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Az érettség

A z érettség létfontosságú a testi-lelki-szellemi élet vonula-
tában. Az érettség a lélek olyan megnyilvánulása, amely a 
létfontosságú kérdésekre éberen figyel, mérlegel, nem tér 

ki a válasz elől és döntéséhez ragaszkodik, vállalja a felelősséget. 
Az érettség eléréséhez időre és annak folyamatos megértésére 
van szükség. Ebbe beletartoznak a sikerek és a kudarcok, az újra-
kezdések és a megtérések, összességében úgy is mondhatjuk, 
hogy az érettségben az élet tapasztalata rejlik. 

Minden embernek fejlődni kellene ismeretben, szeretetben, 
imában és hitbeli megtapasztalásban. Az érettséget nem lehet 
siettetni, rá kell szánni az időt, a fáradságot, a várakozó türelmet. 
Ilyen háttérrel lesz a jövőképünk reménykedő. A nehezebb szaka-
szokban átsegít bennünket a jövőbeli aratás öröme.

Az érettség elsajátításához időt és energiát spórolni nem sza-
bad és nem lehet. Bár vannak, akik több talentumot kaptak, de 
azoktól többet is követelnek. 

A természet iskolájában például, ha beavatkoznak növekedés 
serkentőkkel, az a minőség rovására megy, úgy is mondhatnánk 
érett a paradicsom, de nincs íze. Az emberi magzat, ha nem érett, 
akkor már a születésekor kerül hátrányba. Az emberi lélek, ha 
nem jutott el a krisztusi nagykorúságra a halála órájában, akkor 
még nem léphet be az örök életbe, mert nem érett az Isten színe 
látására.

Ha egy házasságban, három év után elválnak, valószínű éret-
lenek voltak a kapcsolatra. Ha egy papi hivatás is a szentelés 
után hamar kisiklik, nem kellett volna vállalnia ezt az utat. Érett-
ség kell az ígérethez, a döntésekhez, a cselekedetekben való 
helyt álláshoz.

Ismerni kell az élet konkrét valóságát, hiszen az Istent szere-
tőknek minden a javára válik. Segít bennünket a bőség és ínség, a 
szenvedés, az élet kemény leckéi.

 Az állandó imádság a hit irányító mécsese, de a lemondások 
jókedvű vállalása is. A költő által megénekelt Istenarc előhozásá-
hoz szükségünk van a társak közreműködésére is.

Az élet valóságának elfogadása is az érettség egyik jelét mu-
tatja.

A bűnös múlt elhagyása, a megtérés, a küldetés komolyan vé-
tele is lehet fokmérője az érettségnek. Az érett hit abban nyilvá-
nul meg, hogy szenvedésben, nélkülözésben is teljes szívvel tud 
és akar ráhagyatkozni az ember a jó Istenre. Az érett hitű ember 
imájában gyermeki bizalommal akar és tud megnyugodni Isten 
tenyerén.

Az Úr számtalan eszközzel és lehetőséggel segít bennünket, 
hogy érett gyümölcsöt felmutatva érjünk haza. Éljünk a lehető-
ségekkel, hogy eljussunk a krisztusi nagykorúságra. 

Orosz Lőrinc prépost-plébános
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Beszélgetés a megszentelt élet kapcsán Ivanics 
M. Andrea SSND nővérrel

A Szentatya a 2015-ös évet a megszentelt élet 

évévé (szerzetesek éve) nyilvánította. Ebből az 

alkalomból szeretnék néhány kérdéssel Önhöz 

fordulni, mint a Boldogasszony Iskolanővérek 

Kongregációja (SSND) Debrecenben élő nővér

közösségének házfőnökéhez és a Svetits Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium taná-

rához.

– Napjaink kételkedőinek mit válaszolna Andrea nő-
vér: mi a szerzetesség lényege, „haszna”?

– Az emberiség történelme során sokszor, sokféle-
képpen kérdőjelezték meg a szerzetesség létjogosult-
ságát. A kételkedésekre azonban sok jeles szerzetes  - 
től, rendalapítótól, és természetesen magától a pá-
pától is kaphatunk választ. Például Örsy László jezsui-
ta atya A Lélekre nyitottan című könyvében olvas - 
hatjuk: „A szerzetesi élet létező valóság az egyházban. 
Az első századokban alakult ki, és azóta is fennáll...
Rendkívüli képességgel alkalmazkodott a különféle ko-
rok igényeihez...”

A Boldogasszony Iskolanővéreknek, rendemnek a 
Szabálya a 3. és 4. pontban pedig így fogalmaz a szer-
zetesi életről,küldetésről: „Krisztus Lelkének erejében 
válaszolunk... Isten állandó hívására... létünkkel Krisz-
tust tegyük láthatóvá a... szeretet, hit és remény által.” 
Iskolanővéri értelmezésben az a feladatunk, hogy lé-
tünkkel, szavunkkal, cselekedeteinkkel „bárhol va-
gyunk, az embereket közelebb segítsük Istenhez és 
egymáshoz, és az egész teremtett világ egységéért fá-
radozzunk.” Hisszük, hogy ezt a küldetést Krisztustól 
kaptuk. Ma talán jobban, mint valaha az emberek 
éhezik a szeretetet, vágynak a lelket Istenhez emelő 
és az embertárshoz közelebb vivő hitre és reményre. 

A hagyományos, az adott személyt még egyedi és 
megismételhetetlen személyként kezelő közösségek, 
(család, faluközösség stb.) amelyek korábban meg-
tartották és hordozták az egyént, töredező félben 
vannak. Hallatlanul nagy szükség van olyan emberek-
re, akik életformájukkal, a Teremtőhöz és egymáshoz 
való kapcsolatuk módjával és minőségével jelzik szá-
munkra, hogy igen, lehetséges az emberek közötti 
egység, a személyesség és önzetlenség megteremté-
se és fenntartása.

Ha pedig a szerzetesség konkrét „hasznát” ke-
ressük? Nos, gondoljuk csak meg, hányféle területen 
dolgoznak napjainkban is szerzetesek szerte a nagy -
világban. Hány helyen küzdenek a társadalmi igazság-
talanság ellen, a konfliktusok békés megoldásáért! 
Vagy, hogy például alapítványok munkájából is ki-
veszik a részüket. Egyrészt nagyon hétköznapi, leg-
többször egyáltalán nem látványos tevékenységet 
folytatnak, másrészt viszont – ha kell –, életüket is ál-
dozzák azért, hogy küldetésüket teljesítsék. (Csak 
rendünkből gondoljunk például a boldoggá avatott 
lengyel vértanúra, Kratochvil M. Antóniára!)

– Az Iskolanővérek milyen konkrét módon dolgoznak 
az egység megteremtésén, illetve hogyan küzdenek a 
társadalmi igazságtalanság ellen?

– A Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja 
tanítórend. Rendalapítónk, Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger (magyarul M. Terézia anya) hitt abban, 
hogy a tanult, képzett embernek nagyobb esélye van 
egységbe kerülni önmagával, Istennel és környezeté-
vel, ezáltal reménytelibb, boldogabb lesz a jövője, és 
ez gazdagítja a társadalom közösségeit is, lelki és 
anyagi értelemben egyaránt.

A társadalmi igazságtalanság elleni küzdelmet 
minden embernek – szerzetesnek és világi hívőnek 
egyaránt – magában, magával kell kezdenie: Tudato-
sítanunk kell, hogy vannak kötelességeink magunk-
kal és másokkal szemben is. Felelősséggel tartozunk 
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saját szavainkért, tetteinkért vagy mulasztásainkért, 
de felelősek vagyunk a körülöttünk élőkért, és a földi 
javakért is, melyeket Isten nekünk adott, ránk bízott. 
Képessé kell válnunk arra, hogy keresztény módon in-
tézzük dolgainkat, építsük kapcsolatainkat, meg kell 
tanulnunk tisztelnünk a másik embert, fel kell ismer-
nünk, sőt örülnünk kell mások tehetségének, jóra tö-
rekvésének, és segítenünk kell a fejlődésüket.

Kongregációnk létrehozta az ún. Shalom-hálóza-
tot, amely elsősorban a felmerülő ökológiai problé-
mákkal, a fenntartható fejlődéssel foglalkozik.

Az Iskolanővérek Kongregációja megfi gyelőként 
részt vesz az ENSZ munkájában. Észak-és Dél-Ameri-
kában, Afrikában és Ázsiában iskolanővérek dol-
goznak oktatási rendszerek kiépítésében, nyomorgó 
családok nőtagjainak képzésében, menekültek men-
tésében, ellátásában, gondozásában, tanácsadó 
központokban, főiskolai, egyetemi oktatásban. Euró-
pában főként a tág értelmű nevelés különböző szín-
terein dolgozunk: nevelő/oktatóközpontokban, hit -
oktatásban, szakkollégiumokban, ún. mozgóiskolák-
ban, családpasztorációban, felnőttképzésben. Rend-
alapítónk elvei alapján senkit sem szeretnénk kizárni 
a tág értelmű nevelésünkből.

– 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. Mi-
lyen jelentőséggel bír ez az év az iskolanővérek számá
ra?

– A megszentelt élet évének három célja van – Fe-
renc pápa meghatározása szerint: Minden szerzetes-
közösség tekintsen hálával a múltjára, és adjon hálát 
rendje „hőskorszakért” ugyanúgy, mint a megpróbál-
tatásokért, a Gondviselőtől kapott kegyelmekért, ka-

rizmákért, az alapítókért, rendi vértanúkért. Azt is 
kéri tőlünk a Szentatya, hogy mi, szerzetesek szenve-
déllyel éljük meg a jelent. Azaz egyre mélyebben, egy-
re nagyobb hűséggel és egyre teljesebb örömmel 
éljük meg szerzetesi hivatásunk lényegét. Harmad-
szor azt várja tőlünk Ferenc pápa, hogy az előttünk 
álló jövőt reménnyel öleljük át. Minden bizonytalan-
ság, nehézség, megkérdőjelezettség, létszámcsökke-
nés ellenére higgyük, hogy Jézus velünk van, és 
akarjuk meghallani, hogy szüntelenül mondja: Ne fél-
jetek, veletek vagyok! Ha nyitott szemmel és értelem-
mel vesszük fontolóra ezt a három célkitűzést, akkor 
nem egy, de több évnyi program is kitelik belőlük. 
Egészen egyszerűen arról van szó, hogy Ferenc pápa 
arra szólít fel bennünket, szerzeteseket, álljunk meg 
egy hosszú pillanatra és tudatosítsuk: Miből táplálko-
zik a mi hitünk? Mi áll életünk középpontjában? Mi a 
küldetésünk közösségként és személyesen? A Szent-
atya azt szeretné, merjünk őszinte és hiteles válaszo-
kat adni ezekre a kérdésekre, mert ez a szembenézés, 
ez a válaszadás megújuláshoz vezet, és öröm forrása 
lesz számunkra.

– Ki Andrea nővér szerzetesi és nevelői példaképe?
– Természetesen az SSND alapítója, Gerhardinger 

Terézia anya a kedvenc szentem és a nevelői példaké-
pem.

Sajnos ő kevésbé ismert Magyarországon, azon-
ban Észak-és Dél-Amerikában, Európa németnyelvű 
területein utcákat, tereket neveztek el róla. Számos 
köztéri szobor, dombormű őrzi nevelői munkásságá-
nak emlékét. Ő mélyen hitt Isten végtelen szereteté-
ben és az emberi élet értelmében. Nyitott volt minden 
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SZENTÉV

Az irgalmas Jézus arca

F erenc pápa 2015. december 8-án a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén nyitja meg a Szent Péter 
bazilika szentévi kapuját, a „Szent Kaput”. Ez 

lesz egy évig az „Irgalmasság Kapuja”. Aki átmegy a 
kapun, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és 
reményt adó Isten szeretetét. A végtelenül irgalmas 
Isten az idők teljességében elküldte egyszülött Fiát, 
aki az Atya képmása és éppen ezért Jézus Krisztus az 
Atya irgalmasságának az arca.

Örökkévaló az ő irgalmassága. Mindenhatóságá-
nak jele az irgalom és türelem, ami konkrét valóság. 
Jézus a maga szenvedését az irgalmasság horizontján 
élte meg, kinyilatkoztatta, hogy „Isten a szeretet”. Jé-
zusban nincs semmi együttérzés nélkül. Őt az irgal-
masság indítja, gyógyította az elébe vitt betegeket, 
jóllakatta a sokaságot néhány kenyérrel és hallal. Ol-
vasott a beszélgetőtársai szívéből, de nem szégyení-
tette meg őket. Együttérzést tanúsított az özvegy 
naimi édesanyával, amikor sírt és szólt, felkelt az ifjú. 
Jézus rátekintett Mátéra, a vámosra, és az becsukta 
az asztal fiókját, s követte Jézust. Ebben a tekintet-
ben irgalmas jóságának teljessége volt, mert Máté 
nem szabott feltételt, hanem ment Vele. Lukács evan-
géliumának három szép példázata, az elveszett bá-
rány, az elveszet drahma és a tékozló fiú története 
bizonyítja, örül az Atya, amikor megbocsájtást gyako-
rol.  Gyakoroljunk mi is irgalmasságot, mert velünk is 
irgalmasságot gyakoroltak. A bűnbocsánat az irgal-
mas szeretet legnyilvánvalóbb kifejezése. „A nap ne 
nyugodjék le haragotok fölött”.(Ef. 4, 26) Hiteles az, aki 

éli: „Boldogok az irgalmasok, mert majd neki is irgal-
maznak”. Isten irgalmassága az ő irántunk viselt fele-
lőssége ez is kihallható. Ahogy ő irgalmas, úgy kell 
nekünk is irgalmasnak lennünk egymás iránt. Az Egy-
ház életének boltozatát az irgalmasság oszlopa tartja, 
írja Ferenc pápa. A megbocsátás tanúságtétele nélkül 
az élet terméketlenné válik. Napjaink kultúrájában fe-
ledésbe merült az irgalmasság. Az Egyház azonban 
akkor él hitelesen, ha vallja és hirdeti, éli az irgalmas-
ságot. Jézus válogatás nélkül keres és közeledik fo-
gad mindenkit. Zarándokúton vagyunk és ezen az 
úton csak Jézus ment meg, gyógyít meg. Jézus nem 
azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket. 
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mondja más 
helyen.

A Szentévnek ez a „mottója”: Az irgalmasok, mint 
az Atya. Meg kell éreznünk és tapasztalnunk az Atya 
irgalmát, hogy felebarátunk felé mi is irgalmasok le-
gyünk. Sebeket adunk és kapunk, de ezt csak az irgal-
masság olajával lehet gyógyítani. Ne süppedjünk 
megalázó közömbösségbe – mondja Ferenc pápa. El-
mélkedjünk az irgalmasság testi és lelki cselekedetei-
ről. Ne felejtsük, a legkisebb testvér mindegyikében 
maga Krisztus van jelen. Az irgalmasság alapozója az 
imádság, a böjt és a szeretet gyakorlása. Arról mind-
annyian tehetünk, hogy miként jut el mindenkihez a 
megbocsátás hívó szava. Az igazságosság és az irgal-
masság összetartozik, de az irgalom felülírja a jogot, 
nem küldhetjük el a rászorulót azzal, hogy nincs joga, 
mert hiszen az irgalmasság örökkévaló. Az irgalmas-

lelket és szellemet növelő ismeret, emberek és hely-
zetek iránt. Valóban semmit sem tartott idegennek, 
megvetendőnek, ami emberi. Hitt abban, hogy a má-
sik ember is önálló, értékes személyiség. Tudott sza-
badságot adni a neveltjeinek. Hitt abban, hogy a világ 
jobbá tételének egyik fő eszköze „a szív képzése, a lé-
lek kiművelése”, azaz a nevelés és az ezzel szorosan 
összefüggő minőségi oktatás. Hitt abban, hogy a „tö-
megnevelés” nem lehet hatékony, kizárólag a növen-
déket egyedi és megismételhetetlen személyiségként 
elfogadó nevelői attitűd lehet sikeres. Hitt abban, 
hogy a nevelés hatékonyságának sarkköve a bizalom 
diák és nevelő között. 19. századi apácaként vette a 
bátorságot, hogy újszerű felépítésű és vezetésű le-
gyen az iskolanővérek rendje, és határozottan kiállt a 
nővérek egységes és magas színvonalú képzése mel-
lett. Meglepően új tanítási módszereket alkalmazott, 
új képzési lehetőségeket talált ki diákjai és szerzete-

sei számára. Nem csupán előírta a rend iskoláiban a 
vidám légkör megteremtését, de maga is élvezte a já-
tékosságot, a vidámságot, mert tudta, ezek gyógyító 
erejűek a lélek számára. 

– Tisztelt Andrea nővér! Megbocsásson, de „ellop-
tam” egyik dolgozatának mottóját: „Kétségtelen Jézus 
Krisztus maga a Világosság, a Nap, aki fölkelt a törté-
nelem minden sötétsége fölé. De, hogy őt megtaláljuk, 
szükségünk van a közeli fényekre…”

Szerintem minden szerzetes és szerzetesnő, min 
den igazi felszentelt egyházi személy egy ilyen „közeli 
fénysugár” emberlétünk útján. Kívánom, hogy mind-
annyian, s Ön különösen is, valóban világítsanak gyer-
mekeinknek, ifjainknak, s nekünk, köznapi embereknek 
életünk zarándokútján! Köszönöm a beszélgetést.

A beszélgetést lejegyezte
Bérces Mária Klára
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A JÉZuS SZíve pLÉBÁNiA eSeMÉNyeiBőL

Szentségi esküvő 50 év házasság után

K ülönleges eseményre készült a Jézus Szíve Temp-
lom plébánosa Szegedi Kálmán atya. 2015. szep-
tember 9-én szolgálata teljesítésével esketett 

egy házaspárt, akik már 50 éve polgári esküvőt tartot-
tak. A vőlegény neve: Ráczempek Lajos, a menyasszo-
nyé Nagy Piroska. Polgári esküvőt kötöttek 1965-ben. 
Most látták elérkezettnek az időt, hogy Isten szent 
színe előtt is megvallják hitüket, egymás iránt érzett 
szeretetüket és tiszteletüket.

50 év a történelemben csepp, az emberöltőben je-
lentős. 50 év szeretetben, jóban és rosszban. Az évek 
teltével s a maguk történéseivel. Családalapítás, a 
mindennapokról való gondoskodás, gyermekáldás. 
Azóta a gyermek maga is szülővé cseperedett, s a 
násznépben már ott ültek az unokák is. A szándék a 
szentségi esküvőre azt jelenti, hogy a kapcsolatuk az-
óta is csak erősödött. Ők fogták egymás kezét, el nem 
engedték, bármilyen külső hatás érte is őket.

A néhai, mai menyasszony, Piroska néni fekete 
haja őszbe szökkent, de kedves férjének szeme ma is 
azt a fiatalasszonyt látja! Mint régen? Nem. Sokkal 
többet. A fiatalasszonyét, aki tapasztalatlan kora mi-
att akkor aggódva nézte a jövőt. A fiatal édesanya  
aggódásait a gyermekáldást követő években. A gyer-
mekek nevelésének minden teljes felelős édesanyai 
irányítását, aminek természetes támpontja és stabil 
bástyája volt akkor is kedves férje, Lajos bácsi. Az 
unokák megszületése és a család hagyományainak 
megőrzése mellett az ő szüleikről való gondoskodás.

A mai esküvő a néhai édesapa, Árpád nagyapa kí-
vánsága volt. Ő már nem érhette meg ezt a napot, de 
a gyermekek, akik ma már 50 éves házasok, teljesítet-
ték Isten megszólítását és a szülői kérelem óhaját.

A szeretet és a hit átrepítette őket az Élet Tengerén. 
Jézus Szentséges Szíve nemcsak szimbólum, hanem 
maga a valós szeretet megtestesítője. Ezt az utat kö-
vetve jutottak el a mai házasságkötésükhöz. Korábbi 
házassági fogadalmukat erősítették meg a mai na-
pon.

A stóla kifejezi Isten kezét, mely összeköti a háza-
sulandó feleket: „… Piroska, Isten szent színe előtt fe-
leségül veszlek… Lajos, Isten szent színe előtt feleségül 
megyek hozzád…”

Esküvel is megerősítették, amit egymásnak ígér-
tek: „Isten engem úgy segéljen, téged Piroska szeretlek, 
téged el nem hagylak semmiféle bajban, holtomiglan, 
holtodiglan…”

S ők ezt már bizonyították az elsuhant 50 év alatt. 
Maga a házasságban eltöltött együttlétük a bizony-
ság mostani esküjükre. Elgondolkodtató az esetük.  
A szeretetük ma is érezhető ereje, a hitük Istenben, az 
isteni segítségben és egymás iránt érzett kötődésük-
ben. S a bátorság, a lelki igény arra, hogy ennyi idő 
után is szeretetsugárban vállalják egymást! Ők már 
bizonyítottak.

Sok boldogságot kívánunk az „Örök ifjú párnak”!
Reviczky Éva

ság évéhez kapcsolódik a búcsúnyerés is: éljünk ezzel 
is. Az irgalmasság hatalma felülmúlja az Egyház hatá-
rait is. Forduljunk az irgalmasság Anyja felé is, mert 
tanúsítja, hogy Fia irgalma határtalan.

Vessünk be mindenkit a Krisztus arcán szemlélt ir-
galmasságának misztériumába. Jézus még a keresz-
ten is a bűnösökért imádkozott: „Atyám bocsáss meg 

nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek”. Az irgal-
masság kapcsán kezünkben a kulcs az örök élet kul-
csa: Amilyen mértékkel mérünk, olyannal mérnek 
majd nekünk is. Ne csak várjuk az irgalmasság évét, 
hanem nap, mint nap éljünk benne.

Orosz Lőrinc prépost-plébános
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300 ÉveS ÉvFoRDuLó

A keresztény egységtörekvés konferenciája

A debreceni katolikus újjászületés 300. évfordu-
lójának rendezvénysorozata keretében októ-
ber 30-án kerekasztal-konferencia zajlott a 

Kölcsey Központban a város három, legnagyobb szá-
mú keresztény egyházszervezete főpásztorai és a tu-
dományos élet néhány jeles világi képviselője 
rész vételével. Az egyházi vezetők a következők vol-
tak: Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyház-
megye nyugalmazott püspöke, apostoli kormányzó; 
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke; Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görög Katoli-
kus Metropólia érseke; Gyulay Endre, nyugalmazott 
Szeged-Csanádi megyéspüspök, a debreceni pápa-
látogatás katolikus házigazdája és Palánki Ferenc,  
kinevezett Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye me-
gyés püspöke. Jelen volt a város képviseletében  
Komolay Szabolcs alpolgármester, aki történelmi 
eseménynek nevezte ennek az ökumené szellemében 
zajló kerekasztal-beszélgetésnek a megszületését a 

„Cívis városban”. A nyilvános konferencia ugyanakkor 
főhajtás is volt Szent II. János Pál pápa emléke előtt, 
aki 1991-es debreceni látogatásakor tanújelét adta, 
hogy az ökumené igaz híve. Ugyanakkor, tudjuk, 50 
éve ért véget a II. Vatikáni Zsinat, s ugyancsak félév-
százados az Ut Unum Sint Intézet, amelynek vezetője 
Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
teológia-professzora, a beszélgetés moderátora volt.

A kerekasztal-beszélgetés jeles felkért világi sze-
mélyei a következők voltak: görög katolikus részről 

Bartha Elek néprajzprofesszor, rektorhelyettes; refor-
mátus részről Imre László irodalomtörténész, akadé-
mikus; római katolikus részről Velkey György, a 
Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Kór-
házszövetség elnöke.

A beszélgetés résztvevői a Kölcsey Központ bálter-
me színpadának három, a szó szoros értelmében vett 
kerek asztala körül ültek. Elsőként dr. Keresztes Lász-
lóné dr. Várhelyi Ilona, az emlékév koordinátora szó-
lalt meg, aki beágyazva a konferencia címét: – „Hogy 
elhiggye a világ…”, – a Szent János-i evangélium szö-
vegkörnyezetébe, mindjárt az est témájának lényegé-
re irányította a figyelmet.

Krisztus, mikor a halálra készült, így fohászkodott 
az Atyához a hívőkért: „Legyenek mindnyájan egy, 
amint te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legye-
nek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te 
küldtél engem” (Jn 17, 21).

Az ősegyházban a tanítványok mind Jézus köré 
gyűltek, egyek voltak vele. De időközben Jézus „var-
ratlan köpenye elszakadt”, bekövetkezett az egyház-
szakadás. Hogy lehetne újra feltétel nélkül csatlakozni 
Jézushoz, hogy „mind egy legyenek”? Bosák Nándor 
püspök szerint a katolikus egyház feladatot kapott 
ebben. Az ökumenizmus a kereszténység lényege, de 
tökéletes egység talán sohasem fog megvalósulni. 
Fekete Károly püspök kritikusan nyilatkozott arról, 
hogy nemcsak a hívekhez, de még sok paphoz sem ju-
tott el az ökumenizmus szükségességének gondolata. 

A magyar nyelv napja
„Ő az áldás, Ő a Béke

nem a harcok istensége.”

November 13-án Székesegyházunkban zajlott a 
magyar nyelv egész napos programsorozatá-
nak egy jeles eseménye. Bosák Nándor püspök 

úr, apostoli kormányzó bevezető szavaiban édes 
anyanyelvünk szépségére, gazdagságára hívta fel a fi-
gyelmet, és kérte ezen értékek megóvását a jövőben 
is. Ennek módja az, hogy tiszta, igaz, mély emberi 
kommunikációt folytassunk egymással. Bitskey Ist-
ván akadémikus professzor úr az egyedülálló tehet-
ségű nyelvművész Pázmány Pétert, a nyelvalkotó- 
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Nagy elismeréssel beszélt II. János Pál pápáról, aki 
sokat tett a felekezeti közeledés érdekében. Ez a kö-
zeledés mintha megtorpant volna szerinte azóta. Sok 
embernek Krisztus kell, de az Egyház nem. Ezt tragé-
diának nevezte. A reformátusok is Krisztustól indul-
nak el. Így lényegében azt mondhatni, hogy ők is 
kétezer évesek. Hogy mivel járulhat hozzá az egység-
hez a keleti liturgia? A görög katolikus érsek úr szerint 
nincs lényegi különbség a keleti és a nyugati liturgia 
közt, nem ellentétet, csak hangsúlyeltolódásokat lát. 

Szerinte van vágy az emberekben a közeledésre, és 
látja is ezt, csak lassú a folyamat. Fontos, hogy lega-
lább már nincs gyűlölet. Gyulay atya II. János Pál pél-
dáját mutatta fel, aki mindig szívesen találkozott más 
felekezetbeliekkel. A magunkba nézést és az Istentől 
való bocsánatkérést ajánlotta figyelmünkbe. Imre 
László irodalomtörténész – nem véletlenül – a művé-
szi élet két nagy egyéniségének különbözőségéhez 
hasonlította a felekezeti különbséget: míg például 
egy Liszt Ferenc sírni tudott egy szentmisén a meg-
hatottságtól, addig egy Arany János sokkal higgad-
tabb természet volt. Szerinte az egység nem jelent 
uniformizálódást. Így van ez az orvostársadalomban 
is, derült ki a Bethesda református fenntartású kór-
háznak a katolikus főigazgatója szavaiból. Bartha 
Elek professzor a kisközösségek együttműködését 
hangsúlyozta. Palánki Ferenc, frissen kinevezett püs-
pök urunk arra emlékeztetett, hogy amint „Isten a 
szeretet”, akiben egy az Atya és a Fiú, úgy kell, hogy 
egy legyen a világ is az Istenben. Tudjuk, Jézus főpapi 
imája Jánosnál így folytatódik: „Megosztottam velük 
a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legye-
nek, amint mi egy vagyunk…” (Jn 17, 22) Ezt az egysé-
get kell megélnünk.

Kérdezzük meg hát önmagunkat: vajon mi egység-
ben vagyunk Jézussal? Gőg és önhittség helyett kér-
jük az Ő irgalmas segítségét. Vigyázzunk arra, hogy 
hitünk „minőségi hit” legyen, folyamodjunk a nagy, 
szent elődök példájához, és hallgassunk a Szentlé-
lekre.

Bérces Mária Klára

gazdagítót méltatta. Ez alkalommal lépett fel az Ady 
Endre Gimnázium több díjjal elismert lánykórusa 
(diák szólisták is) és néhány tehetséges diák, akik Ady 
istenes verseiből nyújtottak ízelítőt. A program során 
szétosztott nyomtatott szövegről az egész templom 
énekelte Babits Mihály megrendítő szépségű versét, a 
Zsoltár gyermekhangra című alkotást. 

Szerk.

Következő számunk 2016. február 10-én, Hamvazószer-

dán jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt 

cikkeket 2016. január 17-ig küldjék el az impresszumban 

megadott e-mailcímek egyikére, vagy személyesen 

adják le a plébá nián. A mellékelt képeket mindig külön 

fájlban kérjük, nem a szövegbe beágyazva!La
pz

ár
ta

!
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A megszépült  
Szent Antal-kápolna 
megszen telése
2015. november 8.

K ülsejében teljesen megújult a Szent István Plé-
bánia területén található misézőhely. Falai friss 
festést kaptak, a bejárat előtt új kereszt áll, a 

homlokzat feszületére korpusz került és új kerítés is 
épült. November 8-án virágdíszben várta a ködös no-
vemberi napon szentmisére érkező helyieket és ven-
dégeiket. Nem mindennapi eseményre várt díszbe 
öltözötten! Katolikus hagyományunk szerint az elvég-
zett munkákat megáldjuk, és értük hálát adunk. A na-
gyobb lakóháznyinak mondható kápolna megtelt a 
hívekkel, akik meghatottan követték a szentmise 
szertartását, hallgatták Krakomperger Zoltán atya 
szavait, és dicsőítették az Urat.

Az e napi olvasmányok éppen az „alkalomra sza-
bottak” voltak. A 1 Kir 17, 10-16-ból az ószövetségi  
olvasmány Isten liszt és olaj csodáját mondta el. A ca-
reftai özvegy három életet mentett meg magatartá-
sával itt a földön: a magáét, a fiáét és Illését. Ő hitből 
cselekedett: Illés Istene iránti bizalomból és oda-
adásból. Ezért nem kellett rövidesen meghalnia, mint 
képzelte. A Szent Márk evangéliumából vett szakasz 
pedig elénk tárta a szegény asszony két fillérjét (Mk 
12, 38-44). Különösen ez utóbbit világította meg Zol-
tán atya szentbeszédében. A szegény özvegyasszony 
utolsó vagyonkáját: két fillérjét (más magyar fordítá-
sok szerint két garasát) dobta a jeruzsálemi templom 
lépcsőinél elhelyezett perselybe, miközben a gazda-
gok sokat, de csak feleslegükből adtak. Jézus nagyra 
értékeli az özvegy adományát. Nem ennek pénzbeli 

értékét, hanem az adományozó szegénységéből telt 
benső gazdagságát. Halála után pedig el fogja nyerni 
az örök életet. A „szent lépcsőkön” vezető utat tekint-
hetjük életünk zarándokútjának, amelyen Jézust kö-
vetve eljuthatunk az örök üdvösségre.

Mondják, aki énekel, kétszeresen imádkozik. A 
szentmise után kétszer kétszeres imádságot hallhat-
tunk, mert hivatásos művésznő énekelt: Hajtmann Il-
dikó karvezető, előadóművész. Az ajkáról felcsendülő 
dallamok a világ zeneirodalmának legszebb Ave Mari-
ai voltak. A békéscsabai származású és szülővárosá-
ban élő művésznő számos szakrális (ritkábban világi) 
helyszínen énekelt már a Szentföldtől Rómán át Ma-
riazellig és itthon. Tehetséggondozói munkásságáért 
érdemelte ki a Bonis-Bona-díjat. (Műsorán szerepelt 
tanítványának, Sallay Gergelynek a számára kompo-
nált Ave Mariaja is.) Minden zeneszám előtt rövid is-
mertetőt hallhattunk Vas Ildikó tanár, pszichológus 
felkonferálásában.

A szentmise és a zenés áhítat után szeretetven-
dégségen vehettünk részt. Illesse köszönet Zoltán 
atyát a felemelő szentmiséért és Géczy István kántor 
urat az énekek vezetéséért. Nagy köszönettel tarto-
zunk Reviczky Éva asszonynak, aki a felújítás és a vi-
rágdíszítés teljes költségét is vállalta. Köszönet a 
művésznőnek és segítőjének a művészi élményért. 
Köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik akár a 
legcsekélyebb mértékben hozzájárultak, hogy meg-
szépüljön a Szent Antal-kápolna és környéke. Margit 
néninek és Pali bácsinak külön is köszönet jár azért, 
hogy a felújítást áldozatos odafigyelésükkel kísérték. 

Uram, áldd meg népedet! Szent Antal, könyörögj 
érettünk!

Bérces Mária Klára
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A személyiség kibontakozása a családban – 
papp Miklós előadása
Mindenkinek akit oktatnak és nevelnek, és aki maga oktat és nevel

A Kattárs – Katolikus Társadalmi Napok – 2015. 

szeptember 12-én Debrecenben megrendezett 

egynapos rendezvényén előadást tartott többek 

között Papp Miklós görög katolikus pap, morál-

teológus. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk 

az ott elhangzottakat.

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akit ok-
tatnak és nevelnek, meg aki maga oktat és ne-
vel. Amiről én szeretnék beszélni, az a jövő. Ez 

az egész Kattárs rendezvény egy nagyon jövőbe mu-
tató rendezvény. Arról szeretnék beszélni, hogy sze-
rintem merre van a jövő. 

Életünk hajóját vezetni, kormányozni kell, ezért 
kellenek olyan emberek, akik egy kicsit előre merész-
kednek. Aki oktat és nevel, annak tudnia kell, merre 
van a jövő, merre érdemes azt a gyereket nevelni. A fia- 
 talság számára létkérdés, a teológusoknak, kutatók-
nak pedig feladata, hogy kutassák. Öt tézist szeretnék 
elmondani, amerre szerintem a jövő van. Ezeknek ta-
nulmányozása, az ezeken való töprengés fontos lenne 
mindannyiunknak: szülőknek, nagyszülőknek, pedagó - 
gusoknak, szociális intézményeknek és az egyháznak.

Első tézis: a család örök
Le kell szúrni az első cöveket: egy férfi és egy nő életre 
szóló szövetsége, a házasság, így a család örök dolog. 
Nem azért, mert olyan tökéletesen csinálnánk mi, 
emberek, hanem azért, mert isteni alapítású. Fontos, 
hogy a maradandó értékekre támaszkodjunk, amikor 
a jövő felé kutakodunk, mert azok jelenthetnek biztos 
kapaszkodót a bizonytalan jövőben.

Igényes képet fessünk erről! Aki olcsón él, annak 
olcsó boldogsága lesz. Aki igazi boldogságra vágyik, 
annak igényesen kell élnie. Nekünk nevelőknek, szü-
lőknek, egyháznak feladatunk felmutatni a családi 
élet legigényesebb módját, az A tervet. (A keleti egy-
ház úgy mondja: Akribeia) Ha nem sikerül, mert aka-
dályokba ütközünk, mert elhagyott a házastársunk, 
mert megözvegyültünk, akkor van B terv, akkor lehet 
újratervezni a jövőt. De a mi dolgunk nem a B tervre 
felkészíteni. 

Második tézis: a családot működ-
tetni kell
Ettől egy kicsit elszoktunk. Megkötjük a házasságot, 
és elvárjuk, hogy a kegyelem meg a szerelem működ-
jön magától. Pedig ahogyan egy vállalkozást, ugyan-
úgy kell a családot is működtetni. A döntéseket 
különböző szinteken kell meghozni. A legfelső szinten 
stratégiai döntéseket hozunk. Utána következik a tak-
tikai, a legalsó szinten (a terepen) pedig az operatív 
döntés. Meglepő talán, de van mit tanulnunk a civi-
lektől. Abból, hogy a civilek hogyan vezetnek egy 
szervezetet. Minden tudományra szükségünk van, 
ami ebben a segítségünkre lehet. A pszichológiára 
éppúgy, mint a szociológiára vagy a politikára. Ez alól 
nincs felmentés, töprengenünk kell azon, hogyan  
tudom az én családomat, óvodámat, iskolámat jól ve-
zetni. Szeretném hangsúlyozni, hogy pszicho ló gu-
sokkal sokat beszélgetve azt látjuk, hogy a babusgató 
gyereknevelés megbukott. Azok a gyerekek, akiket 
így nevelnek, akit mindig átölelve, féltve nem enge-
dünk dönteni és nem engedünk kudarcot elszenvedni, 
azok megbuknak az életben. Az ilyen emberrel na-
gyon nehéz egy házasságban együtt élni, és nehéz 
vele egy munkahelyen. Gyermekeinket nem ezzel sze-
retjük, hanem azzal, ha az életre neveljük őket. Arra, 
hogy neked szervezned kell a saját életed. Eszembe 
jut Szent Pál, akinek a Jóisten megajándékozta a Sze-
retet-himnuszt. És ez a Szent Pál mit csinál? Körbe-
hajózza a Földközi-tengert, megverik, hajótörést 
szenved, de megszervezi az egyházat. Isten sem úgy 
szeret bennünket, hogy átölel minket és szeret, ha-
nem küld minket és noszogat. Sok olyan vád fogalma-
zódik meg, hogy az egyház nőies lett. Kedves férfiak, 
gyöngéd hangnem, mindig az irgalom. Hol van a ke-
ménység? „Gyermekem állj a talpadon, hozzál dön-
tést, vállald a következményeket, szervezd meg a 
családodat!” Nagyon hiányzik ez a keményebb hang-
nem. Ahogy Szent Pál is mondja: „Krisztus szeretete 
sürget.” A katekizmus pedig úgy fogalmaz, hogy a sze-
retet követel tőlünk. Ezért most az édesapákon van a 
sor, hogy vegyék ki a részüket a nevelésből, hogy le-
gyen jelen a szeretetnek a másik oldala is, a sürgető, a 
követelő, az az erős szeretet.
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Tehát a működtetett családban alapvetően kétfé-

le döntést kell meghoznunk. Az első nagy döntés – 
ami a többségnél rendben van – az, hogy szeretnénk 
jól élni, azaz az üdvösségre törekszünk. A másik dön-
tés, amit jól csinálunk, azok a napi döntések: megyek 
dolgozni, viszem a gyereket az orvoshoz, bevásárolok, 
főzök, tesszük a dolgunkat. Ami nagyon hiányzik, a 
középtávú tervek. Legyenek középtávú céljaink! Je-
len életszakaszban mi az én dolgom? Hány éves és mi-
ről szól most az én házasságom? Kisgyereket nevelek, 
serdülőt, vagy felnőtt gyerekeim vannak? Azt tudni 
kell, hogy 4-5 esetleg tíz évre előre miről szól az éle-
tem. Én ezt hiányolom a keresztényeknél. A középtá-
vú célkitűzések nagyon fontosak. Sok jó szándékú 
keresztény ott bukik meg, hogy a tiszta szándékot 
nem tudja átültetni az életvezetésére.

Egy német moralista úgy fogalmaz: aki akárhogy 
él, az akárhová jut el. A cél, ahová szeretnék eljutni, 
rám ró egy életstílust. Ezt ki kell alakítani. Gyakorlati-
as módon, pl. hogy a családommal minden hónap-
ban egyszer eljussunk egy múzeumba. Ezt meg lehet 
szervezni. Nem csak kenyérrel él az ember. Minden 
évben eljutunk egyszer zarándoklatra. Megtaláljuk az 
adakozásnak azt a módját (pl. karitászon keresztül), 
ahol mi rendszeresen adakozunk. Ez a fajta rendsze-
resség segít működővé tenni és jó irányban tartani a 
családot, az életünket.

Jellemző hiba, amikor kilopjuk családunkból a leg-
jobb erőket, mert mindenkinek min dene vagyunk. 
Teljes odaadással akarunk teljesíteni a munkahelyün-
kön, hétvégén a nagycsaládban, és nem marad ener-
giánk a saját családunkra. Demmer német moralista 
szerint a legjobb erőket nem lehet büntetlenül kilopni 
a családból. Éppenhogy a család felé kell a legjobb 
erőket fordítani. Meg kell ezt tanulnunk. Nem szégyen 
tanulni a családi életet. Ez alól sincs felmentés. Aki 
szeretné a családját jól működtetni, az tanulja! Az 
egyházak, az iskolák együttműködése ebben sokat 
tud segíteni.

Harmadik tézis: a gyökerek mobi-
lizálása
A jövő nagy folyamában, amiben a mobilitás nagyon 
erős, kellenek a cölöpök. A jelekből már látható, hogy 
a ma nevelt fiatalok között sokan vannak, akik fognak 
külföldön dolgozni. Az ő nagy családjukban nagy va-
lószínűséggel lesznek kínai vagy afrikai gyökerűek. 
Hozzá kell majd szoknunk, hogy ez lesz a jövő, e felé 
haladunk. Nagyon mobilis lesz az ember, és találkozik 
más kultúrákkal. Ilyen jövőre neveljük a gyerekeinket. 
Hogyan fog tudni helyt állni egy ilyen jövőben?

Néhány dolgot szeretnék elmondani, ami ebben 
segít. Az első, a személyes méltóságot megőrizni min-
den körülmények között. Éppen azért, mert látszólag 
majd minden lecserélhető és pótolható lesz mással, 
fontos tudatosítani, hogy nincs mindennek ára. Ültes-
sük el ezt a cöveket a gyermek lelkében, hogy van 
olyan, amit úgy nevezünk, hogy személyes méltóság! 
Ahogyan a másik embert sem tekintjük tárgynak, akit 
tetszőlegesen leveszünk a polcról vagy visszatesszük, 
úgy a saját személyes méltóságunkat is óvjuk meg!

A másik ilyen cölöp az értéktudat. Ma mindenki jól 
akar élni, de nem mindenki akar igaz módon élni. Ez a 
bálványimádás egy formája. A jólétet bálványozzuk, 
amikor az lesz legfőbb célunk. Az evangéliumi élet 
nem polgári jólét, hanem értékek szerint való élet. 
Neveljük arra gyermekeinket, hogy ezt tűzzék ki célul, 
nem a jólétet. Ehhez, ha tetszik, ha nem, hozzátarto-
zik egyfajta szegénység, egyfajta vértanúság, egyfaj-
ta tanúságtétel. Az értékek olyan csillagok, amik 
vezetik az embert, ha eltéved. Kétezer-ötvenre nem 
tudni milyen folyam lesz itt, de a csillagok itt lesznek. 
Ezek az alapértékek: a család, a munka, a becsület, a 
haza, a közösség, az egészség. Divatos szólamok biz-
tatnak az egészséges életre, a zöld életmódra, az 
okos közgazdasági döntésekre, de a mi feladatunk 
nem ez, hanem az értékek szerint való élet. Ha elbi-
zonytalanodtunk, mindig az derül ki, hogy porosak 
lettek a csillagjaink, ezért le kell őket porolni. A stabil 
értékekre nevelt gyerek el fog tudni igazodni az isme-
retlen jövőben is.

Harmadik cölöp a gyökerek mobilizálása. Ha a 
gyermekeim olyan mobilisak lesznek, ahogyan az 
várható, és öten a világ öt részén fognak tanulni, ne-
héz kérdés, hogyan tudjuk a gyökereiket mobilizálni? 
Vinni utánuk, hogy tartsa meg őket. Ezen sokat kell 
töprengeni, és keresni a megoldást, hogy a megtartó 
erőket mobilizáljuk. Jó és követendő példa lehet pl. 
egy Luxemburgban élő és dolgozó unokatestvérem. 
Ők minden hétvégén összedobják a pénzt, és kiutaz-
tatnak egy lelkészt, aki megtartja az istentiszteletet, 
lelki beszélgetést, felnőtt hittant stb. meghívják egy 
ebédre, és hazajön. Mobilizálják a lelkészt, a magyar 
szót, a magyar kultúrát, a saját vallásukat. A technika 
is egyre inkább segítségünkre van, éljünk ezekkel, és 
törekedjünk a lehetőségek szerint tartalmasan együtt 
lenni a távolból is. Ne elégedjünk meg a formális tele-
fonhívásokkal.

További megtartó erő a közösség. Ez minden kül-
földön élő tapasztalata. Lehet nyelvi, vallási vagy 
szakmai kisközösség, a megtartó erő mindegyiknek 
sajátja. Neveljük arra gyerekeinket, hogy ne csak sze-
ressék, de szervezzék is közösségeiket! Az általános 
mai gyakorlat – amikor meghirdetjük a szakköröket 
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és fel lehet rájuk iratkozni – hibás. Fordítva kéne csi-
nálni: „gyerekek, mit akartok csinálni? Szervezzétek 
meg magatokat, szedjetek össze húsz embert, és csi-
náljunk valamit!” Alulról szerveződni, és rászoktatni a 
gyermekeinket, hogy neked fontos a közösség, szer-
vezd, vegyél részt ebben aktívan! 

Utolsó megtartó erő az egyház egyetemessége. 
Bárhová sodorja az embert az élet, ha bemegyünk 
egy templomba, az az imádság, az az értékrend, az a 
liturgia; rögtön otthon érzem magam. Feladatunk, 
hogy a mi templomaink, egyházi közösségeink ilye-
nek legyenek, hogy ott az emberek otthon érezzék 
magukat. Biztassuk fiataljainkat, hogy: bárhol vagy-
tok, tessék eljutni templomba!

Negyedik tézis: teológiai életforma
Demmer, a moralista szerint a papi és szerzetesi élet 
szerves része, hogy teológiával foglalkozzon. Akkor 
fog papi-szerzetesi élete elsatnyulni, ha abbahagyja a 
teológiával való foglalatosságot, ha nem olvas jó, ne-
héz teológiát. Nos, ez a házasokra is igaz, meg a csalá-
dokra is, a kőművesre és az orvosra is. Akkor fáradunk 
el, amikor a hit-tudás egy kicsit meggyengül. Én na-
gyon szeretném, ha mindenki szívügyének tekintené, 
hogy nehéz teológiával foglalkozzon. Az élet dögne-
héz. Ez nem megy egy olcsó hittannal élve. Könnyed 
spirituális olvasmányokkal nem lehet nehéz életet 
élni. Nehéz életet csak nehéz teológiai olvasmányok-
kal lehet élni. Márpedig az élet mindannyiunk számá-
ra nehéz. Ezért mindenkit buzdítok, hogy tanuljon 
nehéz teológiát! Tapasztalat, hogy jót tesz mindany-
nyiunk életének, segít az életvezetésben, bár nem 
lesz mindenkiből hittanár.

Ötödik tézis: nézzük az elitet!
Jó példa Kolumbusz Kristóf, akit mindenki kinevetett. 
A legnagyobb hiba, amit az ember fiatalként elkövet-
het, ha hátranéz, vagy oldalra figyel. Ha szüleidre, 
elődeidre mutogatsz, mondván: engem jól elrontot-
tak. Vagy kortársaid rossz példáját tekinted igazolás-
nak. Fiatalként nektek jövőtök van, nektek azokat kell 
szem előtt tartani, akik tudják a jövőt. Őket kell követ-
netek, akik előre merészkednek – az elitet. Az elit dol-
ga, hogy új utakat keressen, vállalva hogy kigúnyolják 
és kinevetik. Mennie kell előre, mint a kés hegye, hát-
rafelé pedig dobáljuk a kockacukrot, hogy emberek 
erre gyertek, mert erre érdemes! Elitnek lenni nem 
gőg és lenézés, hanem egy szolgálat. Kitartani a csil-
lagok felé, az igényesség felé a papságunkban, hátra-
felé pedig csábítóan.

Keresni kell az elitet, akik jól csinálják. Tolják a fe-
jünkbe a celebeket, meg a mintát, néha olyan az 
agyunk, mint egy faliújság, tele minden szeméttel. 

Nekünk annál inkább az elitet kell keresni, akik nem 
tolják magukat az arcunkba. Akire nincs ráírva, hogy 
elit. A saját baráti, rokoni körben megtaláljuk őket, kü-
lönben rossz a teremtés. Mindenütt ott vannak! Keres-
sük őket, akik nagyon jól csinálják, és utánuk menni!

Hadd fejezzem be a kedvenc példabeszédemmel. 
Krisztus urunk mondja, hogy van tíz szűz, mind a tíz 
elkezdi, mind a tíz elindul. Mind a tíz jót akar. Mind a 
tíz szereti Krisztust, tehát a cél is rendben van. De az 
öt nem jut be. Öt bamba. S Krisztus mondja ki a kulcsz-
szót, hogy a másik öt miért jut be, mert okos. A gyer-
meknevelésben, a jövőre való felkészítésben nem 
elég a jó szándék, nem elég elkezdeni, nem elég, ha a 
célt valahol tudjuk, hanem – Krisztus szavaival – okos-
nak kell lennünk. Ebben tanulni egymástól, ebben tá-
mogatni egymást. Egyházak, családok, iskolák, civil 
szervezetek.

A nevelés az sohasem csak pszichológiai esemény, 
sosem csak etikai esemény, hanem az mindig liturgia. 
Sohasem csak egyedül csináljuk, hanem kérjük a 
Szentlélek Úristent, hogy vezessen minket. Ez mindig 
együttműködés a Nagyistennel, akinek az égboltja 
alatt itt most ülünk mindannyian. Én azt kívánom 
minden szülőnek, nagyszülőnek, nevelőnek, óvónő-
nek, lelkésznek, hitoktatónak, hogy kérje a Szentlé-
leknek a bölcsességét és a huzatát. Még egyszer: a 
bölcsességét és a huzatát. Hogy tudjon a jövőnek 
olyan gyerekeket nevelni, akikben megvan a stabili-
tás, az érték, a cölöpök, és megvan a gyermekben a 
kreativitás, az alkalmazkodás, az újra való nyitottság. 
Bölcsességet és huzatot kívánok mindenkinek. Kö-
szönöm megtisztelő figyelmüket.

A szerzőről:

Dr. Papp Miklós
Született 1972-ben Nyíregyházán. 1997-ben 
szentelték görög katolikus áldozópappá, nős, 
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Egyetem Hittudományi Karán 2000-ben. 
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A gyónás az isteni irgalmasság eszköze
Szabadságodban áll megmosdani benne, vagy koszosnak maradni mellette 

A rendszeres gyónás, ahogyan a rendszeres 
szent  áldozás is Isten közelében tart minket. 
Így segít jóvá lennünk és jónak maradnunk. 

Így tudunk az életszentség útján járni. Egyik szentsé-
get sem jutalomként, vagy érdemünk szerint kapjuk. 
Mindegyik kegyelemeszköz, Isten végtelen szereteté-
ből fakadó ajándék. A szentségek az Istennel való ta-
lálkozásunk biztos pontjai.

Amikor egy szentségben részesülünk, akkor az 
egyház kijelenti, hogy az Istennel való találkozás lét-
rejött, és a Jézustól ígért kegyelmet megkaptuk. Nem 
valószínűleg, hanem egészen biztosan. 

A gyónás szentségének  
elnevezései
A gyónás szentségének többféle elnevezése létezik, 
de mindegyik ugyanarra utal. 

Bűnbánat, ill. bűnbocsánat szentsége: Az elneve-
zés a szentségi aktusnak a két oldaláról közelít: a bű-
nét bánó ember, illetve a bűnt megbocsátó Isten felől.

Kiengesztelődés szentsége: Az elnevezés a kapcso-
latot helyezi előtérbe. Isten és ember között valami 
megromlott, és a gyónás ezt a megromlott kapcsola-
tot állítja helyre. Ez mindig egy kétoldalú dolog. Ez 
szerepel a Miatyánkban is: …és bocsásd meg vétkein-
ket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek… vagyis csak az elfogadott és továbbadott 
megbocsátás lehet teljes; a gyónásban elnyert kien-
gesztelődöttség csak akkor jön létre, ha én is képes 
vagyok megbocsátani az ellenem vétőknek. Teljessé 
és élővé az én irgalmasságommal válik.

Megtérés szentsége: Ez az emberben lejátszódó fo-
lyamatot írja le – egyben a keresztény ember alapálla-
potát: a szüntelen megtérésben levést. Valaki aki 
eltávolodott, vagy eleve távol volt a krisztusi hittől, a 
kegyelem folytán közel került hozzá, megtért, és az 
életét a továbbiakban Krisztus tanításához akarja iga-
zítani. (A szentmise a közösség és az egyén megtéré-
sének is az ünnepe. Ezért a misének is része – még ha 
nem is szentségi módon – a bűnbánattartás.)

Gyónás:  A török-türk eredetű szó, eredeti jelenté-
se: rágalmaz, vádol. Nyilvánvalóan arra utal, hogy a 
gyónó vádolja saját magát  felismeri és kimondja a 
bűneit. Azonban a bánat sokkal fontosabb, mint a vá-
dolás!

Második keresztség, vagyis a könnyek keresztsége 
(Nazianzi Szent Gergelytől):  Ebben az elnevezésben a 

víz-könny analógiára épülve, a bűnei felett bánkódó, 
az Istentől való eltávolodását sirató, de a hozzá újra 
közeledő ember képe jelenik meg.

Bibliai gyökerek
A gyónás szentsége is bibliai gyökerű, és Jézusra, il-
letve az apostoli egyház gyakorlatára megy vissza. Jn 
20,23: „ Akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot 
nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei meg-
maradnak.” – ez a konkrét szakasz, ahol Jézus az egy-
ház, illetve a papság bűnfeloldozó hatalmáról beszél. 
De a példabeszédeiben is szó kerül erről, pontosab-
ban az Atya bűnbocsátó szeretetéről, amit az Egyház 
papjai közvetítenek minden ember felé. A legismer-
tebb az irgalmas atyáról szóló példabeszéd, akinek 
két fia van, és feltétel nélkül fogadja a hozzá meg-, 
azaz visszatérő fiatalabbat, aki eltékozolta minden 
vagyonát.

A gyónás történelme
Az apostoli kor utáni századokban a bűnbocsánat 
szentségét egy embernek csak egyszer szolgáltatták 
ki: ez volt a kiközösítő bűnbánat. Ezt a súlyosan és 
nyilvános módon vétkezőkre szabták ki. Az illető a sú-
lyos bűnével kiközösítette magát. Ennek felismerése 
után kérte az egyháztól a feloldozást. Ezt egy szintén 
nyilvános vezeklésnek kellett megelőznie (ez lehetett 
pl. egy hosszú zarándoklat); s visszatérve kapta meg 
a kért feloldozást és a visszafogadást az egyház  
közösségébe. A probléma az volt, hogy mindenki az 
élete végére hagyta, így gyakorlatilag nem éltek rend-
szeres szentségi életet. Ez után (eleinte emellett)  
jelent meg a kelta bűnbánat, amit a VI. században 
kezdtek el skót szerzetesek terjeszteni a kontinensen, 
a IX. századra vált uralkodóvá, és a XIII. században 
nyerte el a hivatalos egyházi elismerést. Ennek lénye-
ge a megismételhetőség, és a bűnök titokban tartása. 
Ez tulajdonképpen a mai gyakorlat. Másik fontos vál-
tozás, hogy a vezeklés a feloldozás utánra került. Ne-
hézsége az volt, hogy vezeklési tarifák alakultak ki: 
melyik bűnért mit kell csinálni. 

Ma már kicsit másképp gondolkodunk az elégté-
telről: egyrészt az Isten végtelen szeretetére adott 
csekélyke válaszunk, amely nem feltétele az érvé-
nyességnek. Vagyis nem azért végzünk elégtételt, 
hogy érvényes legyen a gyónás, hanem mert érvé-
nyes volt! A gyónásban helyre áll a szeretetkapcsolat 
Isten és az ember között, és az ember lelkében is. A jó-
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tett pedig – légyen bármi is – pusztán ennek a meg-
nyilvánulása. Az elégtétel nem más, mint a megtérés 
bizonyítéka.

Bűneink kezelése
Az ember nagyjából 3 szinten gondolkozhat a bűnei 
felől. Az első az emberi (vagy jogi vagy tudatos) szint. 
Felfogom, hogy valami rosszat tettem; levonom a kö-
vetkeztetéseket; elnézést kérek ha van rá mód; vállalom 
a következményeket jogi és kapcsolati szinten is, stb. 

A második a pszichológiai szint. Ide olyan fogal-
mak tartoznak mint: bűntudat; lelki teher; lelki meg-
könnyebbülés. Ezeket mindannyian érezzük utólag: 
bánt, hogy ezt és ezt tettem. Vagy: hosszú idő után 
végre meg tudtam bocsátani. És ide tartozik az ember 
testi-lelki egészsége is. A megbocsátásra való képte-
lenség – vagy éppen az erre való akarat hiánya – sok-
szor megbetegíti az embert (mert a haragban levés 
nem a szeretetre teremtett ember alapállapota).

És a harmadik a legmélyebb szint: az istengyer-
mekségünk, az emberi méltóságunk szintje, ahol kap-
csolatban vagyunk a fölséges teremtő Istennel és 
saját magunk leglényegével is. Ami a gyónásban tör-
ténik, az ezen a szinten megy végbe! Lehet, hogy adó-
dik valamilyen metszete a két másik szinttel, de az is 
lehet, hogy egyáltalán nem. Ha a bűneimet elsorol-
tam, és arra az érvényesen felszentelt pap elmondta 
a feloldozás szavait; akkor a bűneim meg vannak bo-
csátva; függetlenül attól, hogy az emberi és a pszi-
chés szinten mi történt. Sokan számolnak be arról, 
hogy a gyónás után nagy megkönnyebbülést éreztek, 
mások meg sajnálkoznak, hogy ők bezzeg nem érez-
tek semmit. Ez nem baj, nem is kell érezni semmit! Ha 
érzel, akkor azt vedd kegyelemnek és örülj neki; de ha 
nincsen semmi bizsergés, akkor a gyónás ugyanúgy 
érvényes volt, és semmivel sem kevésbé! Nem is azért 
megyünk gyónni, hogy lelkileg megkönnyebbüljünk, 

hanem hogy a teremtő Istennel való kapcsolatunkat 
és istengyermeki ártatlanságunkat helyreállítsuk.

Általában a gyónás nem pótolja a másik két szin-
tet. Pl. ha megbántottam valakit, akkor attól elnézést 
kell kérnem mert a gyónás az Istennel állította helyre 
a megromlott kapcsolatomat, de nem az illetővel. Te-
hát az emberi szint helyreállítását nem spórolhatom 
meg. Kivétel persze van: ha ez már nem lehetséges 
(mert pl. meghalt), akkor a gyónás feloldozása erre is 
kiterjedhet. Vagy a sértett nem tud arról, hogy meg 
lett sértve pl. megcsalás (egyszeri alkalommal, egy 
egyébként működő házasságban; és az illető egyből 
jött gyónni; erősen elhatározta hogy soha többé; és 
meg is szakított az illetővel minden kapcsolatot). 
Ilyenkor ennek beismerése csak zavart okozna; ezen 
a szinten nem történt sérelem, pontosabban nem tu-
datosult. Ezért nem is kell ott rendezni. Persze, ha ki-
derült a dolog, akkor rendezni kell ott is. Igaz az is, 
hogy a két felső szint általában nem pótolja ezt a leg-
mélyebbet.

Nem elég, hogy a bűnömet lerendeztem a kapcso-
lataimban és magamban is, de ezt meg kell tennem 
Istennel is.

A bűnök két csoportja
Az első az a bűn, ami az Istennel való kapcsolatodat 
elvágja, és teljesen elszakít Istentől. A kegyes termin-
ológia szerint ezek a halálos és/vagy súlyos bűnök. A 
másik csoport pedig az, ami az Istennel való kapcso-
latodban „csak” zavart kelt, de teljesen nem szakít el 
Tőle. Nos, alapvetően az első csoport bűneit kell 
meggyónni, hogy a megszűnt kapcsolat helyreálljon 
és begyógyuljon. Hiszen amíg ez nem történik meg, 
addig nem lehetséges a többi szentség vétele. De na-
gyon jó és hasznos a csak „zavart keltő”, bocsánatos 
bűnöket is megvallani a gyónásban – bár a feloldozás 
akkor is kiterjed ezekre, ha ki is hagytál belőlük.
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Mikor kell gyónni? 
Az egyház parancsa azt mondja, hogy: évente gyón-
jál! Ez egy amolyan minimum, érdemes ennél gyak-
rabban járulni a szentgyónáshoz. Szokták mondani, 
hogy havonta az úgy normális. Aki gyakran szokott 
gyónni, az rutinszerűbben végzi el a gyónását; ennek 
a rendszeresség az előnye, viszont a gyakoriság miatt 
nem mindig olyan mélyek ezek a gyónások. Aki rit-
kábban megy, az viszont gyakran – sajnos persze nem 
mindig – alaposabban felkészül, és sokkal mélyebb 
gyónásokat tud produkálni. Valójában az a lényeg, 
hogy te is találd meg a te utadat a megbocsátó Atyá-
hoz, és legyél rendszeresen gyónó keresztény. Hogy 

ez a rendszeresség heti, havi vagy évi rendszeressé-
get jelent, az már szinte mindegy. Persze ez csak a 
kérdés matematikai megközelítése, de ennél fonto-
sabb, hogy akkor, amikor szükségét érzed.

A gyónási titok
Tudni kell azt is, hogy a gyónási titkot a legszigo-

rúbban védi az Egyház. Sok és sokféle pletyka terjed a 
papokról, de az még pletyka szinten sem, hogy valaki 
kibeszélte a gyónó bűneit.

Egyrészt sokat hallanak és akaratlanul is elfelejtik, 
másrészt sok esetben nem is ismerik a gyónókat.  
A gyónó bűneit gyónáson kívül még magának a gyó-

ÉLet-KÉpeK

Fenyőforgácsok

Legkedvesebb téli teendőm végzem a zimankós 
erkélyen: fenyőtörzset faragok tartóba, hadd le-
hessen karácsonyfa. Sütő András gondolatát 

mormolom hozzá: „… a forgácsnak a szálfáról is kell 
beszélnie, amiről lepattant!”.

Szép ruhába öltöztünk, friss-mosott hajunk illatos, 
cipőnk csillog, szemünk-szívünk ragyog – patinája 
volt az ünnepköszöntő útra kelésnek. Pedig süppe-
dős plüsshuzat híján vékony, sárgára-barnára festett 
lécekből mívesen összerótt, kemény fapadokon ül-
tünk, bár legfeljebb térdünket nyomta, ha cipőtlen lá-
bunk magunk alá gyűrve felkuporodtunk ujjunk 
hegyével az ablakra csapódott, dús párába rajzolni s 
bámészkodáshoz homlokunkat oldalvást a hideg 
üveghez tapasztani. Az újjá születő, karácsonyi nap-
tündöklés vakítását szemünk alig állta, hunyorogva 
néztük: derékig érő hó, csupasz lombú, éles-kontúro-
san barna törzsű fák, fenyvesek szélén szökellésben 
megtorpant, néma őzek – mozdulatlan titokká der-
medt a világ. Kicsiny mozdonyunk dohogva-szuszog-
va gyenge hajlatok alján fújtatott, sűrű csendet 
szilánkos cserepekre tördelő, hóka füttyöt süvítve a 
valótlanul türkiz égre. Szaporán kattogtak a küllős 
kerekek, nagy gomolyokban tódult a kocsikhoz verő-
dő füst, sziszegett- tükrösen fénylett az illékony gőz, a 
vonat keltette szél hóvihart kavart találkozásra ro-
bogtunkban…

Akkortájt nekem egész Karácsony legmeghittebb 
pillanataként hatott: látásunktól rokonaink arca fel-
ragyog (amitől könnyesre örvendjük egymást), s kur-
tán szólnak: „Megjöttetek?”. Gyurkovics Tibortól 
tudom: „Csak az érkezik meg, akit várnak.”

Fáink padlótól plafonig értek, Jézuskánk gazdag 
volt, teli kézzel jártak hozzánk az angyalok. Mégis de 
irigykedtem legnyomorúságosabban élő osztálytár-
sam történetén: (az nekik sosem volt) szentestéjük éj-
szakáján, mikor szülei már erőst horkoltak, gallynyi 
fájukhoz osont, levenni róla az egyetlen (ezüstpapíros 
konzum) szaloncukrot. Végképp igazságtalan! – ber-
zenkedtem – József Attila is róluk versel: „szegények 
királya lettél.”

Gyerekként folyton lestem, a (kötelezően járatott!) 
Népszabadság mellett ládánkba dob-e levelet a pos-
tás. Bőven kaptunk hóemberes, kéményseprős, kis-
malacos, konfettis, téli tájas képeslapot, rajta: „Kel - 
lemes Ünnepeket és BÚÉK!”, persze hátoldalukra más 
üzenet is került. Szüleim valamelyik hálás tanítványa 
(ismeretlenül is rajongtam!) Pestről mindig küldött 
családunknak különleges, „nem falusi” szalon cukrot, 
egyszer pedig Svájcból jött ajándékcsomag – mesén 
túli világba csöppentünk…

Decemberben állattartó szomszédaink kertjeikről 
szorgalmasan hordták a kukoricakóró-kévéket az is-
tállók köré, meg ne fázzanak a bent bődülő marhák. 
Oda-oda kiáltozva: „Ünnepen lesz a TV-ben amerikai 
film, vagy Angyal, tudják, Simon Templar?”, „És jövő 
nyáron táncdalfesztivál?”. Valahogy így tetőzött (kez-
dődött?) az a kor, amiben Karácsonykor a szülők- 
nagyszülők sütöttek-főztek, templomba készültek, 
míg sokuk fia-lánya bálra, később diszkóra sminkelt…

Majd rám zúdult (utol sose ért) az ünnep pompaki-
rakat-világa: Coca Colával riszáló, spicces Télapó, lila 
ruhás, Shop-reklámos Mikulás, mindenféle akció, ka-
rácsonyi vásár – már augusztustól…

Mennyit hallottam, igazi karácsonyi hangulat ott 
van, ahol kisgyerek van. Tényleg, tapasztalhattam, 
eleget néztem-gyönyörködtem az enyémeken. Mikor 
pici babaként először pillantottak feldíszített fát: hát-
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ra hőköltek, aztán kitörő ragyogás. Ó, azok az arcok, 
szemek! Mikor Karácsony-vigíliáról hazafelé menet az 
alkonyi derengésben tisztán látták, valaki bement az 
erkély ajtón, ahol a karácsonyfa lenni szokott. Lehet, 
épp most… Feszengve ültek, várva az angyal csen-
gettyűzését, amitől a másikat elsodorva rohantak a 
meglepetések szobájába, ahol valami titkos kéz elin-
dította a „Csendes éj” CD-t. Mikor izgatott kíváncsin 
lesték, ajándék van-e? Ó, az a lázas csomagbontás! 
Ha lopva félre vonulva hetekig készültek a házi mű-
sorral, s a végén hiba nélkül ment az evangélium felol-
vasás, a versszavalás, a zongorázás, és a furulya 
hanglyukára is oda talált az a fránya kisujjacska. Ám 
leginkább megérintő volt, amikor az iskoláért rajongó, 
a tanulásért nem lelkesedő legkisebbikem Karácsony 
napján mindent beleadva rótta a frissen tanult, nagy 
ákom-bákom négy betűt. Fölé hajlok: „Mi az, olva-
sod?” Szófogadó: „A-Nö-Ipszilon-A”. Felnéz, nagyot 
kacag, felhőtlent, gyorsan elhadarja: „ANYA”, s a pa-
pírt magához szorítva tova szalad. Neki, tőle ez lett a 
legnagyobb ajándék. Végtelen boldoggá tette, semmi 
úgy.

Valós mélységében Karácsony misztériumát ki 
érti? Az anyák s a gyermekek! Mily szépen ír e különös 
kötelékről Mécs László premontrei szerzetes, költő: 

„Amikor születtem nem jeleztek nagyot / messiás-muta-
tó különös csillagok, / csak az anyám tudta, hogy ki-
rályfi vagyok.”. S lám, de jó még azoknak, akik egész 
életükön át Demjén Rózsival mondhatják: „Gyerme-
kek vagyunk, / Mint bárki más volt rég.” A többi, felnőt-
té keményedett gyerek Mécs Lászlóval értetlenkedi: 

„miért nem tudja látni / egymást a sok ember, a sok-sok 
királyfi, / úgy, ahogy az anyjuk tudta őket látni?”

Néha langyos radiátor mellé kuporodva bámulom, 
az autók kíméletlenül égbe verik a tegnapi puha hava-
zás hóléjének csatakos árját. Ölembe albumot veszek, 

régi fekete-fehér fotókat nézegetek, közben örök-szí-
nes fákról álmodok, s mintha hallanám, pattog-duru-
zsol a cserépkályha katlanának tüze. A zárt ajtó felé 
kapom fejem, merengek: ugye, mindenki megérke-
zik?, ugye, senki se vár hiába?

Cinege csilingel, befelé tessékel, az etetőre szállna. 
No, várj madárka, majd most: lepattant az utolsó for-
gács, a fenyőtalp kész, az állványba léphet. A többi a 
(már nagyra nőtt) gyerekek, Jézuska s az angyalok 
dolga. Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!

Dr. Milbik József

A cikk megírását követően kiderült, ANYA súlyos beteg. 
Néhány hét szenvedés s elszánt küzdelem után visszatért 
Teremtőjéhez. Köszönjük az érte aggódást, orvosi-ápolói 
igyekezetet, az érte mondott sok-sok imát, könyörgést 
Debrecentől Csíksomlyón át Gyimesfelsőlokig mindenki-
nek. Isten fizesse!

nónak sem hozhatják szóba. Szégyenkezni sem kell, 
hogy mit fog szólni a pap. Egyrészt nem azért van ott, 
hogy botránkozzék; másrészt meg hall elég cifraságot. 

„...olyan megindító, szép és őszinte gyónásokkal 
találkozni, hogy néha tényleg elszégyellem magam, 
hogy én ehhez képest hol vagyok. Ti nem is tudjátok, 
hogy mi papok mennyit épülünk a gyónásaitokat 
meghallgatva. Köszönet érte.” 

Zarándy Gergely Kleofás 
ferences áldozópap

Kitüntetés

Bosák Nándor egyházmegyénk nyugalmazott 
megyéspüspöke, apostoli kormányzó ez év 
november 3-án a püspöki hivatalban Pro Com- 

 munitate Christiana-díjat adományozott Orosz 
Lőrinc prépost-plébánosnak a debreceni katolikus 
újjászületés 300. évfordulója méltó megünneplé-
séhez való hozzájárulása érdeméért. Gratulálunk a 
díjazottnak, Lőrinc atyának a Debreceni Katolikus 
Figyelő szerkesztősége-, a Mária Légió- és minden 
általa vezetett egyházi közösség, valamint az egy-
házközség egész katolikussága nevében. Isten ál-
dását kérjük életére és további munkásságára.

Szerk.

Adventben a Szent Anna Székes
egyház ban a rorate szentmisék 
hétköznapon ként reggel 6 órakor 
kez dődnek.
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HitoKtAtÁS

Kedves Gyerekek!

Az előző időszakokhoz hasonlóan az adventi időre 
is készítettünk nektek keresztrejtvényt, melynek 

megfejtését a rejtveny.szentanna@gmail.com email-
címre várjuk 2015. dec. 20.-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Csáky Imre.
Szerencsés nyertesünk: Konyári Emese, Kölcsey F. Ref. 
Gyak. Ált. Isk. Gratulálunk! Nyereményét hittantaná-
rától veheti át!

1

2

3

4

5

6

–

7

8

9

10

1: Templom központi helye
2: Bűnbánat színe
3: Keresztelő Szt. János édesapja
4: Mária hálaadó éneke
5: Keresztelő Szt. János édesanyja
6: Angyali üdvözlet városa

7: A gyerekek kedves szentje
8: ……, remény, szeretet
9: Ilyen színű a 3. gyertya  az adventi koszorún
10: Jézus születési helye

Megfejtés: ………………………………………………

Keresztrejtvény
A megfejtést a kiemelt szürke oszlopban olvashatjátok.

Dalmadi Éva 
Feketéné Nagy Magdolna
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Különbségkereső
Keresd meg a 10 különbséget a két kép között!

plébániai kirándulás 
Nyíregyházára

A debreceni Szent Anna Főplébánia az őszi szü-
netben kirándulást szervezett Nyíregyházára 

„Európa legjobb vidéki állatkertjébe”. Bancsi 
Zoltán és Nagy Csaba káplán atyák vezetésével 53-an 
indultunk útnak az óvodáskorútól egészen a nyugdí-
jasokig.

Gyönyörű verőfényes időben sétáltuk végig az ál-
latkertet, ismerkedtünk a hazai mellett különleges, 
egzotikus állatokkal és növényekkel. Hatalmas él-
ményt jelentett a fóka-show megtekintése, az Ócená-
rium és a Zöld Piramis bebarangolása. Természetesen 
megtekintettük az állatkert legújabb látványosságát, 
a Viktória házat is.

Bár nagyon elfáradtunk, de valamennyiünknek 
nagy örömöt jelentett, hogy jó hangulatú élmények-

kel teli napot tölthettünk el azokkal, akikkel olykor 
csak a templom falain belül találkozunk, és együtt 
csodálhattuk, mennyi szépséget teremtett a Mennyei 
Atya. 

Feketéné Nagy Magdolna
hittantanár
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K AtoLiKuS tÁRSADALMi NApoK

Nemek és igenek
A Kattárs idei debreceni rendezvényének a nevelés 
volt a központi témája. Az ehhez kap csolódó 
előadásokon kívül kerekasztal-be szélgetéseken is 
részt vehettünk. Ezek egyi kének témája a gen-
derideológia volt, címe pedig: A Gender és annak 
közpolitikai vonat kozásai. A meghívott vendégek a 
téma jó ismerői voltak: Krúdy Tamás szerkesztő, 
újságíró a Képmás Magazin munka társa, Ciráki 
Tamás nemzetközi jogász és Szilvay Gergely újság-
író a Magyar Kurírtól. A beszélgetést Szikora József, 
a Magyar Katolikus Rádió munkatársa moderálta. 
A kérdéses témát saját területük szemszögéből 
járták körbe a vendégek, az egyórás időkeret 
végén pedig a hallgatóság is lehetőséget kapott 
hozzászólni, vagy újabb kérdést feltenni nekik. 
Többen éltek is ezzel.

A z elhangzottak kibővítették és pontosították is-
mereteinket a sokak által hallott kifejezésről, a 
mögötte álló törekvésekről és annak veszélyei-

ről. Vendégeink sem értettek egyet mindenben, de  
az alapvető irányultságokat illetően természetesen 
egyezik az álláspontjuk. Vita leginkább annak megíté-
lésében volt közöttük, hogy a szóban forgó irányzat 
mekkora veszélyt hordoz társadalmunkra és hitéle-
tünkre. Kell-e harcolnunk ellene és hogyan, vagy az 
önellentmondásban létező ideológia idővel természe-
ténél fogva hullik szét. Az esemény apropóján rövi-
den ismertetjük a szóban forgó szellemi-politikai 
szer veződés mibenlétét és szándékait.

A gender fogalma nem új keletű, az angolban hasz-
nálatos kifejezés eredetileg egyaránt jelenti mindkét 
nemet. A fogalommal kapcsolatos újítók annak tar-
talmát akarták (sikerrel) megváltoztatni. Szerintük 
ugyanis a biológiai nem mellett létezik, sőt sokkal 
fontosabb a társadalmi nem, amely nem feltétlenül 
egyezik a biológiai, azaz veleszületett nemünkkel.  
A hivatalos álláspont szerint a nemek közötti egyenlő-
séget kívánják elősegíteni azzal, hogy az egyént meg-
védik a nemi sztereotípiáktól. Meggyőződésük szerint 
nincsenek férfi- és női tulajdonságok, ezek csak a tár-
sadalmi elnyomás miatt alakulnak ki bennünk. Ezért 
például az a nő, aki munkahelyi karrierjét feláldozva 
családját, gyermekeit helyezi előtérbe, és elsősorban 
családanya kíván lenni, az tulajdonképpen a társadal-
mi elvárások által elnyomott, beszűkült gondolkodá-
sú ember. Ők mindannyiunkra ránk bíznák a döntést, 

hogy társadalmi nemünket megválasszuk, és ennek 
lehetőségét minél fiatalabb korban szorgalmazzák. 
Céljaik között szerepel – de egyes modern államok-
ban már el is érték –, hogy az iskolákban is propagál-
ják ezt a nézőpontot, és mindezt olyan korán kezdjék 
a gyermekek fejében elültetni, amilyen korán csak le-
het. Sajnos ennek konkrét eredményei is vannak. 
Svédországban már több óvodában is tilos a gyere-
kekkel bármiféle nemspecifikus játékot játszani, sőt 
ők maguk sem választhatnak ilyet. Száműzték azokat 
a játékszereket, amik általában az egyik nemhez köt-
hetők, úgymint a kisautók vagy a babakocsik. A nem-
semlegesség iránt elkötelezett pedagógusok sajná - 
latára ez még mindig nem hozta el a kívánt célt. 
Ugyanis a szabad játszás idején a gyerekek „újrater-
melték” a nemi sztereotípiákat, mert a kisfiúk fiús, a 
kislányok lányos játékokat választottak. Ezért tehát 
megszüntették a szabad játszás lehetőségét, és min-
den percben őrzik a gender-egyenlőséget. Mindez 
természetesen a szülőkkel való legnagyobb egyetér-
tésben zajlik. Azóta már Németország is nagyot lépett 

„előre” ezen az úton. Ott az iskolák tanrendjébe illesz-
tették a nemek egyformaságát.

Miért kell ezzel a furcsa, szinte nevetséges elmé-
lettel foglalkoznunk? Ugyan hogyan is veszélyeztet-
hetne minket, gyermekeinket, amíg mi elhatárolódunk 
az efféle gondolkodástól? Fel kell ismernünk a dolgok 
mögött rejlő szándékokat és a valószínűsíthető kö-
vetkezményeket. Józanul gondolkodó emberként, de 
keresztényként még inkább felelősségünk ezen ideo-
lógiák határozott elutasítása. Tudjuk, hogy Isten az 
embert férfinak és nőnek teremtette. A szentségi há-
zasságban pedig az utódnemzés és gyermekszülés 
csodálatos ajándékával ajándékozott meg bennün-
ket. De nem tetszés szerint, hogy majd megbeszéljük 
és eldöntjük, ki mit szeretne jobban. Mindegyikünk 
csak egyikre képes, de mindkét képesség hasztalan a 
másik nélkül. Ennélfogva férfi és nő egyenlő, de még 
véletlenül sem egyforma. Tökéletesebbet emberi 
ésszel kitalálni nem lehet. Ezért könnyen beláthatjuk, 
hogy ami ettől eltér, az csakis kevesebb lehet. Minden 
emberi szándék, ami felül akarja múlni az istenit, egy-
részt szánalmas, másrészt ellenkezik az isteni akarat-
tal. A nemek egyformaságára való törekvés nagyon 
kártékony hazugság. Az emberiség jövőjét mérgezi 
meg gyermekeink lelkén keresztül. Nemhogy felsza-
badítana fölösleges elvárásoktól, hanem saját lénye-
gétől fosztja meg az embert. A helyére pedig valami 
idegen „anyagot” tömköd, ami elég képlékeny, hogy 
bármilyen alakot ölthessen. Gyermekeinknek pedig 
az egészséges lelki fejlődéshez mindennél nagyobb 
szükségük van a konkrét, jól felismerhető mintákra.

Szerk..
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Zászlós hajó

Több évtizedes szokásunk, nyárzáró akkordként 
augusztus 20-t Budapesten ünnepeljük, az előtti 
vagy utáni hetet pedig a Balaton-felvidéken tölt-

jük. Idén a második variáció szerint.
A tónál általában délig kirándulások, városné-

zések a program, majd estig a vízpart örömei, aztán 
jóleső fáradtan a napnyugta aranyhídján gyö nyör-
ködéssel átsétálva pihenőre térünk. Nem múlhat nya-
ralás tihanyi, badacsonyi szentmise nélkül – ez is 
hagyomány. Szintúgy tradícióból igyekszünk bekap-
csolódni a helyi kulturális élet aktuális sodrába. Így 
jutottunk el Nógrádi Kiss Magdolna kortárs festőmű-
vész „Gondolatok a vízparton” c. kamara kiállításá-
nak intellektuálisan gondolat-bő megnyitójára az 
Egry József Emlékmúzeumba. A családias hangulatú 
alkonyi rendezvényről megyünk szombat esti misére 
a badacsonytomaji Szent Imre (bazalt) templomba, 
ahol sok arc már ismerős a tárlatról. Kifelé jövet közü-
lük szólít meg egy művészhölgy: „Ugye, üdülők, nem 
helyiek, honnan?”. Megtudva, hogy Debrecenből, uj-
jongva csapja össze kezét, előveszi az Új Ember friss 
számát, rögtön mutatja a képes beszámolót a Szent 

Anna Székesegyház virágkarneváli nyertes kompozí-
ciójáról. Hozzáfűzi: „Tudja, a maguk városának törté-
néseit legalább félszemmel az egész ország figyeli. S 
ahogy kicsit mindenki saját örömének érzi cívis épü-
lését-szépülését, úgy valamennyi katolikus közös él-
ménye, büszkesége a virág-kocsi sikere, ezzel is 
ízelítőt kapva az idők viharos fordulatairól, vagy épp 
csendesen őrlő malmairól. Isten áldja az ottaniakat! 
(Nevetve utal Adyval: Érti?: Vigyázó szemetek... Deb-
recenre vessétek!”.)

Vacsorára halászlevet kérünk, sült keszeget, icce 
szürkebarátot. A mólón hegyesen sétáló debreceni 
katolikusként hálával áldjuk a Jóisten gondviselő ke-
gyelmét, Gróf Csáky Imre váradi püspök emlékét, s a 
kikötőből az idén utószor induló, mély kürthangú 
komp felé intünk. Míg a telihold ezüstjében a hínáros 
köveken locsogó vizet figyeljük, sorokat idézünk:  

„A hullámok halandók, de a hullámzás halhatatlan.” 
(Rónay György), „A hullámokat az számlálja, aki sötét-
ben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a ten-
gert.” (Weöres Sándor).

Dr. Milbik József

Imaszándékok
■ Marika gyógyulásáért;

■ Beteg lányom gyógyulásáért;

■ Ferenc pápáért és papjainkért;

■ Zsuzsanna és Zoltán egészségéért;

■ edináért, Róbertért és Danikáért;

■ A Gerő család békéjéért;

■ istenem, adj a családomnak lelki békét;

■ Kedves testvéreim az Úrban! 
imádkozzatok a férjem Károly, a testvérem András 
és a sógornőm piroska megtéréséért. Áldjon meg 
érte az Úr! Köszönöm

– Ádámért. Bűnös életének helyrejöttéért, lelki béké-
jéért, munkájáért, egészségéért. 

Kéri timi

■ Nyitrai család élő és † családtagjaiért

■ Balogh család élő és † családtagjaiért

■ Dombrádi család élő és † családtagjaiért

■ Lénárt család élő és † családtagjaiért

■ Soltész család élő és † családtagjaiért

■ Betegek gyógyulásáért

■ Fiatalok hitéért

■ Meg nem született gyermekek lelki üdvéért

■ Hajléktalan és menekült emberek lelki megnyugvá-
sáért

■ Családok hitének erősödéséért

Szerk.

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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A természet gyógyító ereje isten kertjében

A z Édenben maga Isten ültetett egy kertet, és itt 
mindenféle növényt is sarjasztott „szemre kí-
vánatosat és eledelre jót” (1Móz 2, 8-9). Így vált 

a föld az ember számára élhetővé és lakhatóvá. Mind-
ezekben Isten szeretete mutatkozott meg.

A gyermekláncfű (Taraxacum officinale) vagy pon - 
gyola pitypang az őszirózsafélék családján belül a 
pitypang (Taraxacum) nemzetségbe tartozó évelő  
növényfaj.

Ez a gyakori gyomnövény sokkal többet rejt magá-
ban, mint azt az avatatlan ember gondolná. Megtalál-
ható szántókon, gyümölcsösben, réten, legelőn, 
gyep területen, parkokban, utak szélén és kertekben.

Orvosi szempontból a gyermekláncfüvet már az 
ókorban nagyra értékelték, de részletesebb leíráso-
kat a XIII-XIV században a középkori füvészkönyvek-
ben Herba urinaria néven olvashatunk. Fájdalmak, 
láz, hólyagok, hasmenés és számos bőrirritáció gyó-
gyítására alkalmazták.

A számtalan népi megnevezésből ismert gyermek-
láncfű (pitypang, vadsaláta, lámpavirág, Szent János 
füve, láncvirág) száras virágából gyermekként csok-
rot kötöttünk, láncot, vagy fejdíszt fontunk, s a repü-
lőszőrös bóbita magját levegőbe fújva játszottunk.

A népi megnevezésben gyakorta cikória megneve-
zés nem tévesztendő össze a mezei katáng vagy vad 

cikóriával (Cichorium intybus), ami szintén az ősziró-
zsafélék (Asteraceae) családjába tartozó növényfaj. 
Nemesített változata a cikória.

Sajnálatos módon kevés vidéki kis faluban maradt 
fenn, hogy élelemként (leves, főzelék) vagy a hétköz-
napok reggeli pitypangvirág mézes kenyér és teaként 
gondoljanak rá.

Karógyökere vastag, hosszú, mélyen a földbe nyú-
lik, kívül vörös, belül fehér, 15 –20 cm-es, sokfejű 
gyök törzsén belül, egyfészkű, csöves tőkocsányt fej-
leszt, üreges szárán virága aranysárga. Földre fekvő 
levelei 10–20 cm hosszúak, üde zöld színűek, hasábo-
san fogazottan hasadtak.

Begyűjtéskor, ha a növényt bármely részén fel-
sértjük, keserű ízű, fehér, ragacsos tejnedvet ereszt, 
mely a kezünkön, ruhánkon barna foltot hagy. Ha 
hígítatlan formában a bőrre kenjük, elmulasztja a sze-
mölcsöt (vagy népies nevén fökényt). A növényben 
levő keserű anyag élénkítő hatása révén ránctalanít 
és halványítja a szeplőket.

A növény minden részét, levelét, szárát, virágát, 
gyökerét nyersen, szárítva, párolva, forrázat, tinktúra 
bedörzsölés-borogatásként hasznosíthatjuk.

Nagymennyiségű A-, B-, C-, D- vitamint, ásványi 
anyagokat, vasat, mangánt, magnéziumot és cinket is 
tartalmaz. Káros mellékhatása nem ismert.
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A gyökere és zsenge levele (virágzás előtt) nyersen 
szendvicsekben vagy saláta kiegészítőjeként kiváló. 
Ugyanakkor jótékony hatással van az emésztési zava-
rok, májgyulladás (májzsugor, sárgaság) esetén.

A pörkölt gyökereket kávéadalékként használhat-
juk.

Magas keserűanyag koncentrációjának köszönhe-
tően igen jó epehajtó. Az epeutakat megtisztítja, az 
epehomokot és az epesarat eltávolítja a szervezetből. 
A növény fogyasztása alkalmas az epekő kialakulásá-
nak megakadályozására. Megelőzi a puffadás kiala-
kulását, elősegíti az emésztést és a folyadéktöbblet 
távozását a szervezetből, míg a legtöbb vízhajtó ki-
mossa a káliumot a testből, a gyermekláncfű gazdag 
forrása annak. Immunerősítő hatása mellett növeli az 
étvágyat, az erőnlétet.

Forrázata csökkenti a vérnyomást, illetve a kolesz-
terinszintet.

Alkalmas a reumatikus fájdalmak, idült ízületi 
gyulladások és a köszvény kezelésére, mind belsőleg 
(tinktúra), mind külsőleg borogatás formájában.

Tinktúra elkészítése: Egy jó maréknyi gyökeret 
tisztítsunk meg, tegyük egy üvegbe és öntsük rá az al-
koholt (40-50%-os vodka) tartsuk 10-12 napig sötét 
helyen, naponta felrázva, hogy összeérlelődjön. Fo-
gyasztáskor szűrjük le.

Borogatás elkészítési módja: 3 evőkanálnyi gyer-
mekláncfűgyökeret tegyünk 0,5 liter vízbe, forraljunk 
fel, és főzzünk 5 percig, majd készítsünk belőle pépet, 
kenjük rá egy kendőre és helyezzük a fájó, sajgó ízü-
letre.

A virágokból bort, szirupot, mézet és röviditalt is 
készítenek. Érdemes tudni, hogy az egyik leggazda-
gabb lecitin forrás, mely növeli az agy koncentráció-
ját, mely hatással van az emlékezőképességre, igen jó 
nyugtató hatással is bír.

Tea készítése: két kávéskanál szárított és felap-
rított gyermekláncfűszárat, -levelet, -gyökeret önt-
sünk fel 2,5 dl hideg vízzel, és főzzük kb. 5 percig.  
A teát ezután hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le. 
Minden reggel és este igyunk egy csészével, min. 6-8 
héten keresztül. A tea keserű ízét szárított gyümölcs-
darabkák hozzákeverésével tehetjük kellemesebbé.

A népi gyógyászatban a pitypangot felhasználják 
vértisztításra, méregtelenítésre. Vércukorszint szabá-
lyozó hatása is van, mely valószínűleg a növény magas 
inulin tartalmának köszönhető. A sportolóknál teljesít-
ményfokozó, a kívántnál nagyobb testsúly vízvissza-
tartásánál.

Az újabb kutatások során a tudósok (International 
Journal of Oncologyban megjelent 2008-as klinikai 
vizsgálat) arra a következtetésekre jutottak, hogy a 
gyermekláncfű kivonat „új” stresszgátló és daganat-
ellenes szernek minősül. 

Az állatgyógyászatban levelét a tejképződés foko-
zására használják.

Csíki Éva

Forrás:
sokszinuvidek.hu
Hazipatika.com
Barbara és peter theiss: Mezők patikája
timcsi- gyogykert
Küküllőkeményfalvi péter Józsefné olga
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Szentkút, 2015. október 16–18.
Sajtóapostolok találkozója Mátraverebély-Szentkúton

T izennegyedik alkalommal találkoztak az egyház-
községi lapok munkatársai, ezúttal a Nógrád 
megyei Mátraverebély-Szentkúton, ezen az ősi 

zarándokhelyen, amelyik új arculattal, de hagyomá-
nyos szeretettel fogadott minket. A csodálatos ter-
mészeti környezet párosul itt a modern turisztikai 
le he tőségekkel, amelyekhez társul a zarándokhagyo-
mányok lelkisége. Mintha Szent János Jelenések 
könyvének víziója testesült volna meg: „(…) ahol Is-
tentől elkészített helye van az Asszonynak (vö. Jel 12, 6), 
Szűz Máriának. A pusztaság, ami az ő közreműködésé-
vel paradicsomi kertté, az Istennel való találkozás he-
lyévé lett” – idézhetjük a kegyhelyigazgató, fr. Kálmán 
Peregrin köszöntőjét a kegyhely honlapjáról.

Elhangzottak előadások, voltak bemutatók, és kö-
tetlen „csevejek” Gróf Lajosnak, a MAKÚSZ Egyház-
községi lapok szakosztályának moderálásával, és, 
természetesen, baráti beszélgetések, a szünetekben. 
Az előadások témái igen változatosak voltak. A feren-
cesek országos, sokoldalú tevékenységéről tájékozta-
tott például Dobszay Benedek OFM tartományfőnök; 
a rend munkájának egy speciális oldalát, az okta-
tás-nevelés egy sajátos területét, az autista gyerme-
kek- és ifjakkal való foglalkozást ismertette Szabó 
József gyöngyösi ferences atya. Előadásából fény de-
rült arra, hogy mennyi türelmet, milyen elhivatottsá-
got, s gyakorta milyen emberfeletti erőfeszítést 
igényel munkájuk, hogy kezelni (itt nevelésre gondo-
lok) tudják ezeket a különben nagyon ragaszkodó, 
kedves emberi lényeket, akik viszont nem tudván mit 
kezdeni az őket körülvevő világgal, csupán a maguk 
szűk érdeklődési körében élnek, és súlyos kommuni-
kációs nehézségekkel küszködnek. Országos, de ta-
lán egyedülálló egész Európában, hogy Gyöngyösön 
szakmára is oktatják autista tanítványaikat az atyák, 
amihez a módszereket maguknak kell kikísérletezni-
ük. Egy másik ferences atya, Lévai Zalán pasaréti plé-
bániáját mutatta be. A budai részen fekvő plébániát 
úgy jellemezte, hogy „nagy házak, kis nyugdíjak” tu-
lajdonosai a hívei, de jó közösség. Ezért úgy érzi, mint-
ha „óriások vállán állna”. A fő tehát, jól megszervezni 
a közösséget. Ezért a vasárnapi hirdetésektől a „fali-
újság” jellegű közléseken át az internetig minden le-
hetőséggel élnek, és igyekeznek minden korosztályt 
megszólítani.

Jól szervezi munkáját Róbert atya, (Kürnyék  
Róbert plébános) aki dr. Veres András püspök úr kéré-
sére „teremtett” új plébániát a körzetében Zala eger-

szegen. Kanadából is hozott ugyan ötleteket, de nem 
másolta le azokat, hanem Isten segítségét, s a Szent-
lélek megvilágosító erejét kérte munkájához, s a 
maga lelkesedését hozzáadva, egy eleven közösséget 
sikerült formálnia híveiből. Elve, hogy az Egyház kö-
zösség, nem csak a pap és a szűkebb egyházi szemé-
lyek „sokasága”.

Hallottunk az új helyesírási szabályokról Pölcz 
Ádámtól, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda vezető-
jétől. Úgy tűnik, hogy az új helyesírási szabályok  

„enyhébbek” a korábbiaknál, megengedőbbek, olykor 
„ajánlás” formában fogalmaznak, túl nagy változá-
sokat nem írnak elő. 2017-től lesz kötelező alkalmazá-
suk. A www.e-nyelv.hu honlapról részletesen tájé ko - 
 zódhatunk az újdonságokról.
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Magával ragadó volt Szabó Irénnek, a Sárospataki 
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetőjének az 
előadása. A jeles gyűjtemény úgy, mint a mi szeré-
nyebb, Őseink hite kiállítási anyagunk, gyakran pad-
lásokon kallódó tárgyakból gyűlt össze, nem kis 
részük a börtönben hitéért és ’56-os tevékenységéért 
szenvedő majd kiszabadult és sárospataki szüleinél 
letelepedő Kuklay Antal atya fáradozásainak köszön-
hetően. Az előadó beszámolt azokról a változatos 
módszerekről, amelyeket használnak, a látogatókat 
megnyerésére. Pl. a Múzeumok éjszakáján ostyasü-
tést rendeztek az utcán „muzeális ostyasütőikkel”. Er-
zsébet-napkor korhű ruhákba öltözött személyek 
testesítették Árpád-házi Szent Erzsébet korát. Archí-
vumi kutatások nyomán, sok utánajárással felderítet-
ték a Szent Erzsébet-i emlékeket nemcsak hazánkban, 

hanem határainkon kívül is, s így építették ki a 106 km 
hosszú, 11 helységet érintő Szent Erzsébet utat Sá-
rospatak és Kassa között, melynek híres dómja ma-
gyar szentünk nevét viseli. Ez az út a zarándokoknak 
elsősorban lelki feltöltődés, emlék- és tiszteleti hely, 
a nem hívőknek egy egészséges kikapcsolódás a ter-
mészetben. (Hátha idővel belőlük is igazi zarándokok 
lesznek!) Szólhatnánk még a Kiss testvérekről: Didák 
OFM és Kiss Gábor tanár, nyelvészről, akik interaktív 
nyelvi játékba vontak be minket, bizonyítva nyelvünk 
színességét, gazdagságát. A találkozón megjelent  
Szikora József, a MAKÚSZ elnöke, újságíró hozzászó-
lásában egyebek mellett éppen anyanyelvünk felelős-
ségteljes használatára hívta fel figyelmünket.

Szólnunk kell még az internetes ismereteinket 
gyarapító Paksa Tamás bemutatójáról, aki az www.
eplebania.hu honlap megálmodója és megvalósítója, 
vagy a görög katolikus egyház szervezeti változásait 
ismertető Nyirán János görög katolikus fődiakónus 
hasznos előadásáról, avagy a Csallóközi Zoltán ren-
dező megrendítő filmbemutatójáról, aki a 7 ferences 
vértanúval kapcsolatos kutatásairól beszélt, majd 
Károlyi Bernát életét tárta elénk a filmmel. Vasárnap 
a Jusztin házaspártól hallhattunk a szentkúti zarán-
doklatok népi hagyományairól, ahogy azt maguk is 
személyesen, igazi palóc hívőkként megélik. 

A cikk elején említettük a hely hagyományos lelki-
ségét. Ezt igazán a reggeli laudeseken (zsolozsmá-
zásokon) és a szentmiséken érezhettük át. Ilyenkor 
szívünk mélyéről szakadt fel a hála Isten és nemze-
tünk Védasszonya felé.

„Ne hagyj, ne hagyj el, Mária / Ne hagyj el Szentkút 
Csillaga!”

Bérces Mária Klára
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Főpásztorváltás a Debrecen-Nyíregyházi  
egyházmegye élén

Ünnepi szentmise keretében 2015. november 14-
én a debreceni Szent Anna Székesegyházban 
bejelentésre került Bosák Nándor megyéspüs-

pöki hivatalának lejárta. A nyugalmazott püspök úr-
nak köszönjük 22 éves áldozatos munkáját, amellyel 
egyházmegyénk s benne egyházközségünk lelki és 
anyagi életének fejlődését előmozdította. Isten áldá-
sát kérjük további egész életére!

Ugyanekkor beiktatták a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye megyéspüspöki tisztségébe Palánki 
Ferencet, korábbi egri segédpüspököt. Szeretettel 
köszöntjük egyházmegyénk második püspökét, és 
kérjük számára a Szentlélek kegyelmét, hogy hassa  
át a krisztusi szeretet egész apostoli tevékenysége  
során, hogy kitűzött programja szerint szolgálja Isten 
dicsőségét egységben az egyházmegye papjaival,  
erő sítse a családokat, jusson egyetértésre minden 
keresztény egyházbeli testvérünkkel, hogy „amikor 
eljön az Emberfia”, hitet találjon itt, egyházmegyénk-
ben.

Orosz Lőrinc prépost-plébános  
és a Debreceni Katolikus Figyelő Szerkesztősége

SZeMÉLyi vÁLtoZÁSoK
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