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Irgalmasság Anyja

A Szentírásban és az egyházatyák teológiájában konkrét ké-
pet kaphatunk arról, hogy Máriában az isteni irgalmasság 
tükörképe, mint az emberi és keresztény irgalmasság ős-

képe jeleníthető meg. Mária az egyház képe, de a keresztény  
irgalmasság ősképe is. A mindennapi keresztény élet is azt bizo-
nyítja, hogy az emberek a sokféle külső és belső szükségben az 
Istenanyához, Máriához kiáltanak, mint az irgalmasság Anyjához, 
és segítséget vigasztalást kapnak tőle. Nem véletlen szerepel Má-
ria az evangéliumban kiemelkedő helyen. A máriás lelkiséghez az 
angyali üdvözlet és Mária kereszt alatti állása ad szilárd támpon-
tot. A kánai menyegzőről szóló elbeszélés is Mária figyelmes je-
lenlétére utal. Mária azonban kiemelkedő szerepet tölt be az 
üdvtörténetben. Mária már a Magnificatban a teljes üdvtörténe-
tet összefoglalja: „Isten irgalma, nemzedékről nemzedékre meg-
marad”. (Lk 1, 50)

Isten most végtelen irgalmában megteszi az utolsó és döntő 
kísérletet arra, hogy megmentse népét és az emberi nemet.  
Máriát kiválasztja arra, hogy együttműködjön a megváltás hatal-
mas művében. „Kegyelmet talált Istennél”. (Lk 1, 30)

Ő az Úr alázatos szolgáló leánya, a dicséret nem őt, hanem  
Istent illeti, akinél semmi sem lehetetlen, ezért „Magasztalja lel-
kem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben”. Mária 
teljességgel Isten irgalmának az edénye, aki csakis a hitből él. Is-
ten irgalmának eszköze hívő igenje által. Készséggel együttmű-
ködik az üdvösség tervében. Engedelmessége által Ő az új Éva, 
mert az első Éva engedetlensége szenvedést hozott az emberi-
ségre, a hitben való engedelmesség kioldotta az engedetlenség 
Éva által megkötött csomóját. Az Ő hívő igenje teret nyit Isten vi-
lágba jövetele előtt. Mária Krisztus hordozóvá lett, az Újszövet-
ség bárkájává, a Szentlélek templomává. Benne valósággá vált 
az Egyház. Ő teljességgel Isten irgalmából és kegyelméből élt. 
Máriának is végig kellett járnia a hit zarándokútját. Élete során 
sok nehézséget és üldöztetést kellett elszenvednie: szükségszál-
lás Betlehemben, menekülés Egyiptomba, aggódva keresi gyer-
mekét, ott van fia mellett a kereszt alatt, ölében tartja fia 
megtépázott testét. Az irgalom gesztusa az, hogy Jézus Jánosra 
bízta Máriát és Jánost is fiaként Máriára bízta. Ezzel Jézus vala-
mennyi tanítványát gyermekként Máriára bízta és Máriát minden 
tanítványára. János Máriát befogadta és Mária maradandóan  
Isten irgalmasságának tanúja és eszköze. Őt mint tanút: „Íme 
ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék”. (Lk 1, 48) A li-
turgikus imáságokban is megmutatkozik irgalmas közbenjárásá-
nak kérése. A 300 táján született Mária-imádságban: „Oltalmad 
alá futunk, Istennek szent szülője” eredetileg így hangzott: „Irgal-
masságod alá futunk Istennek szent szülője”.

Az Ave Maria stella-ban (Üdvözlégy tengernek csillaga) – a IX. 
században keletkezett – ezt olvassuk: „Mutasd, hogy anyánk 
vagy”. A Salve Reginában – a XI. században keletkezett – így szó-
lítjuk Máriát: „irgalmasságnak szent anyja, azért szószólónk sze-
medet, fordítsd hozzánk kegyelmedet”.
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Élni csak szépen érdemes
Beszélgetés Soltész Józseffel hitről, vallásról, szeretetről, hétköznapi 
értékekről.

Soltész Józsefet Debrecenben leginkább, mint 

egy fémipari tevékenységet végző, sikeres vál

lalkozás tulajdonosát, vezetőjét ismerik. Keve sen 

tudják róla, hogy templomba járó ember, aki 

gyakorolja a vallását, sőt a Szent Anna plé bánia 

képviselő testületének is tagja. Hitéről, értékek

ről beszélgettünk.

– 1955. március 24-én születtem Nyírcsaholyban, 3 
gyerekes család középső gyermekeként, római katoli-
kus családban. Feleségem Szlávics Erzsébet szintén 
Nyírcsaholyban született, görög katolikus családban. 
1975-ben kötöttünk házasságot, 2 gyerekünk szüle-
tett, József 1979-ben, Péter 1986-ban. Nagyobbik 
fiam nős, 2 unokával, Beátával és Nórikával tette bol-
dogabbá családunkat. 

Mi a hitbe beleszülettünk feleségemmel együtt. 
Gyakorló katolikusnak vallom magam, nem csak 
mondom, hanem tettekkel is bizonyítom. Vallásosak 
vagyunk és járunk templomba. Nem vagyunk hibátla-
nok, mint egyetlen ember sem, de megpróbálunk ka-
tolikus szellemben élni, és két fiunkat is ebben a 
közegben neveltük.

– Civilben pontosan mi mindennel foglalkozik?
– Másodnyersanyag kereskedő vagyok, acélszer-

kezet gyártással és felületkezeléssel foglalkozunk. 
Építőipari tevékenységet is végzünk, zsaluzunk, áll vá-
nyozunk. Nem rég vasúti járműjavító csarnokot épí-
tettünk, de közúti járműveket is szervizelünk, és azok 
vizsgáztatásával is foglalkozunk február 1-től. Tehát 
több profilt viszünk, de a fő tevékenységünk a másod-
nyersanyag-kereskedés. Ebben olasz, osztrák part-
nerekkel is dolgozunk, nyugodtan mondhatom: 
minőségben piacvezetők vagyunk.

– Visszatérve a kezdetekhez, illetve a hitélethez. Há-
romgyerekes család középső gyermekeként nőtt föl. 
Amikor önálló útra tért, mi volt az a lelki, értékrendbeli 
hozomány, amit szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, 
tanároktól kapott?

– Hét éves lehettem, amikor már jártam ministrálni 
a templomba. És már akkor is odaadással és lelkese-
déssel végeztem a hitéletbéli és a világi dolgaimat is.

Mire megérkezett a templomba dr. Pál László atya, 
addigra én már ott voltam. Akkor is, ha hajnali, rorate 
mise volt. A nagyszüleim, szüleim is vallásos emberek 
voltak. Nem éltünk hibátlanul, mert a paraszt ember-
nek is megvan a maga stílusa, életvitele, de már akkor 
megfogalmaztam magamnak, hogy élni csak szépen 
érdemes. Megpróbálok ma is úgy alkalmazkodni, 
hogy az elkövetkezendő időkben ne kelljen megbánni 
tetteimet, és bármikor tükörbe tudjak nézni.

Pedig ez a mai világban elég nehéz próbatétel.  
A rohanó, felgyorsult életünkben, nem egyszerű ezek-
nek az elvárásoknak megfelelni. Már akkor megfogal-
mazódott bennem, hogy hogyan kell élnem, hogy a 
cselekedeteimmel is igazoljam ezt. Ezt a kitartást 
szintén a szülőföldemről hoztam. A mai világban a 
másik legfontosabb a kiegyensúlyozott életmód és 
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idegrendszer, amihez elengedhetetlen, hogy az em-
ber elégedett legyen azzal, amije van – mint ahogy 
Pál apostol is mondta a Timóteusnak írott levelében.

– Húsz éve indította a vállalkozását. Ez a kiegyensú-
lyozottság már akkor is meg volt?

– Igen. De már azelőtt is ez jellemzett. Akarattal, ki-
tartással és kiegyensúlyozottsággal rendelkezem. 
Van olyan vállalkozó barátom, aki rendszeresen jön 
hozzám beszélgetni, mert attól olyan erőssé válik, 
ahogyan elmondja. Gondolom, hogy ezekkel az 
adottságokkal születtem, de meg is dolgoztam érte, 
hogy megmaradjanak. Sportolok, edzem magam, ke-
rékpározom, hogy kipihenjem a napközbeni feszült-
séget. De a feleségem is a cégnél dolgozik, szeret 
mozogni, együtt szoktunk kerékpározni, és rendsze-
resen kerékpártúrákra járunk. Körülbicikliztük a Bala-
tont, a Fertő-tavat és a Tisza-tavat.

– Vannak irigyei, rosszakarói?
– A sikeres vállalkozásomból adódóan biztosan 

vannak irigyeim, de az általuk elém gördített akadá-
lyok nem gyengítenek meg, hanem csak acélozzák a 
jellememet. Nagyon sok próbatételnek kell megfelel-
nem, és legyőznöm ezeket a nehézségeket. Lehet, ta-
lán azért, mert nagyon sok embernek segítettem, 
emeltem föl, de anyagilag is sokakat támogatok. Sok 
támogatást adok a szülőföldemnek is, például a Nyír-
csaholyi ember szobrát én állíttattam. 1960-ban volt 
egy asszonylázadás, aminek az emlékművét a Nyír-
csaholyi önkormányzattal együttműködve elkészítet-
tük.

– De támogatta az Eclesi Mater Alapítványt a csont-
velőtranszplantáltak gyógyulásáért, támogatta a Szent  
Anna plébánia virágkarneváli kocsiját…

– Igen, valóban tettem egy nagyvonalú támogatást 
a csontvelőtranszplantáltakért, amikor szemem előtt 
lebegett Saint-Exupéry idézete: „jól csak a szívével lát 
az ember. ... Ami igazán lényeges, az a szemnek látha-
tatlan”.

A Szent Anna plébániát is rendszeresen támoga-
tom, összhangban a 2. Korintuszi levélben írottakkal: 

„Mindenki úgy cselekedjen, ahogy eltökélte szívében,  
ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a vidám 
adakozót szereti az Isten”. Ennek tükrében tavaly a vi-
rágkarneváli kocsi kivitelezési munkáit végeztem. 
Csalá dommal rendszeresen fenyőt adományozunk a 
plébániának a karácsonyi ünnepek előtt. Nagyon jó 
érzés látni, ahogy a hívek, a testvérek gyönyörködnek 
benne, és sokan fel is hívnak megköszönni. Vagy em-
líthetném a Csáky Imre szobor állítását, vagy akár a 

„300 – Emlékév Isten Dicsőségére” című évforduló lebo-
nyolításához nyújtott segítségemet.

– A családban mit tart fontosnak?
Bár vállalkozóként rengeteg dolgot elértem az 

életben, de a Biblia tanácsai segítettek, hogy egysze-
rű maradhassak és a családi életünk valódi értékekre 
épüljön. Ilyenek a szívből jövő szeretet, bizalom és az 
őszinte tisztelet.

A fiainkat is mindig a biblia ösvényeire neveltük, 
megragadva erre minden lehetőséget: „Vésd ezeket fi-
aid elméjébe, és beszélj róluk, amikor a házadban ülsz, 
amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor felkelsz”.

Talán ennek is köszönhetem, hogy az Isten min-
denben támogat, és minden erőfeszítésemet siker  
koronázza, de nem csak nekem, hanem a családom-
nak is.

Barna Attila
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Lezárult az emlékév

Szent Család vasárnapján, amikor Palánki Fe-

renc püspök atya megnyitotta székesegyházunk 

„Szent kapuját”, Bosák Nándor, első főpásztorunk 

hivatalosan is bejelentette a debreceni katolikus 

megújulás 300 éves évfordulójának szentelt 

emlékév bezárását. Ez alkalomból idézzük fel  

(a teljesség igénye nélkül) az ez idő alatt törté

nteket, hogy magunk is elgondolkozzunk: mit 

valósí tottak meg katolikus közösségeink, melyek 

a további teendőink, főként isten kapcso latunk 

megerősítése terén.

300 évvel ezelőtt, több mint másfél év-
százados „száműzöttség után”, gr. 
Csáky Imre, nagyváradi püspöknek, 

későbbi bíborosnak köszönhetően Debrecenbe ismét 
visszakerülhetett a katolikusság. Ezért mondhatta dr. 
Keresztesné, dr. Várhelyi Ilona az „… épüljetek lelki 
házzá!” c. kiállítás megnyitóján (Méliusz Központi 
Könyvtár): „1715tel Debrecen visszakerült a katolikus 
világegyház térképére”. Ez a kiállítás az elsők között 
volt az emlékév rendezvényei között. Jellegéből adó-
dóan mintegy keresztmetszetét nyújtotta mindan-
nak, ami a katolikus jelenlétet képviseli városunkban 
háromszáz év óta. Tette ezt a 21. század kiállítás-ren-
dezői elveinek megfelelő modern formában.

Az ünnepi rendezvények sorát számos más kiállí-
tás követte. Az Ars Sacra Debreceniensis (Debreceni 
Művelődési Központ) számos jeles képző-, textil-, fotó- 
vagy iparművész alkotásait ölelte fel, – tekintet nélkül 
a művész felekezeti hovatartozására. (A fontos az volt, 
hogy valamilyen szállal mindegyikük Debrecenhez 
kötődjék.) Témáik az élet legkülönbözőbb területeiről 
valók voltak, de valamennyi alkotás a lét szakrális és 
transzcendens dimenzióit fogta át. (A kiállítás művé-
szi értékét jelzi, hogy a fővárosi Várkertbazárba is 
meghívták az anyagát.)

Volt kiállítás, amelyik Nagyvárad szakrális kincsei-
nek válogatását mutatta be „Várad kincsei Debrecen-
ben” címen. (Déri Múzeum) A Trianon előtt Váradhoz 
tartozó debreceni katolikusok mai leszármazottainak 

„nyújtott testvéri kezet” a mai Nagyvárad, önzetlenül 
mutatva fel kincseit. A Lakatos-Balla Attila kurátor ál-

tal részletesen bemutatott tárlatot ilyen személyisé-
gek méltatták, mint Alberto Bottari de Castello, 
Magyarország apostoli nunciusa, Böcskei László, 
nagyváradi püspök, Bosák Nándor, debrecen-nyír-
egyházi püspök, Papp László, Debrecen polgármeste-
re, Angi János, a Déri Múzeum igazgatója.

Kiállítást láthattunk a Svetits Katolikus Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban is, rész-
ben valamennyi magyarországi szerzetesrendről és 
különösen is a szegény iskolanővérek (SSND), (mai né-
ven Boldogasszony iskolanővérek) áldásos debreceni 
működéséről. A kiállítás megtekintésére az iskoláso-
kon és a város helyi lakosain kívül az egész országból 
jöttek látogatók. Az oktató szerzetesek – az a négy 
fajta rend, amelyik a kommunista érában is működ-
hetett –, voltak azok, akik nemcsak az észt, de a lelket 
is formálták tanítványaikban, és formálják ma is, mert 

„jóvá tudták/tudják szeretni” őket. A kifejezést a 25 
éves KÉSZ (Katolikus Értelmiségiek Szövetsége) által 
rendezett előadáson hallhattuk (Megyeháza, Árpád 
terem: „Hittel, szereTettel” c. rendezvény) Ivanics M. 
Andrea Boldogasszony iskolanővértől, ahol az egy-
házi iskolák nevelési elvei volt a téma. Ugyanitt fej-
tette ki nézeteit Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, 
pedagógiai szakértő, többgyermekes édesanya, aki 
tudományos kutatási alapon, statisztikai adatokkal 
bizonyította agyunk „érzelmi hálója megmozgatásá-
nak” szükségességét. Ehhez a „hálóhoz” sorolható a 
hit is, az ember természetes vágya Istenre. Így lesz 

„teljes ember” valaki. Ezért kell, hogy ne csak tudást 
nyújtsunk a tanítványoknak, hanem lelki-érzelmi  
ne velést is, vagyis az érzelmi intelligencia fejleszté-
sére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a közoktatás 
minden szintjén.
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Ezt igyekeznek tenni az egyházi iskolák – bizonyí-

totta a Kazincbarcikáról jött Andrásfalvi János szalé-
ziánus szerzetes is előadásában. De voltak értékes 
előadások a Debrecen Egyetemen csakúgy, mint a 
KATTÁRS (=Katolikus Társadalmi Napok) rendezvé-
nyein, amelyeket részben pl. a Debreceni Katolikus  
Figyelőben is olvashattunk (Papp Miklós, görög kato-
likus parókus, morálteológus: A személyiség kibonta-
kozása a családban c. előadásának rövid foglalata). 
De azóta könyv formában is megjelentek az egyete-
men tartott előadások (Katolikus újjászületés Debre-
cenben c. könyv) csakúgy, mint a Várad kincsei 
Debrecenben c. csodálatos katalógus, első részében 
szintén értékes tanulmányokkal. Kiemelkedik az em-
lékévi kiadványok sorából a Takács József könyv-
tárigazgató szerkesztésében megjelent kézikönyv: 
Katolikusok Debrecenben 1715 – 2015. 

Eddig még csak a kiállításokról, előadásokról, 
köny vekről szóltunk. Hol vannak a nagyszerű koncer-
tek (zömmel a Szent Anna-székesegyházban hallhat-
tuk őket), az évforduló jegyében zajlott színi előadás 
(„Legyetek jók, ha tudtok!”), vagy a Szent István intel-
meinek pódiumszínházi feldolgozása templomunk-
ban, avagy a Magyar nyelv napjának ugyanitt történő 
megünneplése, amikor Bitskey István akadémikus - 
tól hallhattunk értékes előadást a nyelvművész Páz-
mány Péterről! 

Még a sport sem maradt ki az emlékévi programok 
sorából. (Ökumenikus focimeccs a Szent József Gim-
náziumban).

Egyedülálló eseménye az évnek az egész ország-
ból Debrecenbe sereglett vendégeket és a Duna TV 
nézőit gyönyörködtető Virágkarnevál, ahol a 300 évre 
emlékeztető, Székesegyházunkat megjelenítő virág-
kocsinkat a közönség első díjra érdemesítette. (Az 

„ötletadó” és fő szponzor Orosz Lőrinc plébánosunk 
volt.) De gondoljunk a sok szép liturgiai alkalomra, 
amelyet elsőként kellett volna említenünk! Ekkor ka-
pott Érmihályfalváról Szent Antal ereklyét a Jézus  
Szíve-templom, részt vehettünk Szent László ünne-
pén a Bem téri szentmisén. Székesegyházunkban fo-
gadtuk a máriapócsi kegyképet, amely alkalmon 
szintén felemelő szentmisén vehettünk részt. És a 
Szent Anna búcsú! Ez nem csak egy impozáns ren-
dezvény volt jeles egyházi és világi elöljárók jelenlété-
ben. Nem az volt a legfontosabb, hogy ekkor avatták 
fel Csáky Imre szobrát, vagy hogy először osztották ki 
a Csáky-díjat. A legszebb az volt, hogy ennyi embert 
egy római katolikus szentmisén még nem láthattunk. 
Bárha mindig úgy lenne, hogy székesegyházunk (s a 
többi templomunk) kicsi lenne az Isten szavát és ál-
dozatát befogadók számára!

De kívánhatjuk ezt minden keresztény felekezet 
nevében, hogy az istenházák megteljenek az evangé-
lium örömhírét befogadó, s embertársaiknak továb-
bító hívek sokaságával.

Ezt a gondolatot fejezte ki az ökumenikus konfe-
rencia is, (Kölcsey Központ, „Hogy elhiggye a világ…”), 
amellyel Szent II. János Pál pápa emléke előtt hajtot-
tak fejet három felekezet elsőszámú egyházi vezetői 
és a kerekasztal beszélgetésben megszólaló jeles vilá-
gi személyiségek. 

A korábban több mint másfél évszázadon át „ár-
nyékban élő” katolikusok az emlékév során felmu-
tatták értékteremtő erejüket, amellyel nemcsak 
Egyházukat, de magát Debrecen városát is nagyban 
gazdagították. Köszönhető ez annak is, hogy Deb-
recen világi vezetői is nyitottak, sőt támogatóak a  
katolikus értékek befogadását illetően. (Gondolunk 
például a Csáky-szobor felavatására, vagy, hogy a 
Nagy erdő egyik szép tere rövidesen II. János Pál ne-
vét fogja viselni.) 

Az emlékévet zárva bátran mondhatta tehát Bo-
sák Nándor, első megyéspüspökünk, hogy az emlé-
kév elérte kitűzött célját. Jelképesnek érezhetjük, 
hogy éppen ezen az ünnepen nyitotta meg Palánki 
Ferenc püspök atya a székesegyház szent kapuját, 
hogy áramoljon be az isteni irgalmasság nemcsak a 
templom falai közé, de – főként – az emberi szívekbe, 
lelkekbe.

Szent Pál szavait idézve: „… öltsétek magatokra az 
irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget… Legfőként 
pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség kö-
teléke.” (Kol 3, 13-14). 

Figyelmeztessen az irgalom s a szeretet parancsá-
ra az emlékév is! 

Bérces Mária Klára
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Irgalom

Az idők jelei közé tartozik, hogy korunk érzéket-
len, közömbös, elfordul Istentől, kegyetlen, 
szívtelen. Egyes emberek lelkületét is jellemzik 

ezek, de nagy csoportok gondolkodását is uralják. 
Felmentik magukat és persze önzőek. Ha nem nyílik 
meg a szív, ha nem mozdul a másik, a felebarát felé, 
akkor nagyon mélyre süllyedtünk. Az elmúlt század 
tele volt szenvedéssel, üldözésekkel, nélkülözéssel, 
nyomorral, testi-lelki kínnal, de úgy látszik nem ta-
nult belőle az emberiség.

Ha kihűl a szívben a szeretet, hit, irgalom, akkor 
üres és hideg lesz, sötét a belső, de kiált a lényeg után, 
amit csak Isten elégíthet ki. Mindezek a hiányok, nyo-
morúságok azt jelzik, hogy rászorul az ember az Is-
tenre, aki végtelenül szeret minket, hiszen Fiát adta 
értünk. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta 
meg irántunk való szeretetét, hogy Fiát adta értünk 
akkor, amikor bűnösök voltunk. Az Isten legszebb 
neve az Ő irgalmassága. A Fiú az Isten Fia, kiüresítette 
önmagát – kenozis – lemondott a mennyei dicsőség-
ről, szolgai alakot öltött, egy lett közülünk, minden-
ben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Nem az 
emberiség érdemelte ki a Megváltót, hanem az Atya 
irgalma döntött úgy, hogy küldi hozzánk Fiát. Ez az 
alászállás út volt egészen a pokol tornácáig, azután 
megdicsőítette az Atya. Mutatja a hit, a szenvedés, az 
irgalmasság útját, amely hazavezet.

Az Ószövetségben a prófétának így kellett gyer-
mekét nevezni „Nincs irgalom”. Ez a közösség számá-
ra volt felszólítás, figyelmeztetés, térjenek meg, mert 

elvesznek. De itt hangzott fel, hogy az Úr a füstölgő 
mécsbelet nem oltja ki és a megroppant nádszálat 
nem töri össze. Jézus azért dorgálta kortársait, mert 
azok keményszívűek, megátalkodottak voltak. Kiját-
szották az isteni törvényt, megrövidítették a mérté-
ket, nem adták meg a szülőnek a járandóságot. Mária 
és József nem kaptak helyet a szálláson, nem találtak 
befogadásra.

Nagypéntek is ezt bizonyítja, hogy nem kellett ne-
kik a názáreti Jézus. Ahol túlárad a bűn, ott túlárad a 
kegyelem is. Az Úr irgalma gyógyítja a bűn okozta lel-
ki sebeket. Vigasztal és bátorít, hogy az út járható és 
hazavezet. Azért jött, hogy keresse, ami elveszett, ve-
lünk és köztünk maradt, hogy mindenki meríthessen 
az Ő irgalmas jóságából. Irgalmas szíve mindenkit be-
fogadott. Látta a tömeget és megesett rajtuk a szíve. 
Látta a naimi ifjút halva és anyját, de megesett rajta a 
szíve. Ajkát irgalmas szavak hagyták el: „Ne sírj”!

Tömeget látva: szánom a sereget, de nemcsak 
mondja, hanem akar és tud segíteni. Jézus sok irgal-
mas cselekedetet hajtott végre, hiszen halottat feltá-
masztott, kenyeret szaporított, bűnöket megbocsá - 
tott. Az öröm az irgalom gyümölcse is, de aki részesül 
az irgalomban, annak szintén irgalmas lelkületűnek 
kell lennie. Ezért is mondta Jézus: Legyetek irgal-
masok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. És ez az  
irgalom boldogságot eredményez. Az élet nyújt lehe-
tő séget és alkalmat, hogy gyakoroljuk az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteit.

A XII. században így szólítjuk meg Máriát „isteni 
malasztnak anyja” „betegek gyógyítója” „bűnösök ol-
talma” „szomorúak vigasztalója”. Tanúságos, hogy 
Szent Ireneusz a II. században csomókioldónak ne-
vezte Máriát. A XVII. századi Máriás énekben ez van: 

„Ó irgalmasság anyja, terjeszd ki fölénk köpenyed”. A II. 
Vatikáni Zsinat így ír Máriáról: „Anyai szeretetével gon-
doskodik Fia testvéreiről, akik még zarándokok, s ve-
szedelmek között forognak, és szorongatások érik őket, 
míg el nem érkeznek a boldog hazába”. Mária a „Teljes 
Szent”, mert benne és egész életében diadalmasan 
megvalósult Isten irgalmassága. Máriában szemlél-
hetjük a Teremtő eredeti tervét, a célt a megváltott 
embert.

Az összes teremtmény közül Mária testesíti meg a 
legtisztábban és legszebben Isten irgalmasságának 
evangéliumát. Megmutatja azt a fényt és szépséget, 
amely Isten kegyes irgalmasságából a világra vetül. 
Mária keresztények irgalmas közbenjárója, ezért kér-
jük mindenkor: „Imádkozzál érettünk, bűnösökért, 
most és halálunk óráján”.

Az irgalmasság Isten ajándéka és feladat is szá-
munkra. Meg kell élni szóban, tettben, cselekedetben. 
Szívünkben kell megragadni az irgalmasságot. Szem-
lélhetjük Máriában az irgalmasságot, de az irgalmas-
ság Isten dicsőségének visszfénye ebben a világban. 
Éljünk úgy, hogy ez a dicsőség általunk is ragyogjon a 
mai világban. 

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Irgalmasság Anyja folytatás az 1. oldalról
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Az irgalmasság testi cselekedetei:

Az éhezőknek ételt adni.

A szomjazóknak italt adni.

A szegényeket ruházni.

Az utasoknak szállást adni.

A fogságban lévőket kiváltani.

A betegeket látogatni.

A halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:

A bűnösöket meginteni.

A tudatlanokat tanítani.

A kételkedőknek jó tanácsot adni.

A szomorúakat vigasztalni.

A bántalmakat békével tűrni.

Az ellenünk vétőknek megbocsátani.

Az élőkért és holtakért imádkozni.

Szent Fausztina imádsága: 
„Segíts meg Uram abban, hogy szemeim irgalmasan 

nézzenek, hogy sohase gyanakodjak, s ne ítéljek a lát-
szat alapján, hanem lássam meg azt, ami felebarátaim 
lelkében szép, és legyek segítségükre.

Segíts meg, hogy irgalmas legyen a hallásom, hogy 
mindig figyeljek felebarátaim szükségleteire, hogy füle-
im ne legyenek közömbösek szenvedéseik és panaszaik 
hallatán.

Segíts meg Uram, hogy irgalmas legyen a nyelvem, 
hogy sohase szóljak felebarátaimról lenézően és nega-
tívan, viszont mindenki számára legyen vigasztaló és 
megbocsátó szavam.

Segíts meg Uram, hogy irgalmasak legyenek a keze-
im, telve jó cselekedetekkel, hogy felebarátaimnak 
csak jót tegyek, s a nehéz, fáradságos munkákat ma-
gamra vállaljam.

Segíts, hogy lábaim is irgalmasak legyenek, hogy 
mindig siessek felebarátaim segítségére, legyőzve ki-
merültségemet és fáradtságomat. Valódi pihenésem 
felebarátaim szolgálata legyen.

Segíts meg, Uram, hogy irgalmas legyen a szívem, 
hogy együtt érezzek felebarátaim minden szenvedésé-
vel. Senki elől nem zárom el a szívem. Őszintén fogok 
barátkozni, még azokkal is, akikről tudom, hogy jósá-
gommal vissza fognak élni, én pedig bezárkózom Jézus 
legirgalmasabb szívébe. Saját szenvedéseimről hallga-
tok. Irgalmad pihenjen bennem, ó Uram!

Magad parancsolod meg nekem, hogy az irgalom 
három fokozatát gyakoroljam; az első: az irgalmas tett 

– bármilyen módon; a második: az irgalmas szó – amit 
cselekedettel nem tudok elérni, azt szavakkal fejezem 
ki; a harmadik: az ima. Amit sem tettel, sem szavakkal 
nem tudok elérni, azt még mindig megtehetem imád-
sággal. Imám oda is elér, ahová testileg nem juthatok 
el. Ó, Jézus, alakíts magaddá, hiszen Te mindent meg-
tehetsz”!

2015. december 8-án Ferenc pápa megnyitotta Ró-
mában az irgalmasság évét és a Szent Péter Baziliká-
ban az irgalmasság kapuját. Lélekben mi is lépjük át 
ezt a kaput és nyerjünk szentévi búcsút.

Orosz Lőrinc prépost-plébános
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Bible Art

A Szent Anna Székesegyház faliújságáról értesül-
tem a címadó, a néhány éve méltóra felújított 
balmazújvárosi Semsey kastélyban rendezett 

kiállításról, ami kiváló folytatása a sorozat-debütáló, 
irányt s mértéket adó, korábbi Picasso anyagnak.

A két középkori német művész, Martin Schongauer 
s (Gyula környéki ősei után nekünk: Ajtósi) Albrecht 
Dürer biblia-illusztráció rézmetszeteinek utánnyoma-
tai a centrális szalonban kaptak helyet. Az e körötti ki-
sebb termekbe három XX. századi alkotó, Salvador 
Dalí, katalán-spanyol születésű szürrealista színes 
mixmedia (vegyes technikájú), ó- és újszövetségi, 
Marc Chagall, orosz-zsidó származású szürrealista- 
expresszionista színes, ószövetségi, valamint Otto 
Dix, német dadaista-futurista expresszív, fekete-fe-
hér, ó- és újszövetségi témájú litográfiái kerültek.

Az irányzatok széles spektrumát felvonultató, ka-
tartikus élményeket halmozó tárlat művészettörté-
neti-műelemzői taglalása fölösleges. Ám ilyeneken 
túl szintén igen sok mindent sugallt. Ezek a művészek 
részleteiben ismerték a Szentírást, mégpedig mélysé-
geiben, tehát értették, vagyis rájuk a Biblia egészen 
biztos, Isten szavaként, üzeneteként hatott, azaz is-
merték, értették Istent, végső soron munkáikkal szó-

szólói, eszközei, részei voltak. Munkásságuk tökéletes, 
alázatos hitvallás, ekképp ima: „Gazdaggá csak az Úr 
áldása tehet, a magunk fáradsága semmit sem tesz 
hozzá”. (Péld 10,22). Az előbbiekből következik, a kiál-
lított kétszáz mű (úgy általában az alkotások), a rajta 
megjelenő történetek, attribútumok, szimbólumok 
vonatkozó ismerésének hiányában legfeljebb esztéti-
kai élményt nyújthat. Pedig a most bemutatott met-
szetek a könnyen felfedezhető tárgyilagosságon, a 
litográfiák az elvonatkoztatásra késztető gondolati-
ságon át progresszív lelki-szellemi szférát teremtve 
segítettek ráismerni Isten egyik lényegére, a (mai szó-
használattal) kreatív teremtő erőre. Ennek folyomá-
nyaként szinte buzdítottak a cselekvő-megismerő 
tovább lépésre: mit jelent az Evangélium a világ reali-
tásainak tekintetében, számon kérően inspirálva: mi 
ebben az én feladatom, s végzem-e? Annál inkább, 
mivel valósággal perzselt annak sugárzása, e művé-
szek rengeteget dolgoztak, így Jézussal mondhatták: 

„ Atyám mind máig munkálkodik, ezért én is munkálko-
dom.” (Jn 5,17).

Bizarr: a (számomra lenyűgöző erejű, szépségű) 
puszta gazos, nádfoltos szélére, már-már az ölünkbe 
jöttek/jönnek világhírességek. Abszolút lehetőséget 
kínálva tudásunk bővítése, hitünk mélyítése mellett 
indítékot s perspektívát találni önazonosságunk s –
tudatunk építéséhez, hogy a világ, előttünk bizonyta-
lan/ismeretlen okokból-célokkal történő eseményeit 
követni tudjuk, s no persze a kölcsönös udvariasság 
jegyében: vita versa mások a mieinket. Mindezeken 
túl kaptunk még valamire esélyt: a szabadidő minő-
ségi eltöltésének közös élményére. Éltünk vele? Él-
jünk vele! Mert ne feledjük Jézus szavait: „ Ahol 
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 
ott vagyok közöttük”.

Dr. Milbik József
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Nevelőszülők

A december hónap a várakozásé. Várakozás, a 
Gyermekek Gyermekének, József és Mária fiá-
nak, Jézus megszületésének az estéjére, akinek 

eljövetelét az ószövetségi próféták megjövendölték.
Várjuk őt a mindennapokban, a rorate misék reg-

geli hangulatában, imáink által. A családok hónapjá-
ról is beszélünk, sőt december utolsó vasárnapja a 
Szent Család (Jézus, Mária és József) vasárnapja is.

Milyen magától értetődő fogalom a család megne-
vezése: rokoni kapcsolatban lévő személyek összes-
sége. Ami erősíti, az a megélt események összetartó 
ereje. A család az édesanyát, édesapát és a gyerme-
keket foglalja magába szűkebb értelemben.

Magától értetődik. De valóban? Mint a cím is utal 
rá, van eltérés.

A karácsonyt megelőző időszakban egy jótékony-
sági alkalom miatt olyan családokkal találkoztam 
Debrecenben, akik a mások által elhagyott gyerme-
keket a sajátjukként nevelik. Ők a Nevelőszülők. 

A természetes, saját maguk gyermekeit nevelő 
szülők, maguk is nevelőszülők. A szeretetük által a 
mindennapjaikban kiteljesedő feladatokkal. S ezeket 
a feladatokat önkéntes édesanyává és édesapává 
avanzsálódott elkötelezett, jólelkű emberek is ma-
gukra vállalják. Azokkal a gyermekekkel, akiket álla-
mi gondozásba adnak, olyan sérült gyermekekkel, 
akik az Élet rajtvonalához állva, már jókora hátrány-
nyal indulnak. A lelkileg nagyon sérült, akár pár hóna-
pos csecsemőtől a tizenéves, nem éppen az amúgy 
sem legkönnyebb élethelyzetét megélő fiatalig. A kü-
lönböző gondok, amik a neveléssel kapcsolatosak 
voltak a régmúltban sem mutatkoztak egyszerűnek a 
gyermeket nevelők számára.

A gyermekek gyermeke, maga Jézus is problémát 
okozott szüleinek, mikor három nap múlva találtak rá 
a templomban. (Lk 2, 41-52) Mária kérdőre vonta fiát, 
Jézust, s édesanyaként féltő aggodalmát fejezett ki.

A Nevelőszülő sajátjaként neveli, adott esetben 
dorgálja a nebulót. Felvállalja a nevelés minden ter-
hét szeretetből. Mekkora odaadás, lemondás kell ah-
hoz, hogy a nem saját hús és vér gyermekeket, teljes 
odaadással, magukénak tekintve féltsék, óvják, s 
egyengessék útjukat.

Sokszor nehéz feladat ez az egyenes ági vonalon is. 
De még nagyobb szeretet kell ahhoz, hogy a nevelő-
szülő eljusson az egyenes ági, magától értetődő sze-
retethez.

Erre utaló volt annak a nevelő édesanyának a gon-
dolata, amit legpontosabban a Zsoltárok 18, 3 köny-

vében olvashatunk: „Az Úr az én kőszálam, váram, 
megmentőm,… nála keresek oltalmat”!

Mindannyiunknak, de nekik különösen szükségük 
van az Úr oltalmára, útmutatására, nehéz, gondokkal 
teli napjaikban, amelyek persze örömteliek is, mivel a 
már kirepült csemeték, saját családalapítás után sem 
hagyják fel a kapcsolattartást pótszüleikkel. S ilyen 
események adnak lehetőséget arra, hogy megkö-
szönjék a sok fáradozást, óvást, amit akkor régen ők 
kaptak, s maguk is szülőkké válva, elismerik, az „ak-
kor” történt dorgálás jogosságát.

Azt is elismerésként könyvelhetik el, hogy az álta-
luk életbe indított gyermekük, a világban megállják a 
helyüket. Nem kis dolog ez manapság! Embert nevel-
ni, tisztességes, hagyományos értékeket követőeket! 
Ez szembe megy azzal a nagyhatalmi liberális törek-
véssel – utalok a Jézus Szíve templom plébánosának 
homíliájára –, ami mindenáron el szeretné szakítani 
az embereket a krisztusi gyökerektől. „Massa damna-
ta” (alakítható, formálható tömeg). Ellentétes Isten 
elképzelésével, amely bennünket szabaddá tesz a 
jóra, a szépre, az igazra és szentre, amely Jézus Krisz-
tusban teljesedik ki. Így lennénk „Massa kristiana” 
(krisztusi nép), aki bennünket teljes mivoltunkban se-
gít, mint közösségi ember. „Éljetek békességben, akkor 
szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (2 Kor 13, 11)

Velük ott van! Kísérje útjukat, adjunk nagyobb is-
mertséget ezeknek ezt a szolgálatot tevő testvéreink-
nek, akik elszántsággal, odaadással, alázattal nevelik 
a jövő nemzedékét.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békes-
ség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás. (Gal 5, 22-23)

Reviczky Éva

Következő számunk 2016. május 15-én Pünkösdvasár-

nap jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt 

cikkeket 2016. április 24-ig küldjék el az impresszumban 

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

!
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AZ IRGALMASSÁG SZeNtÉVe

Bocsássuk meg a vétkeket!

Amikor ezt a témát javasolta egy nagyon kedves 
lelki társam, nem is gondoltam át, hogy ez nem 
lesz könnyű téma. Hányszor és hányszor imád-

koztuk már el az Úr imáját a Mi Atyánkat és sokszor el-
hangzott már a szánkból, hogy „bocsásd meg a mi 
bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle-
nünk vétkezőknek….” De vajon kinek könnyebb meg-
bocsátani, másoknak vagy magunknak?

De mi is a megbocsátás? 

Bán József Életünk c. könyvében így fogalmaz: 
Megbocsátás: ez nem természetes reagálási mód, 
hanem keresztényi magatartás. „Milyen gyakran kell 
megbocsátanom a testvéremnek? Jézus mondja: 

„Mondom neked: nem hétszer, hanem hetvenszer 
hétszer. „ (Mt. 18, 21-22)

Álljon távol tőlünk az a gondolat: Megbocsátok, de 
nem felejtek…” Az igazi megbocsátás természetesen 
másvalami, mint a szelíd engedékenység. Lényege a 
nagylelkűség, vagyis a megértés a másikkal szemben, 
aki elég gyakran valójában” nem tudja, mit 
cselekszik….” De azt is mondhatjuk, „az okosabb 
enged….”

A megbocsátást, mint fogalmat, többen meghatá-
rozták:

Szent Ágoston: Isten többet tud megbocsátani, 
mint amennyit mi vétkezni tudunk.

Stendhal: Az ember a saját hibáit tudja legkevésbé 
megbocsátani abban, akit szeret.

Dickens: Én megbocsátok Neked, Te megbocsá-
tasz nekem, hogy mindkettőnknek megbocsásson az 
Isten.

Úgy vélem ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani 
akár másoknak, akár magunknak, ahhoz akarat kell.

De mi is az akarat?

Dante: Isten legnagyobb ajándéka, az Ő végtelen-
ségének és jóságának megfelelően az volt, hogy sza-
bad akaratot adott.

Prohászka Ottokár: Az akarat lelkemnek mezei vi-
rága, melyet Uramnak felajánlok!

Schiller: Az embert saját akarata teszi naggyá vagy 
kicsinnyé.

Arany János: És tudod az erő micsoda? – Akarat.
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.
Igen akarni kell megbocsátani, mert e nélkül soha 

nem fog nyugvó pontra jutni az életünk. Tudom, ez 
nem könnyű. Ha végig gondoljuk az életünket és a lel-

künk mélyére nézünk, akkor rá kell döbbennünk, 
hogy az Úr hányszor és hányszor bocsátotta meg ne-
künk a vétkeinket, de vajon mi tudunk-e az Ő példáját 
követve megbocsátani. 

Miért is fontos a megbocsátás? 

Mert a bűnbánat és az elfogadott bűnbocsánat 
nem csak a kapcsolatomat javítja meg és állítja helyre 
az Istennel, a családommal, a szeretteimmel és az 
embertársaimmal, hanem gyógyít is. Testünket, lel-
künket, szívünket, kezünket, lábunkat és egész szer-
vezetünket. Ugyanis ilyenkor Jézus munkálkodik 
bennünk, aki azt mondta a bénának: „megbocsátat-
tak a Te bűneid, eredj, fogjad az ágyadat és állj talpra, 
a saját lábadra! Ezután ne mások cipeljenek!”

Sokszor követünk el az életünkben olyan dolgot, 
amit nagyon nehéz saját magunknak megbocsátani, 
mert lehet, hogy egy rossz döntésünk vagy cseleke-
detünk az egész későbbi életünkre kihat. Ezért lehet, 
hogy van olyan, aki a gyónás után elfogadja ugyan a 
bűnbocsánatot, a feloldozást, de magának nem tud 
megbocsátani. Pedig ha az Isten megbocsátott, akkor 
ne fellebbezzük meg önmagunkban az Isten bocsána-
tát!

Sokszor perlekedünk az Istennel, hogy miért is en-
gedted, hogy így döntsek vagy úgy. Minden esetben 
megkérdőjelezzük a döntését: miért? Pedig nagy-
apám igen sokszor elmondta nekem „nem minden 
rossz jó ártalomra” és hányszor de hányszor tapasz-
taltam meg eddig ennek az igazságát. Ehhez bizony 
sok évnek évtizednek kellett eltelnie, hogy erre az 
igazságra rádöbbenjek.

Ezért van szükség arra, hogy időnként nagytakarí-
tást végezzünk az életünkben. Mi asszonyok, termé-
szetesnek tartjuk, hogy ősszel és tavasszal 
nagytakarítást végezzünk a lakásban. De tudunk-e 
lelki nagytakarítást is csinálni? Tudom tapasztalatból, 
ez nem könnyű feladat. Pedig ha ennek a szükséges-
sége tudatosulna bennünk, akkor talán könnyebb 
lenne a folytatás.

Gyökössy Endre Mikor értékes egy napunk? c. 
könyvében találtam egy érdekes anekdotát: „valaki 
meglátogatott egy idős, nyolcvan év körüli hölgyet a 
betegszobájában, aki ül a fotelban és tündéri módon 
mosolyog. Megkérdezi, tőle, mit csinál. Azt feleli - 
Ülök és megbocsátok. – hogy-hogy? – Mindennek és 
mindenkinek megbocsátok. A sorsomnak, hogy nő-
nek születtem, pedig fiú akartam lenni: hogy az lett a 
férjem, aki lett, pedig máshoz szerettem volna férjhez 
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AZ IRGALMASSÁG SZeNtÉVe
menni: én temettem el a gyermekeimet, nem ők en-
gem: hogy minden így alakult, ahogy alakult. Végig-
pergettem az életemet, csöndesen megbocsátottam 
a sorsnak: hát ez történt, megbarátkoztam vele. Meg-
bocsátok minden sértést, minden bántást, minden 
sebet, ami ért. Tisztán akarok innen elmenni, békes-
séggel, mindenkivel megbékélve, ezért mindent és 
mindenkinek megbocsátok.” 

Nem csodálatos befejezése ez az életnek?

De, amint jeleztem, a megbocsátás hiánya nem 
csak a lelkünket, hanem az egészségünket is befolyá-
solja. A Szimpatika c. újság októberi számában Novák 
Péter tollából „Nincs pardon! c. cikkében mutatott rá 
arra, hogy ugyanúgy, mint napjainkban, régebben is 
nehezen ment a megbocsátás. Vegyük csak példának 
a világirodalom egyik legszebb történetét, a Rómeó 
és Júliát, ahol a Montaguek és a Capuletek egymás-
nak soha meg nem bocsátó magatartásának követ-
kezménye lett a két jobb sorsra érdemes fiatal halála. 
De a megbocsátás hiányának a súlyát a régiek is érez-
ték. Épp a zsidó vallás bővelkedik erre vonatkozó böl-
csességben – október 10. a Yom Kippur, azaz az 
engesztelés napja. Előtte a zsidók adakoznak a vallási 
és jóléti intézmények számára, valamint bocsánatot 
kell kérniük az egymás ellen elkövetett bűnökért. Aki 
nem bocsát meg a másiknak, az súlyos bűnt követ el.

A téma kapcsán végig gondoltam az életemet. Há-
rom gyereket neveltem fel, akiket annak idején még 
egészen kicsiny korukban örökbe fogadtunk a férjem-
mel együtt. Még kicsik voltak, amikor a férjem meg-
halt. Most már nagyok, de amíg felnőttek, hányszor 
és hányszor megbántottak. Olyankor mindig megkér-
deztem magamtól: érdemes volt? Aztán arra gondol-
tam, hogy Jézus sem mondja, hogy veletek nem 
érdemes tovább menni. Hiszen van gén és hormon-
sors is. Ezért úgy gondolom, hogy csak Vele együtt le-
het kibírni a holnapot meg a holnap utánt, amiről 
persze nem tudjuk, hogy mit hoz. Ezért tudom meg-
bocsátani a gyermekeim gondatlanul kiejtett bántó 
szavait. 

Ezért sem szeretném átélni azt az élményt, amikor 
egy nagyon gazdag, csak magának élő ember állt az 
Isten ítélőszéke előtt és valamelyik angyal azt kérdez-
te tőle: – Mit cselekedtél? Erre az volt a válasz, amit mi 
is el szoktunk mondani a gyónásnál – hogy nem lop-
tam, nem csaltam, stb. De erre az angyal válasza az 
volt: – Mi jót cselekedtél?

Ezért abban biztos vagyok, hogy csak az olyan 
életnek van értelme, amelyik másokért elégett és 
közben melegített, világított és megbocsátott magá-
nak és másoknak is. Mivel a megbocsátás, úgy gondo-

lom, először önmagunknál kezdődik, azután tudunk 
csak másoknak is megbocsátani. De ez nem megy 
másképp, csak az Úrral a kősziklán, amelyen állni 
lehet, növekedni, megöregedni és közben jó 
gyümölcsöt teremni.

Csicsovszkiné dr. Szilassy Emília

A Szent Anna Főplébá-
nia hirdetései
■ Nagyböjt péntekein este ¼ 6-kor keresztút végzése  

a templomban

■  Gyermek keresztút egy megnevezett szombaton

■  Nagyböjti lelkigyakorlat 2016. március 20-án, 21-én 
és 22-én Virágvasárnap este, Nagyhétfő este és 
Nagykedden este 6 órától. tartja Ft. Zatykó László 
ferences Atya Szegedről

■  elsőáldozás 2016. május 8-án a tízes szentmisében

■  Mátraverebély-Szentkútra egynapos buszos kirándu-
lást szervezünk június 7-ére keddre. Jelentkezni má-
jusban lehet.

Adventi programok

Karácsonyra készülve is voltak közösségi ren-
dezvényeink a plébániánkhoz tartozó gyerekek  
számára. Az advent első vasárnapja előtti szom-

baton, az új közösségi terembe vártunk kicsiket és na-
gyokat közös játékra és kézműveskedésre. Délelőtt 
mézeskalácsot díszítettünk, készítettünk mécsest  
dekupázs technikával, karácsonyfadíszt só-liszt gyur-
mából, teatasakokból, hajtogattunk, festettünk. De -
cem ber hatodikán a székesegyházban közösen 
köszöntöttük a gyerekek kedves szentjét, Szent Mik-
lóst. A reggeli diákmisét követően énekekkel vártuk a 
Mikulást, aki minden jelenlévő gyermeket megaján-
dékozott bátorító szavaival és finom édességgel.  
A nagyböjti időszakban is várjuk a gyerekeket közös 
imára, szeretnénk velük végigjárni Krisztus keresztút-
ját! A húsvétot megelőzően is szervezünk közösségi 
délelőttöt, ahol lesz majd játék és sokféle alkotási le-
hetőség. 

Az időpontokról a templomi hirdetésekből, illetve 
a káplán atyáktól és hittantanároktól lehet tájéko-
zódni.

Feketéné Nagy Magdolna
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HItoKtAtÁS

Kedves Gyerekek!

E lőző rejtvényünkre szép számmal érkez-
tek helyes megfejtések, közülük az alábbi 

nyerteseket sorsoltuk ki:
Bartosik Balázs 6. osztály – Szoboszlói Úti Ál-
talános Iskola, Patai Máté 5. osztály – Köl-
csey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola.
Gratulálunk! Nyereményeiket hittan taná-
raiktól vehetik át!

Újabb rejtvénnyel várunk bennetek, mely-
nek megfejtését a 
rejtveny.szentanna@gmail.com 
emailcímre várjuk 2016. március 20-ig.

Írd be a megfelelő szavakat a szövegbe, 
négy szónak azonban nincs helye. Ezeket 
kérjük megfejtésként elküldeni:

A ______________ arra az ____ hagyományra 

vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés része-

ként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a 

mai napig őrzi a szertartás: az előző évben meg-

szentelt és elégetett ______ hamujából a pap 

ezen a napon _________ rajzol a hívek homlo-

kára, közben pedig ezt mondja: 

„ Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és 

_____ leszel!” A _____ egyszerre jelképezi az el-

múlást és a ______________. Dalmadi Éva 
Feketéné Nagy Magdolna

MEGTISZTULÁS 

KERESZTÚT 

BARKA 

NAGYBÖJT 

HAMU 

HAMVAZÓSZERDA

NAGYPÉNTEK 

PORRÁ 

KERESZTET

TÖVISKOSZORÚ 

ősi
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ÖKuMeNÉ

Felekezetközi össze fo-
gás a pocsaji kisgyer-
me  kekért

2015. decembere Pocsaj község rászorulóinak 

örömteli hónap volt. A karácsonyt, Jézus szüle

tésének a várását ugyanis még szebbé, boldo

gabbá tehette az a felekezetközi összefogás, 

amely a csecsemők, óvodáskorú kisgyermekek 

igényeit szem előtt tartva valósulhatott meg a 

faluban. 

A helybéli óvodával (Kikelet, Mesevár), valamint 
a Védőnői Szakszolgálattal egyetemben meg-
született a gondolat, miszerint adományok 

gyűjtését tűzzük ki célul a kis rászorulók számára. „Az 
óvodások nem tudnak megjelenni az intézményben, 
mert sokaknak nincs olyan ruhája, cipője, amiben el 
tudna jönni”– vélekedett a Kikelet óvoda gyermekvé-
delmi felelőse. A helyi védő néni elmondása szerint 
van olyan csecsemő, akinek egy pelenka jut egy nap-
ra, „a bokáját veri a pelenka, úgy tele van”. Nem cso-

da hát, hogy ezek hallatán felkerekedtünk és meg- 
kerestük azokat az intézményeket, cégeket, magán-
személyeket, ahonnan esetleg némi támogatásra 
számíthattunk.

Nagy meglepetés volt, miután a sok elküldött  
levélre, telefonhívásra, megkeresésre csaknem min-
denhonnan pozitív válasz érkezett. Azután követ kez-
tek az egyeztetések, adatok, mindenki azzal támoga-
tott, amivel tudott. 

A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye Kari-
tász Szervezete, valamint a római katolikus Szent 
Anna Plébánia pénzadománya lehetővé tette, hogy 
csaknem 5000 darab pelenkát vehettünk a hideg, téli 
hetekre körülbelül 50 csecsemőnek. El sem mondha-
tó, mekkora örömet jelentett, hogy a beszerzés során 
rábukkantunk arra a zempléni pelenkaboltra, ahol a 
legkedvezőbb darabáron tudtuk beszerezni a csecse-
mők mindennapos kis „nadrágját”.

A Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Anna Plébánia 
Karitász Hivatala segítségével ruhákat, cipőket, plüss 
játékokat tudtunk szétosztani a kicsiknek. 

Végül, de nem utolsó sorban a Baptista Szeretet-
szolgálat Adományozási Igazgatósága segítségét kell 
megemlítenem, akik Budapestről csaknem egy te-
herautónyi jótékonysági szállítmánnyal érkeztek köz-
ségünkbe december 12-én. Cipőt, ruhát, termo 
me le  gítőket, kabátokat, takarókat osztottak ki a rá-
szorulóknak a hideg téli időben. A felnőtteknek új pó-
lót, nadrágokat is juttattak.

Mindemellett számtalan civil adományozó is segí-
tette munkánkat, köztük volt pl. a Mátyás Sütő Kft. is. 

Úgy vélem, nemcsak adományozás történt ezek-
ben a napokban. Kapcsolatok születtek, átlépve 
minden felekezet közötti, vallási identitást megha tá-
rozó akadályt. 

Ezúton is szeretném megköszönni nagylelkű segít-
ségüket, adományukat. Köszönet illeti őket azért is, 
hogy meghallották a hívó szót. Isten áldását kívánom 
életükre a pocsaji családok nevében is! 

dr. Gáti Magdolna Virág
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ÉLet-KÉpeK

origami

2016 első napkeltéje a tatárdúlás pusztította, ze-
leméri gótikus templom romjánál imádkozva lel. 
Bőven tíz fok alatti hidegben fürdőzöm a naran-

csos-vörös fényben. Brrr! A hely kultikus: állítólag Atil-
la hun király is járt ide, az ezotérikusok szerint 

„energia-mezőre” – nem tudom. Én hosszú évtizedek 
óta kedvelem, idén innen indítom új év-köszöntő 
utam Pallagon, Bocskaikerten át Téglásra. A vége se-
hol, deres erdők mélyén egy lendülettel megtett röp-
ke 35 kilométer alatt mindenre jut idő…

Az alsójózsai iskola, óvoda ablakaiban fehér papír-
ból hajtogatva bájt mosolyognak a tél mozzanatai. 
Emlék- s gondolatfutamokra késztetnek, enni is  
fe ledek, csupán, a boltok csemegéitől sokkalta ízlete-
sebb, fagy-harapta kökény-, galagonya- s csipke -
bogyót csipegetek. Íme, néhány:

Kezünk ölbe téve csenddel, énekkel vártuk a Miku-
lást. Óvó néni szólt: „Nézzétek, nagy pelyhekben hull 
a hó, mindjárt érkezik Télapó (sic!).”. Természetesen 
jött, kedves műsorral köszöntöttük, cserébe össze-
sünk kapott csomagot, a gyakran sarokba állított Ko-
vács Pisti is… Ezért kisded-eszem így gubancolt: a 
Jóistenke a Mikulás, aki még a rossz gyereket (em-
bert) is szereti…

Pár nap múltán be örvendetes a csecsebecsén dí-
szített fa: színes gömbök, ezüst- s aranyszálak, lobo-
gó gyertyák, finom szaloncukor. Alatta mennyi 
(gondolatolvasó angyal hozta!) ajándék, mikre rég 
vágytam vagy szükség volt. Persze, az ovis buksim Jé-
zuskával azonosította karácsonyfa Vízkeresztig a he-
lyén maradt, hódolva gyönyörködtük, viszont több 
meglepi-este nincs. Épp ez által rögzült: Jézuska ál-
landóan velünk van, őrzi éjünk-napunk, ám tévedés: 
Ő nem folyton hízelgő cukros bácsi…

Majd néhány hét után előbb szeppenten, később 
neki bátorodva ott kuporogtam a falusi kultúrház sö-
téten hagyott, zsúfolásig telt nézőterén, s frissen sü-
tött, porcukros-baracklekváros fánkot majszoltam.  
A gyér világítású színpad úgy tetszett, rivalda fényben 
úszik, ócska lemezjátszó valami addig nem hallott 
dallamú-ritmusú, hangos zenét recsegett. Mi tagadás, 
gyerekésszel hámozva csábos élmény! (Hol ehhez 
Hollywood?) Ekkor robbant a fenomenális show: a 
számomra utolérhetetlenül nagy iskolás lánykák Hó-
fehérkék, tündérek, hercegnők, a legénykék királyfik, 
cowboyok, Zorrók. A széksorokban kitörő tapsvihar s 
visítozás! Minden helyén való, életszerű: kiből ki lesz/
lehet - OK! Finálénak fekete, rongyos hacukákban bo-
szorkák, vénasszonyok döcögtek be. Biza tátva ma-
radt a szám: valamennyiről kiderült, mafla fiú öltözött 

azzá. Hú, az ördögök, ez már döfi, esetleg rosszabb: 
ekkor kezdett derengeni, tudatosulni, létezik jelmez, 
álarc, mi azok titka, haszna! Aztán e felismerésem 
csupa megerősítést kap: bármit olvasok, mesét, no-
vellát, regényt, erről szól. Bár naiv ifjúként azért re-
méltem, ez holmi csibészség, a sors fintora, s Karinthy 
Frigyes derűjével áltatódtam: „ Álmomban két cica vol-
tam és játszottam egymással.”. Bevallom, a felnőtt 
kort elérve döbbenten csalódtam-ébredtem: a nagy-
betűs élet tiszta maszkabál! Eme útvesztőre eszmél-
ve szintén sóhaj: Hú, az ördögök, ennek fele sem tréfa! 
A vicc teteje nyers valóság: nem macska-énjeink ját-
szadoznak önön-egymással, mások cicáznak velünk! 
Naná, de mily pimaszul: maszktalan, rezzenéstelen, 
sima bőrű fizimiskával! No, itt a tuti: „ Álarcot vettek az 
álmok,/ Ismerd fel a boldogságot,/ A szemeket látod!” 
(Omega együttes). Bibis, mivel józanságot vesztve 
már álarc nélkül se ismerjük fel, különböztetjük meg a 
valódi boldogságot a boldogság látszata könnyű ígé-
retének ezeregy álságától. A maga nemében mind 
(bazsalygó cukros bácsi ápolt kezéből kínált) édes 
méregként csábít, hívévé tesz, végül szédült-öntudat-
lan áldozattá: „Mint aki megzavarodott, elindult utána, 
ahogyan ökör megy a vágóhídra, vagy mint a szarvas, 
amely hurokba akad.” (Péld 7,22). Legyünk igazságo-
sak: a Jézust szemtől szemben, leplezetlenül megkí-
sértő sátán ehhez képest korrekt volt, s nem igaz-e az 
Omega sora?: „Könnyű volt Neked egy Júdással,/ Most 
próbáld meg, ennyi jó baráttal!”. A hagyományos, tél-
búcsúztató-gonoszűző maskarádé pontban húsha-
gyókedd éjfélekor véget ér, másnap, hamvazó 
szerdával kezdetét veszi a nagyböjt, a virágvasárnap-
pal induló nagyhétre vezetve, beteljesülvén az Írás, 
ami után mondani szokás: nagypéntek nélkül nincs 
feltámadás. Igen. A dáridózó, fergetegest tobzódó- 
karneválozó világból vaj’ mi válik: áldozat, mártír, ér-
tékrend- s kapaszkodóvesztett, balek önmerénylő? 
Nem ugyanaz, nem vár mindre feltámadás! Nehéz 
idők járnak, ma nem báránybőrbe öltözött farkas vi-
csorog, hanem magát báránnyá klónozó farkas-had 
vigyorog ránk szabadságnak tetsző legnagyobb rab-
ságunkban: hamis gyáván magunkat tartjuk fogva a 
bóvlitól hitványabb könnyű ígéretek zsibvásárán. Bá-
beli zűrzavarban élünk, a zavarosban pedig halászni 
szoktak: fejekre, lelkekre, zsebekre! Farsang farka éj-
félén vessük tűzbe maszkjaink, hangzatos szólama-
ink, üres lózungjaink, ismerjük fel a jelmez- s álarc 
nélkül köztünk sétáló, orcátlan-gátlástalan hamis 
prófétákat, önjelölt messiásokat, s a se szeri, se szá-
ma nyájban rögtön rátalálunk az egyetlen húsvéti bá-
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rányra, hogy aztán sietve újból magunkra és majdnem 
elveszejtett-eltékozolt világunkra leljünk, mert ha 
nem…

A nap, a táv, az emlékek-gondolatok közti csapon-
gás nyomtalan tovaillan, akár a kopasz erdők sűrűjé-
be, a miénktől más tér-idő ölébe futó őzek, rókák, 
mókusok. 

A peronon metsző hideg szél süvít-cibál, jó kényel-
mes, meleg vonatra ülni. Míg teázok s képzeletben téli 

álomra hajtogatom a kibontott papírlapokat, a le-
nyugvó nap visszaköszönő sugarától hunyorogva az 
ablaküveget nézem, benne a velem imbolygó, robogó 
homályos tükörképem bámulom, s Omega dalt dúdo-
lok: „ Az arc nem a tiéd,/ Csak hordod valakiét… Hol 
van a régi,/Arcod, az égi”?. Hm? Hogyan, merre to-
vább? Hm?

Dr. Milbik József

Imaszándékok
■  erzsike gyógyulásáért

■  Mária lányom egészségéért

■  plébános Atya gyógyulásáért

■  Azért, hogy a testvérem jólelkű, szeretetteljes legyen, 
térjen meg a gőgösség, anyagiasság, haszonlesés, 
pénzimádat bűnéből!

■  Családom hitéért

■  Marika gyógyulásáért

■  Beteg lányom gyógyulásáért

■  Nyolc dédunokáért, erősödjön bennük a hit

■  papjaink egészségéért

■  Az új püspök Atyáért

■  Kitartást, alázatot a munkámhoz, hálát a sok Kegyele-
mért. Szabadulást a fecsegéstől, ragaszkodástól, em-
beri függőségtől! Ámen

■  Édesanyám gyógyulásáért. papokért. Isten áldásáért 
családjainkra, munkánkra a 2016-os évben.

■  Négy gyermekes édesapa gyógyulásáért imádkoz-
zunk.

■  Apósom, Miska papa gyógyulásáért, hogy a családja 
minél tovább tudja szeretni földi kedvességében 

■  A családunk lelki békéjéért, hogy meg tudjunk bocsá-
tani egymásnak

Szerk.

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége to-
vábbra 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.

Imaszándékok
■ erzsike

■ Mária lányom egészségéért

■  plébános Atya gyógyulásáért

■ Azért, hogy a testvérem jólelkű, szeretetteljes legyen, 
térjen meg a gőgösség, anyagiasság, haszonlesés, 
pénzimádat bűnéből!

■ Családom hitéért

■ Marika gyógyulásáért

■ Beteg lányom gyógyulásáért

■ Nyolc dédunokáért, erősödjön bennük a hit

■  papjaink egészségéért

■ Az új 

■ Kitartást, alázatot a munkámhoz, hálát a sok Kegyele
mért. Szabadulást a fecsegéstől, ragaszkodástól, em
beri függőségtől! Ámen

■ Édesanyám gyógyulásáért. 
családjainkra, munkánkra a 2016-os évben.

■ Négy gyermekes édesapa gyógyulásáért imádkoz
zunk.

■ Apósom, Miska papa gyógyulásáért, hogy a családja 
minél tovább tudja szeretni földi kedvességében 

■ A családunk lelki békéjéért, hogy meg tudjunk bocsá
tani egymásnak
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Keresztutak és útkereszteződések
Imahét a kriszstushívők egységéért – 2016. január 17-24.

A zt hiszem, minden népnek megvan a maga tör-
ténelmi keresztútja. Így a kétmilliónyi, kicsiny 
lett népnek is, akárcsak nekünk, magyaroknak. 

Sorsunk sokban hasonlít: Lettország (Livónia) is ko-
rán találkozott a Bizáncból jött kereszténységgel. Az-
tán – a „modernebb korokban” – jött a svéd, majd a 
német, (az I. világháború idején) végül a szovjet meg-
szállás. Talán ez utóbbi volt a legkártékonyabb. Ül-
döztek minden vallást, romboltak minden templomot. 
Lettország addigra már nemcsak soknemzetiségű, de 
sokvallású ország lett. (Rigában elsők között fogad-
ták el Luther tanait.) De a különböző felekezetek bé-
kében éltek egymással. A lettországi kereszténység 
összefogott. Mikor 1991-ben végre valóban elnyerték 

függetlenségüket, lakói énekelve, imádkozva mentek 
szembe a szovjet tankokkal. 

Miért emlegetjük az ökumenikus imahét kapcsán 
éppen a letteket? Mert az ottani kereszt(y)én feleke-
zetek dolgozták ki a nyolc napon át tartó közös ima-
alkalmak programját. (Náluk már 2005 óta létezik 
ökumenikus sajtóorgánum.) 

Jelképesnek érezhetjük, hogy Riga gyönyörű ka-
tedrálisa éppen egy útkereszteződésben fekszik. Lám, 
így „futhatnak össze”, találkozhatnak az összes ke-
resztény felekezetbeliek. De figyeljünk! Az útkeresz-
teződések ütközési pontok is lehetnek. Korábban 
mintha inkább ezt kerestük volna, római- és görög 
katolikusok, evangélikusok, reformátusok, baptisták, 

ÖKuMeNÉ
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ortodoxok stb., a különbözőségeket, amelyek elválasz-
tanak.  Istennek hála, mára felismertük, hogy egyé ni 
vonásaink megőrzése mellett, az összefogás, az 
együttműködés az egyetlen lehetséges, az egyetlen 
járható út. Nem véletlen, hogy összevetve az imahé-
ten elhangzott egyes olvasmányi szakaszokat, és a 
római katolikus igenaptár aznapra előírt bibliai sza-
kaszait, a más-más helyről vett olvasmányok tartal-
milag szinte ugyanazt mondták. Ahogy egy 
útkereszteződésben a közlekedési lámpák fényjelzé-
sére kell figyelnünk, úgy hitéletünkben is a fényre fi-
gyeljünk, ami maga Jézus Krisztus, Isten egyszülött 
Fia. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Is-
ten volt az Ige… Minden általa lett … Benne élet volt, és 
az élet volt az emberek világossága.” (Jn 14).  A telje-
sen biztos közlekedésben pedig fogadjuk el a „rend-
fenntartók”: kinek-kinek a maga Egyháza, segítségét, 
útmutatásait. 

Valamennyien keresztények így kezdjük az Úr imá-
ját: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy”, és megvalljuk 
hitünket: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában… 
és Jézus Krisztusban… Hiszek Szentlélekben, hiszem  
a katolikus (=egyetemes) Anyaszentegyházat”.

Egyek vagyunk a keresztségben (ezt hangsúlyozta 
Ferenc pápa is az ökumenikus találkozókról szólva.) 
Ezért is kötelességünk összetartani, jó testvériségben 
élnünk. Közös a feltámadásba vetett hitünk, ami a 
másik nagy összekapcsoló erő – hangsúlyozta Palánki 
Ferenc főpásztorunk. Krisztus a magvető. Legyünk a 
jó föld, amelybe a mag hull, s akkor akár százszoros is 
lehet a termés, Isten Igéjének beérett termése, az 
örömmel megélt keresztényi élet. Halljuk meg (ne 
csak hallgassuk) Jézus tanítását, és kövessük, váltsuk 

valóra azt! –hirdette Fekete Károly református püs-
pök úr. 

A lett testvérek Péter első leveléből választottak 
találó mottót az imahét alapgondolatának kifejezésé-
re: „ Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 
(1Pét, 2, 9). Kissé bővebb szövegkörnyezetben: „…
megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak üd-
vözítő tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő 
csodálatos világosságára…” .

Bérces Mária Klára

ÖKuMeNÉ
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AZ IRGALMASSÁG SZeNtÉVe

„Istennek semmi sem lehetetlen, még az sem, 
hogy szentet faragjon belőlünk”
Szentkapunyitás az Isteni Irgalmasság templomában Nyíregyházán

Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában 2015. márci-
usában hirdette meg az Isteni Irgalmasság 
szentévét. Kezdetét december 8-ra tette, a Bol-

dogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünne-
pére. Ez a dátuma a II. Vatikáni Zsinat bezárása 50. 
évfordulójának is, e két kiemelkedő egyházi esemény 
alkalmából Őszentsége megnyitotta a Szent Péter Ba-
zilika szent kapuját. Ezzel kezdetét vette az Isteni Ir-
galmasság Szentéve, mely 2016. november 20-án, 
Krisztus Király ünnepén zárul majd be.

Pontban 18 órakor szólalt meg a harang az Örö-
kösföldi Isteni Irgalmasság római katolikus templom-
ban. A 3 harang, melyet 2013-ban Bosák Nándor 
debrecen-nyíregyházi megyés püspök úr szentelt fel. 
(Szent József-, Szent István király- és Keresztelő Szent 
Jánosról elnevezett harangok) gyönyörű hangjai je-
lezték, hogy a mai szentmisének különleges jelentő-
sége van. A templom bejárata előtt a mintegy 60 tagú 
papi asszisztenciával Palánki Ferenc püspök atya ve-
zetésével kezdődött el a szentmise. A közös ima re-
frénjéül szolgált „A te irgalmasságod örökké tart”.

Dr. Krakomperger Zoltán plébános atya részletet 
olvasott fel az Irgalmasság Bullájából. Főbb támpon-
tok: Mózesnek kinyilatkoztatta magát az Atya. Elküld-
te fiát, aki – Szűz Máriától született – Isten 
irgalmasságát nyilatkoztatta ki. Irgalmasság: üdvös-
ségünk feltétele, a Szentháromság kinyilatkoztatása. 
Az út, mely egyesíti Istent és embert. Törekedni kell 
arra, hogy az Atya cselekvésének tevőleges eszközé-
vé válhassunk.

Ezt követően kitárult a megszentelt kapu, s ezzel 
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 
megnyitotta az Örökké Szent Szűz Mária ünnepén az 
Irgalmasság Évét, a Szentévet, mely a kegyelem és 
megbékélés tartalmát kell, hogy közvetítse.

Néhány gondolat a Főpásztor homíliájából:
– Boldogságos szeplőtelen Szűz Mária ünnepén 

nyitjuk meg az Irgalmasság Szent évét. Mária befo-
gadta az Igét először és így jött el számára az élet tel-
jessége. Mi is fogadjuk be az Igét, rajtunk keresztül is 
jöhet az Isten szeretet. Ádám és Éva óta, akik elrejtőz-
tek az Édenben, félve Isten haragjától, törekszünk a 
bűn nélküli ember megtestesítésére. Isten nem mon-
dott le rólunk, emberekről, sőt keres minket.

– Szükségünk van a megtérésre, Isten végtelen ke-
gyelme jön, közelít hozzánk. Csak engedni kell ma-

gunkba jönni. Különösen az adventi időben közelít 
hozzánk, de ennek megtapasztalásához szükséges 
néhány feltétel: készség, legyen meg bennünk a vágy, 
önmagunk lemondásáról („történjék velem szavaid 
szerint”), Isten kéri, hogy a jóság foganjon meg ben-
nünk. Nyissuk meg szívünket a kegyelem előtt, úgy 
meglátjuk, Isten hogyan is lát minket.

– Ne a bűnös valónkkal találkozzunk, hanem azt ve-
gyük észre, Isten milyen lehetőséget lát bennünk. 
Meghívást kaptunk az életszentségre.

– Istennek semmi sem lehetetlen. Istennek az sem 
lehetetlen, hogy szentet faragjon belőlünk. De ehhez 
az kell, hogy befogadjuk Isten üzenetét. Nem árt el-
gondolkozni, elcsendesülni Advent ünnepén.

– Mária biztatást kapott, mi is rászorulunk ezekre. 
Mi is lehetünk bíztatói a rászorulóknak. Nem kell min-
dent tudni azonnal, de legyen készség, hogy odafi-
gyeljünk. Isten üzenni tud egy kisgyermek által is. 
Számon kérni nem lehet, arra nem fog válaszolni.

– De kéri a bizalmunkat, ráhagyatkozásunkat, aho-
gyan Mária tette azt: „Legyen nekem a te igéd szerint”. 
Fogadjuk be a bátorítást, buzdítást. A Szent Lukács 
evangéliumában olvassuk: Mikor megtörtént a há-
romszori tagadás, Jézus megfordult és ránézett Pé-
terre. Nem harag, hanem bizakodás, megbocsátás 
volt Jézusban. Hitt abban, hogy Péter erős szikla tud 
lenni. Mi is tegyünk a teljesség törekvéséért, hogy 
egyetlen nagy menybemenetel legyen. Egymásnak is 
tudjunk irgalmazni

A zsúfolásig megtelt templomban a mintegy öt-
száz éneklő hívővel és résztvevővel együtt, gyönyörű-
en hangzottak a Bárdos Lajos kórus előadásában 
énekelt egyházi dalok. Gebri József karnagy úr és Tír-
pák Ferenc kántor urak vezetésével az énekben imád-
kozók hangja egyetlen hatalmas kórussá egyesült.

Áldozás után Tóth László plébános úr köszönetet 
mondott püspök úrnak, hogy megnyitotta az Irgal-
masság Évét.

Az ünnepi Szentmisével elkezdődött az Irgalmas-
ság Éve. Minél többen menjünk át az Irgalmasság ka-
puján! – hangzott a felszólítás.

Majd még egy nagyon fontos esemény bejelenté-
sének hallgatói lehettünk:

 Az ereklyék elhelyezésének a rövid szertartása kö-
vetkezett.

Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyhá-
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zi püspök atya beszédében hangsúlyozta, hogy Fe-
renc pápánk elrendelte, minden egyházmegyében 
nyissanak egy kaput, az Isteni Irgalmasság kapuját. S 
nem véletlen, hogy itt, ebben a templomban nyílt a 
kapu, hiszen ez a templom az isteni irgalmasságra lett 
felszentelve – éppen Bosák püspök úr szentelte fel 
2013-ban, – ezért esett erre a templomra a választás.

Aki elvégzi a kötelező szertartást, az teljes búcsút 
nyerhet.

Majd rátért a két ereklye ismertetésére: Faustyna 
nővér és Szent II. János Pál pápa élesztették fel az ir-

galmasságot a világban. Az isteni irgalmasság apos-
tolai voltak azért, hogy a világba eljusson az 
irgalmasság. Életük legyen mindannyiunk számára 
példakép.

Szent II. János Pál avatta boldoggá, majd szentté 
Faustyna nővért. Köszönet az isteni irgalmasság nagy 
titkáért, amire ma nagy szüksége van az embereknek, 
a világnak!

A második ereklye Szent II. János Pál pápa vér-
ereklyéje. Egy kis szövet darabkára van cseppentve a 

„Nagy Pápa” vércseppje”. Mindkét ereklye a templom 
szentélyének két oldalán lett elhelyezve.

Magukat az ereklyéket Bosák Nándor püspök, 
apostoli kormányzó 2015. október 26-án és 27-én 
kapta meg. 26-án Szent II. János Pál pápa vérereklyé-
jét Stanisław Dziwisz bíboros úr adta át krakkói érseki 
hivatalában, 27-én Szent Faustyna Kowalska lengyel 
szerzetesnő csontszilánk ereklyéjét a sírjánál, a krak-
kói Isteni Irgalmasság Bazilika altemplomában kapta 
meg nyugalmazott Főpásztorunk.

Jézus megmutatta az oldalát és vérző szívét, mely-
ből két fénysugár bevilágítja a világot.

Az isteni irgalom megvilágítja a harmadik évezre-
det. 

S legyen mindennapjaink imái között Faustyna nő-
vér imája: „Jézusom, tégy velem, amit csak akarsz. Én 
mindenhol imádni foglak. Valósuljon meg bennem tel-
jesen a Te akaratod, én Uram, Istenem, én pedig hirdet-
ni fogom végtelen irgalmadat”. Imája által jutott el a 
felismerésig: Isten legfőbb két tulajdonsága a szere-
tet és az irgalom. Ezek kötik össze a teremtményeket 
Teremtőjükkel.

Reviczky Éva

Karácsonyi pásztorjáték 

Advent első vasárnapján huszonnégy elszánt és 
lelkes hittanossal megkezdtük a karácsonyi 
pásztorjátékra való felkészülést.

 A szerepek kiosztása után hétről hétre összegyűl-
tünk, hogy december 24-re minden pontosan, szépen 
a helyén legyen. A kitartó munka gyümölcseként a 
székesegyházban összegyűlt atyák és hívek jelenlété-
ben a gyerekek bemutathatták azt, amire hetek óta 
készültek, azaz megelevenítsék az Úr Jézus születésé-
nek történetét. A műsort színesítette az énekek mel-

lett a furulya, a citera, a xilofon és a harsona hangja is. 
A betanításában segítségemre volt Feketéné Nagy 
Magdolna és Gyarmatiné Komolai Marica.

Fotók megtekinthetők az alábbi internetes címen:
https://www.facebook.com/varga.jozsef.90857/me-

dia_set?set=a.10206338898008647.1152978379&ty-
pe=3

A fotók megtekintéséhez Facebook hozzáférés 
szükséges.

Dalmadi Éva
hittanár
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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)

T. 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 szentség-

imádás 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., (közvetle-
nül 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.
10.30 gk szerda 18

Szent György templom
Debrecen-Józsa, Alsójózsa,

Gát utca 1.
9.30 péntek 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 —

Vegyes Ökumenikus templom
Bocskaikert 10 —
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