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Az alap

A lap az, amire és akire lehet építeni jövőt és közösséget. 
Házépítésnél is bölcsen kell kiválasztani a helyet, az alapot, 
ahová a családi fészket lerakják. A mai árvizes világ is azt 

bizonyítja, hogy könnyen beköszön a víz a lakásba is. Ha pedig 
sokáig víz alatt van, akkor összedől. Ahhoz, hogy meginduljon 
Debrecenben is a katolikus hitélet a XVII–XVIII. század fordulóján, 
kellett bizonyos közéleti-társadalmi, királyi támogatás, de nem 
utolsó sorban a váradi püspök, majd bíboros Csáky Imre szívós 
küzdelme. A feljegyzések szerint 1704-ben csak egyetlen katoli-
kus család élt Debrecenben, a királyi harmincados családja, aki a 
kincstár alkalmazottja volt. Hosszú 22 éves küzdelem és Isten-
ben bízó és segítségét remélő katolikus visszatérés csak 1715-
ben következhetett be. Nehezen boldogultak a váradi küldöttek 
a katolikusok részére kért hellyel, de előrelátó döntés volt, hogy 
piarista atyákat küldjenek ide. Nehézségek voltak a templom 
építésénél is, hiszen építőanyagot a város pénzért sem adott. 
A környékbeli árpádkori templomok tégláit hordták ide, majd Vá-
radról is szállítottak. Nehézségek adódtak a kis diáksereg elhe-
lyezésével élelmezésével is.

Jólelkű adakozók – a bíboros mellett – segítették a katolikus 
ügyet, mint például Kohári István táblabíró is. Ilyen adakozó  volt 
szintén a temetőkápolnát 1774-ben építtető gróf Kállay János 
táblabíró. A betelepítésekkel növekedett a katolikusok száma. 
A XVIII. század végén az itt élő németek már 600 főt tettek ki.

Az első világháború után Debrecennek még inkább befoga-
dóbbá kellett válnia Trianon miatt. Súlyos csapás volt az 1811-es 
tűzvész a városban, ami a Szent Annát is érintette. Akkor a papok 
monstranciával mentek megáldani az égő házakat, amelyeket a 
reformátusok is kértek: „ide azzal a fínyessel”. A fatornyok elég-
tek és a harangok megolvadtak.

Kisfalusy plébános építtette a mai formátumú tornyot és négy 
új harangot öntetett, sőt toronyóra is ékesítette a tornyokat.

Traumaként élte meg a közösség az 1917-es harangok rekvirá-
lását, hiába a háború így is némította a hitéletet.

A II. világháború is kárt tett a templom tornyaiban, de az az 
egy harang hívta az élőket.

1807-ben már világi papok vezetik a plébániát és 1824-ben 
költöznek a mostani épületbe. A század végén megindul a Svetits 
Intézet és a leány ifjúság oktatásával is színesedik a hitélet. Tár-
sulatok és egyletek alakulnak és a plébánosok buzgósága is fel-
lendíti a hitéletet. A XIX. század végén már 3 káplán dolgozik a 
plébánián és jó híre van a piarista iskolának is.

Krisztusi alapra katolikus módon hittel és buzgósággal, áldo-
zatos lélekkel és Istenben bízva tudtak őseink építeni, megújulni, 
itt maradni és megmaradni. 

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Debreceni
Katolikus
Figyelő

A Szent Anna Főplébánia értesítője

Boldog az, akit az igazság 
maga tanít

XXV. évfolyam 3. szám
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Az emlékévi imaíró pályázat eredménye

A pályázat célja az volt, hogy ki-ki saját szavaival 
forduljon Istenhez, megköszönve a katolikus 
újjászületés történelmi és lelki értékeit. A beér-

kezett imádságok mindegyikében szép gondolatokat, 
őszinte buzgóságot talált a zsűri, de csak kevesen tud-
ták önálló gondolatokkal megragadni az évforduló 
aktualitását. 

Mindenki, aki részt vett az imaíró pályázaton, elis-
merést és köszönetet érdemel. A felkészülés, a pályá-
zaton való részvétel bizonyára már önmagában is 
kegyelmi ajándékokkal jutalmazta meg a beküldött 
imádságok íróit. A pályázat jeligés volt. 

A kiírásnak leginkább a „Fundáljunk templomot!” 
jeligével érkezett pályázat felelt meg. Ennek beküldő-
je Kovács Vajk debreceni testvérünk volt. A zsűri egy-
hangú véleménye szerint neki sikerült legjobban 
kifejezni az ünnep aktualitását az alábbi hálaadó és 
kérő imádságában. Kérjük Olvasóinkat, imádságos lé-
lekkel olvassák a győztes imádságot. 

(KVI)

Hála neked, Istenünk, aki megadtad, hogy 
Csáky Imre bíboros atyánk templomot építsen és 
újraélessze a kioltott katolikus lelkületet 
városunkban! Ne engedd, hogy eltékozoljuk 
sokszázados hagyományainkat! Adj erőt hitünk 
megtartásához, gyarapításához és 
továbbadásához!

Kérjük, Urunk, építs bennünk is – 
székesegyházad mására – megingathatatlan lelki 
templomot, hogy buzgó imádsággal őseink 
nyomdokait kövessük.

Segítsd egyházmegyénket Csáky Imréhez 
hasonló, tántoríthatatlan lelkipásztorokkal, 
akiknek hívó szava és példája vonzza azokat, akik 
még ingadozva 
az apostoli hitet keresik!

Templomunk védőszentje, Szent Anna, 
egyházmegyénk védőszentje, Szent László, magyar 
szentek és boldogok, álljatok mellettünk, és 
oltalmazzatok minket, hogy a kísértéseknek 
ellenállhassunk, el ne tévedjünk, hanem Istent 
dicsőítve megmaradjunk a Szent Istváni úton 
Krisztus Urunk által! Ámen.

Kovács Vajk

Egy gazdag élet jutalma
DR. KERESZTESNÉ DR. VÁRHELYI ILONA 
KÖSZÖNTÉSE

Kedves Heléna!
Egy jeles piarista atya, Lukács László választotta élete 
egyik irányadó elvéül a következő Szent Jánosi gondo-
latot: „Megismertük Isten szeretetét, és hittünk benne.” 
Áttehetnénk egyes szám második személybe: megis-
merted Isten szeretetét, és hittél benne. Ezért lehetett 
olyan gazdag az életed. Gazdag sikerekben, örömök-
ben, és gazdag megpróbáltatásokban, fájdalmakban. 
Ezt is, azt is méltósággal tudtad elviselni. Benned az is-
teni szeretet, amely mindnyájunkat alkotott, Istennek a 
szeretetévé tudott válni. Ez hatotta/hatja át egész lé-
nyedet. Ezért tudtad/tudod olyan gazdagon ontani ma-
gadból a tanítást. Azt hiszem, minden írásod, a röpke 
cikktől a vaskos kötetekig – legyen világi (pl. városvé-
dő) vagy egyházi témáról szó –, csupa tanítás. De nem-
csak írásaid, tetteid is tanítanak. Nem hiába voltál 

egyetemi tanár, irodalmi múzeumi igazgató, iskola lét-
rehozó a csángó magyarok között Fodor András atyá-
val, a másik kitüntetettel együtt, akivel „sziklára 
épí tettetek házat”, hogy megmentsétek őket a ma-
gyarságnak. Istennek a szeretetét akartad továbbítani, 
mikor Lőrinc atyával karöltve 22 éve létrehoztátok/újjá-
élesztettétek (?) a Debreceni Katolikus Figyelőt, amely-
ben hosszú éveken át tartó főszerkesztőséged alatt 
mindig az igényesség: a világos magyar beszéd, a sza-
batos fogalmazás volt a követelmény. Ugyancsak hosz-
szú éveken át voltál a Szent Anna egyházközség 
képviselőtestületének világi elnöke, ahol értékes gon-
dolataiddal, ötleteiddel mindvégéig sokat tettél egy-
házközségünk hiteles hitéletének előmozdításáért. 

Most, hogy Bosák Nándor püspök urunk megalapí-
totta a Csáky Imre-díjat, azok jutalmazására, akik egy-
házmegyénk jelenkori építésében – anyagi, közösségi 
és lelkiségi vonatkozásban – kimagasló módon részt 
vettek, Fodor András atyával egyidejűleg elsőkként 
kaptátok meg ezt a magas rangú elismerést. Méltán. 
Gratulálunk hozzá, és szeretettel köszöntünk ugyanak-
kor születésnapod alkalmából is. Kísérje további élete-
det is a Jóisten áldása!

a Debreceni Katolikus Figyelő Szerkesztősége
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Imádság

Imádunk mindenható Atyánk múltunkért a Szent 
Anna templomért, hogy több mint 260 éve otthonra 
lelt sok-sok megfáradt és igazságra szomjas ősünk. 

Imádunk Jézus Krisztus, szeretett Fiú, Megváltónk és 
Üdvözítőnk, akire éheztek elődeink is és megpihentek 
lábaidnál. Imádunk Szentlélek Úristen azért, hogy vi-
gasza voltál sok utat kereső vándornak.

Visszatekintve az elmúlt századokra – beszélnek a 
kövek, az ajtók, a falak és az oltárok, a feszületek, a pi-
éta, a tabernákulum – most is sugallják az emlékek, 
hogy összegyűjtötte a templom, mint a hit háza elő-
deinket. A Szent Anna azért is fejlődhetett többek kö-
zött, mert élő hittel bírtak elődeink. Sokakat segített 
az újjászületésben a keresztség szentsége által és 
megnyugtatott a bűnbánat szentsége révén.

Erőtlenül és terhekkel jöttünk haza és hozzád 
Szent Anna, de erővel feltöltődve mentünk tovább a 
szűk úton, hogy hazaérjünk végleg. Megadta az erőt a 
bérmálás szentsége, de a gyakori szentáldozás foly-
tán méltán bírtuk a hit harcát minden korban. A bete-
gek kenete is sokakat segített a nagy találkozásra, 
hiszen, ha megfogyatkozik az életerő, pláne szükség 
van a biztos jövőképre.

Sok házaspár komolyan véve Istent és egymást itt 
mondta ki a boldogító igent és kísérte végig életútju-
kon a szentségi erő. Példázták a hűséget egymáshoz 
és a hit Istenéhez. Voltak püspökszentelések, pap-
szentelések, ahol arcra borulva átélhették a kicsisé-
get, de azt is, hogy mindent megtehetek abban, aki 
nekem erőt ad.

Hazajöttek a betérők kérni, mert azt tapasztalták, 
hogy egyedül nem megy, bízva kértek, de nem üres 
szívvel mentek tovább. Kérték mások számára, bete-
gekért, foglyokért és bajban nyomorgókért. Kérték az 
Urat, a fájdalmas Anyát, Júdás Tádét és a többi szen-
tet, maradjanak társaik, segítőik a siralom völgyében.

Megnyugtatóak a templomunk égbe nyúló tornyai. 
Sokan észrevették: az az ember útja és jövője. Öröm-
mel hallgatták a harangszót és nem voltak restek 
meghallani hívó szavát. Sokan megpihentek az orgo-
na hangjainak hallgatása kapcsán.

Jelezték a virágok a tisztelet és a hála érzését. Ado-
mányokkal, sok-sok imával voltak hálásak, akik nem 
feledkeztek meg köszönetet mondani. Köszönöm Jé-
zusom, köszönöm Szűz Anyám.

Hoztunk fájdalmakat, aggódást, nyomasztó bűnö-
ket, gyengeséget és szégyellni valót és kaptunk szere-
tetet, bátorítást, irgalmat és élni akarást.

Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy álltak és szolgál-
tak az oltárnál papok és hallgatták a gyóntatószék-
ben, amivel vádoltuk magunkat. Köszönjük az Igét, 
amely szíven talált bennünket és Jézushoz kötött. Le-
gyenek áldottak, akik szolgáltak a Szent Annában. Le-
gyenek áldottak a segítők, akik széppé tették a 
templomot. Az adakozókat is jutalmazd örök élettel. 
Köszönjük Szent Anna oltalmát, aki an yai szeretettel 
néz reánk.

Hála a Szentháromságnak, hogy most, itt a szent-
ségi Jézus előtt emlékezünk. Ámen

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Imaszándékok
■ Szeretet és békesség a világban, barátság, fi atalok 

megtéréséért, fi ú és lány kapcsolatáért, megtérés a 
világban, kedvesség a leány és fi úk között, fi atalok 
járjanak templomba, imádság mindennap.

■ Családom megtéréséért, lelkem gyógyulásáért, 
betegségem türelmes elviseléséért, tisztítótűzben 
szenvedőkért, hívőtársaimért, ellenségeim szereteté-
ért.

■ Zoltán testvérünkért.

■ Papjainkért.

■ Családom hitéért.

■ A lányom egészségéért.

■ Rózsafüzér csoportokért, műtétre várókért, betege-
kért, meghalt magzatokért, Dombrádi család tagjai-
ért, Balogh család tagjaiért, Mónika gyógyulásáért, 
Soltész család tagjaiért, Radvánszki család tagjaiért, 
Nyitrai család tagjaiért.

■ Őszinte igaz barátnőmért, a sikeres szemműtétjéért.

■ Egy család hitének megtartásáért.

■ Júlia édesanya gyógyulásáért.

■ Testvérem gyógyulásáért.

Szerk.
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Csáky Imre titka

Az 1991-ben újraindult Debreceni Katolikus Figyelő 
első szerkesztőjeként köszöntöm a 100. lapszám 
megjelenését. A Figyelő már jócskán túlélte folyó-

irat-elődjét, és kívánom, hogy a továbbiakban is híven 
szolgálja a debreceni katolikusok tájékoztatását és lel-
ki épülését. Mivel a katolikus újjászületés emlékévében 
jelenik ez a jubileumi lapszám, köszöntő cikkemben a 
kezdetekre, a jelenre és a jövőre is szeretnék utalni. Eh-
hez Csáky Imre személye és a tiszteletére állított szobor 
szolgáltatja az időszerű témát. Azt tapasztalom ugyan-
is, hogy ez az esztendő sokakat ráébresztett azokra az 
értékekre, amelyek az ő kezdeményezése nyomán gaz-
dagították városunkat és egyházunkat, és segít megis-
merni olyan személyiségeket, akikről eddig katolikus 
körökön kívül alig esett szó, de a jövő keresztény nem-
zedékei elé is példaként állíthatók.

A rendkívüli egyházmegyei búcsú július 26-i debre-
ceni ünnepe óta Csáky Imre szobra áll a templomunk 
előtt. Azé a váradi püspöké, aki 1715-ben a katolikus 
megújulás eredményes elindítója volt Debrecenben, 
aki bihari főispánként, országgyűlési követként váro-

sunk fejlődésének érdekét össze tudta egyeztetni a 
katolikus hitélet újjáélesztésével. Aki kalocsai érsek-
ként és bíborosként élő valóságában többször is állt 
ezen a helyen, amikor előbb a templom, majd a szen-
tély alapkövére, később az elkészült épületre, s a ko-
rabeli és jövőbeni hívekre, így ránk is, kérte Isten 
áldását. Aki korának legműveltebb, arisztokrata fő-
papjaként javadalmait iskolák, templomok építésére 
fordította, melyek közül a debreceni piarista gimnázi-
um és a Szent Anna templom volt számára a legked-
vesebb, hiszen haló poraiban is itt kívánt maradni. Aki 
nélkül nem lett volna Debrecen az, ami lett. Aki áldo-
zatkész hitével és távlatos hazaszeretetével példa-
ként állhat előttünk és utódaink előtt.

A szobor emlékeztet és fi gyelmeztet arra, hogy a 
kivívott jogok egyben kötelezettségeket is rónak a ka-
tolikusokra. Akkoriban a szabad királyi városi jogok a 
katolikusok és protestánsok együttműködésében 
vált gyümölcsözővé, ma pedig a keresztény tanúság-
tételünk hitelessége áll vagy bukik a felekezetek egy-
máshoz való viszonyán, amely mindnyájunk egyéni 
felelősségének kérdését veti fel. Meg kell ismerni a 
múltat, értékeit gyarapítani, bűneit megbánni, jóvá-
tenni, tanúságait levonni, tehát a múlt leginkább arra 
való, hogy tanuljunk belőle. Gondolkodjunk azon, mit 
taníthat nekünk Csáky Imre! Mi lehet az ő titka, s mit 
üzen nekünk?

Az első, amit meg kellene tanulnunk tőle, az az el-
kötelezettség és kitartás a jó ügy mellett.

Ez azt is jelenti, hogy felül kell emelkedni a szemé-
lyes érzelmeken, sérelmeken, akadályokon, és csakis 
Isten ügyére fi gyelni papként, politikusként, de egy-
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szerű polgárként is. Ezért az ügyért nem lehet semmi 
sem drága, ha kell, anyagi áldozatvállalással is példát 
kell mutatni azoknak, akik kicsinyes szempontjaik 
mögé menekülnek, vagy akiket a gazdasági nehézsé-
gek eltérítenek a céltól. A másik nagy titok az, hogy 
túl kell látni a pillanatnyi helyzeten, merni kell úgy 
cselekedni, mintha a cél megvalósítása már egészen 
közel lenne, és csakis rajtunk múlna. Ha Csáky Imre 
nem így gondolkodik, épített volna egy pici, ideigle-
nes kápolnát, ahová a Debrecenbe költöző néhány 
katolikus család befér misére, és nem épített volna 
olyan templomot, ami századok múltán székesegy-
házzá válhatott. De tanulhatunk tőle igényességet is, 
az Istenhez emelő értelem és szépség, a tudomány és 
a művészet szeretetét. Végül pedig követhetjük Csáky 
hitének példáját, aki bízott abban, hogy ha ő megte-
szi a tőle telhetőt, Isten megnyitja a fejlődés lehetősé-
geit. Az ő kezdeményezése az elmúlt háromszáz év 
alatt kiteljesedett. A katolikusok visszatérése lassan 
elindította a „Kálvinista Rómában” a más felekezetek 
iránti türelem megerősödését is, olyannyira, hogy az 
egykor homogén református város mára hármas püs-
pöki székhely lett, s ezáltal Isten új lehetőségeket nyit 
az együttműködésre, a keresztény egység munkálá-
sára. 

A szobor belsejében két dokumentumot helyez-
tünk el. Az egyik azok nevét tartalmazza, akik az 
Egyházmegye és Debrecen Városa által biztosított 
anyagi forrásokhoz magánadományaikkal hozzájá-
rultak. A másik, díszesebb dokumentumot Bosák 
Nándor püspök és Papp László polgármester írta alá, 
szövege pedig így szól: 

Az Úr 2015. esztendejében,
Ferenc pápa uralkodásának harmadik,
Nándor püspök szolgálatának 
huszonharmadik évében,
amikor a főplébániát 25. éve 
Orosz Lőrinc prépost-plébános vezeti,
Isten iránti hálából, Debrecenben 
a Szent Anna Székesegyház elé
egyházmegyei búcsú keretében, 
július 26-án szobrot állítunk
Csáky Imre bíboros tiszteletére, 
hogy az méltó módon emlékeztessen
a katolikus újjászületés 300. 
évfordulójára, mely a bíboros 1715 évi 
országgyűlési tevékenységére és 
plébánia-alapítására, majd e templom 
építésére utal, mivel ezek által a bíboros 
elindította Debrecenben a 
katolikusokkal szembeni súlyos 
diszkrimináció feloldását, a római 
katolikus hitélet visszatérését és 
fejlődését, amely abban teljesedett ki, 
hogy Szent II. János Pál pápa 1993-ban 
Debrecen székhellyel alapította meg a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét.

Az egészalakos bronz-szobor E. Lakatos Aranka, 
debreceni szobrászművész alkotása. Megvalósítását 
az Egyházmegye, a Város és magánszemélyek anyagi 
áldozata tette lehetővé.

A történelem Ura, az Atya, a Fiú és a Szentlélek te-
gye teljessé mindazt, ami Csáky Imre munkálkodása 
nyomán elkezdődött!

Dr. Keresztesné dr. Várhelyi Ilona
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A Jézus Szíve-templom és a tricentenárium

A Jézus Szíve-templomban minden évben szép a 
búcsú. Az idei júniusban azonban ezt minden 
eddiginél emlékezetesebbé tette, hogy a búcsú 

táján a templomban volt néhány napra Szent Antal 
egy ereklyéje.

Ezúttal fehér liliom-díszbe öltözött Isten szent haj-
léka – ismét Reviczky Éva asszony nagylelkű adomá-
nyának köszönhetően, – mintegy előre jelezve, hogy 
a „tisztaság és ártatlanság virágának” fontos szerepe 
lesz az ünnepi események során. Ami még az újdonsá-
gát adta a templom díszítettségének, az a még most 
is látható kiállítás, amelyik az istenháza múltbeli litur-
gikus tárgyainak bemutatásával idézi fel a Jézus Szí-
ve egyházközség múltját, hajdani hitéletét.

Június 6–14. között a mindennapi szentmise, a jú-
nius 10-i virrasztás és szentségimádás mellett min-
den napnak megvolt a maga különleges programja. 
Volt nap, hogy a szentmise után előadás hangzott el, 
például dr. Dénes Zoltán esperes-plébános „Szerzete-
sek Debrecenben” című előadása. Az esperes úr is-
mertette gr. Csáky Imre bíboros életútját is. Az est 
díszvendége volt gr. Csáky Ilona és férje, gr. Wenk-
heim László Argentínából. Máskor a Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskola Ütő Együttesének 

hangversenyére került sor. Ismét másik este a Debre-
ceni Egyetem Zeneművészeti Kara végzős énekes 
hallgatói: Nagy Kyra és Antoni Norbert adtak elő egy-
házzenei dallamokat. Az ereklye elvitelének estéjén: 
június 13-án, lévén éppen Szent Antal ünnepe, sor ke-
rült a liliomszentelés szertartására és a megjelent kis 
óvodás gyermekek megáldására, akik ének- és szava-
ló számokat adtak elő az ünnep tiszteletére.

De ezzel már kissé előre ugrottunk az események 
bemutatásában. Előbb talán azt kellett volna elmon-
danunk, hogy a jelzett hétközi idő két napján vendég 
papok voltak a Szent Liturgia szentbeszédének szó-
nokai. Név szerint prof. dr. Zima Gheorghe Zorel gö-
rög katolikus esperes úr, a partiumi Érmihályfalváról. 
Álmosdról jött Jaczkó Dániel parókus úr, aki beszédé-
ben kihangsúlyozta az egymás iránti szeretet és szol-
gálat fontosságát. Az ereklyét a Jézus Szíve plébánosa 
kapta meg az ünnepi hétre, az ereklyévé nyilvánítást 
bizonyító pápai levéllel együtt. A vendégpapokat: 
Szenes József, Túrós Dezső atyákat, és dr. Dolhai La-
jos atyát, az Eszterházi Károly Főiskola rektorát, aki 
az ünnepi záró búcsúi szentmise celebránsa és szóno-
ka volt, szintén Szegedi Kálmán, a Jézus Szíve-temp-
lom plébánosa hívta meg ezen jeles alkalomra. 
(A szent ereklye előtt június 9-13. között a hívek leró-
hatták tiszteletüket és elmondhatták kéréseiket a 
nagy segítő szent előtt. Az ereklyét [relikviát], nem 

KRÓNIK A

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége továbbra is várja azokat az Istennek címzett kéré seket, ame-
lyekért mások is imádkozhatnak. Az ima szán dékokat a Szent Anna székesegyház újsá  gos pol cán elhelyezett 
zárt dobozban is gyűjtjük, és az újság következő számában közzé tesszük.
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imádjuk, amint magukat a szenteket sem. Imádni 
csak Istent imádjuk, a szenteket tiszteljük, mert ők 
közbenjáróink Istennél, az ereklyéket pedig becsben 
tartjuk.)

A június 9-i szentmise keretében megismerhettük 
Páduai Szent Antal életét. Hogyan lett a portugál ne-
mesi család sarja „páduai szent”? Az 1195 és 1231 
közt élt Antal személyes ismerőse, csodálója és barát-
ja volt Assisi Szent Ferencnek, akinek eszméit maga is 
vallotta, és ékesszólóan hirdette, mint ferences barát. 
Egész életében a szegények és elesettek nagy támo-
gatója volt, miközben maga is az ő szegényes életüket 
élte. Ezért már életében nagy tisztelet és szeretet 
övezte. Számos csodatétel fűződik nevéhez. Egyik 
legszebb legenda vele kapcsolatban, hogy egy alka-
lommal midőn buzgón imádkozott, imakönyvén egy-
szercsak megjelent maga a gyermek Jézus. (Szobrain 
ezért általában így is szokták ábrázolni: egyik karján a 
Kisjézus, másik kezében liliom.) Ezért alakulhatott ki 
a liliomszentelés és a gyermekek megáldásának szer-
tartása (főként ferences templomokban, kiváltkép-
pen Erdélyben, pl. Csíksomlyón is). Debrecenben 
eddig egyetlen katolikus templomban sem volt szo-
kás. Szegedi atya most közölte, hogy ő is szeretné plé-
bániáján hagyománnyá tenni ezt a szép szertartást. 

Az ünnepsorozat keretében június 13-án Zorel es-
peres atya végezte a liliomszentelést és a gyermekek 
megáldását. Erre az alkalomra a Simonyi úti óvo-
dából eljött, liliomot tartó gyermekeket (és rajtuk 
keresztül minden gyermeket) Isten áldásában ré sze-
sített az esperes úr, aki már szentbeszéde első szava-
ival megnyerte a híveket, mikor elmondta, hogy ő 
ugyan román nemzetiségű, de mivel Érmihályfalván 
sok magyar él, a „néptől” megtanult magyarul. Így 
szentbeszédét is, bár idegenes akcentussal, de vá-

lasztékos magyar nyelven tartotta. Weöres Sándortól 
és Pilinszky Jánostól is idézett verssorokat, és őszinte 
meggyőződéssel hirdette a szeretetet, s a népek közti 
békét. 

Bár a szent ereklye haza került Érmihályfalvára, 
emléke s Szent Antal alakja ettől fogva még szoro-
sabb szálakkal szívünkbe lesz zárva. 

Szent Antal, könyörögj érettünk!
Bérces Mária Klára

KRÓNIK A
100
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Bemutatja kincseit 
Nagyvárad Debrecenben
A közeli partiumi város, Nagyvárad római katolikus 
egyházmegyei gyűjteményének legértékesebb darab-
jaiból hozott bemutatót a Déri Múzeumba. Ezzel a 
testvéri gesztussal tett eleget dr. Angi János múzeum-
igazgató felkérésének Böcskei László püspök, kö-
szöntve ezáltal a debreceni katolikus hitélet meg-
 újulásának 300-ik évfordulóját. A Várad Kincsei Deb-
recenben címet viselő kiállítás 2015. május 29-én 
nyílt meg a múzeum Zoltai termében, és szeptember 
13-ig lesz látogatható, hétfő kivételével naponta 10-
től 18 óráig.

Szakrális textíliák, ötvös munkák, festmények, 
szob rok beszélnek a zivataros múltról, bizonyít-
ják a jelen testvéri közeledését, és sugallják a re-

ménybeli jövőt: a katolikus és a protestáns közösségek 
összefogását a világ emberibbé tételében és Isten 
felé fordulásában. Teszik ezt úgy, hogy minden kiállí-
tott tárgy több mint egyszerű műalkotás: a „hit alko-
tása” – ahogy a kiállítást megnyitó Böcskei László 
nagyváradi megyéspüspök és a „házigazda” Bosák 
Nándor, Debrecen–nyíregyházi megyéspüspök is 
hangsúlyozta. Mint ilyennek fejezte ki elismerését a 
kiállított anyag iránt a megnyitót jelenlétével meg-
tisztelő Alberto Bottari de Castello, Magyarország 
apostoli nunciusa is. Ami a testvéri közeledést illeti, 
dr. Papp László, Debrecen polgármestere is kimondta 
ezt a tényt köszöntő szavaiban, mikor a „kálvinista 

Róma” toleranciajelének minősítette magát a kiál-
lítást, amit a megnyitóra megjelent szépszámú kö-
zönségnek Lakatos-Balla Attila, a kiállítás kurátora 
mutatott be érdekes tárlatvezetésén.

A „zivataros múltból”:
Ahogy Váradnak volt egy Árpád-kori székesegyháza, a 
Szent László által alapított Boldogságos Isten anya ti-
tulusú székesegyház, amely a tatárok 1241-es pusztí-
tásának lett az áldozata, Debrecennek is volt egy 
Szent András-temploma, amelyik egy Árpád-kori 
szent hajlék helyén emelkedett, s amelyet Imre, vára-
di püspök szentelt fel. Ez a templom a 16. század 
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negyvenes éveitől már nem a katolikus híveket szol-
gálta. A fenti példa azt is mutatja, hogy Debrecenben 
jelentős katolikus élet folyt a középkorban is, mégpe-
dig Várad „anyaegyházi fennhatósága” alatt.

A viharos múlt felidézése helyett gondoljunk in-
kább arra, ami összeköt minket a mai Nagyváraddal: 
mindenekelőtt Szent László személyére, aki közös 
egyházmegyei védőszentünk és gr. Csáky Imre váradi 
püspök, debreceni templomalapítóra, akinek kö-
szönhető a 300 éve kezdődött katolikus újjászületés 
vá rosunkban. (A később bíborossá lett főpap székes-
egyházunkban, a Szent Anna-templomban lelt végső 
nyughelyre. Portréját megtaláljuk a kiállított festmé-
nyek között; készült az 1720-as években, ismeretlen 
osztrák festőtől.)

A jelenből:
A fent érintett történelmi tények is növelik a jelentő-
ségét annak, hogy most a Nagyváradi Római Katoli-
kus Püspökség olyan testvéri szeretettel osztja meg 
városunkkal szakrális kincseinek értékes darabjait, 
még ha csupán néhány hónapra is.

Mit mondjunk a jövőről?
Reméljük, Debrecen is elviszi majd a maga kincseit 
Nagyváradra. Bízunk benne, hogy a jövőben betelje-
sedik nemcsak Debrecenben, de világszerte, a katoli-
kus, a protestáns és minden más keresztény egyház 
őszinte, teljes közeledése egymáshoz, amihez ez a ki-
állítás is hozzájárult.

A kiállítás anyaga a nagyváradi „Mária mennybe-
menetele” titulusú barokk székesegyház épületében 
(épült 1752–1780) található püspöki múzeumból, tel-
jes nevén a Szent László Egyházművészeti Múzeum-
ból érkezett Debrecenbe. (A múzeum először 1992- 
ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, a közel-
múltban pedig új állandó kiállítása készült.)

Ismerjük meg (korántsem a maga bőségében) a ki-
állítást! Elsőként a textíliákat. Néhány reprezentatív 
darab került ide a gazdag miseruha-gyűjteményből: 
főpásztori, papi, diakónusi ornátusok (díszöltözetek), 
teljes liturgikus színskálában. Ezek többsége a 18. 
szá  zadban, vagy a 19. század második felében készült 
ismeretlen francia, olasz, bécsi vagy cseh-morva mű-
helyekben. A legértékesebb közöttük az 1778- ban Má-
ria Terézia által a váradi székesegyház felszentelésére 
adományozott pluviále (palást). A kelme aranyszállal 
átszőtt brokátselyem, ezüstszálas hímzéssel és fl it-
terrel. Bécsben készült. Ugyancsak brokátselyemre 
hímzett pl. a Lipovniczky István (1868-tól 1885-ös ha-
láláig váradi püspök) ornátusából való rosacaeus 
(rózsaszín dalmatika). (Rövidebb díszes viselet, amit 
az év két ünnepi alkalmával a diakónusok is felvehet-

tek.) Ezt a viseletet a püspök Rómában készíttette, 
amikor az I. Vatikáni Zsinaton (1869–70) vett részt.

Különlegesek az Orsolya-rend (OSU) nővérei által 
készített, a vallásos tárgyú néprajz körébe sorolható 
munkák. (Orsolyiták ma is élnek és iskolát tartanak 
fenn Nagyváradon.)

A gyönyörű ötvös munkák közt vannak szentség-
tartók, kelyhek, keresztek, pásztorbotok, ampolnák 
(szent olaj tartására szolgáló edények), gyertyatartók 
stb. A kiállított két gyertyatartó „világi tárgynak” 
mondható, ugyanis a többi tárgy mind a Szent Litur-
gia bemutatásának kelléke volt. A csodás monstran-
ciák mellett felbecsülhetetlen értéket jelent Bjelik 
tábori püspök Oltárkeresztje, a 18. század második 
feléből, amelybe Krisztus-ereklyék vannak belefog-
lalva: egy-egy darabka Krisztus keresztjéből, tövis-
koronájából, bölcsőjéből, sírjából és egy szegből, 
amellyel áldott lábát vagy kezét átszúrták.

Szóljunk a festményekről és a szobrokról is! A nagy-
méretű oltárképek virágkora éppen a nagyváradi 
barokk székesegyház építésének idején jött el. A gyűj-
teményükben szereplő festmények alkotói néha pro-
vinciális művészek voltak, de gyakran a kor híres 
osztrák vagy magyar festői, mint J. N. Schöpf, aki a 
nagyváradi bazilika kupolafestményeit is készítette; 
Szamossy Elek, aki Munkácsynak is tanára volt, Jako-
bey Károly, László Fülöp Elek, aki Sir Philipp Laub né-
ven vált Európa-szerte ismertté és mások. A kiállításon 
látható portrék egyike Szamossytól annak a b. Bémer 
László püspöknek a portréja, aki részt vett a debrece-
ni trónfosztó országgyűlésen, kihirdette egyházme-
gyéjében ezt a történelmi fordulatot, s a mi Szent 
Anna-templomunk szószékéről is lelkesen beszélt 
róla a debreceni híveknek. A református Könyves Tóth 
Mihállyal együtt az ezt megtorló ítéletnek lett az áldo-
zata. (Emléktáblája a Szent József Gimnáziumban lát-
ható, de reméljük, rövidesen a város nyilvánosságával 
is megismertethetjük munkásságát.)

A szobrokról is hosszan beszélhetnénk. Hadd em-
lítsük csupán azt, hogy 1777-ben a váradi bazilika 
főoltárára 13 festett faszobor készült. Elhozták hoz-
zánk a kiállítók többek között a Fájdalmas Mária, vagy 
Alacoque Szent Margitnak, a nagy Jézus Szíve tiszte-
lőnek a szobrát, mindkettő Eberhardt Ferenc munkája.

Befejezésül köszöntsük a kiállítást azzal a mon-
dással, amely a Nagyváradi Egyházmegye „A hit szol-
gálatában” nevű érdemérmén áll latin nyelven, s 
amelyiknek szövege magyarul így hangzik: 

„Kiment a magvető és megőrzi a hitet.”
Bérces Mária Klára
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Ferencesek Debrecenben 1788-ig

Debrecenben a reformáció előtt a Szent András 
templom papja és két plébánosa mellett a fe-
rencesek látták el a debreceni polgárokat lel-

ki-szellemi táplálékkal. Az első debreceni ferences 
kolostor alapításának időpontja bizonytalan. A rend 
történetével foglalkozók 1312 és 1336 közé teszik. A 
kolostort a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelték, 
és a mai Csapó utca 13. szám alatt állhatott, ahol kb. 
hat-tizenkettő ferences szerzetes élhetett, de a XV. 
századig nem sokat tudunk életükről, munkájukról.

A változás 1546 után következett be, amikor a lu-
theránus Török János lett a város ura. 1551-re, Fráter 
György haláláig a protestáns, főleg a kálvini tanok hí-
vei oly mértékben megerősödtek a városban, hogy a 
ferencesek 1552 végén elhagyták Debrecent. Kolosto-
ruk a városé lett, és iskolává alakították át.

A katolikus hitélet Debrecenben gyakorlatilag 
megszűnt. 1715-ig kellett arra várni, hogy a katolikus 
egyház sorsa rendeződjön. Az 1715. évi 108. törvény-
cikk első paragrafusa értelmében Debrecen csak ak-
kor kap szabad királyi városi címet, ha katolikus 
plébániai egyház építésére és a Szent Ferenc-rendi 
atyák konventje számára helyet jelölnek ki.

Az első ferences atyák 1716 augusztusának köze-
pén érkeztek meg a városba. A beköltözést azonban 
nem lehetett egy záradékkal elintézni. A nyakas deb-
receni kálvinistákban oly nagy volt az ellenállás, hogy 
a kolostor helyét a Miklós utca végén, de a város kapu-
in kívül jelölték ki. Az első évek nem voltak könnyűek: 
számos megaláztatást kellett elviselniük a tonzúrá-
ban, csuklyában járó barátoknak, főleg ha beléptek a 
város falain belülre. A kálvinista cívis lakosság nem-
csak megbámulta, kigúnyolta, hanem nem egyszer 
sárral meg is dobálta a számukra furcsa öltözetű szer-
zeteseket. 

A városi tanács 1717. április 27-én a falakon belül, 
de közvetlenül a város kapuja mellett új telket jelöltek 
ki a kolostor számára a Miklós utca végén. A falakon 
belülre költözés azonban nem jelentette, hogy a köz-
hangulat egyik pillanatról a másikra megváltozott 
volna. Lassanként javult csak a helyzet. Ha alamizs-
nából nem tudtak még megélni, a városi tanács gon-
doskodott róluk. Munkájuk és szenvedésük nem 
veszett kárba. Az 1720-as évek elején a Miklós utcáról 
a város dél-keleti részére, Boldogfalvára (a mai Ipar-
kamara utcai bíróság helyére) települtek át. Itt 1726-
ra a hívek adományaiból felépítettek egy kis kápolnát.

Az 1739-es pestis nemcsak a cívisek, de a barátok 
számát is csökkentette. A járvány után a kolostor oly 
mértékben, és olyan gyorsan népesült be újra, hogy 

kicsi lett. A telken azonban már építkezni nem lehe-
tett. A város elutasította a nagyobb telek iránti igé-
nyüket, a szerzetesek ezért úgy döntöttek, hogy 
maguk vesznek telket az alamizsnából. Az adásvételi 
szerződést a kolostor szomszédságában lévő telekről 
1740. augusztus 23-án írták alá.

A városi tanács nehezen vette tudomásul a vásár-
lást. Végül azt a kikötést tettek, hogy a ferencesek 
fogadják írásba, „hogy a megvásárolt telekkel meg-
elégszenek s telkük további növeléséről egyszer s 
mindenkorra lemondanak”. Debrecen így legalább a 
ferenceseket képes volt korlátok közé szorítani, hi-
szen a piaristák Csáky bíboros védelme miatt megkö-
zelíthetetlenek voltak számukra. A következő évek 
eseményei azt bizonyítják, hogy a város vezetése 
mind jobban elfogadta a szerzetesek jelenlétét. 1745 
augusztusában a ferencesek újabb darabbal bővít-
hették a telküket, sőt ebben az évben még kaszálót is 
kaptak a várostól.

Az igazi változást az 1750-es évek második fele 
hozta. A rendi gyűlés ugyanis előírta, hogy Debrecen-
ben egy nagyobb kolostort és egy ezzel kapcsolatban 
álló templomot építsenek. „Az új konventus alapkö-
vét 1756. március 27-én tették le ünnepélyes mise 
közben, Knoll Modest rendfőnöksége s Pottyondi Áb-
rahám házfőnöksége idején.” A város megváltozott 
hozzáállását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
50 forinttal Debrecen is hozzájárult az építkezéshez. 
Ezzel megkezdődött az építkezés, mely a városi ta-
nács jóváhagyásával és támogatásával az 1770-es 
évek végéig tartott. Erre az időszakra a kálvinista vá-
rosvezetés teljesen megbékélt a barátokkal: nem egy-
szer előfordult, hogy a városgazda, a perceptor, vagy 
az utcakapitány a szerzeteseknél ebédelt vagy vacso-
rázott. Az 1780-as évek elején pedig tűzifával, gabo-
nával, búzával támogatták a ferenceseket.

A békés időszak végét 1786 jelentette. Ekkor kel-
lett a helytartótanács rendelete értelmében, a kolos-
torban helyet biztosítani a Debrecenbe érkező 
katonaság számára. Ez már az előjele volt II. József 
szerzetesrendeket feloszlató rendeletének. A debre-
ceni ház feloszlatásáról szóló hírt 1787. november 29-
én tudta meg a házfőnök. Az átadást 1788. május 
1-ére tűzték ki, de a barátok már április végén kiköl-
töztek. A ferencesek tehát 73 év után, 1788-ban má-
sodjára is elhagyták a várost, ahol a katolikus hit 
felvirágoztatásáért annyi mindent tettek, és csak 
1942. október 11-én tértek vissza ismét. 

Vékásné Balla Eszter
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Gálospetribe látogattunk

Még csak tavaly óta vagyok a Szent József Gim-
názium diákja, mégis már rengeteg új élmény-
nyel gazdagodtam. Ezek közül a legfrissebbnek 

mondható a kirándulásunk Gálospetribe, ahol egy 
Böjte Csaba atya által fenntartott otthonba látogat-
tunk el. A programok kezdeteként ízelítőt kaptak kö-
zülünk, azok a diákok az otthonról és lakóiról, akik 
ezelőtt még nem jártak itt, nem találkoztak Gálospet-
ri gyerekeivel. Majd lassan hazaérkeztek az óvodás, 
kisiskolás gyerekek is. Azt kaptuk feladatként, hogy 
mindenki keressen magának egy szimpatikus gyer-
meket, akivel egész nap játszik és beszélget. Nem is 
nagyon kellett keresgélnünk, hiszen maguktól jöttek 
oda a barátságos, kedves gyerekek másodpercekkel 
később. Az én kis párom Sanyika lett, egy 3 éves kisfi ú, 
aki nagyon mozgékony volt nagy beszélőkével. Amíg 
mi a kicsikkel foglalkoztunk, az ott lévő nagyobb lá-
nyok megterítettek az ebédhez. Megmutatták az ott 
élő állatokat, az elültetett növényeket, a szobáikat, 
meg persze Sanyika a személyes kedvencét, a motor-
ját. Majd mire már kellően kifáradtunk, elérkezett az 
ebéd ideje, ami kifejezetten fi nom volt, így hát újra 
feltöltődtünk energiával. Ebéd után pedig persze to-
vább folytatódott a móka. Elkészültek a közös képek, 

amelyeken hintáztunk, bújócskáztunk, fogócskáz-
tunk stb. Bevallom, volt néhány játék, amit előtte 
még én se ismertem, így nagyon élveztem, főleg a ja-
pán focit és „várkirálylányos” játékot. Majd mikor már 
elfáradt mindenki, akkor együtt leültünk és cseresz-
nyét ettünk közösen, közben énekeltünk. Hallottuk a 
Répa mesét is énekelve, amit utána itthon is megke-
restem és elénekeltem a kistestvéreimnek is. A ter-
mészet is velünk volt, ugyanis csak a programok 
végén kezdett el esni az eső. A nap végét a csoportkép 
készítése zárta le.

Ezután sajnos elérkezett a könnyes búcsú ideje, 
mindenki megölelt mindenkit, és mélyen a szívünkbe 
zártuk egymást. Hazafelé egész úton az ott szerzett 
élményeket osztottuk meg. Már alig várjuk, hogy újra 
jöjjön a lehetőség és újra útra kelhessünk. 

Boros Viktória

Az én pünkösdöm
„Meg kell tisztulnunk és le kell rakni a terheket, hogy 

könnyebben haladjunk…” – a Debreceni Katolikus Fi-
gyelő: Az elengedés c. cikke vezeti a kezemet a követ-
kező sorok írása közben.

Egy éve hosszú betegség után elment a férjem…
Megváltozott az életem. Kerestem a további fel-

adataimat, keresem ma is. Gyerekek, unokák? Termé-
szetesen ők! És a lelki békém?

Elindultam május 22-én a Kárpát Expresszel a 
Csíksomlyói Búcsúba! Vágyakozva, könnyezve néz-
tem már évek óta a televíziós közvetítéseket a búcsú-
ról. És most ott voltam én is! Mintha egy másik világba 
léptem volna be, mikor fölszálltam a vonatra. Így is 
volt: a hosszú út alatt kiderült, hasonló gondolkodású 
utastársaim, csupa kedves, jó emberek, nem a gyűlöl-
ködés, hanem a lelki közösség uralta a helyszínt.

Nagyvárad, Kolozsvár, Székelyföld falvai ünnepi 
fogadtatásban részesítettek. Zászlók tengerével kö-
szöntöttünk minden magyart a vonatból. A szombati 
zarándokvonat Csíkszereda állomására vitt. Gyalogo-
sok, lovasok, szekeresek a távolabbról érkező keresz-

taljakkal méltósággal vonultunk végig a lobogó 
templomi, háromszínű és világoskék, aranysávos szé-
kely és egyéb zászlók kíséretében. A kegytemplom-
hoz értünk.

„Üdvözlégy Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária,
Keresztény híveidnek Segítő Anyja!”
Felkapaszkodtunk a Nyeregbe! Nem volt könnyű a 

tűző napon, de nem turistának, hanem zarándoknak 
szegődtünk! A pompázatos nyeregszőnyegen tarka 
embertömeg fogadott a Hármashalom oltár előtt. 
Szabadban a mise: itt vár a Szűzanya, itt a Jóisten! 
A lélek itt meggyógyul! Azt átélni, hogy a pap celeb-
rálja a misét és mindenki teszi, amit kell: keresztet vet, 
keresztet rajzol, letérdel, mondja a Miatyánkot, aki 
tud, áldoz! Vigyázzban áll a himnuszok alatt!

Köszönöm, hogy itt lehettem Szűzanyám! Csodá-
latos élményekben volt még részem a másnapi Gyi-
mesbükki pünkösdi zarándoklaton is! Hírét viszem 
azóta is, akit csak elérek a Csíksomlyói Búcsúnak, a 
Gyimesek tájának, és a jó székely és csángó magya-
roknak, akikkel találkoztam!

„Így könnyebben haladunk, nem nyomaszt bennün-
ket a múlt, hiszen haladni szeretnénk…”

Egy 71 éves debreceni zarándok
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ÉLET-KÉPEK

Vándorének

Sokak fülében csenghet ismerősen a Neoton Fa-
mília címadó dalának refrénje: „Szép nyári nap, / 
Foltos farmerek az út mentén.”, ami üdítőleg ér 

utol a forró pesti aszfalton.
Dugig a péntek délutáni IC. Rengeteg utassal, ám 

kevés együtt utazóval zsúfolva suhannak néma vago-
nok. A legtöbben laptopoznak, fülhallgatóznak, „okos” 
telefonnal babrálnak. Ovis kislány sóhajt váratlan: 

„Anya, kedden napfogyatkozás lesz, tudtad?”, aztán 
feszült tekintettel játszik lázasan tovább, no, nem ha-
jas babával, valami virtuális billentyűzetű kütyüvel, 
tra-tra-tra: ropognak a fegyverek… Ketten olvasunk. 
A szemközti fi únál az Egri csillagok. Én Anselm Grün 
német bencés szerzetes, spirituális tanácsadó, lelki-
vezető terápeuta Találd meg a magad útját! c. tanul-
mányát. Ennek vállalt célja, (gyerekként kapott) 
sebeinkkel kiengesztelődve felismerni személyisé-
günk lényegét, rátalálni saját utunkra, kapcsolatba 
lépni igazi önmagunkkal evangéliumi gyógyítás-tör-
ténetek segítségével. Befejezésül kérdéseket ajánl 
csendes meditációkhoz otthonra. Többek közt: Gye-
rekkorodban mit játszottál legszívesebben?

Én kisebbként, ami belefér, később pedig kimon-
dottan tetszett semmit se csinálni! Pl. magam elé 
bambulva mélázni, gondolatokkal könnyeden játsza-
dozva azokat szőni-fonni. Meg igen szerettem éjt-nap-
pal fi gyelni az éves s a napi naputat. Meleg ágyamból 
hányszor surrantam elibe hegyre, mezőre látni: „(Az 
igaz ember útja,) mint a hajnal pirkadása, egyre világo-
sabb, míg fényes nap nem lesz.” (Péld 4, 18) Bár lehet, 
időt tékozolva tévelyegtem, ugyanis: „Aki üres dolgok 
után futkos, az esztelen.” (Péld 12, 11) és „Vágya után 
fut a különcködő.” (Péld 18, 1) Mennyire szórakozta-
tott kinn a szabadban hanyatt fekve az égen úszó fel-
hőket bámulni, fantáziálva kergetőzni a gondolattal, 
ez ágaskodó paripa, az málnázó medve… S hű be cso-
dás nap-szentülések, bársonyos alkonyok andalítot-
tak álomra, már ha jött a holdezüstös csillagsátor 
alatt.

Jut eszembe, mi lenne újra időt szánni nagy-gye-
rekkorom kedves játékaira?

Pazarlón hinti aranysugarait a kelő nap, a maku-
látlan tiszta ég hajnalbíborból türkiz kékre vált. A fény 
növő, törpülő, ismét nyújtózkodó árnyakat vet. Om-
egát dúdolok: „Égi a fény, / Az árnyék a földön jár.” A 
hópihényi páramaszat észrevétlen, mire hóka pa-
macs, bájos szeplő, majd legelésző bárányfelhő az 
üveghegyen. Bűvölődöm: „Ott voltam, amikor az eget 
teremtette, … amikor a felhőket fölerősítette.” (Péld 8, 
27-28) Egyik magasba vág, kavarja-kavarja a lég, ösz-

szeomlik: „Tornyosuló felhő és szél eső nélkül az, aki 
kérkedik, bár nincs tehetsége.” (Péld 25, 14) Többek 
alja „koszosodik” s hűs cseppeket hint: „A felhők tud-
tával harmatoznak esőt.” (Péld 3, 20) Mások a szellő-
ből támadt süvítő orkántól torlódnak: tengernyi szép, 
fehér hab szürkén, tinta-kéken át kormos borzalom-
má mocskolódik, ahogy hányja-veti tomboló-kuszá-
lódó sorsfonala. (Az eltévedt bari ordas-bundát ölt, 
fekete bárány lesz!) Mintha ördög vagy megátalko-
dott lélek rángatná, cafatokká rongyolódik, zúdul az 
özönvíz, mindenféle tarka villám cikáz, dörömböl. 
Csendesül, eláll, tisztul, még olykor büfög-mordul, 
aztán a verőfényes napsütés kirázza öléből az örven-
dő természetet. Kora esti városi sétámon visszanézek 
az égindulás felé. Micsoda pompa: a helyén örök nyu-
galmat sugárzó, egyetlen fehér, roppant nagy felhő-
tömb könyököl a tájra. Csupa béke, trónoló hatalom, 
patyolat kelme, szélein a lebukó nap éles rózsaszín-
nel, naranccsal sziporkáz. Szörnyű önmarcangoló 
tisztulás, ámullak, verítéked drága hozadék-éltető 
ereje a földnek! Hát persze: „Ha kitör a vihar, a gonosz 
nincs többé, de örökre biztos lábon áll az igaz.” (Péld 
10, 25) Nézzük, az óriás gomoly peremén kukucská-
ló-kacagó arcok! A mieink, hajdaniak-majdaniak, alig 
ismerünk rájuk, hisz: „Nagyon elfelejtettük, hogy an-
gyalok voltunk, / Kövér vánkosokba tömtük fehér szár-
nyaink.” (József A.) Ugyan igaz: „A nyár nagy kerítő.” 
(Ady E.), ám szintén az: „Mert szép a nyár, / Ha úgy te-
kintjük.” (Ady E.), hát nevessünk önfeledt öröm-
mel-enyhült a fülledt kánikula! A mennybolton, az 
orcádon a pokol-felhővé duzzadt hópihe-szeplő meg-
tisztult, kieste magát, könnyű sóhajként elillant, szél 
fújta tovább, és: „Tanúd az ég, / Mely most szépnek lát.” 
(Omega együttes)

Lefekvés előtt lámpát kattintok, kezemben James 
Clavell A sógun c. könyve. Párbeszédhez érek: „Ó, na-
gyon sajnálom, uram, kérlek, bocsáss meg, ha megsér-
tettelek.”, „Ma megbocsátok, már holnap nem.” 
Néhány oldalt lapozok, elvégzem esti imám s a mi 
Urunkhoz fordulok: bocsásd meg, ha az út során nem 
csak a farmernadrág kapott foltot, nem csak az égre 
gyűltek fellegek. Nekem, nekünk. Mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek. Egyszer tudnánk végre, az-
tán naponta hetvenhétszer sikerülne! S tán Orwell 
mondat-köre tényleg záródna: „Akié a múlt, azé a jövő, 
és akié a jelen, azé a múlt.”

Bandukolok, eszembe jut, somolygok: „Ahogy a 
gyerek játszik, abból már látni lehet, tiszták és igazak 
lesznek-e a tettei.” (Péld 20, 11). A refrén befejezése az 
est-hűvös debreceni aszfalton hullámzik hozzám: 

„Szép nyári nap, / Sokan vándorolnak úgy, mint én.” 
Dr. Milbik József
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300 ÉVES ÉVFORDULÓ

A 300 éve alapított debreceni Szent Anna 
Fő plébánia köszönti a Virágkarnevál vendégeit

Kompozíciónk többféle történelmi utalásból épül 
fel. Mindenek előtt jelzi azt, hogy 1715 -ben gróf 
Csáky Imre nagyváradi püspök visszavezette 

nyáját a kálvinistává lett Debrecenbe. Ahogy a Szent 
Anna templom alapjába beépültek az Árpád kori 
templomromok téglái, úgy épült újjá a Katolikus Egy-
ház Debrecenben az élő hit és a türelem köveiből. Ősi 
szimbólumunk, az áldozattá lett és feltámadt Krisz-
tust jelképező Bárány a középkori gótikus Szent And-
rás templomból maradt fenn. Templomunk 
védőszentjét is megidézi virágkocsink az oltárkép 
nyomán. Szent Anna, a Szent Szűz anyja, Jézus nagya-
nyja, a nagymamák védőszentje, férjével, Joachim-
mal együtt arra a felelősségre utal, amit a családok 
nemzedékei viselnek a hitátadásban.

Két harang emlékeztet a közelmúltra: az egyik 
Csáky bíboros tiszteletére lett szentelve 2011 ben, a 
másik pedig Szent II. János Pál pápa emlékére, 
aki1991 ben Debrecenben is járt. A tornyok között tün-

döklő Oltáriszentség hitünk szent titkára, a közöttünk 
élő Krisztusra utal. A virágkocsi alakjai jelzik, hogy 
templomunkban minde nki otthonra találhat. A kocsit 
Tamus István grafi kus tervezte. A virágdíszítés Antal 
István és felesége, valamint közösségünk tagjainak 
munkáját dicséri. A kompozíciót a Svetits Intézet és az 
egyházközség diákjai kísérik. Köszönetet mondunk 
Soltész József vállalkozónak és támogatóinknak, akik 
önzetlenül segítettek abban, hogy a katolikus újjászü-
letés 300. évfordulóján virágkocsival is megjelenhet a 
Szent Anna Plébánia.

Orosz Lőrinc prépost- plébános

(Kísérő szöveg a virágkarneváli kocsinkhoz)
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Hittantábor Aggteleken

Ezen a nyáron plébániánk hittanos gyerekek számá-
ra Aggteleken szervezett egy hetes tábort Bancsi 
Zoltán káplán atya vezetésével július 6-tól 11-ig.

A hét folyamán nagyon sok programon vehettünk 
részt. Túráztunk a Baradla- és a Vass Imre – barlang-
ban, túravezető segítségével bejártuk a Nemzeti Park 
egy kicsiny szegletét, ahol ismerkedtünk annak nö-
vény és állatvilágával. Távolról megpillanthattuk az 
Aggteleki Nemzeti park nevezetességét a Hucul mé-
nest. Jósvafőn a Kúria Lovasbázison pedig a turiszti-
kában résztvevő és a betanítás alatt lévő lovakkal 
találkoztunk. Füvész ösvény feladatait teljesítve 
újabb és újabb ismereteket szereztünk a csodálatos 
természetről. Kiadós sétát tettünk Aggtelek szom-
széd falujába, a ma Szlovákia területén lévő Kecsőre, 
ahol forrásvizet ittunk, fociztunk, játszottunk. Szán-
tunk időt egy kis strandolásra is a miskolci selyemréti 
fürdőben. A kirándulásokon és túrázásokon túl szál-
láshelyünkön az aggtelki Katica Vendégházban is 
sokat játszottunk, beszélgetünk, illetve többször 
meg mártóztunk a medencében is. A tábor idején csa-
patokat szerveztünk, akik csapatzászlót készítettek, 
csapatnevet választottak, vidám versikével, énekkel 
mutatkoztak be. Különleges élményt adtak a szent-

misék, melyeket Zoltán atya a tábor udvarán muta-
tott be, volt, amikor a csillagos ég alatt.

Gyorsan elrepült a hét, mely alatt sok-sok élményt 
szereztünk, találkoztunk régi barátokkal és szerez-
tünk újakat.

Feketéné Nagy Magdolna
hittanár

Felelős kiadó:  Orosz Lőrinc 

Szerkesztőség:  Szent Anna Főplébánia 
 4024 Debrecen, Szent Anna u. 21.
Telefon:  (06-52) 536-652 
E-mail: szentannapl@gmail.com

Főszerkesztő:  Záborszky László
E-mail:  akolitus@freemail.hu; 

Munkatársak:  Barna Attila, Bérces Mária Klára,
  Dr. Gáti Magdolna Virág 
Tördelés: Győri Attila

Fotók:  Bérces Mária Klára, 
 Gyarmatiné Komolai Marica,
 Kovács Ágnes, Reviczky Éva

Nyomdai munkák:  Kentaur Nyomda 
Igazgató:  Hajdú Károly

Debreceni Katolikus Figyelő  •  A debreceni Szent Anna Főplébánia értesítője  •  Megjelenik évente négyszer
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Következő számunk 2015. november 29-én, Advent első 

vasárnapján jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni 

kívánt cikkeket 2015. november 8-ig küldjék el az imp-

resszumban megadott e-mail címek egyikére, vagy 

személyesen adják le a plébá nián. A mellékelt képeket 

mindig külön fájlban kérjük, nem a szövegbe beágyazva!La
pz

ár
ta

!

100

100_2015_szept.indd   14 9/1/15   5:03 PM



152015. szeptember 6.

KÖZÖSSÉGEINK

Kedves Gyerekek!

A pihentető szünidő után újra sok szeretettel kö-
szöntünk benneteket! Az előző számban megje-

lent rejtvény helyes megfejtése: Pünkösd a Szent lélek 
eljövetele Szerencsés nyertesünk: Antal Valentina 
Szent Efrém Ált. Isk. Gratulálunk! Nyereményét hittan-
tanárától veheti át!

Új rejtvényt készítettünk, melynek megoldására 
buzdítunk titeket! A megfejtéseket 2015. szeptember 
30-ig várjuk a rejtveny.szentanna@gmail.com email-
címre.
1. Az alábbi négyzetben egy nevet rejtettünk el. Ol-

vasd össze a betűket, a kiemelt betűvel kezdd! 
Megfejtésként a nevet kérjük, illetve néhány szót 
arról, hogy ki volt ő.

2. Összekeveredett betűk! Összekevertük három szó-
nak a betűit. Melyek ezek a szavak?

Isten szava bennünk

T E R E M K I S I L L E

Jézus örömhíre

M E L A V É N I G U

Aki teremtményt imád, arra ezt mondjuk:

N Y I M Á D Ó V Á L B Á
Feketéné Nagy Magdolna

Babák és mamák 
egymásra hangolva

Amikor egy új élettel gazdagodik a család, ak-
kor mi, anyukák sokféle forrásból próbálunk 
meríteni, hogy gyermekeinket a legvédte-

lenebb életkorban körültekintően gondozzuk, sze-
retve neveljük, majd értelemmel növeljük. Tanu-
lunk szüleinktől, bújjuk a szakkönyveket, meg-
hallgatjuk a tapasztaltabb barátnőket, vagy taná-
csot kérünk a védőnőtől; mégis sok a bizonytalan-
ság bennünk. Jó anya vagyok? Rendesen fejlődik a 
gyermekem? A mindennapi teendők közepette tu-
dok lelke is lenni családomnak? 

Ebben az élethelyzetben jó tudni és érezni, 
hogy másokat is hasonló kérdések foglalkoztat-
nak, így egy közösséggé formálódva megerősöd-
hetünk anyai hivatásunkban, új tudással gaz-
dagodhatunk, sőt mi is segítőkké válhatunk, és 
ami talán a legfontosabb: lelkileg töltekezhetünk.

Valami hasonló történik hétről hétre csütörtök 
délelőttönként a Szent Anna plébánia baba-mama 
klubjában is. Énekelünk gyermekeinknek, ölbéli 
játékokkal szeretgetjük őket, közösen imádko-
zunk, és rendszeresen beszélgetünk szakembe-
rekkel is a minket foglalkoztató kérdésekről. (Volt 
már szó mesekutatásról, a zene személyiségfor-
máló erejéről, a gyermeksebész tapasztalatairól, 
a gyermekkor egyszerűsítésének lehetőségeiről, 
vagy éppen a babahordozó kendő jótékony voltá-
ról.)

Ezeken az alkalmakon újra és újra rácsodálkoz-
hatunk Böjte Csaba szavainak egyszerű, mély, 
tiszta igazságára: „Gyermeket vállalsz – általa ön-
magad is újjászülöd”.

Szeretettel várunk minden érdeklődő babát és 
mamát a szeptembertől újrainduló közösségi al-
kalmainkra!

Szemán Anikó

M R E

I C S

Y K Á
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300 ÉVES ÉVFORDULÓ

Mire kötelez a 300 éves 
évforduló

Nagy ünnepségre készültünk az elmúlt napok-
ban és hónapokban, ugyanis 300 éve annak, 
hogy a „Kálvinista Rómának” nevezett váro-

sunkba Debrecenbe visszatérhettek a katolikus val-
lást magukénak valló és gyakorló keresztények.

Debrecen nem csak a sokszínűségéről nevezetes, 
de kitartásáról és hűségéről is. Ezért úgy vélem, hogy 
a 300 éves évforduló alkalmából nem csak annak tör-
ténelmi és egyháztörténeti fontosságáról kellene 
megemlékeznünk, hanem arról is el kellene gondol-
kodnunk, hogy mire is kötelezi ez az évforduló a ma 
élő és a jövendő évek katolikus híveit.

Ahhoz, hogy ezen a feladaton el tudjunk gondol-
kodni mindenek előtt önmagunkat, az eddigi életün-
ket kell számba venni, úgy is mondhatnám, hogy 
leltározni kellene, hogyan is fogok én tudni elszámol-
ni majd a zárszámadáskor a reám bízott talentumok-
kal. A világnak mutatott külsőségek mögött mi is van 
bennem? Tisztaság és rend, vagy piszok és rendetlen-
ség? Öröm van-e bennem, vagy örömtelenség, való-
ban keresztény vagyok-e vagy csak vallásos? Tudok-e 
igent és nemet mondani az Isten és az ÉLET kihívásai-
ra? Tudok-e térden állva imádkozni, vagy már beletö-
rődtem az élet által elém állított nehézségekbe és 
már nincs hitem arra, hogy a Szentlelket hívjam segít-
ségül? Tudok-e igaz szívvel problémáimmal az Úrhoz 
fordulni, vagy ki vagyok szolgáltatva az embertár-
saimnak. Nem lehet elvitatni, hogy amíg élünk ki va-
gyunk szolgáltatva embertársainknak, mivel „az 
ember emberből él” fogalmazza meg nagyon szépen 
Gyökössy Endre.

Mert ahogy Jézust, úgy minket is sokszor megkí-
sért a Sátán azzal, ha rá hallgatunk ad nekünk örömöt 
bőven, de az a fajta öröm vajon azonos-e Pünkösdkor 
a Szentlélek által adott örömmel. Mert mit is ígért ne-
künk Jézus? Nyugalmat nem – de békességet igen. 
Keresztet naponként – de ezzel a kereszttel együtt Ő 
visz majd a vállán. Igát, de nehezet – melyet segít hor-
dani. Szenvedést – de diadalmat is, aminek nem árt a 
halál. Mert Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ezért ne 
adjuk fel magunkat, mert rajta kívül mindenki más 
csak az életünket kéri, csak Jézus az, aki az életét is 
odaadta érted. Ha feladod önmagadat, akkor mivé 
válsz, milyen lesz az életed? Mit fogsz kapni? Öröm 
helyett mámort, erő helyett szájaskodást, szeretet 
helyett érzelgősséget, Jóság helyett jótékonykodást, 
bölcsesség helyett okoskodást, igazságosság helyett 
jogot és paragrafust, békesség helyett görcsös önfe-

gyelmet, élő hit helyett vallásoskodást. Ezért, ha az 
önvizsgálat után számadást készítettél, akkor vedd 
elő az áldott emlékű II. János Pál pápa által sokszor 
elhangzott iránymutatást „ne félj”, de azt is mondta, 
hogy Nélküle nem megy, de Vele együtt minden lehet-
séges. Nélküle elbukunk, de Vele mindent legyőzhe-
tünk.

Ahogy Hemingway is megfogalmazta: „az ember 
nem arra született, hogy legyőzzék, az embert el le-
het pusztítani, meg lehet ölni, de legyőzni nem lehet 
soha.” De ezt csak akkor érheted el, ha gondolkozás 
és feltétel nélkül rábízod magadat az Úrra. Ez az év-
forduló emlékeztessen minket arra, hogy soha se 
mondjuk azt, hogy lehetetlen, csak hinnünk és bíz-
nunk kell az Istenben. Ezért a mostani kusza világunk-
ban és élethelyzetekben is higgyünk a holnapban.

Nagyon szépen fogalmazza meg a jövővel kapcso-
latos gondolatait Böjte Csaba testvér „A mindennapi 
kenyérnél is fontosabb a remény, a jövő. Van válasz 
korunk minden kérdésére! Az emberiség nagy fájáról 
ágak fognak letörni és pusztulnak el, mint ahogy ed-
dig is a történelem folyamán, de valamilyen módon a 
szent törzs kihajt, mert Isten munkálkodik. Ne féljünk, 
összedőlhet körülöttünk a világ, ha szeretünk, élni fo-
gunk, a legnagyobb vihar után is kisüt az áldott nap. 
Tudnunk kell: az igazságot, az életet meg lehet ölni, 
de harmadnapon diadalmasan feltámad.”

100

100_2015_szept.indd   16 9/1/15   5:03 PM



172015. szeptember 6.

300 ÉVES ÉVFORDULÓ

IN MEMORIAM

János barátom halálára

Július 30-án du. négy óra körül Gyulán jöttem ke-
resztül, de ráéreztem, hogy be kell menni János-
hoz, egykori, hű barátomhoz, hiszen lehet, hogy 

ez lesz az utolsó találkozás. Rövid vizit volt: feküdt a 
verandán lévő heverőn, fájdalmai szinte sugároztak. 
Távozáskor jobb kezét két kezemmel megfogtam, és 
így búcsúztam: Veled vagyunk, veled maradunk. Ő 
bal kezével szemét takarta futó pillantása volt, mert 
Ő is megérezte, hogy az örök élet, amely számára az 
otthonról hozott lelki kincs nem aludt ki lelkében az 
egyetemi évek alatt sem. Nem felejtette el, hogy hon-
nan jött. Köszönöm, hogy barátjául választott, kö-
szönöm, hogy barátja lehettem. Segített nagy 
döntésemben, hogy az agrár pályát elhagyva a pap-
ság mellett döntsek 1967-ben. Védte, segítette, ta-
nácsaival támogatta a Katolikus Egyházat akkor is, 
amikor mások támadták vagy szégyelltek színt valla-
ni. Tudta, mi lakik az emberben, de azt is, hogy mire 
képes, hiszen az ember mulandó és véges. Kemény 
próbákat kellett kiállnia, hiszen emlegette: az Isten-
szeretőknek minden a javára válik, és az Úr, akit sze-
ret, azt meglátogatja; de Uram mérhetnéd kisebb 
kanállal is a szenvedést.

Szeretett bennünket. Szerette családját, a közös-
ségeket. Szerette Egyházát múltjával és jelen küzdel-
meivel. Egyértelműen látta az irányt, az utat és az 
igazságot. A pályát végigfutotta, a hitet megtartotta, 
mindannyian kérjük számára az Úrtól az örök élet ko-
ronáját. Őrizzük az összetartó szeretet lángját, tüzét, 
őrizzük mosolyát, humorát és derűjét. Ő előre ment 
és hazatért, adtunk egy lelket az örök életnek. János, 
várj és segíts bennünket! Legyen részed a teljesség-
ben, amire mi még vágyódunk, de hiszünk a találko-
zásban.

Nyugodj békében, és példád segítsen sokakat a 
hazatérésben. Ámen.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Ha az évforduló kapcsán elvégzed a leltározást, 
akkor fel fogsz állni, tudni fogod, hogy milyen úton 
járj, miként cselekedj, mert újra megtaláltad az Is-
tent! Erre kötelez ez az évforduló. Az Úr segítsen a lel-
tározás elvégzésében.

Csicsovszkiné Dr. Szilassy Emília
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ELMÉLKEDÉS

Sírás

A Prédikátor tanítása szerint ideje van a sírásnak 
és ideje a nevetésnek. Az élet bizonyítja, hogy a 
női lélek könnyebben és hamarabb fakad sírás-

ra. Ha a kemény férfi  arcon látunk könnycseppeket, 
amögött már kemény fájdalom vagy rendkívüli öröm 
van. A Szentírás példákat hoz arra, amikor a nép sír az 
Úr előtt. Emellett a bűn miatti sírásról is találunk uta-
lásokat. Sírt a nép gyászában Mózes halála és Saul ha-
lála miatt. Az öröm okozta sírásról is találunk példát. 
Az egyiptomi József sírt, amikor felfedte magát test-
vérei előtt és Benjamin nyakába borult, de apját, Já-
kobot látva is sírásra fakadt.

Amikor Ézsau elől Jákob elorozta az áldást és hiá-
ba könyörgött atyjának, Izsáknak áldásáért és nem 
kapott, keserves sírásra fakadt. Évek múlva, amikor 
találkoznak és látja közeledni a megsántult Jákobot 
megöleli, nyakába borul, megbocsát és sír örömében.

Sírt, nem evett semmit, böjtölt Hanna, mert nem 
volt gyermeke. Héli főpap rosszra magyarázta a hely-
zetet, Ő azonban feltárta szívét, majd hallja a „legyen 
kérésed szerint” kijelentést. Idővel hozza a kis Sámu-
elt, akit az Úrnak szentel.

Dávid sírt és böjtölt, amikor hozza a hírt a próféta, 
hogy meghalt az a gyermek, aki házasságtörés és 
gyilkosság árnyékában született Betszabétól.

A választott nép fi ai sírtak Babilon folyói mellett és 
hangszereiket a fára akasztották, mert Jeruzsálem 
romokban hevert, de akarták, és nem tudták elfelej-
teni a szent várost. A ragaszkodás szép kifejezése: „ta-
padjon ínyemhez a nyelvem, ha elfelednélek ó 
Jeruzsálem”.

Amikor Jézus betér Simon farizeus házába, jön egy 
bűnös nő, aki sírva megáll Jézus lábánál és könnyei-
vel mossa, hajfürtjeivel megtörli Jézus lábát, aztán il-
latos olajjal megkeni. Nem érti a helyzetet a farizeus, 

de Jézus szava örök érvényű. A bűnei meg vannak bo-
csátva, mert nagyon szeretett.

Megsiratta Jézus a naimi ifjú anyját és Lázárt, a ba-
rátját a sírhoz menve, de amikor szamárháton közele-
dett Jeruzsálem felé, akkor a szent várost siratta 
jövendölvén a pusztulását. 

Előrevetíti Jézus Péter tagadását, aki eskü alatt fo-
gadkozik, és mégis bekövetkezik, azután, amikor Jé-
zus ránéz, megszólal a kakas, kimegy, és keserves 
sírásra fakad. Jézus feltámadása után Mária Magdol-
na is sírdogál a sírnál és csak akkor döbben rá a való-
ságra, amikor Jézus nevén szólítja.

„Boldogok, akik most sírtok! Majd nevetni fogtok.” 
(Lk 6, 21) Hiszen letöröl a szemünkről minden köny-
nyet. Olvashatjuk a boldogság ígéretében.

Számomra emlékezetes az 1949-es év, amikor sír-
ni láttam édesanyámat. A Vörös Kereszten keresztül 
kerestettük édesapámat. Jött egy levelezőlap, a pos-
tás napközben a szomszédba adta le. Este munkából 
hazajövet, mentünk a levélért és anyám az utcán ol-
vasta „Eltűntnek nyilvání tották.” Sírva fakadt jó 
anyám én pedig tudtam, nincs apám. Amikor 1953-
ban anyai nagyapám meghalt, a falusi ház koporsójá-
nál este mi is letérdeltünk, én sírva fakadtam. 
Édesanyám rám szólt: „ne sírj!” – én pedig szót fogad-
tam. Sírt édesanyám is 1980. június 17-én a sógorom 

– aki 40 éves volt – temetésénél, hiszen húgom is há-
rom gyerekkel maradt özvegy. De megtanultuk: „Ve-
lünk az Úr”.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Szentmise és…
APRÓ SZÖSSZENET A BÚCSÚI SZENTMISE 
NYOMÁN)

Minden szentmise lélekemelő, de a debreceni 
Szent Anna búcsú a 2015-ös esztendőben fe-
ledhetetlen mértékben az volt. A sok munká-

val és szívvel – mert anélkül hogy is lehetett volna?! 
– történő előkészítés megteremtette a külső feltétele-
ket. A székesegyház bejárata elé szentélyt „varázsol-
tak”, amely diszkrét fehér virág öltözetben pompázott, 
(mint annyiszor, ismét Reviczky Éva asszony áldozat-
készségéből). A Szent József Gimnázium Szakközép-
iskola és Kollégium tanárai segítségével kihelyeztek 
ezer széket a hívek kényelmére, a médiumok techni-
kai felszerelései elfoglalták állásaikat, a „város kiren-
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delt őrei” révén csend és biztonság volt. De mindez 
nem lett volna elegendő erre a lélekemelésre, ha nem 
az igazi Lélek, az isteni járta volna át a szíveket-lelke-
ket. A megjelent magas rangú vendégek és papság 
lelkét csakúgy, mint a szentmise egyszerű hallgatóiét.

Jó volt érezni, hogy a Szent Liturgia prédikációja 
és az azutáni felszólalások mindegyike – akár Böcskei 
László nagyváradi püspök atyát, akár Bosák Nándor 
főpásztorunkat, vagy Bábel Balázs érsek atyát, vagy 
Fekete Károly református püspök urat, avagy éppen 
Papp László polgármester urat hallgattuk – a hit ere-
jét bizonyította, a hitét, amely egy a Krisztus-követés-
sel. S akkor egy a szeretettel, amely nem ismeri a 
gyűlölködést. Erre tanított Krisztus és apostolai is.

„Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, 
testvériesek, irgalmasok, alázatosak.” (1Pét 3, 8)

Úgy legyen!
Bérces Mária Klára

Újra köztünk járt Böjte atya
SZŰZANYÁNK PÉLDÁJA A SZENTBESZÉD KÖZÉPPONTJÁBAN

Bár már több mint másfél évtizede fogadott be 
Debrecen, a tájékozódás terén még mindig meg-
meg tud tréfálni. Ez történt június 3-a délután-

ján is, mikor a Megtestesülés-templomba igyekeztem, 
hogy jelen lehessek „Erdély nagykövetének”, a dévai 

– és még ki tudja hány – elhagyatott gyermek „ne-
velőapjának” szentmiséjén. A villamosról leszállva 
észrevettem, hogy nem jó helyen járok. Kissé elszon-
tyolodva, de azért kétségbe nem esve elindultam az 
általam jónak gondolt irányba. Üde füves övezet, zöl-
dellő fák sűrűje, fölöttük-közöttük kiemelkedő tömb-
házak. Egyszerre két fa között felbukkant a kereszt, a 
templom keresztje. Helyben vagyok. Lám, most is, 
mint annyiszor, a kereszt célba vezetett.

Már a szentmise szentbeszéd része következett. 
Csaba atya a Szűzanya példáját állította a hívek elé a 
maga megszokott közvetlenségével, humorával szól-
va. Szűz Mária nem huzavonázott, nem keresett kifo-
gásokat Isten, angyala által közölt, üzenetére, hogy 
anyjául választotta őt, hanem igent mondott. Merte 
vállalni a feladatot. Mi, gyarló emberek pedig hány-
szor nem merjük felvállalni feladatainkat! Latolga-
tunk, halogatunk: kinek jó ez? Nekem jó-e? Holott 
csak nincs felelősségtudatunk, nem bízunk önma-
gunkban sem.

Hányszor megtorpanunk, megállunk félúton! Má-
ria nem félt a fárasztó, hosszú úton Egyiptomba men-
ni. Sem a gyermek keresésére indulni, mikor az 12 

évesen lemaradt tőlük. Igaz, a keresésében vele volt 
hű társa, jegyese, Szent József. Együtt indultak neki a 
keresésnek. Amikor pedig megtalálták a gyermeket, 

„nem hisztiztek”, nem fenekelték el. Mária így szólt: 
„Apád és én bánkódva kerestünk téged.” Ő pedig en-
gedelmeskedett nekik, és visszatért velük Názáretbe. 
Ma nálunk az a fő baj, hogy egyre fogy azon családok 
száma, ahol az apa és az anya egymás- és Isten iránti 
bizalomban nevelik a gyermeket/gyermekeket. Mária 
és József idejében sem volt könnyebb a történel-
mi-társadalmi helyzet, mint napjainkban. De Trianon 
óta mi csak siránkozunk. Pedig nem is az a fő gond, 
hogy elvették hegyeinket, sok szép vizünket, hanem 
az, hogy azóta nincs bizalmunk egymásban. A szét-
szakítottság bizalmatlanságot, sőt gyűlölködést szült 
lelkünkbe, nemcsak a más nyelvet beszélők, de egy-
más iránt is. Pedig megférnénk valamennyien béké-
ben…

Istenünk! Áldd meg a magyart, de a románt, a 
szászt, a szlovákot is, s az egész világot! Legyen vége 
a gyűlölködésnek, legyen béke és egyetértés! 

Szent László, könyörögj érettünk!
Bérces Mária Klára
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DEBRECEN KATOLIKUS TEMPLOMAINAK ÉS FILIÁINAK MISERENDJE

Jelmagyarázat:

debreceni plébániatemplom, 
 vagy székesegyház

debreceni plébániához, vagy székes-
egyházhoz tartozó fília

A „gk” rövidítés: latin rítusú templomban 
celebrált görög rítusú szentmise
Az „rk” rövidítés: görög rítusú templomban 
celebrált latin rítusú szentmise

„utr”: utrenye 
(reggeli dicséret)

„vecs”: vecsernye 
(esti dicséret)

Templom 
rítusa Templom Vasárnap Hétköznap Egyéb

Latin

Szent Anna Székesegyház
Debrecen, Szent Anna u. 15. 7, 8.30, 10, 11.30, 18

Adventben 6, 8, 18
máskor 7, 8, 18

(a szombat esti mise vasárnapinak 
számít)

Minden hónap 
1. szerdáján szentsé-
gimádás a 8-as mise 

után 17.30-ig

Szent László templom
(Domonkos tempom)
Debrecen, Füredi u. 6.

7.30 gk, 9.30, 11,
16 angol nyelvű (csak 
szorgalmi időszakban),

18

Adventben 6, 18, máskor 7, 18,
szerdán 19 egyetemisták szentmiséje 

(csak szorgalmi időszakban)

Péntekenként az esti 
szentmise után szent-

ségimádás 19.30-ig

Szent Család templom
Debrecen, 

Holló László sétány 1.
9,

10.30 gk 18

Szent István templom
Debrecen, Faraktár u. 78. 9.30

Adventben rorate mise 6
hétfő, szerda, péntek: 7

kedd, csütörtök, szombat: 18
Jézus Szíve templom

Debrecen, 
Mikes Kelemen u. 31.

8.30 kedd–szombat 18

Megtestesülés temploma
Debrecen, Borbíró tér 9 gk, 11 18

Görög

Szent Péter és Pál templom
Debrecen, Vak Bottyán u. 26.

8.30 utr. 9.30, 11.30 
rk, 18 vecs.

hétfő-péntek 7.30,
téli idősz. 17, nyári idősz. 18

szombaton 17, utána vecs.

Istenszülő Oltalma
templom

Debrecen, Attila tér

6.30, 7.30 utr. 8.30, 10, 
12, 17.30, 

~18.30 vecs. (közvet-
lenül a Szent Liturgiát 

követően)

6.45, 7.15, 8, 17.30,
~18.30 vecs. (közvetlenül a Szent 

Liturgiát követően)

Nagyböjt szerdáin és 
péntekein előszentelt 

áldozatú liturgia az 
esti mise helyett

Klinikai-
kórházi 
lelkészi 

szolgálat

Auguszta Neurológiai Klini-
ka épülete IV. emelet 303.
Debrecen, Móricz Zsigmond 

körút 22.

Szombat páratlan héten 16
rk szentmise

Szombat páros héten 16
igeliturgia

Kenézy Gyula Kórház, a 
kórházi kápolnában (Pszichi-

átriai osztály, földszint, 
fehér szektor)

Debrecen, Bartók Béla út

9 gk szentmise hétfő, kedd, szerda 15 gk
csütörtök 8.15 gk, péntek 8 gk

Csütörtökön 9-től 
10-ig szentségimádás

Latin

Szent Család templom
Debrecen-Józsa, Felsőjózsa,

Rózsavölgyi út 31.
9, 10.30 gk szerda 18

Szent Erzsébet kápolna
Debrecen, Tátra u. 2. 10.30 —

Homokkerti kápolna
Debrecen, Bujdosó u. 1/B 16.30

—

Wolafka-telepi Szent Antal 
kápolna

Debrecen, Wolafka u. 1.

7.30 —

Szent Lőrinc templom
Ebes, Ady Endre u. 6. 11.30 —

Jézus Szíve templom
Mikepércs, Mester u. 2. 9 —

Keresztelő Szt. János templom
Hajdúsámson, Béke u. 1. 11.45 csütörtök 18

Vegyes Ökumenikus templom
Bocskaikert 10 —
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