
„Türelmesebb légy önmagadnál, s nálad türelmesebb idő jön.” (Halmai Tamás) 

Virtuslevelek 10. – 2020. Urunk mennybemenetelének ünnepe 

A makói katolikus közösségek tagjainak 

• Újra a templomhajóban 

• Karol Wojtyla 100 

• Hírek, hirdetések 

• Ima 

 

Kedves Testvérek! 

Ha „történelmi pillanat” volt 2020. február 4-e, Török József professzor úr temetési 

gyászmiséje templomunkban utoljára a régi padokkal, ha történelmi jelentőségű volt március 

21-én, szombaton este az utolsó nyilvános szentmise a szentélyben, akkor legalább ilyen 

fontos, hogy éppen negyven nappal Húsvét után, amikor a világegyház Urunk 

mennybemenetelének (népi nevén áldozócsütörtök) főünnepét ülte, ünnepeltük hosszú 

hónapok után első ízben a templomhajóban a szentmisét. A megújult térben talán egy kicsit 

mindenki „fölemelkedett”. És még mi minden van hátra …! 

A héten hétfőn, május 18-án volt Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa századik 

születésnapja. Sokan sokféleképpen emlékeztek az ő életművére. Tudom, hogy annak idején 

a makóiak az 1991-es magyarországi pápalátogatás pécsi alkalmára zarándokoltak el, de 

korábban már Katona atya buszos zarándoklatot szervezett a lengyel pápa ausztriai 

lelkipásztori látogatására is 1988-ban. 1996-ban Pannonhalma alapításának ezer éves 

évfordulója alkalmából járt nálunk a szentatya, aki a Győr melletti repülőtéren, metsző, 

hideg szélben mutatott be szentmisét, melyben a János evangéliumban fennmaradt jézusi 

mondásra utalva rögtönzött szavaival próbálta fölmelegíteni a tömeg szívét: „Emlékezzetek 

rá, hogy a szél ott fúj, ahol akar. Ez a Szentlélek szele az Egyházban.” 

Karol Wojtyla krakkói bíboros érseket 1978. október 16-án választották pápává. 26 évig és 

hat hónapig vezette a Katolikus Egyházat. 104 zarándoklat során 129 országot látogatott 

meg. Két alkalommal járt hazánkban is. Összesen 1 271 000 km-t tett meg, vagyis 

harmincegyszer körbeutazta a földet. Írt 14 enciklikát, valamint sok egyéb pápai 

dokumentumot. 482 személyt avatott szentté és 1338-at boldoggá. II. János Pál pápasága 

annyi gyümölcsöt hozott, hogy erre csak életszentségében találunk magyarázatot. Abban, 

hogy Mária által „Totus tuus” volt, egészen Krisztusé. 

 

Zoltán atya 

A szentmisék beosztása május 9-től az alábbiak szerint alakul: 



Vasárnap: 

9 óra: Belvárosi templom (templomhajó) – maximum 100 fő 

11 óra: Újvárosi templom – maximum 100 fő 

18 óra: Szervita kápolna – maximum 40 fő 

Hétfő, kedd, szerda: 18 óra – Szervita kápolna 

Csütörtök, péntek, szombat: 18 óra – Belvárosi templom (szentély és hittanterem) 

 

„Száz évvel ezelőtt az Úr meglátogatta az ő népét” 

 

Május 18-án, hétfőn reggel 7 órakor Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában, Szent II. János 
Pál síroltára fölött mutatott be szentmisét a néhai lengyel egyházfő születésének 
centenáriuma alkalmából. 

Ferenc pápa a szentmise bevezető könyörgésében így imádkozott: „Irgalomban gazdag 
Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész Egyházad vezetésére szólítottad, add meg 
nekünk, hogy tanításának erejéből merítve bizalommal nyissuk meg szívünket Krisztusnak, az 
ember egyetlen Megváltójának üdvözítő kegyelme előtt.” 

„Az Úr szereti az ő népét” – emlékeztetett homíliájában a Szentatya. – Amikor Izrael népéhez 
e szeretet jegyében küldött prófétát Isten, így szólt: „Az Úr meglátogatta az ő népét, mert ő 
szereti azt.” Ugyanezt mondta a nép is, amikor Jézust követve látták csodás tetteit: „Az Úr 
meglátogatta az ő népét.” Ma ezt mondhatjuk: „Száz évvel ezelőtt az Úr meglátogatta az ő 
népét, elhívott egy embert, felkészítette arra, hogy püspök legyen, és hogy vezesse az 
Egyházat. Az Úr szereti a népet, az Úr meglátogatta a népét, és pásztort küldött számára.” 

A továbbiakban Ferenc pápa a jó pásztor alakjának három vonását emelte ki, melyek – 
miként hangsúlyozta – Szent II. János Pálra is igazak: imádság, közelség a néphez, az igazság 
szeretete. II. János Pál pápa az Isten embere volt. Nagyon sokat imádkozott rendkívül sok 
munkája ellenére, amivel az Egyházat vezette. Nagyon jól tudta, hogy a püspök első feladata 
az imádság, „ezt jól tudta, és meg is tette”. Amikor egy püspök este lelkiismeret-vizsgálatot 
tart, meg kell kérdeznie magától, hogy hány órát imádkozott. A püspök az ima embere – 
szögezte le Ferenc pápa. 

A püspök második vonása a közelség. II. János Pál pápa nem távolodott el a néptől, sőt a nép 
keresésére indult, és az egész világot körbejárta, hogy megkeresse és rátaláljon. S közben 
közel került hozzá. Ez a közelség Isten egyik vonása a népével kapcsolatban – mondta Ferenc 
pápa. Majd Isten szavára emlékeztetett, melyet az Úr a népéhez intézett: „Nézd, melyik 
népnek vannak olyan istenei, melyek olyan közel vannak hozzád, mint én.” Isten közelsége a 
népéhez Jézusban válik szorossá és erőssé – szögezte le a Szentatya. – A néphez közeli 
pásztor, szemben azzal, aki nem pásztor, hanem egyházi méltóság. Lehet, hogy jó, de nem 



pásztor. Szent II. János Pál a közelségről mutatott példát. „Közelség a nagyokhoz, közelség a 
kicsikhez, a közeliekhez és a távoliakhoz, de mindig közel!” 

A harmadik vonás az igazságosság szeretete. De a teljes igazságosságé! – hangsúlyozta 
Ferenc pápa. Kiemelte: II. János Pál olyan ember volt, aki akarta az igazságosságot, a szociális 
igazságosságot, a népek igazságosságát, mely megszünteti a háborúkat. Az irgalmasság 
embere volt, mert az igazságosság és az irgalmasság egymás nélkül nem léteznek. Az ember 
igazságosságáról és irgalmasságáról szólva gondoljunk arra, mennyi mindent tett Szent II. 
János Pál pápa azért, hogy megértsék az emberek Isten irgalmasságát. Előmozdította a Szent 
Fausztina iránti tiszteletet, melynek liturgikus emlékezetét ma az egész Egyházra 
kiterjesztették. 

Megérezte, hogy az irgalmasság Isten igazságosságának arca, „és ezt az adományt hagyta 
ránk: igazságos irgalmasság és irgalmas igazságosság” – hangzott el Ferenc pápa 
homíliájában, a Szent II. János Pál pápa születése centenáriumán bemutatott szentmisén. 
(www.magyarkurir.hu) 

 

12 idézet a szent pápától 

1. A jövő ma kezdődik, nem holnap. 

2. A tudomány megtisztíthatja a vallást a tévedéstől és a babonától. A vallás megtisztíthatja a 
tudományt a bálványimádástól és a hamis abszolútumoktól. 

3. A társadalmi igazságosság nem érhető el erőszakkal. Az erőszak megöli azt, amit létrehozni 
kíván. 

4. Ne hagyd el magad a kétségbeesésig. Mi a húsvét emberei vagyunk és a halleluja a dalunk. 

5. Felszólítalak benneteket, hogy soha, de soha ne adjátok fel a reményt, soha ne 
kételkedjetek, soha ne fáradjatok el, és soha ne bátortalanodjatok el. Ne féljetek! 

6. A hit és az érzés olyan, mint az emberi lélek két szárnya, amivel az igazság felé halad. 

7. A legrosszabb börtön a bezárt szív. 

8. Ahogy a családnak megy, úgy megy a nemzetnek, és így az egész világnak, melyben élünk. 

9. Ne féljetek esélyt adni a békére, a békét tanítani, a békét megélni. A béke lesz a 
történelem utolsó szava. 

10. Úgy tűnhet, hogy az egyéni szabadság korlátozása valami negatív és kellemetlen dolog, 
de a szeretet által pozitív, örömteli és kreatív dologgá válik. A szabadság a szeretet kedvéért 
létezik.  



11. Nem gyengeségeink és kudarcaink összegzése vagyunk, mi az Atya szeretetének összege 
vagyunk és a valódi képességünk az, hogy Fiának, Jézusnak képmásává váljunk.  

12. Jézust keresed, amikor álmodsz a boldogságról; Ő vár téged, amikor semmi mást nem 
találsz kielégítőnek; Ő a szépség, akihez vonzódsz; Ő az, aki a teljesség szomjúságában 
provokált téged, hogy ne engedje, hogy megállj a kompromisszumnál; Ő az, aki sürget téged, 
hogy lehulljon rólad a hamis élet maszkja; Ő elolvassa a szívedben a legeredményesebb 
választásokat, amelyeket mások megpróbálnak elfojtani. 

 

Hírek, hirdetések 

Május 24-én, vasárnap 9 órától a Városi Televízióban, valamint a plébánia facebook oldalán 

az otthon maradók számára megtekinthető a vasárnapi szentmise.  

A belvárosi templomban befejeződött az új mészkőlapok felületkezelése. Urunk 

mennybemenetelének ünnepén birtokba vesszük a templomhajót.  

A szervita kápolna lelkészlakásának és sekrestyéjének tetőzete már csaknem egy éve 

jelentősen beázik. A héten folytatódtak a tetőcsere munkálatai ezeken a szakaszokon. A 

munkát a hívek persely adományaiból fedezzük. 

A világjárvány megérkezésével szinte egy időben kezdtük el a plébánia új honlapjának 

megalkotását. Köszönjük Horváth Dávid programozó és Baranyi Katalin önkéntes sok-sok 

befektetett idejét, munkáját. A tervek szerint május végére készül el az új felület. 

A kórház kápolnai misék további rendelkezésig elmaradnak. 

Az esti szentmisék előtt egy órával minden nap szentségimádást végzünk. 

Májusban az esti misék után a loretói litániát imádkozzuk. 

Az Élő Víz kiadványok Belvárosról és a kápolnából a vasárnapi szentmisék után elvihetők. 

A júniusi Adoremusok megérkeztek. Átvehetők a sekrestyében. 

Imádságban továbbra is hordozzuk a közösség minden tagját, különösen a betegeket, az 

időseket, s városunk minden lakóját! 

 

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) 

 

Imádságok Szent II. János Pál pápától 

 

Uram! Tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. Szeretném 

meghallani kezdeményező szavadat és igent mondani rá. Meghívásod nem zárhat be önző 

magányomba, hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére. Hitem által kezet nyújtok a 

másik ember felé. Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb közösségébe. 

Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen. Élni, hinni és szeretni 

csak közösen lehet. 

 

 

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem 

minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra 

figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és 

szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. 

Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az 

üdvösségemért. 

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a 

panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás 

látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani 

akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös 

zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó 

érzésétől. 

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a 

feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm 

hanyatlását. 

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj 

kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek 

magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az 

imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól 

lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj 

szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted 

melegét. 



Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is 

tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne 

engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. 

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád! 

 

 

A Mária iránti bizalom 

Mária, Reménység Anyja, légy velünk! 
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük; 
segíts tanúskodnunk Jézusról, 
az egyetlen Üdvözítőről; 
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt, 
befogadóvá a rászorulók iránt, 
tégy az igazságosság megvalósítójává 
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé; 
járj közben értünk, 
hogy úgy munkálkodjunk a történelemben, 
hogy bizonyosak legyünk 
az Atya tervének teljesedésében. 

Az Új Világnak Hajnala, mutasd meg, 
hogy a reménység anyja vagy, 
és virrassz felettünk! 

Virrassz az európai egyház fölött: 
legyen az evangélium jó közvetítője; 
legyen az igazi közösség helye; 
teljesítse küldetését, mely arra szól, 
hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja 
a remény evangéliumát, 
mindenki békéjére és örömére. 

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget 
a harmadik évezredben! 
Virrassz az összes keresztény fölött: 
járják hűségesen az egység útját 
a kontinens egyetértésének kovászaként; 
virrassz a fiatalok fölött, 
akik a jövendő reményei, 
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását. 



Virrassz a nemzetek vezetői fölött: 
a közös ház építését tekintsék feladatuknak, 
melyben megbecsülik 
minden egyes ember méltóságát és jogait. 

Mária, ajándékozd nekünk Jézust! 
Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük! 
ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye, 
ő velünk és közöttünk él Egyházában. 
Veled együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!” 
A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szívünkbe, 
teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit! 

 


