
Virtuslevelek 01.                     A makói katolikus közösségek tagjainak 

•         Virus és virtus 

•         Szentmise nélkül(ünk) 

•         Hírek 

•         Buzdítás 

•         Ima 

Kedves Testvéreim! 

A mindannyiunk számára új helyzetben új módon, új tartalommal fognak érkezni a plébániai 
hírlevelek. Terveim szerint tartalmazni fog mindig néhány aktualitást, de elsősorban lelki 
táplálék, megerősítés kíván lenni. 

A latinban a virus és virtus szavak között csak egyetlen betű a különbség, jelentésük mégis 
szöges ellentétben áll egymással. A virtus nemcsak erényt, erkölcsösséget, férfiasságot 
jelent, hanem bátorság, derekasság, érték, jelesség, kiválóság értelemben is használatos. A 
most következő hetekben – úgy érzem – erre a belső tartásra van leginkább szükségünk. 
Ezért adtam a rendkívüli hírleveleknek ezt az elnevezést: virtuslevelek. 

Eszembe jut egyik példaképem, a szent életű evangélikus lelkész, vértanú, Dietrich 
Bonhoeffer, aki a Gestapo börtönében adta életét Krisztusért és az Evangéliumért, s aki 
onnan, a sötét és hideg zárkából leveleket írt családtagjainak és barátainak, melyeket 
összegyűjtöttek és halála után könyv formában kiadtak Börtönlevelek címmel. Kicsit mostani 
helyzetünk is ilyen: fizikailag el vagyunk ugyan zárva egymástól, de a szív kötelékeivel 
egymáshoz kapcsolódunk a mi Urunk hitében és az egymás iránti testvéri szeretetben. 
Remélem, ezek a levelek segítenek majd ebben. 

Számomra az elmúlt napok a homály, a bizonytalanság, az ijedtség és a keresés napjai voltak. 
Még mindig nehezen tudok megbarátkozni azzal a ténnyel, hogy vasárnaptól nélkületek 
fogom bemutatni a szentmisét. Mindössze egy-két ilyen nap volt eddigi 18 éves papi 
szolgálatom ideje alatt. Most azonban ezt a helyzetet kell – bármilyen nehéz is – a hit 
engedelmességével elfogadnunk mindannyiunk érdekében. Bár nélkületek, de lélekben 
veletek és értetek, minden makóiért fogom bemutatni ezeket a „bezárt miséket”. Ahogy 
Szent Józsefnek és Máriának is el kellett engedni fizikai értelemben Jézust, úgy most rátok is 
ez vár. De hiszem azt, hogy rengeteget tudunk tanulni ebből az új tapasztalatból! Tanuljuk a 
csendet. Megtanulhatjuk azt, hogy mire fókuszáljuk figyelmünket, s nem utolsó sorban 
tanuljuk a MOST valóságát. Igazi nagyböjti lelkigyakorlatot készített tehát számunkra a mi 
Urunk. 

Jézus szavai bátorítsanak minket napról napra: „Ne nyugtalankodjék szívetek!” (Jn 14,1)! 

Zoltán atya 

  

Milyen lehetőségeink vannak a nyilvános szentmisék hiányában? 

Püspökeink bátorítanak minket, hogy a templomok mint az imádság helyei legyenek nyitva. 
Ezért amíg nem tarthatunk újból nyilvános miséket, minden vasárnap 9 és 18 óra között a 



Csanád vezér téri kápolnában a kihelyezett Oltáriszentség előtt lehetőségünk van csendben 
imádkozni. Az imádkozók beosztását megszervezzük. 

Hétfőtől szombatig – mint eddig is – a kis kápolna 8 és 18 óra között nyitva lesz: a külső 
kapun belépve a rácsnál lehet imádkozni. 17 és 18 óra között pedig a kihelyezett 
Oltáriszentség előtt van lehetőségünk csöndben időzni. A kápolnai elhelyezkedésnél a 
higiéniai előírásokat tartsuk be. 18 órakor szentségi áldás. 17 és 18 óra között lehetőség van 
a szentgyónás elvégzésére – a rendkívüli szabályozások szerint. 

Beteghez bármikor megyek. 

A belvárosi templom a munkálatok miatt nem alkalmas az imádságos elmélyülésre. 

Az újvárosi templom külső kapuja napközben nyitva lesz. 

Facebook oldalunkon, valamint e-mailben elérhetővé tesszük a vasárnapi gondolatokat. A 
megkezdett mise tematika átmenetileg szünetel. 

A televíziós és internetes szentmise közvetítésekbe bátran kapcsolódjunk be. Végezzünk 
ilyenkor lelki áldozást! 

Hírek 

Hétfőn reggel megérkeztek az új mészkőlapok a belvárosi templomba. Nagyon igényes, 
esztétikus, jól fog illeszkedni a templomhoz. Már csak kis idő, s járhatunk rajtuk. Köszönet 
mindazoknak, akik a fuvar és a rakodás megszervezésében, lebonyolításában segítettek! 

Megérkezett a fuga és ragasztó anyag is, de úgy döntöttünk, hogy a lerakás előtt egy kisebb 
festést fogunk elvégezni: a pillérek alatti, valamint az orgonaszint fehér felületei kapnak egy 
tisztasági festést. A munkát a mai napon kosaras emelő segítségével meg is kezdték. 

Az anyagrendelés és egyéb előkészítő munkálatok után elkezdődött az új padok készítése. 
Kulisszatitkok az asztalosműhelyből: a négy padtömb a levegőzés érdekében660 db fa stafnin 
fog állni. A készülő négy padtömb padozatának keretei 11 mázsát, a beléjük kerülő 
hajópadlók 10 mázsát tesznek ki. 

Az Élő Víz kiadványok vasárnap elvihetők a kis kápolna előteréből. 

Az áprilisi Adoremusok megérkeztek. Átvehetők hivatali időben a plébánián. 

„Aki buzdít, buzdítson!” (Róm 12,8) 

Elfogadjuk az intézkedéseket. Az időseket különösen kérjük, hogy maradjanak otthon. Ha 
szükséges, bátran kérjenek segítséget. 

Ügyeljünk arra, hogy ne töltsünk túl sok időt a számítógép és egyéb kütyük előtt! Figyeljünk 
arra, hogy mire figyelünk! Ne engedjük, hogy a hírözön elárassza szívünket, értelmünket, s 
így beszűküljünk! 

A lehetőségekhez mérten ügyeljünk a megfelelő testmozgásra! 



Bár otthon vagyunk, de legyünk ima hátvéd! A családokat igazi közösséggé teszi a közös 
felelősségvállalás. Imádkozzunk egyházunkért, a világért, a felelős döntéshozókért, 
betegekért és ápolókért, s imádkozzunk a járvány eddigi áldozataiért is! A személyes időt és 
imát sohasem pótolja sem az internet, sem a televíziós közvetítés! 

Segítség az egyéni és közös imához otthonra 

IMÁDSÁG LELKI ÁLDOZÁSHOZ: Ó Jézusom, lábaidhoz borulok és eléd hozom megtört szívem 
töredelmét, mely semmiségének tudatában megalázkodik szent jelenlétedben. Imádlak 
Téged szereteted szentségében, a felfoghatatlan Eucharisztiában. Vágyom arra, hogy 
befogadjalak Téged szívem szegény hajlékába. Amíg várok a szentségi áldozás kegyelmére, 
lélekben akarlak magamhoz venni. Jöjj hozzám, én Jézusom, hogy én is hozzád mehessek! A 
szereteted gyújtsa lángra egész lényemet az életben és a halálban. Hiszek Benned, remélek 
Benned, szeretlek Téged. Ámen. (Isten Szolgája, Rafael Merry del Val bíboros) 

 

 

Mester, az a helyzet, hogy mostantól nem fogjuk az utolsó vacsorát, az utunkat tápláló 
Eucharisztiát közösségeinkben együtt ünnepelni. 

Nem tudjuk mennyi ideig fog ez tartani. 

Elveszettek, zavarodottak, megdöbbentek és gondterheltek vagyunk. 

De felelősséget vállalva kitartunk annál, amit kérnek tőlünk, hogy megállítsuk a fertőzést, és 
megóvjuk a leggyengébbeket, úgy ahogyan Te tanítottál minket. 

Add, hogy ez a böjt, mely minden más böjtnél nehezebb, belső megtéréshez vezessen minket, 
és segítsen felidézni a vértanuk hitét, a szerelmesek tüzét! 

Add, hogy ez a böjt az üldözött közösségekkel egyesítsen minket, akik pap hiányában nem 
tudnak szentmisét bemutatni. 

Add, hogy megnyissa lelkünket és szívünket, és felismerjük, az ajándék, ami a kezünkben van, 
olyan, mint egy kimeríthetetlen forrás, s mi túl sokszor vesszük magunkhoz vétkes 
közömbösséggel. 

Add, hogy ez a böjti idő vággyá legyen bennünk, újralobbanó lánggá, mely Húsvétra 
várakozik. 

Köszönjük, Urunk, ezt a váratlan és kihívásokkal teli jelet. 

Te formálj bennünket! (Paolo Curtaz - fordította: Paál Judit RSCJ) 

  



Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. 

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt 
osztoztál Jézus fájdalmában. 

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy 
gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az 
ünneplés a mostani megpróbáltatások után. 

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, 
amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a 
kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. (Ferenc pápa) 

  

Ebben a példátlan helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy minden meginog, segítsünk 
egymásnak, hogy szilárdak maradjunk abban, ami igazán számít! Legyünk egymás mellett! 
Legyünk mi az elsők, akik szeretünk, akik megértőek, türelmesek és megbocsátóak leszünk! 
Jóllehet szükségből élőhelyünk a ház falai közé szorult, de tágítsátok ki szíveteket, hogy ott a 
másik mindig készségességre és befogadásra lelhessen! Rábízzuk magunkat Szent Józsefnek, 
a Szent Család és a mi családjaink őrzőjének közbenjárására. Még a názáreti ács is ismerte a 
bizonytalanságot és a keserűséget, a holnapért való aggódást, de át tudott jutni ezen a 
pillanatnyi sötétségen, mivel fenntartás nélkül mindig engedte, hogy Isten akarata 
vezesse. (Ferenc pápa, Szent József ünnepén) 

  

Vigasztalás Istene, 
te olyannyira magadra veszed azok terhét, akiket hordozunk, 
hogy minden pillanatban előre haladhatunk 

a nyugtalanságból a bizalom felé, 
a homályból a világosság felé. (Roger testvér) 
 


