja be a felmondását)
Tehá t szé thajtom a tekercset… (beleolvas) Nem
szitkozó dott, nem á tkozó dott, nem kiá ltott
bosszú é rt fá jdalmá ban.
Pedig é n biztos ká romkodtam volna az ő helyé ben… (olvasva) fö ldrengé st é rzé keltem (kinéz) mintha nem ebben a vilá gban lettem volna… Lá ttá l má r ilyet, Helytartó ? Tö bb
volt, mint egyszerű , halandó ember, jó val tö bb...
(Berohan Pilátus)
Pilátus: Itt vagyok má r vé gre! Mondd, mit
akarsz?
Százados: Helytartó , nem csiná lom tová bb!
Pilátus: Mi van? Mirő l beszé lsz, Szá zados?
Százados: A ná zá retirő l van szó …
Pilátus: Az a vá ndorpró fé ta, ó , má r tö bbszö r is
talá lkoztam vele…
Százados: Most tö bbrő l van szó ! Meghalt.
Pilátus: EE s? Keresztre kü ldtem – a né p ó hajá ra.
Ennyi. Kint vá rnak a fő papok. Mit akarsz mé g?
Százados: Vé geztem! Tö bb volt ő , mint egyszerű , halandó ember, jó val tö bb... (Százados el)
Pilátus: (utánakiált) Szá zados! Szeretné m hallani, mi tö rté nt való já ban…

23-24 centit kell kivennü nk, arra kerü l majd 3-4 cm homok, amit
tö mö rı́tü nk, ezt kö veti 5 cm-nyi szerelő beton, a bitumenes szigetelő Tervek szerint halad a makói Szent István király Plébániatemp- ré teg, az ö t centis hő szigetelé s, a hé t cm té rhá ló val vasalt aljzatbelom padfelújító projektje Makón. Összegyűjtöttük számokban,
ton, majd a termé skő burkolat – tá jé koztatott Taká cs Jó zsef. A szakamit eddig tudni lehet a történelmi jelentőségű beruházásról. A ember ú gy szá molt, a 300 nm-nyi terü letrő l ö sszesen 100 kö bmé tertemplom korábbi járólapjainak darabjai emlékként el is vihenyi tö rmelé k keletkezik, amit má r talicská val hordtak ki a konté netők.
rekhez. A csapat egyik tagjá nak szá mlá ló ja alapjá n, kb. 27000 lé pé st
2020. februá r 5-é n kezdő dtek el a té nyleges munká latok a Makó tesz meg naponta munkaidő ben. EE rdeklő dő kben sincs hiá ny, egybelvá rosi templomban. Mint arró l korá bban is
egy nap 8-10 ember né z be é s kö veti Digyelemmel
beszá moltunk, az egyhá zkö zsé g má r hosszú é vek
a felú jı́tá st.
ó ta tervezte a rendkı́vü l rossz á llapotban lé vő ,
né hol má r balesetveszé lyes templomi padok
A padok cseré je vá rható an 24 millió forint lesz,
lecseré lé sé t. Anyagi forrá sok hiá nyá ban korá bamely ö sszegnek tö bb mint a fele má r a megbı́zó
ban erre nem kerü lhetett sor, de tavaly novemrendelkezé sé re á ll; a hiá nyzó ré szhez a kö zö ssé g
berben az ú jonnan vá lasztott ké pviselő testü let a
ö sszefogá sá t ké rte az egyhá zkö zsé g. Mint megteljes felú jı́tá s mellett dö ntö tt, amelynek helyestudtuk, 100 magá nszemé ly eddig kö zel 6,5millió
sé gé t a szaké rtő i vé lemé nyek is megerő sı́tetté k.
forintot ajá nlott fel a nemes cé lra. A plé bá nia
A mű emlé k é pü let má sodik generá ció s bú torzatminden kreatı́v lehető sé get megragad az ü gy
tal rendelkezett; é letkoruk nagyjá bó l 120 é vesre tehető ek. A bontá s sikere é rdeké ben; vasá rnaptó l a felszedett mé szkő já ró lapok kisebbsorá n kiderü lt, hogy a padok fakerete a templommal egyidő sek, tenagyobb ré szeihez is hozzá lehet jutni. – Mintegy hatszá z darabot
há t kö zel 250 esztendő sek. A felszedett té rdeplő k egyiké n pedig egy ajá nlunk fel erre a cé lra, amelyeken a plé bá nia logó ja é s egy szent1977-bő l szá rmazó , idő já rá s-jelenté st is tartalmazó feliratot talá ltak, ı́rá si idé zet is talá lható . Emlé kké nt ezt bá rki adomá ny fejé ben hazaamelyet a renová lá st vé gző asztalos jegyzett le. A kő mű ves munká viheti az otthoná ba. A bevé tellel pedig a felú jı́tá st is tá mogatja – hı́vkat vé gző vá llalkozó tó l megtudtuk, a feladataik befejezé sé t ké thó ta fel a Digyelmet Pá lfai Zoltá n atya.
napnyi idő tartammal tervezik. Eddig az ö tfő s csapat a padok é s a
Szabó Anita
padló bontá sá t vé gezte el, eltá volı́totta a té glasort. Majd a malteros
á gyazó ré teget, majd pedig a fö ldet hordtá k ki. – Az eredeti szinttő l

Egy kis darabot bárki megőrizhet a templomból
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kö vető en a Pá zmá ny Pé ter Katolikus Egyetem Hittudomá nyi
Kará nak taná ra volt nyugdı́jba vonulá sá ig. – Mindig reverenA makói származású Dr. Török József atya ez év januárjá- dá ban tanı́tott, ami papsá ga komolyan vé telé t é s misszió já t is
ban hunyt el. Az egyháztörténészt, nyugalmazott tanjelentette. Kispapok nemzedé keivel szerettette meg az egyszékvezető egyetemi tanárt, pápai prelátust, címzetes
há ztö rté nelmet, a liturgiá t é s magá t az egyhá zat is – mé ltatta
prépostot és pálos konfrátert február 4-én, ünnepélyes
az elhunyt munká ssá gá t a bú csú ztató . Tö rö k Jó zsef egyetemi
gyászszertartással helyezték örök nyugalomra szülőváfeladatai mellett a Kö zponti
rosában.
Papnevelő Inté zet
Egyhá zi mé ltó sá gok, paptá rrektorhelyettesi, majd az
sak, egykori kollé gá k, pá los
Ecclesia Szö vetkezet elnö ki
szerzetesek, csalá dtagok, tisztiszté t is ellá tta, utó bbival a
telő k é s hı́vek sokasá ga gyű lt
katolikus kö nyvkiadá sban is
ö ssze a makó i belvá rosi Szent
meghatá rozó szerepet vá llalt.
Istvá n Kirá ly templomban,
2000-ben a legmagasabb egyhogy vé gső bú csú t vegyenek
há zirodalmi kitü nteté ssel,
az egyhá ztö rté né sz profeszStephanus-dı́jjal tü ntetté k ki,
szortó l. A szertartá son ré szt
majd kié rdemelte a Magyar
vett Fedor Tibor, az EMMI
Kö ztá rsasá gi EE rdemrend
Egyhá zi Koordiná ció s é s KapTisztikeresztjé t é s Kö zé pkecsolattartá si Fő osztá lyá nak
resztjé t is munká ssá gá val.
vezető je é s Farkas EE va Erzsé bet, Makó vá ros polgá rmestere
Ugyancsak
az
ezredforduló
ó ta tagja volt a Magyar
is. A gyá szmisé t Spá nyi Antal, a Szé kesfehé rvá ri egyMá
ltai
Lovagok
Szö
vetsé
g
é
n
ek is. Szá mtalan liturgihá zmegye pü spö ke, a Katolikus Karitá sz elnö ke, a
kus té má jú kö tete é s fordı́tá sa jelent meg, tö bb mint
Magyar Katolikus Rá dió vezé rigazgató ja mutatta be,
30
egyhá ztö rté neti kö nyv é s fé lszá z tudomá nyos
Gyulay Endre Szeged-Csaná di nyugalmazott megyé stanulmá
ny szerző je volt. – Tö rö k Jó zsef teljes é rté kű
pü spö kkel é s Dr. Cserhá ti Ferenccel, a kü lfö ldi mapap
é
s
egyetemi
taná r volt. Lelkesedett a magyar
gyarok lelkipá sztori ellá tá sá val megbı́zott Esztergom
egyhá
ztö
rté
n
elemé
rt, otthonosan mozgott a szerze-budapesti segé dpü spö kkel együ tt.
tesi é s az egyhá zmű vé szeti vilá gban, kü lö nö sen
Az elhunyt é leté re, munká ssá gá ra Dr. Krá nitz Miaz ő si liturgiá é ban. Nem csak fá radhatatlan é s ú j
Dr. Török József
(1946-2020)
há ly, a Pá zmá ny Pé ter Katolikus Egyetem Hittuismeretekre fogé kony taná r volt, hanem gondos,
domá nyi Kará nak dé ká nja emlé kezett vissza. –
Digyelmes é s tapintatos vezető , lelkipá sztor is –
Tö rö k Jó zsef professzor ú r mindig bü szke volt makó i gyö ke- hangzott el a gazdag é letmű rő l.
reire, rendszeresen hazalá togatott. EE rtelmé t é s szellemé t kiEE leté nek 74., papsá gá nak 45. é vé ben mé ltó sá ggal viselt sú bontakoztató iDjú é veit is a telepü lé sen tö ltö tte – hı́vta fel a
lyos
betegsé g utá n 2020. januá r 24-é n té rt meg Teremtő jé hez
Digyelmet a szü lő vá roshoz való kö tő dé sre a szó nok. Tö rö k
Tö
rö
k Jó zsef atya. A ravatala mellett felajá nlott szentmisé t
atyá t 29 é vesen, 1975-ben szentelté k pappá Szé kesfehé rvá kö
vető
en fö ldi maradvá nyait a Ká lvá ria utcai katolikus temerott, első szentmisé jé t a budapesti Egyetemi templom Remető ben helyezté k ö rö k nyugalomra Makó n.
te Szent Pá l oltá rá ná l mutatta be, jelezve ezzel is tö rté nelmi
é s pá los rend irá nti é rdeklő dé sé t é s lelki irá nyultsá gá t. Teoló Szabó Anita
giai doktorá tust szerzett Budapesten é s Pá rizsban; utó bbit

Eltemették dr. Török József atyát

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
Házasság Hete Makón
Makó n is hagyomá nnyá vá lt a há zassá g hete
program sorozat, mely 2020. februá r 11.-é n
a Korona Szá lló dı́sztermé ben kerü lt megrendezé sre. A Makó i Katolikus EE rtelmisé giek Szö vetsé ge szervezé sé ben, a Há zas Hé tvé ge kö zö ssé g tá mogatá sá val Bedő Imre a Fé rDiak Klubja alapı́tó ja
„Pá rkapcsolatbó l szö vetsé g”, cı́mmel tartott elő adá st. Kiemelte, hogy a pá rkapcsolatban nagyon fontos a szö vetsé g a há zaspá rok kö zö tt, mert ez egy olyan sű rű re sző tt kö telé k, mely egyben tudja tartani a csalá dot. Az egé szen kü lö nleges,
fé rDias szemszö gbő l megkö zelı́tett elő adá sban rá mutatott az elő adó az apa-Dia,
szü lő -gyermek kö zö s együ tt tevé kenykedé snek fontossá gá ra, mely nemcsak a
szű kö s csalá di idő keretekre kell korlá tozni, hanem kulturá lis é s munkahelyi
lehető sé gek kiakná zá sá ban is szü ksé ges megvaló sı́tani. A gyermek lá ssa meg
szü leit munka kö zben, munkahelyé n, munkakö rnyezeté ben. Sok hasznos alternatı́vá val gazdagodhattunk az elő adá sá n, melyet ezú ton is megkö szö nü nk.
Szű cs Já nos é s Angelika
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MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Böjti gondolatok Fülöp metropolitától – 2020

lelki munka, amit a bö jtö lő vé gez.

Mielőtt a kovács elkezdi ütni az izzó vasat, tudnia kell, mit
Milyen tehá t a helyes bö jt? Hogyan kell helyesen, jó l bö jakar belőle készíteni” (Remete Szent Antal).
tö lni?
Mennyivel inká bb é rvé nyesek ezek a szavak az é letü nkre,
A bö jt sohasem csak ö nmagunkra irá nyul, hanem első sortetteinkre é s nem utolsó sorban a nagybö jtre. Tudnunk kell, ban Istenre, a felebará tunkra é s csak aztá n mirá nk. Erre admit akarunk vele kezdeni. Fontos, hogy legyenek cé ljaink, é s nak nagyon szé p tanı́tá st a nagybö jtre elő ı́rt imá dsá gaink is:
tudnunk kell azt is, hogyan lehet azt elé rni, hogyan lehet meg- „A bö jti idő t, ü nnepé lyesen kezdjü k meg, s a lelki kü zdelmekvaló sı́tani. Mert milyen ková cs az, aki
nek vessü k alá magunkat!” (Tivadar szercsak ú gy, minden ismeret é s elké pzelé s
zetes imá ja, bö jti sztihira)
né lkü l ü tö geti az izzó vasat, de nem tudja,
mit akar vele kezdeni? Munká ja hiá ba
Ezek szerint a bö jt ü nnepi idő , amit ü nnelesz fá radsá ggal teli, mé gis eredmé nytepé lyesen, azaz ö rö mmel kell kezdenü nk.
len marad.
De egyben kü zdelem is, a lé lek harca,
amely megtisztı́tja a testet é s a lelket is
Az é letü nk a vas, amit formá lnunk
egyará nt. Lemondá s az é telrő l, de lemonkell, a bö jt a kohó , amely miutá n á ttü zesı́dá s mindenrő l, ami megkö tö z, ami szenti, formá lható vá teszi azt, az eré nyek a
vedé lyesen ö nmagá hoz akar lá ncolni. Csekü lö nbö ző eszkö zö k, amelyekkel formá lré be anná l nagyobb odaDigyelé ssel tekinjuk, az eredmé ny pedig az a kegyelmi á llapot, amely ké pessé tü nk az eré nyekre, amelyek Krisztus szenvedé seihez hasonló tesz bennü nket az ö rö k é letre.
an mé ltó vá tesznek minket a szent pá szka, azaz az ö rö k é let
ö rö mé re.
Kereszté ny é letü nknek nagyon fontos é s meghatá rozó
szakaszá hoz é rtü nk, a nagybö jthö z. Amerikai kutató k szerint
A lelkiatyá nk á ldá sá t é s ú tmutatá sá t ké rve, mindenki a
a kereszté nyeknek mindö ssze ké t szá zalé ka veszi komolyan a maga é letá llapotá nak megfelelő en, odaadó lé lekkel induljon
bö jtö t. Ugyanakkor egyre tö bben pró bá lnak az egé szsé ges el, vegyü k komolyan az elő ttü nk á lló bö jti idő szakot, mint
é letre tö rekedni az egé szsé ges tá plá lkozá ssal, mozgá ssal, kü - ü dvö ssé gü nk egyik leghaté konyabb eszkö zé t!
lö nbö ző dié tá kkal. Egy vegetá riá nus is mondhatná , hogy bö jtö l. De mé gsem, hisz nem elé g csupá n a testi erő feszı́té s, az
Kocsis Fü lö p – gö rö gkatolikus metropolita
ö nfegyelem, legalá bb olyan fontos, vagyis mé g fontosabb az a

A böjti öröm
Amikor ú gy dö nt
valaki, hogy bö jtö lé sbe kezd, ne feledje, hogy a bö jt
nem első sorban az é telrő l szó l, hanem Istenrő l, embertá rsainkró l é s ö nmagunkró l. A
bö jt nem csupá n é trendvá ltoztatá s, hanem
első sorban az é hsé g é rzé se. Csak kicsit enni
é s mindig é hesnek maradni, hogy el ne felejtsü k, hogy az é telek sohasem elé gı́ti ki a
vá gyainkat, azok mindaddig szorongatnak
majd, mı́g Krisztus bé ké je el nem tö lti.
Az é hsé g Digyelmeztessen, hogy ne a
felebará tom ’hú sá t egyem’! Beszé ljü nk
kevesebbet é s imá dkozzunk tö bbet. Ne
kritizá ljunk, hanem a jó t keressü k. A má sikat inká bb mennyorszá gnak, mint fenyegeté snek, pokolnak tekintsü k. Nem
az é hsé g javı́tja az egé szsé get, hanem a
Lé lek ü dı́ti fel a szı́vet, hogy é rtelmet
adjon a lé té nek. EE s ha valaki boldog, ak-
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kor az az egé szsé gre is rá talá l.
A bö jt nem fogyó kú ra, egé szsé ges
tá plá lkozá s, hanem a gondolkodá sunk
megvá ltoztatá sa. A test a lé lek é s a szı́v
megtisztı́tá sa. Amikor majd a bö jt vé get
é r, legyek egy kicsit jobb ember.
Legyen a bö jtü nk boldog! Ne a harag,
az idegessé g, a szomorú sá g tö ltse meg a
szı́vü nket valamié rt, amit nem ö rö mmel
teszü nk, mert a lelkü nk mé lyé n nem
akarjuk. A bö jt nem arró l szó l, hogy betartsunk egy szabá lyt.
Né há ny napot koplalni, szenvedni
lehet, de ö rö mmel eltö lteni a bö jti idő t
csak vá ggyal teli szerelemmel lehet! A
bö jttel á tjá rt ima ı́gy tá rja elé nk é letü nk
titká t.
Biró Istvá n

JE LE N LÉT

Igazi
’túlélők’
Ismerek
né há ny igazi
tú lé lő t. Kezdettő l olyan
é letben pró bá lnak tú lé lni,
amely sohasem volt megfelelő szá mukra, minden nap
a nehé zsé gekkel kü zdenek.
Szurkolunk nekik, hogy a
rá juk vá ró dı́j megé rte a
fá jdalmat…

LVWXYZV[X\ R]^_
N`ZabcdW \e]Y_fV^
18.00 ó rá tó l Elő szenteltek Liturgiá ja
N`ZabcdW g`\fY^`hd`V^
7.30 ó rá tó l Reggeli Istentisztelet
8.30 ó rá tó l Szent Liturgia
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HITTANOS FARSANG ÚJVÁROSON 2020.

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
2020. EZ AZ A NAP!, SZEGED

zetekhez tartoznak. Ez az együ ttmű kö dé s nem csupá n rendezvé nyeket jelent, hanem egyre mé lyebb é s elkö telezettebb
Tö bben is ö sszefogtunk Makó ró l é s Apá tfalvá ró l, hogy 2020. együ ttmű kö dé st felekezetek, misszió s tá rsasá gok é s testvé februá r 14-é n, pé nteken egy csapatké nt ré szt vegyü nk az EZ rek kö zö tt. A szervezé sekbe fektetett munka a kereszté nyek
AZ A NAP! Roadshow-n, kereszté ny zenekarok Istent dicső ı́tő kö zö tti bará tsá got mé lyı́ti.
"Hisszük, hogy minden évben kell egy nap, ami más mint
rendezvé nyé n.
az év többi napja, amikor Isten népe egy szívvel fordul TeA mi kis zenekarunk tagjaival má r é vek ó ta beszé ltü nk ró la,
tervezgettü k, hogy egyszer elmegyü nk a budapesti szervezé - remtőjéhez. Ez az a nap! rendezvényeink olyan alkalmak,
ahol Jé zus nevé t emeljü k fel, egy kö zö s
sű talá lkozó ra, de a sű rű mindennapi
szı́vdobbaná s, ahol OQ t dicső ı́tjü k é s
feladatok mellett nem sikerü lt megvakifejezhetjü k egymá s felé elfogadá sunló sı́tani. IEgy kü lö n ö rö m volt szá munkkat é s megé lhetjü k egysé gü nket."
ra: ha mi nem megyü nk Budapestre,
A nagyszabá sú 10-15 000 fő s é vente
akkor ők jönnek hozzánk, Szegedre.
megrendezett Ez az a nap! rendezvé Sokan ö sszejö ttü nk a Szegedi Vá rosi
nyeken tú l a Szervező iroda rendszereSportcsarnokban, jó volt talá lkozni
sen szervez tová bbi (2-3000 vagy csak
kedves ismerő sö kkel, beszé lgetni, ö szné há ny szá z fő s) dicső ı́tő alkalmakat,
szemosolyogni, ö rü lni annak, hogy „de
worship nightokat, é letmű koncertet, é s
jó, ők is itt vannak!”
a má r hagyomá nyosnak nevezhető
Az est há rom ré szbő l á llt:
kará csonyi ü nnepi koncerteket. 2000magyar kereszté ny elő adó k dicső ı́tő
ben é s 2004-ben tö bb tı́zezer fő mozé nekei. Együ tt é nekelhettü nk: Csiszé r
Lá szló val, Pinté r Bé lá val é s Prazsá k Lá szló val (Lelkem á ldd az dult meg az Ez az a nap! Felvonulá s Jé zusé rt rendezvé nyekre
Urat, Meghı́vtá l, hogy vı́zre lé pjek, Tá ncol a menny stb); Gá vel é s vonult vé gig Budapest utcá in.
Célok:
testvé rek é s Mező Misi kö zö s é neklé se
a szervező : Lá szló Viktor EZ AZ A NAP!-ot bemutató beszé de A kereszté nyek egysé gé nek elő mozdı́tá sa a kö zö s imá dsá g é s
szeretetteljes együ ttlé t segı́tsé gé vel
é s a jú liusi jubileumi koncertre való meghı́vá sa
Kö zö s tanú sá gté tel Jé zus Krisztusró l
kü lfö ldi elő adó k, együ ttesek Istent
Mozgó sı́tó erejű kereszté ny zene
dicső ı́té se (Mike Sá muel, Martin
megszó laltatá sa
Smith é s Noel Richards).
Imá dsá g orszá gunk é s nemzetü nk
megté ré sé ért
Né há ny szó errő l a mozgalomró l:
Az Ez az a nap! mozgalom é s renAz Ez az a nap! mozgalom é s rendezvé nysorozat 2000-ben azzal a
dezvé nysorozat, amelynek cé lja,
lá tá ssal indult el ú tjá n, hogy ré gihogy é vrő l-é vre ö sszegyű jtse a keó nk legnagyobb é s legjelentő sebb
reszté nyeket é s Istent kereső ket
stadionjá ba, a Né pstadionba – ma a
egy nagyszabá sú dicső ı́tő rendezPuská s Aré na – gyű jtse a magyarvé nyre Magyarorszá g szı́vé ben,
orszá gi kereszté nyeket, kifejezve a felekezeteken á tı́velő ö szBudapesten. A rendezvé nyek mö gö tt a 2000 ó ta fenná lló Ez
az a nap Szervező iroda á ll, amely azó ta rendszeresen szervez szetartozá sukat a Jé zus Krisztusban való kö zö s hitben. Ez a
cé l 2020. jú lius 18-án megvalósulni látszik, amikor is egy
kereszté ny talá lkozó kat.
50
000 fő t megmozgató felekezetkö zi dicső ı́tő é s evangelizá Amié rt mindez lé trejö tt:"...egyek legyenek...hogy elhiggye a
ció
s
ö sszejö vetel kerü l megrendezé se a Puská s Aré ná ban.
vilá g, hogy te kü ldté l engem" Já nos 17,21 (Biblia)
Má
r
most elkezdő dö tt a szervező dé s Makó n é s Apá tfalvá n,
A rendezvé nyekre a legkiemelkedő bb kereszté ny elő adó k
hogy ezen a programon ré szt vegyü nk é s ké pviseljü k egyhá zkerü lnek meghı́vá sra a vilá g szá mos pontjá ró l é s hazá nkbó l
kö zö ssé geinket. A nagyszabá sú rendezvé ny elő adó iró l, zeneegyará nt. Az Ez az a nap! rendezvé nyeket egy felekezetkö zi
szervező csoport ké szı́ti elő . A szervező k katolikus, reformá - karairó l lehet olvasni a kö vetkező honlapon:
tus, evangé likus, baptista, pü nkö sdi é s evangé liumi gyü leke- https://ezazanap.hu/
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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 (1. rész)
Aki megismeri püspök urat, annak hamar az a benyomása támadhat,
hogy élete és munkássága az Eucharisztiából forrásozik. Elmondaná,
hogy az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus hogyan lett az élete szerves része?
Maga a szentsé gimá dá s eleinte teljesen tá vol á llt tő lem.
Első á ldozó voltam, szentmisé re já rtam, ré szt vettem az
egyhá z ü nnepein, de a szentsé gimá dá s „mű faja” teljesen
idegen volt szá momra. Nem tudtam mit kezdeni sem
gyerekkoromban, sem ké ső bb azzal, hogy rengeteg imá t
elmondunk szentsé gimá dá si ó ra cı́mé n. Ezeknek az
imá knak a legtö bbje olyan idő ben keletkezett, amely
tartalmilag é s formailag tá vol volt tő lem. A csendes
szentsé gimá dá s meg mé g tá volabb, mert mió ta megté rtem, mindig aktı́v voltam, á llandó an kö zö ssé geket akartam szervezni, vagy egyhá zat é pı́teni, vagy a rendszert
megdö nteni, valamit á llandó an csiná lnom kellett, hogy
é rtelmesnek lá ssam az é letemet.
A Jó isten azonban mindent elő re elő ké szı́t, errő l nekü nk fogalmunk
sincs, de OQ a kellő idő pontban belé p az é letü nkbe. Az é n é letemben
ezek a pillanatok mindig akkor voltak, amikor a mindenható sá gomnak a vé gé re é rtem, ezekben a helyzetekben tudott csak haté konyan
belé pni Isten. Amikor má r nem volt tö bb dobá som, amikor megtö rtem, amikor a cé ltudatos, ké zben tartható , tervezhető é letvitel nem
mű kö dö tt. IEgy voltam a szentsé gimá dá ssal is (egyé bké nt a Szentı́rá ssal is): a csendes szentsé gimá dá s akkor lé pett be az é letembe, amikor egy é vvel a szentelé sem utá n ré szt vettem Kecskemé ten egy papi
lelkigyakorlaton. Bá r nem innen szoktam datá lni a csendes szentsé gimá dá ssal való talá lkozá somat, de való já ban ezt má r akkor elő ké szı́tette a Jó isten. Ma visszané zve má r egyé rtelmű – akkor egyá ltalá n
nem é rtettem, hogy mi tö rté nik velem.
Akkoriban pont a sok szervezé s miatt kerü ltem holtpontra.
Mindent szerveztem, szerettem volna megmutatni Vá rpalotá n, hogy
a ká plá n olyan misé t mond, amire mindenki bejö n a templomba.
Tele is volt a templom, csak kö zben nem imá dkoztam, é s nem voltam csendben. AE llandó an akció ztam, ezt ma való szı́nű leg kié gé snek
mondaná k. U= res volt minden. Sikeres volt a pasztorá ció , de belü l

Nagyböjt liturgikus alkalmai Belvároson
„Jóság-liszt” – minden elvé gzett jó cselekedet = egy kiskaná lnyi liszt,
amit ö sszegyű jtve hetenké nt hozzunk el a templomba! (Hú své t vasá rnapra ké szü l el belő le a kalá cs J)
Nagybö jt pé ntekjein templomunkban keresztutat já runk: felidé zzü k a szenvedé stö rté net á llomá sait é s erő t merı́tü nk abbó l, hogy
Jé zus mindezt é rtü nk vá llalta. Idő pontja: 17:15. (utá na Szentmise).
Márc. 19. Szent József ünnepe – Nagyapák, édesapák köszöntése és
megáldása a 18 órai Szentmisében.
Április 3. és 4., 17:00. Húsvét előtti gyónási lehetőség
Virágvasárnap – AE pr. 5. Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására emlékezünk 9:00. IDjúsági passió
Április 7., 11:00. és 17:00. IDjúsági passió a Hagymaházban
Szent Három Nap – Az egyházi év szíve
reggelente 8:00-tó l Jeremiás siralmai – kö zö s ima
Nagycsütörtök – AE pr. 9. Az utolsó vacsora emlékezete, Jézus
szolgáló, lehajló és önmagát ajándékozó szeretetének ünneplése.
18:00. Esti liturgia: az Oltáriszentség alapítása – lábmosás szertartása, oltárfosztás, virrasztás A harangok elnémulnak.
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ü res voltam. Eredmé nye hiá ba volt a munká mnak, mert belü l semmi
nem volt. EE s az ebbő l való gyó gyulá som é s a Szentlé lekben való megú julá som é pp egy csendes lelkigyakorlaton tö rté nt meg, akkor megadtam magam.
Mit jelent az, hogy megadta magát?
Ott ü ltü nk papok az Oltá riszentsé g elő tt, é s senki nem csiná lt semmit, senki nem irá nyı́totta. Csak annyi tö rté nt, hogy egy
ó rá n belü l egy pap kité rdelt kö zé pre é s nyilvá nosan meggyó nta a
bű neit, é s ké rte az ott lé vő hú sz papot, hogy imá dkozzanak é rte.
Majd nem sokkal ezutá n egy má sik pap is ily mó don kö zgyó ná st
vé gzett annak dacá ra, hogy ezt senki nem ké rte tő lü k. Nagyon megré mü ltem, é s é rzé keltem, hogy itt valami egé szen rendkı́vü li tö rté nik; mindez a kihelyezett Oltá riszentsé g elő tt. Amikor a má sodik is
kité rdelt, na, akkor é n elmenekü ltem. Vagy legalá bbis szerettem
volna, de a templom be volt zá rva, ı́gy az orató riumba mentem fö l,
gondoltam, alszom egyet, amı́g ennek az egé sznek vé ge lesz. EE s ekkor az Igé n keresztü l a Jó isten megint megtalá lt. Kinyitottam a
Szentı́rá somat, hogy el tudjak aludni, de mé lysé gesen felkavart, amit
abban olvastam: A zsidó khoz ı́rt levé l tizenkettedik fejezeté t kezdtem el olvasni: „Ezé rt mi is, akiket ekkora
sereg hitvalló vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csábító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát” (Zsid 56,5). Annyira dühös lettem, alvásró l szó sem lehetett má r. Vé gü l lementem, é s ekkor tö rt
be igazá n a Szentlé lek az é letembe, mert olyan dolog
tö rté nt, amire nem szá mı́tottam. racioná lis teoló giá n
nevelkedtem, minden karizmatikus dolog gyanú s volt a
szememben. Ami nem kontrollá lható a rá ció val é s az
é sszel, azzal é n nem tudtam mit kezdeni. EE s ebben a
helyzetben ott imá dkozom a tö bbi pappal csendben, é s
akkor egyszer csak é nekelni kezdenek magyarul egy „Szent vagy,
Uram” é neket, é s a má sodik versszakot – bá r tudtam magyarul –
nem tudtam magyarul é nekelni, valami teljesen ismeretlen nyelven
é nekeltem. Azt hittem, hogy megbolondultam .EE s nem tudtam abbahagyni, teljesen betö ltö tt, é s ez volt a pillanat, amikor megadtam
magam, é s kité rdeltem kö zé pre. Ezé rt jö ttem, beteg voltam: Dizikailag nagyon beteg voltam, mű té t elő tt á lltam; psziché sen beteg voltam, mert kié gtem, é s el akartam hagyni a papsá got, é s lelkileg is
beteg voltam, mert nem tudtam szeretni az ellensé geimet. Mivel ez
nem ment, gyű lö ltem az ellensé geimet, ú gy gondoltam, hogy nem
lehetek pap, é s ekkor lé pett be Isten; ekkor má r nem vé dekeztem.
Kité rdeltem nyilvá nosan, é s meggyó ntam a tı́z é vnek a bű neit a katonasá gtó l a szentelé s utá ni egy é vig, é s azt is, hogy el akarok menni,
beteg vagyok, imá dkozzatok é rtem! Akkor á té ltem a Szentlé lekben
való ú jjá szü leté st, meggyó gyultam azonnal: a feké lyem megszű nt é s
lelkileg is ú jjá szü lettem – csak pap akartam lenni. Olyan erő vel tapasztaltam meg a Szentlé lek karizmá it, mint soha: gyó gyulá sokat,
szabadulá sokat, nyelvimá t, pró fé ciá t, mindent. (Folytatjuk!)
Há z Gergely – Tó th Lujza
Nagypéntek – AE pr. 10. Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála, Jézus szeretetből fakadó
életáldozatának ünneplése – szigorú bö jti
nap.
15:00. Csalá dok keresztú tja a Ká lvá riá n
18:00. Esti liturgia – Passió, kereszthódolat, virrasztás a szent sírnál
Nagyszombat – AE pr. 11. Jézus sírban nyugvásának napja – a
„nagy csend”, a kongó üresség, a Pigyelmes várakozás ideje
Szent sír látogatás – egé sz napos lehető sé g beté rni a templomba.
20:00. Hú své ti vigı́lia (feltá madá si liturgia): az Egyhá z egy nagy
virrasztá s kereté ben jelké pek segı́tsé gé vel szeretné szı́vü nkhö z
kö zel hozni hitü nk szent titká t, Jé zus Krisztus fö ltá madá sá t. A né gy
szimbó lum né gy ré szre osztja a szertartá st: a fé ny, a Szentı́rá s, a vı́z,
az Eucharisztia. A liturgia vé gé n feltá madá si kö rmenet.
Húsvétvasárnap – AE pr. 12. Jézus föltámadása
9:00. U= nnepi Szentmise, a vé gé n é telszentelé s (ki-ki ké szı́tsen az
ü nnepi é telekbő l egy kosá rká ba, s hozza magá val a templomba!)
Mise után tojáskeresés a templomkertben. Jóságlisztből sütött
kalács elfogyasztása.
Húsvéthétfő – AE pr. 13. 9:00. U= nnepi Szentmise – locsolkodá s :)
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Adventi tartó s é lelmiszer gyű jté sü nk sorá n 40 nagy dobozt tudtunk ö sszeá llı́tani é s eljuttatni a rá szoruló csalá dok szá má ra. Ez tö bb mint tavaly. Kö szö net mindenkinek!
Dec. 24-é n, dé lutá n 3 ó rakor kö zö s imá dsá g kereté ben osztottuk szé t a betlehemi lá ngot
a templomban. Az é jfé li mise elő tt fé l ó rá val kará csonyi orgonamuzsika segı́tett minket a
rá hangoló dá sban. Az é jfé li misé t a vá rosi televı́zió kö zvetı́tette.
Kará csony első napjá n a 9 ó rai mise kereté ben az Egyhá zi Iskola diá kjai adtá k elő a pá sztorjá té kot.
Bevezeté s a tudatos jelenlé t imá já ba cı́mmel Kinga nő vé r é s Szá szi Balá zs vezetett lelkiPásztorjáték Belvároson
gyakorlatot a kollé giumban jan. 2. é s 5. kö zö tt.
Januá r 6-á n, Vı́zkereszt napjá n (parancsolt ü nnep): lehető sé g volt szentmisé n ré szt venni. Tö bben ké rtek há zszentelé st is.
Idé n is nagy ré szvé tellel zajlott a kereszté nyek egysé gé ért vé gzett egyetemes imahé t.
Februá r 1-é n 17 ó rakor a Ká lvá ria ká polná ban mutattunk be szentmisé t Gyertyaszentelő
Boldogasszony ü nnepe alkalmá bó l.
Februá r 2-á n a szerzetesi hivatá soké rt imá dkozott az Egyhá z.
Januá r 24-é n, pé nteken hajnalban elhunyt a makó i szü leté sű Dr. Tö rö k Jó zsef atya, a PPKE
emeritus professzora. Temeté si szertartá sa februá r 4-é n 11 ó rakor volt templomunkban.
Februá r 5-é n a ré gi padok felszedé sé vel majd elszá llı́tá sá val elkezdő dtek a templomi
munká latok. Imá dkozzunk é rte! A szentmisé ket hé tkö znap é s vasá rnap egyará nt a szenté lyben fogjuk tartani. Bejá rat a sekrestye vagy az ovis terem felő l.
Februá r 10-é n, hé tfő n 18h-tó l há zaspá roké rt ajá nlottuk fel a szentmisé t, majd ő k vezetté k
Gyermekmissziósok
a szentsé gimá dá st a kis ká polná ban. 11-é n, kedden 17h-kor Bedő Imre tartott elő adá st a
pásztorjátéka
a kórházban
Korona Szá lló ban. Makó egyhá zai ı́gy kapcsoló dtak a Há zassá g hete idei rendezvé nysorozatá hoz.
A templom ré gi mé szkő lapjait felszedté k, de lehető sé get szeretné nk biztosı́tani a testvé reknek, hogy „té glajegyké nt” emlé kü l hazavigyé k. 1000 Ft adomá ny fejé ben ki-ki megteheti. Egy szentı́rá si ré szlet é s a plé bá nia logó ja talá lható rajta.
Akik há zassá got szeretné nek kö tni templomunkban az idei é vben, februá r vé gé ig jelezzé k
a plé bá niá n.
A MMSZ makó i csoportja zará ndoklatot szervez Velencé be. Ré szletek a plaká ton olvasható k ill. Kó má r Má tyá stó l ké rhető k.
A hé ten volt Hamvazó szerda, a Szent 40 nap kezdete. A nagybö jti idő szak kiemelt ké szü leti idő : a megté ré s, a felebará ti szeretet é s az imá dsá gban való elmé lyedé s lehető sé gé t adja.
Nagybö jt pé ntekjein a keresztutat Belvá roson 17:15-tő l imá dkozzuk. A gyerekeket nagybö jt folyamá n a jó sá gliszt gyű jté sé re hı́vjuk.
Gyertyaszentelés a Kálvárián
Kö zeledik a Nemzetkö zi Eucharisztikus Kongresszusra való jelentkezé s ideje. Terveink
szerint a szombati csalá di napra, valamint a vasá rnapi zá ró misé re szervezü nk utazá st. Tanulmá nyozzuk
á t a programot!
A hé ten elké szü lt a templomhajó alsó homok- é s betonré tege. Eddig 100 magá nszemé lytő l é rkezett adomá ny, 6,4 millió Ft. Ez az ú j padok kö ltsé gé nek má r egy negyede! Kö szö njü k a felajá nlá sokat. Az adomá nyokat folyamatosan, mé g tö bb hó napon keresztü l fogadjuk. Aki a szé p elhatá rozá st tudja é s szeretné
tá mogatni, szemé lyesen vagy banki á tutalá ssal teheti meg. Az adakozó k nevé t a templomban megö rö kı́tik.
11735074 – 20010836 (Szent Istvá n Kirá ly Plé bá nia – OTP Bank) A megjegyzé s rovatba ké rjü k, ı́rjá k be:
adomá ny padokra.
GYEP 2020 februárjában

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kereszteltek Makó-Újvároson 2019-ben: Kéri Dorka Luca, Király SoDia, Jani Áron,
Jani Petra, Kis Ivá n, Ková cs Já cinta, Gregor Szonja
Elhunytak 2019. Pünkösd óta: Korom Anna, Deák Lajosné Vozár Ibolya, Orovetz
Istvá nné Igá cs Rozá lia, Czavar Eleonó ra, Olá h Jó zsef, Cs. Kiss Andrá sné Kará csonyi Má ria,
Benkő Antal, Szabó Istvá n, Szalai Imre, Ková cs Sá ndorné Nagy Rozá lia, Malatinszky Gé zá né Petró Ibolya, Kalá sz Mihá ly, Rangli Istvá nné Hinkó Viktó ria, Dé gi Já nosné Kis Margit,
Vass Sá ndorné Szekeres Má ria, Erki-Kiss Istvá nné Tö rö k Má ria, Tassy Já nosné Tö rö k
Odette Má ria, Szaszkó Vilmosné Né meth Iré n, Szű cs Lajosné Kis Erzsé bet Má ria, Karizs
Erzsé bet, Szá szik Bé la, Gondos Já nosné Pá sztor Má ria, Fü rge Istvá nné Já ksó Anna, Ková cs
Sá ndor, Kis Ernő , Jó zó Imré né Virá gh Katalin, Ková cs Já nosné Mé szá ros Etelka, Lá szló
Antalné Gyurkovics Iré n, Nagy Imre Istvá n, Martonosi Mihá lyné Varga Anna, Já mbor Zoltá n, Ková cs Jenő né Engedi Iré n Margit, Pipicz Margit, Kulcsá r Já nosné Molná r Rozá lia,
Bencze Istvá n Já nosné Sinka Katalin, Csá nyi Antal, Dr. Tö rö k Jó zsef, Purgel Istvá n
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Pá lfai Zoltá n plé bá nos
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