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„A szentségi áldozás kegyelme és gyümölcse: Krisztus
testével táplálkozunk, hogy mi, akik eszünk belőle, az
ő élő testévé legyünk a mai világban.” (Ferenc pápa)
A szegények asztala
Megvá lasztá sa utá n Ferenc pá pa ú jsá gı́ró k elő tt ú gy nyilatkozott, hogy egy szegé nyeké rt é lő , szegé ny egyhá zat szeretne.
Pá pasá gá nak első hivatalos dokumentumá ban, Az evangé lium öröme kezdetű apostoli buzdításában korunk válságtüneteit elemezve vissza is té r e té má ra. Azt ı́rja, hogy a mai vilá g
egyik legnagyobb veszedelme az egyé nkö zpontú szomorú sá g, mely a ké nyelmes é s kapzsi szı́vbő l, a felszı́nes é lvezetek beteges keresé sé bő l é s az elszigetelt lelkiismeretbő l fakad.
Az ember bezá rkó zik sajá t é rdekeibe, ı́gy szı́vé ben nem marad hely má sok, fő ké nt a szegé nyek szá má ra, nem hallja má r Isten hangjá t,
nem ö rü l az O* szereteté nek (EG 2).
Ferenc pá pa ezzel ugyan ö nmagá ban semmi
ú jat nem mondott, de jelezte, hogy hangsú lyeltoló dá st é s hangnemvá ltá st szeretne az egyhá z é leté ben. Az alaphangot az utolsó egyetemes zsinat é ppen á ltala szentté avatott ké t
pá pá ja, XXIII. Já nos é s VI. Pá l adta meg. Mı́g a
„vilá g plé bá nosá nak” nevezett Já nos pá pa
csak elkezdte belopni a katolikus kö ztudatba a „szegé nyek
egyhá za” kifejezé st, addig VI. Pá l má r radiká lisabb lé pé seket
tett. 1968-ban, Kolumbiá ban, mintegy ké tszá zezer fö ldmű ves
é s nincstelen elő tt pé ldá ul ı́gy fogalmazott: „Krisztus jelenlé tének jelei, képmásai, misztériumai vagytok. Az Úr szentségei
vagytok, azaz szent képmásai a világban, az Úr tükröződései,
hiszen megjelenítitek, s nem rejtitek el emberi és isteni arcát.
[…] Az Egyház egész hagyománya elismeri, hogy a szegények
Krisztus szentségei; kétségkívül nem azonosíthatók egyszerűen
az Eucharisztia valóságával, de tökéletesen analóg és titokza-

tos módon megfelelnek neki. […]Szeretett gyermekeim, ti
Krisztus vagytok számunkra. […] Meg akarjuk találni bennetek
a feltámadt és szenvedő Krisztust. Nem azért jöttünk, hogy
alázatos tetszésnyilvánításaitokat halljuk, amelyek kellemesek
és megindítóak, hanem azért, hogy tiszteletünket fejezzük ki
személyetekben az Úr iránt, hogy tehát meghajoljunk előttetek, és elmondjuk nektek, hogy rajtatok keresztül fejezzük ki az Úr iránti szeretetünket. Most
némán 1igyeltek, de mi halljuk a kiáltást, amely
szenvedésetekből és a világ nagy részének szenvedéséből előtör.”
Ha netá n megü tkö zné nk ezeken a szavakon
vagy megbotrá nkozná nk Ferenc pá pa szegé nyek irá nt tanú sı́tott gesztusain, olvassuk mé g
<igyelmesebben az evangé liumokat, é s nemcsak arra fogunk rá csodá lkozni, hogy Jé zus
há ny é s há ny alkalommal é tkezett együ tt má sokkal, hanem arra is, hogy asztaltá rsasá ga
első sorban szegé nyekbő l, megvetettekbő l é s
idegenekbő l á llt (vö . Mk 2,16; Lk 15,2). Mı́g a farizeusok vallá sgyakorlata ú gy tartotta, hogy egy igaz é s istenfé lő ember,
plá ne egy rabbi csak igazakkal ü lhet egy asztalhoz, addig Jé zus bá tran vá llalt kö zö ssé get nő kkel, fö ldö nfutó kkal é s együ gyű ekkel. Az ő asztalá ná l mindenkinek volt helye. Ez annak
az egyetemessé gnek é s megbocsá tá snak a kifejező dé se, miszerint ő az utolsó knak is felkı́ná lja a megvá ltá s ajá ndé ká t.
Ső t, fö ldi é lete egy bará taival elfogyasztott titokzatos vacsora
utá n é r vé get, mielő tt a vá ros falain kı́vü l, gonosztevő k kö zö tt, idegenké nt hal meg. (Folytatá s a negyedik oldalon)

„Sok olyan problé ma van, amely kö dbe burkolja korunk horizontjá t. Elé g arra gondolnunk, milyen é gető en sü rgető a
bé ké ért való fá radozá s, a né pek kö zö tti megbı́zható kapcsolatok alapfelté teleinek, az igazsá gossá gnak é s a szolidaritá snak a
biztosı́tá sa, az emberi é let vé delme fogantatá sá tó l egé szen a termé szetes halá lá ig. EA s mit mondjunk a „globalizá lt” vilá g ezernyi ellentmondá sá ró l, amelyben a gyengé bbek, kicsinyek, szegé nyek sorsa szinte teljesen kilá tá stalan? EA s mé gis, ebben a
vilá gban kell fö lragyognia a kereszté ny remé nynek! Ezé rt is akart velü nk maradni az UA r az Eucharisztiá ban, beleı́rva ebbe az
á ldozati é s lakomai jelenlé tbe a szereteté tő l megú jult emberisé g ı́gé reté t. Nagyon jelentő s, hogy azon a helyen, ahol a szinoptikusok az Eucharisztia alapı́tá sá t elmondjá k, az alapı́tá s mé ly tartalmá t fö ltá rva Szent Já nos Evangé liuma a lá bmosá sró l
beszé l, mely Jé zus tanı́tá sa kö zö ssé grő l é s szolgá latró l (vö . Jn 13,1-20). Pá l apostol az olyan kereszté ny kö zö ssé get, amelyben pá rtoskodá s é s a szegé nyek irá nti é rzé ketlensé g fordul elő , mé ltatlannak ı́té li az UA r Vacsorá já bó l való ré szesedé sre” (vö .
1Kor 11,17-22.27-34)
(II. János Pál: Ecclesia de Eucharistia 20.)
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NEKed - Veled!
Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
Találkoztunk a Szentatyával!
Mi is ú tra keltü nk a zuhogó eső ben a csı́ksomlyó i
hegynyeregbe. A kegytemplomhoz vezető ú ton szé kely é s magyar zá szló kkal feldı́szı́tett há zak é s eső kö penybe bú jt zará ndokok ezrei fogadtak bennü nket. Má r a hajnali ó rá kban hangosan zengtek a dicső ı́tő é nekek. Az eső pedig egyre csak esett. Elkeserı́tő en! A Szentatya megé rkezé se pillanatá ban hirtelen elá llt az eső é s kisü tö tt a Nap. A tö rté nelmi pá palá togatá sró l ké szü lt ké pgalé riá nkat itt talá ljá k.

A SZENTMISE (XII. RÉSZ)AZ ÚRFELMUTATÁS
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.

detjü k Urunk, é s hittel valljuk feltá madá sodat, amı́g el nem jö ssz.”

A „Szent vagy…” elhangzá sa utá n
leté rdelü nk, vagy felá llunk, majd
az elő bbi dialó gus elhangzá sa
utá n ismé t elfoglaljuk ü lő helyü nket. UL lve maradunk az
eukarisztikus ima kö vetkező ré szé n, amikor a misé ző pappal
Az eukarisztikus imában először a miséző pap a Szentlelket együ tt megemlé kezü nk Urunk
hívja, ebben azt kéri az Egyház, megvá ltó i tetté rő l, melyeket az
hogy a Szentlélek lényegítse át eukarisztia ö sszefoglalva tartalmaz: szenvedé s, halá l, mennybeKrisztus testévé és vérévé az
oltáron elhelyezett kenyeret és menetel. Ehhez kapcsoljuk a megvá ltó i á ldozat felajá nlá sá t az Atyá bort.
nak, é s itt az Egyhá z felszó lı́tja a
hı́veket is, hogy ő k is ajá nljá k fel
Ezután következik az alapítás
ö nmagukat napró l-napra á ldozaelbeszélése: elhangzanak az
tul. Ezutá n kö vetkeznek a kö zbenutolsó vacsora eseményei,
já ró imá dsá gok az Egyhá zé rt, pá vagyis mindaz, amit Urunk Jézus Krisztus tett és mondott. A pá é rt, pü spö kö ké rt, é lő ké rt é s
holtaké rt, ö nmagunké rt, az egé sz
pap keresztet rajzol az oltár
fölött. Ennek az imádságnak az teremtett vilá gé rt. Az
eukarisztikus ima zá ró dicső ı́té sé elhangzása alatt a kenyér és a
bor átlényegül, Krisztus teste és re: „O* á ltala, ő vele é s ő benne a
tié d, mindenható Atyaisten, a
vére lesz, vagyis Jézus a szentSzentlé lekkel egysé gben minden
ségi színek alatt megjelenik
tisztelet é s dicső sé g mindö rö kkö n
köztünk. A pap az ima közben
ö rö kké ” együ tt mondjuk vagy
felemeli a paténán az ostyát
(Krisztus testét) és a kehelyben é nekeljü k az „AA men”-t.
a bort (Jézus vérét). A ministEzutá n felá llunk, mert kö vetkezik
ránsok ekkor hármat-hármat
csengetnek. Ez az Úrfelmutatás. a Miatyá nk.
Ezt kö vető en a pap mondatá ra –
„IAme hitü nk szent titka” -, vá laszké nt megvalljuk „Halá lodat hir-

Egyházmegyei örökimádás
a 2019-es évben is!
hé tfő nké nt 18:30.: Csaná d vezé r té r
pé ntekenké nt 17:30.: Belvá ros
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Összeállította:
Szűcs Tamás

S>?@A@BC C> EDEFCBGH>IGC …
Nekem azt jelenti, hogy igent mondok minden egyes alkalommal arra, hogy Jé zust vá lasztom. Elfogadom, hogy az é letem ré sze
lehessen. Beengedem Jé zust a szı́vembe,
hogy é ltető ereje legyen é letem minden percé nek. Ez á ltal é lhet ő bennem é s é n O* benne. Megtalá ltam azt a forrá st, amely soha el nem
apad. Erő sı́t, ha fá radok, kö rü l ö lel, ha vigaszra vá rok. Minden vele
való talá lkozá s egy olyan titok, amely ö sszekö t azzal, aki felá ldozta
é rtem az é leté t.
Totobé Ferencné
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Csíksomlyói zarándoklat a pápai szentmisére
Zará ndoklatra indultunk. Vagyis nem turistaú ton vettü nk ré szt,
hanem első sorban lelkileg akartunk tö ltő dni.
Tettü k mindezt Kö zé p-Euró pa legnagyobb Má ria-kegyhelyé n, Csı́ksomlyó n. A zará ndok Jé zus nyomdokain, a zará ndok egyhá z tagjaiké nt kapcsoló dtunk be ebbe az utazá sba. Ferenc pá pá nak az Irgalmassá g szenté vé re ı́rott gondolatai segı́tettek minket a hangoló dá sban: „ A zará ndoklat kü lö nleges jel a Szenté v ben, mert azt az utat
jelképezi, amelyet minden ember végigjár az élete során. Az élet zarándoklat, az ember pedig viator, vagyis zarándok, aki a kívánt cél
elérése érdekében egyfajta utat tesz meg.”
2019. má jus 30-á n, reggel 7 ó rakor a Szent Istvá n Kirá ly templomban szentmisé vel kezdtü k utunkat. 44 fő vel,
gyermekekkel, <iatalokkal, <iatal é s idő sebb felnő ttekkel eredtü nk ú tnak. A buszon folytató dott
a rá hangoló dá sunk kö zö s ró zsafü zé r imá val,
é nekekkel. A hosszú ú t utá n este 6 ó ra kö rü l
megé rkeztü nk Szová tá ra, a Boldogasszony Iskolanő vé rek meseszé p Marianum há zá ba, amit
bü szké n neveznek maguk kö zö tt tü ndé rkertnek.
Boldogan fogyasztottuk el é rkezé sü nkkor a
gyó gynö vé nyekbő l fő zö tt „burjá n” teá t é s esti
sé tá ra indultunk a kö zeli Medve-tó hoz. Szá llá sunk egyszerű kö rü lmé nyek kö zö tt volt, matracokon, nagy termekben aludtunk. Lefekvé s elő tt imá dsá gra gyű ltü nk ö ssze. Má riá hoz fordultunk, az Egyhá z
é s hitü nk anyjá hoz:
„Ó, Anyánk, segítsd hitünket! Nyisd meg hallásunkat a szóra, hogy
felismerjük Isten hangját és az ő hívását.
Ébreszd föl bennünk a vágyat, hogy elhagyva földünket és befogadva
ő ígéreteit, kövessük az ő lépteit.” (Ferenc pápa: Lumen Tidei ⁰ 4., részlet)
Má snap reggel ismé t szentmisé vel kezdő dö tt napunk, melyet Zoltá n
atyá nk celebrá lt a helyi ró mai katolikus templomban. A nap tová bbi
ré szé t Parajdon, a só bá nyá ban, é s Korondon, a vilá ghı́rű fazekas
faluban tö ltö ttü k.
Este, a kö zö s imá k utá n, korá n té rtü nk nyugovó ra, mert má snap
kezdő dö tt az igazi zará ndoklatunk.
EA jfé lkor keltü nk. Ezt kö vető en buszunkkal Madé falvá ra é rkeztü nk.
Innen hajnali 3 ó ra kö rü l a helyi, né pviseletbe ö ltö zö tt keresztaljá hoz csatlakozva, imá dkozva, é nekelve, gyalogmenetben folytattuk

Az aranyrózsa
Ferenc pá pa csı́ksomlyó i lá togatá sá ig magam sem tudtam az aranyró zsa hagyomá nyá nak lé tezé sé rő l. AA m mivel a má jusi litá niá ban is
szerepel, ahol Má riá t mint titkos é rtelmű ró zsá t szó lı́tjuk meg, kicsit
utá nané ztem a dolgoknak.
A ró zsa szinte minden vallá sban é s kultú rá ban jelentő s szimbó lum,
mert a virá gok virá gá nak, kirá lynő jé nek tartjá k. A Bibliá ban csupá n
az OA szö vetsé gben szerepel né há ny helyen, mint a bö lcsessé g ké pe é s
az ö rvendezé s ü nnepi jele. IAgy vá lik a Szű zanya jelké pé vé . Má r az ó korban sokfé le mó don hasznosı́tottá k: a szirmaibó l ké szü lt ró zsaolaj é s ró zsavı́z a legfontosabb, s egyben
legdrá gá bb termé k volt, egyszerre gyó gy- é s
illatszer: pé ldá ul torok- é s fejfá já sra, valamint
lá zcsillapı́tá sra haszná ltá k.
Az egyhá z kezdetben nem haszná lta, mint
jelké pet, mert tú lsá gosan kö tő dö tt a pogá ny
rı́tusokhoz. Elő szö r a vé rtanú aktá kban jelenik
meg pozitı́v jelenté ssel, mint a vé rtanú sá g
jelké pe é s virá ga, majd Szent Domonkosnak kö szö nhető en terjed el,
aki a hagyomá ny szerint a pré selt, illatos ró zsaszirmokbó l ö sszefont
fü zé rt Miasszonyunk ró zsakoszorú já nak mondta.
Az aranyró zsa nem má s, mint egy jeles pá pai kitü nteté s: egy aranybó l ké szü lt, illatszerekkel megtö ltö tt ró zsa. A pá pa eredetileg nagybö jt negyedik vasá rnapjá n, Laetare vasá rnap á ldotta meg. Hagyomá ny lett, hogy az aranyró zsa megá ldá sá nak szertartá sá n a pá pa a
ró zsa szı́né vel egyező – ró zsaszı́nű – miseruhá t viselt. A liturgikus
ró zsaszı́n elterjedt az egé sz vilá gegyhá zban e vasá rnaphoz kapcsoló dva, é s mivel advent harmadik vasá rnapja, Gaudete vasá rnap kezdő é neke is az ö rö mmel kapcsolatos, azon a napon is szoká s lett a
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utunkat. Idő kö zben eleredt az eső . Egyre inká bb zá porozott rá nk az
é gi á ldá s, de kedvü nket nem szegte. Mire a csı́ksomlyó i kegytemplomot elé rtü nk csurom vizesek lettü nk. Elá zva, fá radtan lé ptü nk be
Isten há zá ba. Itt ó riá s kivetı́tő n kö vethettü k a nyeregben zajló rá hangoló esemé nyeket. Kicsit megpihentü nk, szá rı́tkoztunk.
Mindannyiunkban felmerü lt a ké rdé s, hogyan tová bb?
Idá ig elé rtü nk, de egé szsé gü nket kocká ztatva felmenjü nk-e a szentmise helyszı́né re, a hegytető re? Ekkor odajö tt hozzá nk Zoltá n atya
é s kö zö lte velü nk: mindenkinek sajá t belá tá sá ra bı́zza, folytatja-e az
utat. Maradhat itt a templom biztonsá gá ban é s kivetı́tő n kö vetheti a
szentmisé t, vagy elindul, é s vá llalja az ú t é s az idő já rá s viszontagsá gait.
Rö vid bizonytalankodá s utá n 2-3 fő kivé telé vel
elindult csapatunk. Kicsit hasonló ak voltunk az
apostolokhoz, akik fé ltek, bezá rkó ztak, nem mertek kilé pni rejtekhelyü krő l.
Paffy atyá nk azonban vá rt minket a templom
elő tt, a szakadó eső ben. UA tnak eredtü nk, lassan,
sá rban tocsogva, imá dkozva, é nekelve ké rtü k az
Urat, é s Miasszonyunkat, engedjen minket Szentatyá nk elé . Tö bb ezer lá b taposta az eső tő l á ztatott, pocsolyá s ö své nyt, tö bb ezer szı́v imá dkozott
együ tt. Leı́rhatatlan é rzé s volt.
Vé gre felé rtü nk a mise helyszı́né re. A tá j eső felhő be burkoló zott.
Vigasztalan idő volt. Há zigazdá nk, a szová tai gyermekkó rus angyali
hangjai mellett tö ltő dtü nk Czakó Gabriella é s Vera nő vé r vezé nyleté vel. Ekkor, csodá k csodá já ra szű nni kezdett a zá por, majd teljesen
elá llt az eső . Lecsukó dtak az esernyő k. E pillanatban megjelent az
ú ton a pá pamobil. Tapssal, integeté ssel, felhő tlen ö rö mmel kö szö ntö ttü k szentatyá nkat. Arcunkat, testü nket, szı́vü nket a melegsé g
já rta á t. Majd kezdeté t vette a szertartá s.
A Szentatya beszédében a zarándoklás átalakító, egymás testvéreivé
varázsoló titkáról elmélkedett. „Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz
csalódást! Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy
az Evangélium legyen az a kovász, amely képes áthatni mindent és
képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével.”
A mise vé gé n szikrá zó napsü té sben, lé lekben gazdagodva,
boldogan, együ tt, egymá s testvé reiké nt hagytuk el a csı́ksomlyó i domboldalt.
Szalainé Bá lint Ró zsa
ró zsaszı́nű miseruha viselete.
Az aranyró zsá t a pá pa eredetileg az Egyhá zat szolgá lva nagy é rdemeket szerzett szemé lyeknek adomá nyozta. A szoká st a XI. szá zadban
emlı́tik elő szö r: ekkor a pá pa kivá ló hivatalnoká nak adomá nyozta a
ró zsá t. Ké ső bb kirá lyok kaptá k a kitü nteté st, majd testü letek is, illetve má r a 13–14. szá zadban templomoknak is adomá nyozzá k. A 20.
szá zad má sodik felé tő l pedig a Mennyek Kirá lynő jé t, Szű z Má riá t
tiszteli meg vele az aktuá lis pá pa a legfontosabb Má ria-kegyhelyeken.
1963-ban VI. Pá l pá pa a betlehemi Szü leté s
templomá nak, 1965-ben a fatimai, 1966-ban
pedig a guadalupei kegyhelynek adomá nyozott aranyró zsa kitü nteté st. II. Já nos Pá l tö bbek kö zö tt a częstochowai, a loretó i é s a
lourdes-i Má ria-kegyhelyet tü ntette ki vele.
XVI. Benedek pá pa a legtö bb Má riakegyhelyet megtisztelte a kitü nteté ssel, amikor felkereste ő ket (pl. Mariazell é s Altö tting).
Ferenc pá pa a fatimai, a torinó i é s a
guadalupei Má ria-kegyhelyeknek is adomá nyozott aranyró zsá t.
A Ferenc pá pa á ltal a csı́ksomlyó i Szű zanyá nak adomá nyozott ró zsa
első a Ká rpá t-medencé ben. Ezü stbő l ké szü lt, szá ra é s a cı́mer 24 kará tos arany bevonatú . Az alapja ró zsaszı́n má rvá ny, amelyen egy
ezü stö zö tt vá za á ll a pá pai cı́merrel, benne ké t szá l é lethű ró zsa, leveleik ezü stbő l ké szü ltek. A ró zsa 84 cm magas, sú lya 1200 gramm. A
Szentatya a csı́ksomlyó i szentmise vé gé n maga vitte a szoborhoz, é s
azt nagy tisztelettel, fejet hajtva helyezte el a Szű zanya lá bá ná l, majd megé rintette a szobor kö ntö sé nek szegé lyé t.
Zoltán atya

JELENLÉT

KÜ L DE T É S

(Folytatás az első oldalról) A názáreti rabbi története azonban
megdöbbentő fordulatot vesz: a föltámadt Jézus az emmauszi
úton maga válik tudatlan idegenné, s a két névtelen tanítvány
nyomában az ősegyháznak kíméletlenül be kell látnia, hogy idegen és szegény nélkül nincs Eucharisztia. Ezért már a IV. században figyelmeztetést kap az elkényelmesedett keresztény közösség
Aranyszájú Szent Jánostól: „Meg akarod tisztelni Krisztus testét?
Ne menj el mellette, ha ruhátlanul látod. Ne itt a templomban
tiszteld meg őt selymekkel, hogy azután kívül, ahol ruhátlanul
fázik, elmenj mellette. Aki ezt mondta: ’Ez az én testem’, ugyanaz, aki azt is mondta ’éheztem és nem adtatok ennem’, és ’Amit egynek a legkisebb
testvéreim közül tettetek, nekem tettétek’ (...). Mire jó, hogy az eucharisztikus
asztalon arany kelyheket halmozunk, s közben ő éhenhal? Kezdd el megetetni őt, az
éhezőt, s ha marad valamid, ékesítheted az
oltárokat is” (Homíliák a Máté evangéliumról, 50, 3-4).
Május 16-án, egy francia kisvárosban temették el a 90 éves korában elhunyt, Ferenc pápa által is
nagyrabecsült Jean Vaniert, a szegények egyházának egyik meghatározó alakját, aki életét a fogyatékkal élőkkel és a pszichés
betegekkel vállalt közösségnek szentelte. Habár sem pap, sem
szerzetes nem volt, személye és életműve prófétai jelként fénylik
a világegyház és a kiselejtezés kultúrájában tengődő társadalmaink borongós egén. Az általa alapított, s a világ számos pontján
működő Bárka, valamint Hit és fény közösségek felcsillantanak
valamit Ferenc pápa víziójából, aki a gazdasági és strukturális
szemszögből szemlélt szegénység mellé latin-amerikai elődeihez
szorosan kapcsolódva újra meggyökereztette az egyházban a szegények teológiáját. Még bíborosként, 2010-ben a következő súlyos kijelentést tette: „Meg kell találni a helyes utat a szegényekkel való törődésre, amely az evangélium abszolút és megkerülhetetlen követelménye”. Jean Vanier és műve ékes példája e köve-

telmény megvalósulásának.
Mert evangéliumi értelemben szegények mindazok, akik nem
önelégültek, nincsenek „elszállva” saját vallásosságuktól, akik
szüntelen keresik az Urat, vágyódnak utána, s akik beismerik
méltatlanságukat, s tudják, hogy egyedül Isten irgalmában bízhatnak. Jézus asztala körül mindig van hely ezeknek az embereknek.
Számos tapasztalatom van arról, hogy egy down-kóros vagy más
fogyatékkal élő személy milyen mélyen megsejti és átérzi ezt.
Jean temetésén is erre láthattunk példát: a tolókocsiban ülő, az
artikulálatlan hangon bekiabáló vagy éppen az evangéliumot Braille-írás segítségével felolvasó vak diakónus
akaratlanul is a (lélekben) szegények boldogságát tárta a résztvevők illetve a nézők
elé.
Talán éppen az hiányzik leginkább a ma
egyházából, amit Jean Vanier egy alkalommal így fogalmazott meg: „Mindannyian
csak egy közösség tagjaiként növekedhetünk
Krisztus szeretetében. Nem olyan közösségre
van szükségünk, amelyik azt gondolja magáról, hogy ’mi vagyunk a legjobbak’, hanem egy mások felé állandóan nyitott közösségre, amely különösen a szegények, a gyengék, a sebezhető emberek iránt nyitott. Nem jó, ha az Egyház
túlságosan arra törekszik, hogy a hitet megtartsa az emberekben.
Az Egyháznak nem kell aggódnia a hit megmentéséért. Ez a
Szentlélek feladata. Az Egyház számára a legfontosabb, hogy ne
a szegényekért és a sérült emberekért alapítson közösségeket,
hanem velük együtt. Jézus küldetésének az volt a lényege, hogy a
szegényeknek hirdette a Jó Hírt. Ez nem csupán szép szavakat,
hanem együttlétet jelent. Az evangélium hirdetésének lényege a
jelenlét és az elköteleződés.”
A Szentlélek kivételes ajándékának tartom, hogy olyan pápánk
van, aki mindezt nemcsak érti, hanem éli is.
Zoltán atya

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
Egy osztálykirándulás
feledhetetlen pillanatai
A „Határtalanul” pályázat címe
nem cseng idegenül tanári körökben. Ennek keretében legtöbben partiumi, illetve erdélyi helyszínekre
látogatunk
a
délmagyarországi tájakról. Az
idei évben első alkalommal vettem részt kísérőtanárként a 7.esek évfolyam-kirándulásán, amelynek során Nagyszalonta,
Nagyvárad és Kolozsvár után Dévára látogattunk. Ez utóbbi
helyszínről a következő lapszámba írok (lapzártakor még a
kirándulás utolsó napja előtt állunk).
A gyerekek minden jó ra fogé konyak, ı́gy amit mi, taná rok
szı́vü gyü nknek tekintü nk, arra ő k is vevő k. Termé szetesen
belelkesı́thető ek azzal, hogy a kü lö nfé le irodalmi-tö rté nelmi
helyszı́neken aktı́van kö zremű kö djenek, ami má ris interaktı́vvá teszi jelenlé tü ket. Mi is ezt tettü k, bevontuk a diá ksá got
a „feladatokba”: Nagyszalontá n Arany Já nos szü lő há za verandá já n a kö ltő verseit olvastá k fel, majd Nagyvá radon a Holnap
irodalmi antoló gia alapı́tó tagjai szoborcsoportja elő tt a ké t
„nyugatos” poé ta: Ady Endre é s Juhá sz Gyula kö ltemé nyeit
adtá k elő – helyet foglalva a szoborkompozı́ció ban. Ugyanı́gy
Kolozsvá rott Má tyá s kirá ly szobra elő tt felelevenı́tetté k azokat a mesé ket, amelyeket az igazsá gos kirá lyró l mé g alsó tagozatos korukban tanultak. Minden lehetsé ges helyen koszo-
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rú t helyeztü nk el – ı́gy megtanulhattak a gyerekek felné zni mú ltunk
nagyjaira, mé ltó n emlé kezni a hő sö kre. Kö szö nettel emlı́tem Győ r<i
Jó zsef, Győ r<i Jó zsefné Mó nika é s
Vigh Istvá nné Etelka kollé gá im neveit, akikkel együ tt vettü nk ré szt a
programban.
A fent ı́rt programpontokat bá rmely á ltalá nos- vagy kö zé piskola teljesı́theti, azonban – talá n egyedü lá lló mó don – mi azt
is igyekeztü nk megmutatni a gyerekeknek, ami nem csak erdé lyi é s magyar, hanem azt is, ami helyi é rté k. IAgy pé ldá ul
bevezettü k ő ket a kolozsvá ri baziliká ba, ahol beszé ltem nekik
az ikonokró l, a freskó kró l, az ikonok tiszteleté rő l é s valamelyest ké pet kaphattak az ortodox vallá s sajá tossá gairó l. Amikor pedig visszaté rtü nk szá llá sunkra, a kö zeli há romkupolá s
templomba hirdettem fakultatı́v tú rá t, ahová a 11-en elkı́sé rtek. Egyedü lá lló é lmé nyben volt ré szü nk: olajkenetben ré szesı́tettek minket, szemé lyesen á ldá st kaptunk Alexij atyá tó l,
aki rö viden mesé lt is a templomró l, sajá t szolgá latá ró l, majd
felmehettü nk a felső szintre, ahol má s szö gbő l csodá lhattuk
meg a pazar festmé nyeket. A vé gé n a kó rus hangjaira jö ttü nk
ki a templombó l.
Hiszek abban, hogy szemé lyes pé ldá nkkal nevelü nk é s azok
az é lmé nyek maradnak meg legerő sebben, amiket
szemé lyesen á té lü nk.
Mé szá ros Ildikó

J ELENLÉT

K Ü LD ET ÉS

MAKÓI PÁSZKA - GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉBITU@TH VUTI? – Otthon

mié rt olyan ü res é s é rté ktelen minden?

A mesé k hő sei rá talá lva szerelmü kre, a
kirá lylá nyra, boldogan é lnek, mg meg
nem halnak. Mi is ezt szeretné nk, mint a
tü ndé rmesé k hő sei! Gyermeki mó don
keressü k a boldog é let titká t!

Egy baseball já té kost, aki bekerü lt a leghı́resebbek kö zé , megké rdeztek, hogy mit lett
volna jó megtudnia, amikor elő szö r kezdett el
baseballozni. Azt vá laszolta: “Bá rcsak elmondta volna valaki, hogy amikor eljutsz a csú csra,
Ma 3 mé rcé t á llı́tunk fel: pé nz, csalá d, nincs ott semmi.”
egé szsé g. Ha ezeket elé rné m, minden
Rengeteg cé lró l akkor derü l ki, hogy ü res,
rendben lenne! Ez a tü ndé rmese… Hol amikor má r é veket á ldoztunk a hajszolá sukra.
van ilyen!? Talá lkoztam egy-egy olyan Aztá n minden cé l utá n rá jö vü nk, hogy az ű r
szemé llyel, akinek megadatott mindez, marad.
de mé gsem volt boldog…
Hol talá ljuk a boldogsá got!? Lev Tolsztoj: Boldog az, aki
Jé zus a nagycsü tö rtö ki bú csú beszé dé ben azt ké ri az otthon boldog.
Atyá tó l, hogy ö vé it, minket ő rizzen meg ebben a vilá gban.
Jé zus alig vá rja, hogy haza té rjen, az Atyá hoz. Imá dsá gaiNem azt, hogy vegyen ki minket a vilá gbó l, hogy vegye el a
nehé zsé geket, tragé diá kat, betegsé geket, hanem, hogy ezek ban, Lé lekben sosem tá volodott el, de most testileg té rt viszkö zepette is ki tudjunk tartani a Szeretetben, emberek le- sza.
gyü nk! Ezen a szemü vegen á t pedig az é let cé lja má r tú l van a
Ez adja a mi feladatunkat is. Tegyü k helyre az otthont! A
tü ndé rmesé k há rmas vá gyá n: szentü l é lni a nehé zsé gek elleszı́vü nkkel é rdemes kezdeni, hogy a Szentlé lek temploma
né re, hogy az Isten dicső sé ge ragyogja be a vilá got! Isten ké lehessen, hogy a jó t ö rö mmel tegyü k. Aztá n a legszű kebb csapé t kell tü krö znü nk, jelenvaló vá té ve, hogy mi a szeretet, kilá dommal. Há zastá rsammal, gyermekeimmel, szü leimmel,
csoda Isten!
nagyszü leimmel. Ott lesz é rtelmes az é letem, ahol ottMi é rtelme az é letnek? Mindenki elgondolkodik ezen. hon boldog vagyok benne! EA s ez lesz majd a forrá som!
EA vekkel ké ső bb, mikor vissza tekintenek, nem é rtik, hol csú Biró Istvá n
szott el az é letü k? Mi é rtelme volt egyik-má sik dolognak é s

Gyereknap Paskó atyával
„Gyerekek a konyhá ban! A konyhá ban?! Isten ő rizz, mondják sokan. Gyerekkel főzni macerás, ezt senki sem tudná tagadni. Viszont ezen kívül csak előnyei vannak. Minden gyerek szívesebben eszi azt, amibe belekutyulhatott, és a főzés jóval több,
mint csupán főzőcskézés, mert tanít,
nevel, fegyelmez és csapattá, családdá
kovácsol.” (Paskó Csaba)
Paskó Csaba, kelebiai plé bá nost egy
kedves ismerő sö n keresztü l ismertü k
meg. Gyereknap alkalmá bó l szerettü k
volna megajá ndé kozni a gyerekeket.
Mivel hú své tkor jelent meg gyerekszaká cskö nyve, ı́gy adta magá t az ö tlet:
fő zzü nk együ tt! Az idő pont egyezteté s nem volt egyszerű ,
nemhiá ba, Csaba atya Szerbiá ban igazi kurió zumnak szá mı́t.
Amellett, hogy pap, vezeti a kelebiai Má rton AA ron kö zö ssé gi
há zat, fő ző s mű sort vezet, karnagy.
„Akár sé1ként dolgozom, akár tanítok, vagy karmesterként
állok a szimfonikus zenekar előtt, mindig próbálok a dolgok
mélyére világítani. Van, hogy nem is beszélek istenes tartalmakról, csak főzök, tanítok, vezénylek. De akik körülöttem vannak, tudják, hogy azt is papként végzem. És ez talán elgondolkodtatja őket.”
Eleinte fé ltü nk, hogy a <iú kat kevé ssé fogja vonzani ez a
lehető sé g, de a szoká sos <iú s já té kok, mint a csocsó , darts
vagy a biliá rd, elő sem kerü ltek a dé lutá n folyamá n. Kisebbek
é s nagyobbak, gyerekek, szü lő k é s nagyszü lő k lelkesen mé rté k a lisztet, keverté k a muf<in té sztá t, szó rtá k a sajtot a piz-

HÁLAADÁS

zá ra vagy é ppen tekergetté k a vajdasá gi só s kı́ná ló st…
Ahogy egy csalá d é leté ben, ú gy a kö zö ssé gné l is nagyon
fontos a kö zö s é telké szı́té s, a kö zö s é tkezé s. A kezdeti nehé zsé gek utá n szé pen alakul az egyhá zkö zsé gü nk é lete. A templomi kö zö s imá dsá g utá n – mely ezen a dé lutá non sem szorulhatott há tté rbe – kö zö sen fogyasztottuk el az elké szı́tett é telt.
Az ilyen alkalmakon jobban megismerjü k egymá st, tö bbet tudunk meg a má sikró l.
„Nem az a feladatunk, hogy kioktassuk
az embereket arról, hogyan kellene élni,
hanem az, hogy közösségeket teremtsünk, és meghívjuk őket oda. Mert csak
közösségben tudunk igazán személyessé válni egymás számára,
a templomba járók tömegében nem” – Paskó atya
Kö szö njü k Csaba atyá nak, hogy meghı́vá sunk elfogadá sá val megerő sı́tett minket ebben é s igazi é lmé nyt ajá ndé kozhattunk kö zö ssé gü nknek.
Biró -Ká plá r Má ria
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LGIDBYGZDH RT[\:
Pünkösd Vasárnap
10:00h Első á ldozá s
Pünkösd hétfő
7:30h Utrenye
8:30h Szent Liturgia
VCH?B[C]AZA[
7.30h Reggeli Istentisztelet – Utrenye
8.30h Szent Liturgia
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Nagyhét Taizében
Egyszerűség, irgalmasság, öröm.
Roger testvé r (a Franciaorszá gban lé v ő taizé -i szerzetesközösség alapítója) szavai jellemzik az ottani életet és
ezt tapasztalhattam meg gyermekeimmel együ tt
hú své tra ké szü lve a nagyhé t napjaiban is.
Mint minden nap a nagycsü tö rtö k is bibliai bevezető vel kezdő dö tt. Egy kiemelt szentı́rá si ré szhez
kaptunk magyará zatot, ké rdé seket, melyeket á tgondolva, á tbeszé lgetve ké szü lhettü nk az esti
szertartá sra.
Ezeken az alkalmakon a napi programra is felhı́vjá k a <igyelmü nket, ı́gy jelezté k, hogy a lá bmosá s
szertartását bárki átélheti, ha jelzi ennek igényé t. A nap folyamá n tö bbszö r is szó ba kerü lt:
vajon, hogyan oldjá k meg ezt a testvé rek, hiszen kö zel 4000
szemé ly volt azon a hé ten Taizé ben.
Egyszerű en é s mé gis lé lekre mé lyen ható an.
Minden szerzetes testvé r elindult „lá bat
mosni” egy szivaccsal, mellettü k egy-egy
ö nké ntes <iatal á llt a vı́zzel teli tá llal. Né há ny
é rinté st kaptunk a szivaccsal, de a ró la való
beszé lgeté sbő l kiderü lt, hogy
mindannyió nkat megé rintett az a <igyelmessé g, hogy a testvé rek az adott pillanatban a
szemü nkbe né ztek é s rá nk mosolyogtak.
Nagypéntek eseményéből két dolgot
emelek ki: dé lutá n 3 ó rakor megszó laltak a taizé -i harangok
é s há rom percre mindenki megá llt a falu terü leté n, bá rhol is
helyezkedett el. Ahogy a harangszó befejező dö tt hosszú má sodpercekig nem indult el senki, hogy folytassa ú tjá t, amikor
is az ö nké ntes <iatalok lé ptek elő szö r mozgá sba.
A pé ntek esti imá dsá g utá n minden hé ten van kereszthó dolat,
amikor hosszabb-rö videbb imá dsá gos-é nekes vá rakozá s utá n
eljutunk a lefektetett kereszthez, megé rintjü k, rá borulhatunk,
majd tová bbmegyü nk. De ez a nagypé nteki má s. Talá n a jellegzetes, megvá ltá sró l szó ló é nekszö vegek miatt, vagy a tö bb

ó rá n á t kö zö ttü nk lé vő szerzetes testvé rek miatt, vagy a tü relmes, imá dsá gos vá rakozá s miatt, hiszen volt, aki hajnali
há rom ó rakor jutott oda a kereszthez egy rö vid idő re.
A nagyszombat é jszaká ja a szabadban á tvirrasztott, hideg é jszaka volt. A szokott idő ben este fé l 9kor kezdő dö tt az esti ima. Majd a templomban maradt mindenki é s kö zö s é neklé ssel kezdő dö tt a
virrasztá s. 11 ó rakor csendben, né há ny gyertya é s
zseblá mpa fé nyé né l vonultunk ki a szabadba, a
<iatalok sá torlakó helyé n tú l a fö ldekre, ahol egy
nagymé retű Bará tsá g-ikon volt má r felá llı́tva, nagy
faraká s é s az idő sebb szerzetes testvé reknek szé kek. Portugá l cserké szek gyú jtottá k meg a tü zet é s
tartottá k é letben egé sz é jszaka. A hagyomá nyos
nagyszombati tű zszentelé s utá n az ó szö vetsé gi
olvasmá nyokat olvastá k fel, mind a hetet kü lö nbö ző nyelveken. Itt má r csö kkent a né gyezres tö meg, ki
mennyire bı́rta a hideget, de hajnali 6 ó rá ig
voltak lelkes, kitartó <iatalok é s felnő ttek,
amikor kö zö sen visszavonultak a templomba
é s reggel fé l 7-kor elkezdő dö tt a hú své ti
szertartás.
Halk zené re gyü lekeztü nk, majd tö bb, mint
30 nyelven elhangzott a mondat: Jé zus é l, é s
ennek zá rá saké nt trombitaszó kı́sé reté ben
kezdtü k é nekelni: Surrexit Dominus vere,
alleluja, alleluja. Surrexit Christus hodie, alleluja, alleluja. Számomra ez az élmény igazi feltámadás volt.
Mindig is tudtam, hogy nagyon há lá s lehetek az UA ristennek
azé rt, hogy ezen az ü nnepen ott lehettem Taizé ben, ezt a há lá t fokozta, hogy a gyermekeimmel együ tt. Ez a há la é rzé s é s
a feltá madá s é neke magassá gokba emelte a lelkemet.
A ké t ó rá s szertartá s zá ró pillatanaiban 37 nyelven mondtá k
el (egy-egy <iatal): Krisztus feltá madt! Amire a tö bb ezres
tö megbő l ki-ki a sajá t nyelvé n vá laszolta: Való ban
feltámadt!
Reiszné Surinás Piroska

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
Munkás-agrár `iatalok ta- ré szé t.
vaszi tábora Makón
Idei tá borunk azé rt is kü lö nleges volt, mert
2019. 05. 10.- 12.

né há ny olyan <iatal is eljö tt, akik má r tú l vantané vben a nak a kö zé piskolá s é veken, má r dolgoznak
Munká s-Agrá r Misszió s Tavaszi vagy egyetemre já rnak, ő k mesé ltek a <iatalabb
A

2018/19-es

Tá bort Makó n a Szent Lá szló tá rsaiknak a munka vilá gá ró l, hogyan sikerü lt
Kirá ly Plé bá niá n rendeztü k meg. A tá bor szervezé sé t tö bb megá llni a helyü ket a mindennapokban. Mondhitoktató -kateké ta tá rsammal együ tt hajtottuk vé gre. A tá - tá k, hogy jó nekik egy kicsit megá llni é s kikapborban tö bb mint 20 <iatal vett ré szt az orszá g tö bb pontjá ró l. csoló dni, visszajö nni a mi kö zö ssé gü nkbe.
Jö ttek <iatalok AA sotthalomró l, Szegedrő l, Hó dmező vá sá rhelyrő l, Kecelrő l é s termé szetesen Makó ró l is.

Tá boraink fontos é s kiemelkedő ré szei a tá bortü zek, amikor
kö zö sen é nekelü nk, já tszunk é s nagyokat beszé lgetü nk. Eb-

OL sszejö vetelü nk má sodik napjá n, Makó n egy nagy sé ta ke- ben a tá borban rö vidsé ge miatt csak ké t tá bortű zre jutott idő ,
reté ben mutattuk meg a tá volabbró l é rkező knek a vá ros ne- de nagyon vidá m é s tartalmas idő tö lté s volt ez is.
vezetessé geit é s elsé tá ltunk a Maros partra, a lomkorona sé -

Vasá rnap reggel az ö sszepakolá s é s takarı́tá s utá n, Szentmi-

tá nyra is. Ezen az esté n a tá borban kö zö sen ó riá spalacsintá - sé vel zá rtuk tá borunkat az ottani hı́vekkel kö zö sen.
kat sü tö ttü nk, amelyeknek elké szü lé sé ben mindenki kivette a
Kiss Jó zsef
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EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT ÓFÖLDEÁKON 2019-BEN

P.Z.: Vasmiséjének zárómondatai szerint ameddig a
lá ba viszi, addig hirdeti az evangé liumot.

Interjú Gyulay Endre
vasmisés püspök atyával

Gy.E.: Nagyon rosszul visz a lábam.

(6. rész)

P.Z.: De ma ez hogyan megy? Mit csinál konkrétan a
Papszentelése 65 éves évfordulója alkalmámindennapokban, hogyan hirdeti?
val beszélgetek otthonában Gyulay Endre
Gy.E.: Három misém van minden héten a Dómban. Hétfő
püspök atyával, aki két évet töltött Makón, a szervita
este gyó ntatok fé l 6-tó l 6-ig, akkor misé zem, é s tanı́tá si idő kápolnában.
ben 7 ó rakor van egy Biblia-kö rö m. Pé nteken reggel misé P.Z.: Ha a világegyházra vagy akár a magyar egyház- zem szinté n a Dó mban, este fé l 6-tó l gyó ntatok, amı́g vannak.
ra tekintü nk, hogy lá tja, merre tart ma az egyhá z?
Vasá rnap a fé l 12-es misé t mondom, ha itthon vagyok. Ha
Gy.E.: Erre nem tudok válaszolni. Mi az, hogy merre? lehet, a bú csú kat, egyebeket ú gy pró bá lom beosztatni, hogy
Egy dolog van, hogy vagy Jé zus felé , vagy Jé zus ellen. vissza tudjak é rni, de ha nem, akkor megvannak né lkü lem.
Csü tö rtö kö n misé zem a szociá lis otthonban,
Ahogy a Szentatya mondogatja, hogy a
egyé bké nt mind a hé tkö znapi, mind a szociá lis
bent ü lő egyhá z megpené szedik, ki
otthoni misé ben minden alkalommal rö viden,
kell menni az emberek kö zé ,
de beszé lek. Azon kı́vü l vannak, akik gyó ná sra
pasztorá lni kell, vilá giakat kell kü ldevisszajá rnak, lelkivezeté st kı́vá n egy-kettő ,
ni. Tehá t a dinamizmusa meg kell,
kü lö nfé le ilyen „mű helyeim” vannak. Ha nahogy legyen. Ha ez nincs meg, akkor
gyon fö lmé rgesı́tenek, akkor ı́rok egy cikket,
termé szetes, hogy kopik é s lejjebb
de most má r mind kevesebb lesz. Egyik utolsó
megy. Ehhez nemcsak papok kellenek,
cikkem nem jelent meg az ú jsá gban, a má sik is
mert az kevé s, nem csak szerzetesek
elfektetve van. Tehá t nem biztos, hogy ez fonkellenek, akik imá dsá gukkal a kegyeltos. Ré gebben elé g sokat ı́rtam. Kö rü lbelü l ez
mi há tvé det megadjá k (karmelitá k,
van. Né ha szoktam imá dkozni. Amikor nem
stb.), hanem olyan ü tő ké pes apostolkint misé zem – há la Istennek itt, a ká polná ban
sá g kell, amilyen volt az első tizenketvan rá lehető sé gem mint pü spö knek – , itthon
tő .
misé zem. EA s é lek.
P.Z.: Ha így kérdezem, hogy mire van
P.Z.: Sok helyre hívják.
ma a legnagyobb szü ksé ge az egyhá znak, akkor ez
egyú ttal egy vá lasz is? Tehá t ü tő ké pes vilá gi aposto- Gy.E.: Nem merném a sokat mondani, régebben sokkal
lok, illetve nyilvá n ü tő ké pes papok.
tö bb volt, akkor mé g triduumokat tartottam nagybö jtben,
Gy.E.: Én azt hiszem, hogyha így teszi fel a kérdést,
akkor helyes Isten-ké pre. Mert az Isten addig jó , mı́g
bedobom az imá dsá got é s kijö n a csokolá dé , vagy
egé szen bá lvá nyistenné formá ló dik má r lassan egyik
-má siknak a fejé ben. Tehá t valahol a Vé gtelent, a
Teremtő t, a Megvá ltó t nem az agyá ban, hanem a
szı́vé ben kell hordozni é s akkor nincs baj. Mı́g oda
nem ü ltetik be, addig nem lehet tö bbet vá rni. Az ateistá k nem az igazi Isten ellen vannak, hanem az ő
hamis isten-ké pü k ellen. Az az isten nekem sem kell,
de az, amely a kinyilatkoztatá sban ott van, az, amit
Jé zus szü leté sé tő l kezdve bemutat a maga szegé nysé gé vel, munká já val, egyebeivel, ezt az ember, ha
komolyan veszi, akkor nem tud nem kereszté ny lenni. Ezt valahol fel kell tá lalni, oda kell adni, mé gpedig
ú gy, mint ahogyan odatá lalok valamit é s azt mondjá k, ez bü dö s, tehá t ú gy kell odatenni elé be, hogy
kedve legyen hozzá nyú lni é s megemé szteni.
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adventben, egyé bben. Mostaná ban errő l má r leszoktak. Vannak <iatalabbak, okosabbak, jobban tudjá k csiná lni.
P.Z.: Tehát nem sok ráérő ideje van, de ha mégis
akad, akkor mit csiná l szabad idejé ben?
Gy.E.: Készülök arra, ami jövendő. Többnyire próbálok
napraké sz lenni a vilá gi é letben, egy-egy tv-hı́radó val, egyké t ú jsá ggal, de nem politikai ú jsá ggal. IAgy é lek.
P.Z.: Milyen könyvet olvas?
Gy.E.: Most éppen Jakubinyi Györgynek Máté evangéliumá t, mert az kerü l sorra hé tfő esté nké nt a Biblia-kö rben.
P.Z.: Utolsó kérdés: Mit üzen a makóiaknak?
Gy.E.: Szeressék Jézus Krisztust!
(Szeged, 2018. szeptember 12.)
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AA prilis 25-é n, csü tö rtö kö n Veronika nő vé r vá rta a Szent Mó nika kö zö ssé g tagjait a
plé bá niá n.
Az Irgalmassá g vasá rnapjá ra kilenceddel ké szü ltü nk.
AA prilis 28-á n, vasá rnap volt az Isteni Irgalmassá g vasá rnapja, mely UA jvá roson a plé bá nia ká polna
ü nnepe. A szentmisé t Olasz Attila, fö ldeá ki plé bá nos atya mutatta be.
Má jus 5-é n, vasá rnap a 9 ó rai szentmise kereté ben kö szö ntö ttü k az é desanyá kat.
Má jus 9-é n kö zö s, iskolai szentmise volt a Maros-parton a Boldogasszony Iskolanő vé rek
JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJÁN
rendalapı́tó já nak ü nnepé n.
Má jus hó napban a szentmisé k utá n a lorettó -i litá niá t imá dkoztuk. Má jus 10-é n ismé t taizé i imaó rá ra hı́vtunk mindenkit az egé sz napos szentsé gimá dá s alkalmá bó l.
Jó pá sztor vasá rnapjá n egy nigé riai szá rmazá sú kispap volt a vendé gü nk.
Má jus 18-á n egy szuper dé lutá nt tö ltö ttü nk a GYEP-es gyerekekkel együ tt, volt mozgá s, ü gyessé g,
cukorka-keresé s, akadá lypá lya, pizza, vidá msá g, jó kedv é s sok-sok szeretet é s a vé gé n meglepi!
Má jus 25-é n, szombaton kerü lt sor az ó fö ldeá ki egyhá zmegyei zará ndoklatra. A gyalogos menet
reggel fé l 7-kor indult templomunkbó l.
ZRÍNYI ÓVODÁSOK A SZENT SÍRNÁL
Má jus 16-á n, vasá rnap 9 ó rakor volt a bé rmá lá si szentmise. 14 makó i <iatal jelentkezett, ebbő l 8 bé rmá lkozott, tová bbá 2 felnő tt, valamint 3-3 <iatal Fö ldeá kró l ill. Maroslelé rő l.
Imá dkozzunk é rtü k!
Má jus 26-á n tartottuk templomunkban az első á ldozá st. 20 diá k vette magá hoz elő szö r az Oltá riszentsé get.
Má jus 28-á n, kedden, 17 ó rá tó l a Bartó k Iskola gitá r tanszaká nak hangversenyé re kerü lt sor a
templomban.
Ferenc pá pa csı́ksomlyó i lá togatá sá ra elő talá lkozó val ké szü ltü nk, zará ndoklatunkat 30-á n, csü tö rtö k reggel 7 ó rakor szentmisé vel kezdtü k.
GYEP-DÉLUTÁN
Jú nius 2-á n, Urunk mennybemenetele ü nnepé n a Hit é s fé ny lelkisé g Tiszavirá g kö zö ssé gé nek
nyá ri tá bora szá má ra perselyeztü nk. Első pé ntekeken szokott mó don lá togattuk az idő s, beteg
testvé reinket.
A pü nkö sdi kapu dı́szı́té sé hez szeretettel fogadtunk virá gadomá nyokat. Kö szö net é rte! A pü nkö sdvasá rnapi szentmisé n kö zremű kö dö tt a Vá rosi Vegyes Kar. A mise utá n szeretetvendé gsé g
volt.
Jú nius 13-14-15-é n fogyaté kkal é lő <iatalok csoportja é rkezik az Egyhá zi Iskolá ba. A szervező k
segı́tsé get ké rnek a testvé rektő l: é lelmiszer adomá nyt é s ö nké ntes munká t az é telek elké szı́té sé hez. Kinga é s Hedvig nő vé reket lehet keresni ezzel kapcsolatban.
BÉRMÁLKOZÓK 2019-BEN
Jú nius 16-á n, vasá rnap 11 ó rá tó l tartjuk a bogá rzó i templom Szent Antal bú csú já t.
Kereszteltek 2019. Húsvét óta: Kéri Dorka Luca, Varga Ákos, Fazekas
Lé da, Juhá sz Regina, Taká cs Luca, Ratkai Viola, Butkai Milá n, Faludi Franciska,
Gera Emı́lia Szonja, Fekete Dá vid, Má di Gré ta Brigitta, Mó na Szo<ia, Tokovics
Tamara, Sző ke Emma, Zsó té r Noel Olivé r, Bö kö nyi Brendon Tamá s
Elsőáldozók 2019-ben: Bakos Dóra, Dohar Ármin, Fazekas Léda, Föedl
Hé di, Horvá th Hanna, Juhá sz Regina, Kalló s Dá vid, Modok Csaba, Ratkay Viola,
Szabó Dá vid, Taká cs Luca, Tö rtey Tibor, Brú tyó Eszter Sá ra, Gö nczi Botond,
Szabó Gergő , Fö ldvá ri Bernadett Viola, Farkas Katrin, Zsó té r Dorka Laura,
Szabó Csilla, Szabó Alex
Bérmálkozók 2019-ben: Barna Petra, Bencze Zsolt, Bozsó Zoltán, Forgá cs Gá bor, Fö edl Ferdiná nd, Gabnai Virá g, Gyenge Dorina, Nagy Csaná d, Skulté ti Alı́z, Vadlö vő Katalin, Vajnai Kincső , Zsiga Lilla, Farkasné Veszelovszki
Gyö ngyi, Mé szá ros Judit, Pernekiné Kocsis Emese, Szabó ki Melinda
Elhunytak 2019. Húsvét óta: Kozák Mihályné Langó Margit, Vitéz Tari József László, Körösi Imréné Rácz Ilona,
Gyenge Já nos, Adorjá ni Endre
1. A cigá ny jö n ki az urasá g erdejé bő l egy vaddisznó val a vá llá n. Megá llı́tja a
csendő r:
- Te cigá ny! Mi van a vá lladon?
- Egy falevé l!
- Nem azon, a má sikon!
- Dik! Egy vaddisznó !
2. Mivel fű tenek nyá ron? - Nyá rfá val.
3. - Hogyan kell ká ká n csomó t keresni?
- ???
- Mindig ké tszer annyié rt adod el, mint amennyié rt vetted!
4. Szé kely bá csika rohan a vonat utá n, vé gü l csak elké sik, a vonat akkor gö rdü l ki a peronró l, mikor odaé r. Erre a bá csi:
- Eredj csak, eredj, a jegy ú gyis ná lam van!
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