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Együttérzés

A z együttérzés mint fogalom az irgalmasság része, hiszen 
jelentését úgy definiálhatnánk mint más örömének vagy 
bajának átérzése. Mindazonáltal azt is jelentheti, hogy 

részvéttel vagyunk mások elesettsége iránt.
Jézus Krisztusra úgy tekintünk, mint olyan Istenre, aki nem 

ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett, hanem lehajolt, 
keresett és felemelt mindenkit, aki hagyta magát felemeltetni. 

„Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni gyöngesé
geinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísér
tést szenvedett, de bűnt nem követett el”. (Zsid 4, 15.)

Az Úr megengedi, hogy kérdőre vonják – láttuk akár Jób  
esetében, akár Jézusnál a kereszten –, de, aki közvetlen kapcso-
latban marad Istennel, nem hiába panaszkodik, mert kimondha-
tatlan vigasztalásban lesz része. Az együttérzés Jézus szenvedése 
által lesz mindenkinek az üdvösség útja. „Aki követni akar, tagad
ja meg magát, vegye vállára keresztjét minden nap és úgy köves
sen engem”. (Lk 9, 23.) Jézus Istenként emberekkel és emberekért 
szenved. Az emberi szenvedés csak a Jézus szenvedésében való 
részesedés által válik üdvösség szerzővé. Az együtt érző együtt-
szenvedés az evangélium központi témája.

Szent Pál azt tanítja, hogy az Egyháznak minden szenvedő 
iránt együttérzésre kell gyulladnia: „ha szenved az egyik tag, vala
mennyi együtt szenved vele”. (1 Kor 12, 26.) A kereszténynek nem 
kell a szenvedés miatt szégyenkeznie, hanem örülnie kell, mert a 
jelen szenvedések mértékének a jövő dicsőség túláradó mértéke 
felel meg. (Vö. 2 Kor 4, 17.) A keresztény a szenvedésével kiegészí-
ti azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. (Kol 1, 24.) A szen
vedéstől való megszabadulás akkor lesz végérvényes, „amikor 
nem lesz többé halál, se gyász, se jajgatás, se fájdalom”. (Jel 21, 4.) 
Az együttérző szeretettel, irgalommal hordozzuk egymás terhét, 
a megosztott örömmel pedig vigasztaljuk felebarátainkat. Az élet 
is bizonyítja azt, hogy milyen megdöbbentő, ha valakiben nincs 
együttérzés, részvét, könyörület a baj, a tragédia esetén. Ilyenkor 
sok emberben megmozdul valami jóság és lehajol az elesetthez. 
Olykor mondják az emberek: könnyebb a síróval sírni, mint az ör-
vendezővel örülni, de nekünk minden helyzetben lévő felebará-
tunk felé nyitottnak kell lenni. Ilyenkor nem ritkán problémákat, 
dolgokat kell megoldani, mert az illető vagy tehetetlen, vagy 
nincs senkije. A nagy szentek pl.: Kalkuttai Teréz anya vagy Szent 
Damján osztoztak az elesettek sorsában. Írva van, aki magát 
megalázza, azt felmagasztalják. Az is különös, hogy Jézus nagy-
pénteki szenvedésekor alig volt együtt érző vele, teljes elhagya-
tottságban halt meg. Akik ott voltak, azok sem tudtak segíteni 
rajta. Az Úr azonban senkit el nem hagy, ez is bizonyítja, hogy az 
ember csak önmagára számíthat meg a jó Istenre. Szolgáljuk 
együtt érző részvéttel társainkat, ne csak a viszonzás remé
nyében, hanem adjuk, amink van, mert mi is kaptuk, amink van. 
Az emberi élet a bölcsőtől a koporsóig mutatja, hogy rászorulunk 
az együtt érzésre. Csak együtt lehetünk emberek keresztények 
és szentek. 

Orosz Lőrinc prépostplébános
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ÉLET-KÉPEK

Kapu

Érdekes jegyei, különös hozadékai vannak a kö-
zösségek atomizálódásának, átalakulásainak.
Hin nénk, úgy hétszáz éve még a Kárpátmeden-

cében a telkeket nem határolta, csak a településeket 
övezte kerítés átjárókkal (vö. pl. Miskolc fő kivezető 
útjainak nevét, pl. Győri kapu). Majd kialakult a privát 
szféra közösségi terektől elkülönítésének kultúrája az 
épített környezet legszembetűnőbb, igen változatos 
kerítésformáival, hangsúlyos, több funkciós elemük-
kel, a kapuval.

Debrecent járva sok régimai míves példát látha-
tunk erre. Kifejezett helyi sajátosságokra megyénk 
több tájékán rábukkanhatunk: a Tisza mentén a Pol-
gár – Egyek kistérség ámbitusos portáin, a Sárréten, 
vagy a SebesKörös vidékén. Ki előtt ne jelennének 
meg a magyar fafaragó népművészet csúcsremekei, 
az erdélyi Székelyföld, Kalotaszeg, Torockó ún. fe
deles kapui, amiket számos momentum (nap, hold, 
csillagok, virág, madár, mértani formák) díszít, alap
szerkezetük a házából kelő napot idézi, s felirattal 
üzenhetnek, pl. (az érkezőnek) „Isten hozott!”, (a távo-
zónak) „Isten segéljen!”. Ezt pedig a gyergyóditrói plé-
bánia kapuján olvastam: „Őseidnek szent hitéhez, 
nemzetséged gyökeréhez, Testvér!, Te ne légy hűtlen 
soha!” – gyönyörű. A székely kapu felbukkanása föld-
rajzilag nem elszigetelt, vonalai a Peking (a császári 
Nyári Palota kertjének záró/nyitó építményei a Kun-
mingtó partján) – Budapest tengely ezer kilométeres 
sávjában rendre előfordulnak. Miként valamennyi ősi 
kultúra használta a kapujelképet: Japántól (a Torii 
/=kakaspihenő/ a sintó vallás szent templomainak 
díszkapuja) Szibéria, Mezopotámia, Izrael, Egyiptom, 
a görög s római birodalmak népein át az amerikai in-
dián törzsekig mindenütt megtalálhatók a ránk ma-
radt írásos, a szájhagyománnyal őrzött, valamint a 
képzőművészeti emlékekben. Mert szimbolikus tar-
talma rendkívül gazdag. Utalhat átmenetre két (tér-
beli, időbeli) állapot (pl. kinnbenn, ismertismeretlen, 
profánszent, stb.), életkorok, naptári időszakok,  
vi lágok (földpokol, földmenny) között. (Ennek fon-
tosságát nyomatékosították az építményekhez a lát-
szólagos nappályából, illetve annak kitüntetett 

helyeiből következő fő égtájak felé való elhelyezésük, 
égi védelmet remélve.) Továbbá összeköt, átenged, 
elválaszthat.

Természetesen a Szentírás szintén gazdagon él 
szimbolikájával, attribútum sajátosságaival, mind a 
gyakran rendkívül bonyolult jelképrendszerű ószö-
vetségi előképeket, mind a könnyebben értelmez
hető jelképrendszerű újszövetségi beteljesedéseket 
tekintve. Az adventi roráték csodaszép dallamát  
(„Kapuk, nyíljatok meg, táruljatok fel, örök kapuszár
nyak…”) énekelve vajon gondoljuke, a bezárt kapu 
Mária szüzességét hordozza, vagyis Mária a mennyek 
kapuja, melyen keresztül jött Jézus a világra. A Para-
dicsom kapujának tekintett templom mandorlájában 
(mandula alakú napsugár koszorú) ülő Jézus alakja az 
Ő, jó pásztor szavait idézi: „Én vagyok a kapu. Aki raj
tam keresztül megy be, üdvözül, kibe jár, és legelőt ta
lál.” (Jn 10, 9).

Az irgalmasság szentéve alkalmából temploma-
inkban sorra nyíltak az irgalmasság kapui. A fentiek 
után kelle, szükségese értelmezni a hit s szellem vi-
lágának messzi magasaiba repítő „Irgalmasság kapu
ja” kifejezést a szimbolika irányából? Én se kísérlem 
meg. Csupán ideírom a róla eszembe jutott, elsöprő 
dinamikájú Omega szám versszakát: „Kérded, mi van 
a kapun túl? / ’Maradj belül, ott Te vagy az úr!’ / Ezt 
mondják, de sose feledd, / Te vagy kinn és Te vagy benn, 
/ Ha kitárul”. Míg jól a fülembe dübögtetem a dalt, ör-
vendő lélekkel Gyergyóditróra röppenek. Csak úgy 
süvít a szél a havasok felett, csak úgy rázza, figyel-
meztetőleg, a plébániakapu tábláját. Nincs dilemma: 
nyissuk sarkig az irgalmasság kapuját, s csengjen fü-
lünkben, mit s (főképp) miről fütyül a gyergyói szél!

Dr. Milbik József
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ELMÉLKEDÉS

Szomorúakat megvigasztalni

A szomorúságban, a betegségben, a gyászban, az 
üldöztetésben az embernek szüksége van meg-
erősítésre, vigasztalót keres. Sokan ilyenkor 

visszahúzódnak, ha azonban a szenvedő embernek a 
barátai, rokonai részvétre indulnak és eljönnek hozzá, 
képesek enyhíteni fájdalmán. Az ember keserűségé-
ben egyedül marad, panaszkodik. Jób és a történe-
lem tanúsága alapján tapasztalhattuk, hogy sokszor 
még az Isten is mintha hallgatna.

Enyhíteni a bánatot, szomorúságot ez is része az 
irgalomnak, hiszen egy látvány, közelség hatására 
megdobban a szív, kinyílik és lehajol.

 A bánat, a szomorúság, a fájdalom, a baj jöhet 
több oldalról is. A veszteség, a hiány olykor végelátha-
tatlan szenvedést okoz, pláne haláleset alkalmával. 
Sérülés, betegség szintén hoz szomorúságot. Egy 
anya számára nyomasztó ilyenkor, hogy ki neveli fel 
gyermekeit. A lelki jellegű szomorúságok még nyo-
masztóbbak, pláne, ha nehezen látjuk a megoldást és 
nincs segítség.

Az Úr azonban a pásztor jóságával, az atya szere-
tetével, az anya gyengédségével vigasztal mindenkit. 
Ha megfeledkezne is az anya gyermekéről mondja az 
Úr, én akkor sem feledkezem meg népemről.

Az ember számára a bűn és a lelkiismeret furdalás 
okoz lelki szomorúságot, levertséget és nyomasztó 
érzést.

Az élet hoz példát arra, hogy kiben vagy miben vi-
gasztalódik az ember.

Tapasztalat is mutatja, jó az, ha van valakivel meg-
osztani a fájdalmat és már az is erősít, ha valaki őszin-
tén bátorít. Nem kíváncsiskodni kell a szomorúság 
láttán, hanem felemelni, bátorítani, úgy vigasztalni, 
hogy érezzük, téged az Úr küldött hozzám.

Jézus Krisztus a szomorúságtól sújtottak vigaszta-
lója. Jézusban a vigasztaló Isten közeledik az embe-
rek felé. Ez a közeledés a Vigasztaló Szentlélekben 
válik teljessé és hatékonnyá. Jézus fellépése a názáre-
ti zsinagógában is erre utal Ő a szomorúságtól sújtot-
taknak, a szegényeknek hozza a vigasztalás üzenetét. 
Bátorítást nyújt Jézus szava a bűnösök és betegek 
számára „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradta
tok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek titeket (…) 
Nyugalmat találtok lelketeknek”. (Mt 11, 28.)

Pünkösd Lelke belső bátorítással segítette az első 
keresztény közösségeket, de ugyanakkor egymást is 
erősítették és ez vigaszul szolgált még Szent Pálnak is, 
aki szerint a vigasz a vigasztalanságból, a gyengeség-
ből származik, ha egyesít Krisztus szenvedésével.  
A Szentlélek eleven működése tanúskodik arról, hogy 

ma is megvigasztalja a szegényeket, üldözötteket és 
bánattól sújtottakat.

Lehet és tudunk az Írásból vigasztalást meríteni, 
hiszen Jézus mindenkinek mondja: ne félj, csak higgy. 
Vigasztaló lehet egy bajban, fájdalomban lévőnek, ha 
együtt imádkozunk vele. Vigasztaló lehet, ha szüksé-
gében segítünk anyagilag is vagy segítünk problémá-
ja megoldásában. Gyász esetén a feltámadt és élő 
Krisztus felé kell irányítani az itt maradt szenvedőt: 
megboldogult, hazatért, akit szerettünk vár és segít 
minket. Ha valaki nem fogadja el vigasztaló közeledé-
sünket, imádkozzunk érte is. A jókor jött vigasztalás 
jelzi, vannak még őszinte testvéreink. 

Ezúton kívánom, hogy legyenek és maradjanak is 
őszinte vigasztaló testvérek körülöttünk!

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Ima az irgalmasság  
testi cselekedeteiért
A börtönben lévőket látogatni
Uram, Te, aki mindenható vagy, aki, a Világ bűneit  
a Hit és Szeretet által tisztítod bennünk, kegyelmezz 
azoknak a Testvéreinknek, akik, az Élet útvesztőjébe 
kerültek.

Kérjük, Szent Fiad által, kegyesen tekints le mind-
annyiunkra, bűnösökre, s azokra, akik börtönben 
sínylődve, hozzád emelik tekintetüket.

Adj testi erőt, lelki megvilágosodást ahhoz, hogy 
felmérjék bűneik következményét és bűnhődéseik 
által eljussanak Hozzád!

Add, kérlek Uram, hogy a büntetésül kirótt időt, 
hasznosan, a Te szolgálatodra is fordítsák!

Uram, Szent Fiad, Jézus Krisztus által, megtapasz-
taltad az emberek bűnre való hajlamát.

Add Urunk, hogy a Sátán kísértéseit, a Hozzád való 
töretlen hittel, leküzdeni tudjuk!

Add Urunk, hogy megtévedt testvéreink visszatalál-
janak a mindenkor, minden időben elfogadott Hit 
által, a Te dicsőítésedre.

Add Urunk, hogy a szabadságuk akadályoztatásában 
lévő testvéreket látogató hozzátartozók Isten arcát 
tükrözzék a rászorultak számára!

A Te Szent Fiad, Jézus Krisztus által, ámen.

Reviczky Éva
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poRtRÉ

Zenével dicsérni az Istent
Beszélgetés Zsengellér tibor énekkari művésszel zenéről, hitről, nevelésről

Amikor telefonon beszéltünk először – ráadásul ő 

hívott vissza egy nem fogadott keresés után –, 

nem tudta, hogy kit hív, és miért kerestem. Mégis, 

a mai világban rendkívül szokatlan módon, 

barátságos, kedves volt. Ebből adódott az első 

kérdésem, amivel „megtámadtam” interjú ala

nyomat:

– Ez a kedvesség mindig jellemző önre?
– Szerintem ez szakmai ártalom. Talán jellemző is, 

de végül is a munkám előadó művészi munka, és aki 
színpadra lép és imponálni akar, annak muszáj elfo-
gadtatni magát. Tehát hozzátartozik a művészi atti-
tűdhöz a nyitottság és a kedvesség.

– Tagja a Kodály Kórusnak, a Szent László Kórusnak. 
Mit jelent ön számára a zene?

– Ez nagyon érdekes téma, mert én nem zenész 
családba születtem. A szüleim pedagógusok, ráadá-
sul édesanyám tanítónő, édesapám meg matematika, 
fizika, kémia tanár volt. A nagyszüleim pedig gazdál-
kodóként éltek. Sok időt is töltöttem kint tanyákon, 
földeken, állatok között. De anyukámnak voltak olyan 
elvárásai például, hogy operába kell járni, vagy zenét, 
illetve nyelvet kell tanulni. Ezek pedig akkor nem vol-
tak általános dolgok, így annál érdekesebb kívánal-
mak voltak. Emlékszem, alsó tagozatos koromtól 
bérletünk volt, és rendszeresen jártunk Ceglédről a 
budapesti Operába, ami nagyon tetszett. Lenyűgö-
zött, a mai napig megvannak az operakalauzok. Jár-
tunk tehát a bátyámmal zeneiskolába, de nem 
ké szültünk zenésznek. Szerettem énekelni, népdalo-
kat, iskolai énekeket, szükségszerűen mozgalmi da
lokat. Forogtak bakelit lemezek, mindenféle zenék 
szól tak körülöttem. Egyedül a magyar nóták nem 
vonzottak, bár a nagymamám állandóan azt hallgat-
ta. Rajongtam az operazenéért, de azt elég hamar föl-
mértem, hogy én erre a szintű zenélésre nem leszek 
képes, és nem csak a belső korlátaim miatt. Talán 
azért is, mert hozzánk, a ceglédi zeneiskolába több-
nyire Budapestről jöttek fiatal, végzett tanárok,  
és láttam, hallottam, ki hol tart, milyen kapcsolatai 
vannak. 

– Mi érdekelte más, a zenén kívül?
– Az hamar kiderült, hogy a szereplés is vonzott, 

versenyezni is szerettem. Viszont a gyakorlást nem 
kedveltem, ezért sem készültem zenei pályára. De na-
gyon érdekelt a történelem, földrajz, régészet, és mi-
vel nem is nagyon volt másra rálátásom, leginkább a 
tanári pályát tudtam elképzelni magamnak. Láttam a 
szüleimet, és azt, hogy bizony bőven vannak olyan 
foglalkozások, ahol nincs nyári szünet. A szüleim a fel-
menőik származása miatti meghurcoltatások ellené-
re ismertek, köztiszteletben állóak voltak. Nagyon 
sokan szerették őket a városban. Ez tetszett, aztán az 
érettségihez közeledve gondoltam, hogy megpróbá-
lom a történelem–földrajz szakot.

Osztálykirándulásra jöttünk Debrecenbe, és ter-
mészetesen megnéztük az egyetem épületét is, amely 
rabul ejtett. Akkor született meg bennem az érzés, 
hogy itt akarok tanulni, nekem itt dolgom van. Első 
körben azonban óriási kudarc ért. Mert bár maximális 
pontszámot hoztam magammal a felvételire a gimná-
ziumból és maximális pontszámot szereztem a szóbe-
lin és írásbelin, mégis elutasítottak. Tíz helyre több 
mint százan jelentkeztek, mégis nagyon magabiztos 
voltam, hittem benne, hogy fölvesznek. Otthon vár-
tam az értesítést, és amikor megkaptam az elutasí-
tást, teljesen ledöbbentem. A szüleim különösebben 
nem csodálkoztak ezen, de én nagyon fel voltam há-
borodva. Fölültem a vonatra, eljöttem Debrecenbe, 
és berontottam a tanulmányi osztályra: Mi az, hogy 
engem nem vettek fel a maximális 20 pontom ellené-
re? Erre közölték velem, hogy van 24 meg 27 pontos is. 
Hát az, hogy lehet? – értetlenkedtem, mire elmond-
ták, hogy ha valakinek az édesanyja szocialista kultú-
ráért kitüntetett, vagy a nagypapa partizán volt, az 
egyik három, a másik talán négy plusz pont. Akkor 
rettenetesen összetörtem. Nem tudtam, hogy mi lesz, 
úgy kóvályogtam heteken keresztül, mint egy félha-
lott. Szerencsémre nyár végén összetalálkoztam egy 
zenetanárommal, akinek elmeséltem, hogy mi tör-
tént. A beszélgetés végén a tanárnő meghívott a Ko-
dály Kórusba egy meghallgatásra, és megfeleltem. 
Akkor Gulyás György volt a kórusvezető. Aztán a fellé-
pések, turnék során megerősödött bennem, hogy ez 
egy jó világ, bár nem az operaéneklés csúcsa, de még-
is szép és jó. Aztán már tudtam, hogy ebből zenei pá-
lya lesz. Meg kell jegyeznem, hogy a mai fiatalok a 
kórusban hihetetlen zenei képzettséggel rendelkez-
nek az akkoriakhoz képest.

– Végül is a pécsi tanárképzőn végzett magyarének 
szakos tanárként. Ez honnan jött?
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– Menet közben azért láttam, éreztem, hogy az 

éneklés egy dolog, de hát csak érettségim van, és bár-
mi történhet. Elbocsátanak, tönkre megy a hangom. 
Vagyis, kell egy diploma. A tanárképzőt éreztem reá-
lisnak az adott körülmények között. És a pécsi közeg 
a hitélet és a család szempontjából is meghatározó 
volt számomra. Ott ismertem meg a feleségemet, aki-
nek a családja templomba járó volt, természetesen 
működött számukra ez az élet. Amikor – például – túl 
voltunk egy vizsgán, nem rohantunk örömünkben bu-
lizni egyet, hanem fogtuk egymás kezét, és bemen-
tünk egy templomba. De a Kodály Kórusban is olyan 
emberek vettek körül, akiknek hatására folyamato-
san erősödött bennem a hit.

– Aktív tagja a Szent Anna Székesegyház közösségé
nek, régóta tagja a képviselőtestületnek is. 

– 1993ban kaptam az első képviselőtestületi meg-
bízásomat. Abban az időben ismerkedtem meg Do-
bos Mihállyal, a templom kántorával, akivel egy 
beszélgetés során azt határoztuk el, hogy létre hozunk 
egy „profi” kórust. Elkezdtem, elkezdtük a szervezé-
sét, aztán rövid idő után ő ajánlott a kép viselő
testületbe. Fantasztikus vezetője volt a testületnek 
Keresztesné dr. Várhelyi Ilona. Az ő lenyűgöző minő-
ségű munkájához illeszkedve úgy gondoltam, a temp-
lom zenei életéhez tudok leginkább hozzátenni. 
Ab ban az időben alakítottuk újjá a Szent László Kó-
rust, ami egyébként már több mint száz éves. (Alapít-
va: 1899ben.)

– Igen jelentős rendezvényei voltak a jubileumi év
nek a hangversenyek.

– A templom zenei életéhez tartozik, hogy sok év-
vel ezelőtt létrehoztuk a Jubilate Alapítványt. Nagy-
részt ennek köszönhető, hogy igen magas színvonalon 
tudtuk megszervezni a tavalyi zenei évet. De a ren-
dezvények várható sikeréhez azért konkrétan meg 
kellett fogalmaznom írásban, hogy a 300 éves évfor-
duló egyértelműen a Szent Anna templomhoz kap-
csolódik a városon belül, amiért kiemelt helyszínként 
kezelendő. A templom, mint szakrális tér, legméltób-
ban egyházzenei programokkal tölthető meg, éves 
zenei program pedig akkor értelmezhető, ha az év fo-
lyamán legalább havi rendszerességgel egyegy zenei 
program a jubileum jegyében valósul meg. A költség-
vetést pedig úgy kell kalkulálni, hogy az ne terhelje  
irreális mértékben egyik támogató pénzügyi lehető-
ségeit sem, vagyis vállalható keretek között kell mo-
zognia.

Nos, utólag büszkék lehetünk a jubileumi év tizen-
öt koncertjére, bevetettük az erkölcsi tőkénket is, 
aminek köszönhetően gyakorlatilag minden meghí-
vott művész ingyen jött megörvendeztetni a közönsé-
get. Ezzel kapcsolatban, nagyon büszke vagyok a Pro 

Communitate Christiana kitüntetésemre, amelyet Bo-
sák Nándor püspök atyától kaptam az emlékév érté-
kelése után. Összefoglalásként pedig mondhatom: 
méltó módon, zenével dicsértük az Istent.

A családról
Zsengellér Tibor nem kapott vallásos nevelést, Ceglé-
den akkor elképzelhetetlen volt a templomba járás. 
Persze, amikor Budapesten jártak, mindig bementek 
egyegy templomba. Az édesapja pap szeretett volna 
lenni, már reverendában járó kispap is volt, amikor 
római katolikusként végül a papi hivatás helyett in-
kább a későbbi feleségét választotta, és a tanári mun-
ka mellett döntött. 

A nagymama viszont tanította a két unokát imád-
kozni, és szorgalmasan olvasta a bibliai történeteket.

Tibor 20 évesen vette feleségül Varga Valériát. Há-
zasságukból két gyermek született: Júlia és Szabolcs. 
Egy unokájuk van: Anna Villő.

Ő maga apaként soha nem erőltette gyerekeire a 
vallásos életet, tudja, hogy kimaradnak misék a fiata-
lok zsúfolt életvitele miatt, de a vasárnaponkénti 
ebédnél mindig imádkoznak az asztalnál, és biztosan 
hiszi, hogy megérnek majd arra az érzésre, tudatra, 
hogy nem fordulhatunk máshoz, ha baj van, csak az 
Atyához. Mint vallja, a hitet nem csak szónoklással le-
het megélni.

Barna Attila

Németi Péter (vőm), NémetiZsengellér Júlia (lányom), 
előttük: Németi Anna Villő (unokám), Zsengellér Tibor – 
Zsengellérné Varga Valéria (feleségem), Zsengellér 
Szabolcs (fiam), Tagyi Nóra (a fiam menyasszonya)
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Anyák napjára…

A mikor témát kerestem, hogy melyik gondolato-
mat osszam meg az olvasókkal nagy kérdőjel 
előtt álltam. Számba vettem, hogy a Figyelő 

Pünkösdkor jelenik meg, amely ugye a Szentlélek el-
jövetelének az ünnepe. De erről az ünnepről már 
olyan sokan és sokszor írtak, ezért ezt a gondolatot 
elvetettem. Egyébként is úgy vélem, hogy kinekkinek 
egyénileg kell végig vezetni magában, hogy mit is je-
lent számára ez az ünnep.

Aztán eszembe jutott, hogy az idén nem sokkal 
Pünkösd ünnepe előtt volt „Anyák Napja”. Mit is jelent 
anyának lenni, milyen érzés csodálatos, vagy fájdal-
mas? Mit éreztél, amikor közölték Veled, hogy anya le-
szel, vagy éppen azt, hogy semmi reményed arra, 
hogy természetes úton anyává válj.

Az „Anya” fogalmát többen meghatározták a Bánk 
József könyvében többek között az alábbi meghatá-
rozásokat találjuk:

„A jó Isten nem tudott mindenütt ott lenni, ezért te
remtette az édesanyákat.” (Wallace)

„Édesanyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok.” 
(Szent Ágoston)

„A remények minden boldogságát, az aggodalmak 
minden kínjait csak az anyaszív ismerheti meg egé
szen.” (Eötvös)

„Minden szeretetek között az anyai a legnagyobb, 
mert azonnal kész a halálra menni a gyermekéért.” 
(Gárdonyi)

„Amióta Krisztus Szűz Máriát egyszer is édesanyám
nak szólította, azóta megszentelt lett az édesanyák 
neve. Amióta az első evangélium legelején ez áll: «Má
ria, akitől született Jézus, kit Krisztusnak hívnak…» (Mt 
1, 16) – azóta az anyaság maga evangéliummá, boldog 
üzenetté vált.” (Flaulhaber bíboros)

„Húsz férfi összefogva sem bírna el annyi terhet, mint 
amennyit gyermekeiért egy anya egymaga elbír.”  
(Goethe)

„Mindenható Isten! Milyen szálakból szőtted az anyai 
szívet, mely – ha rossz a fia – képes megszakadni a fáj
dalomtól! Arra azonban nem képes, hogy a legrosszab
bat is ne szeresse…” (Barteux püspök)

Anyák napja táján általában kétféleképen szokták 
ábrázolni az édesanyákat. Vagy szépnek és fiatalnak, 
gyermekét szoptató édesanyát Madonnaként, vagy 
fáradt arcú, eres kezű, a dologban, a munkában és az 
életben megfáradt anyaként. E kép között pedig egy 
egész élet telik el.

A nőkben az anyaság utáni vágy egyike a legerő-
sebb érzelmeknek. Ezt az érzést csak az ismeri igazán, 
akinek sokáig, vagy egyáltalán nem lehetett gyermeke. 

A szülés misztériumát azonban nem mindenkinek 
adatott meg átélni. Tapasztaltam sajnos, van olyan is, 
akinek megadatott, mégis méltatlanná vált rá, hogy 
anyának nevezzék, mint az olyanok, akik a szülést kö-
vetően a kórházban hagyják gyermeküket, vagy a leg-
rosszabb esetben a kukában hagyják a sorsára. Hogy 
ezeknek az asszonyoknak mi motiválja a cselekede
teiket nem tudtam a mai napig sem megfejteni. De a 
lelkem mélyén azoknak, akik a kórházban „felejtik” a 
gyermekeiket mégis hálás vagyok, hiszen ezen körül-
ménynél fogva tudtam én is anyává válni.

Úgy vélem vajúdni, fájdalmat legyűrni, szülni  
biztosan nem könnyű, de azt szokták mondani ez „fe-
lejtős fájdalom”. Ennél sokkal nehezebb – hiszen 
meg tapasztaltam – a gyermekek melletti éjszakai vir-
rasztás, amikor beteg, vagy az orvosi rendelőkben 
való ücsörgés, a huszonötödik mese elmondása, a 
szorzótábla gyakorlása, az ezredik kérdés megvála-
szolása, a kamasz lelkének megértése, ez mind folya-
matos készenlétet és figyelmet igényel. Erre már úgy 
vélem kevesebben alkalmasak.

Ezért aztán tapasztaltam vannak olyan anyák is, 
akik a szeretetüket megváltják újabb és újabb játék és 
ruha megvásárlásával, zsebpénz növeléssel. De saj-
nos vannak olyanok is, akik oda sem figyelnek a gyer-
mekeikre, mert nem akarnak gondot csinálni belőlük, 
az ilyeneket csak sajnálni tudom, mivel nem érzik át 
azt az érzést, amikor a nagy kamasz nyakli fia csak 
úgy spontán átöleli a nyakát és azt mondja „anyám, 
hogy te milyen cuki vagy” – ettől el lehet olvadni. 
Vagy mikor a lányai odamennek hozzá az ügyes bajos 
gondjaikkal tanácsot kérni, azzal, hogy „azért fordu-
lunk hozzád, mert Te olyan jó gondolatokat tudsz 
adni nekünk.”

Ahhoz, hogy az anyaság érzését átéljük, és meg-
értsük ehhez Pál apostol leveleinek az olvasása is sok 
segítséget adhat. Ugyanis ezekben a levelekben talál-
juk meg a szeretet és a szenvedés kapcsolatát. Mély 
igazság az is, hogy minél jobban megszenvedek vala-
miért vagy valakiért, annál jobban szeretem. Ezért 
valóban a szeretet törődéssel, vajúdással kezdődik. 
Hiszen Jézus is belehalt a mi születésünkbe.

Ezért kell megtanulni jól szeretni a gyermekeinket. 
Ugyanis a szeretet az, ami nélkül nem tud megélni a 
gyermek, ám a túlzásba vitt szeretettel meg is lehet 
Őt fojtani. Szeretet nélkül nagyon nehezen lehet 
egészségesen fejlődni. Ez a legnagyobb probléma a 
csecsemőotthonokban felnövő gyermekekkel. Hiába 
kapnak meg mindent, ami a testi fejlődésükhöz elen-
gedhetetlen: tápláló egészséges ételeket, tiszta ruhát, 
meleg szobát, bármit – de mégis megérzik egy életen 
át az anyai érzés és érintés hiányát.

Nem tudom, hogy ma hogy van, de amikor mi 
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örökbe fogadtuk a gyermekeinket akkor nagyon sok 
volt az állami gondozottak száma, de kevés volt az 
örökbe fogadható gyermek. Ma is sok pár marad gyer-
mektelen és sóvárog a család után. De nem mernek 
örökbe fogadásra vállalkozni. Tamáskodnak, ki tudja, 
mit hordoz a génjeiben? Nem bírnám elviselni, hogy a 
más gyermekét neveljem! Miért? A saját gyermek 
mindig tökéletesre sikerül? Higgyék el hallatlan nagy 
ajándék a gyermek, de azt is tudomásul kell venni, 
hogy csak kölcsönkapott ajándék akár saját, akár 
örökbefogadott. Vagy így, vagy úgy de mi „öregek” 
egyszer csak egyedül maradunk és az ajándékba ka-
pott gyermeket tovább kell adni az embereknek, vagy 
az Istennek.

Higgyék el nekem, nem csak az anya aki szül, ha-
nem mindenki, akinek anyaszíve van. Erre talán leg-
jobb példa Böjte Csaba atya, akinek ma már közel 
5.000 gyermeke van. Neki igazán anyaszívet adott az 
Isten.

Nagyon nehéz feladat, de gyönyörű dolog anyá-
nak lenni. Ezért így anyák napja tájékán fejet hajtok 
minden édesanya előtt. Nehéz volt elfogadni, hogy 
nem tudok szülni, ezért természetes úton nem válhat-
tam anyává, de a nehézségek ellenére ma is hálát 
adok az Istennek, hogy hozzásegített az örökbefoga-
dás gondolatának elfogadásához és ezzel hozzásegí-
tett, hogy én is megélhessem, az „ANYASÁGOT”. 
Visszagondolva az életemre Gyökössy Endre szavai 
jutnak az eszembe: „Fiam viselheted a sorsodat úgy, 
mint egy púpot, de akkor összeroskadsz. Vagy úgy mint 
a keresztet, és akkor ember leszel. Mire megfehéredsz 
rá jössz, nem te hordozod a keresztet, hanem az hordoz 
téged. Sok választás nincs. A púp roskaszt. A kereszt 
ma is és mindörökké szárnyakat ad. Lehet, hogy a ha
jad megfehéredett, de tudsz még, vagy már mosolyog
ni a keresztedről, vagy már a kereszted alatt is.”

Ez az anyaság!
Csicsovszkiné Dr. Szilassy Emília

Vendégünk volt Zatykó 
László ferences testvér

Elfogadva prépostplébános urunk felkérését, az 

idei nagyböjti lelkigyakorlaton (március 20 –22.) 

Fr. Zatykó László OFM szentbeszédei segítettek 

felkészíteni szívünketlelkünket a húsvéti öröm 

befogadására.

– Puskely Mária írja, hogy a szerzetesi élet „vértelen 
vértanúság”, maga „a szeretet misztériuma”. „ A szerze
tes, megtapasztalva Isten megelőző „örök szeretetét”, 
beleszeret Istenbe, s szabad elhatározással hagyja, 
hogy Jézus megbűvölje”. László atyát, aki Budapesten 
született és nevelkedett a legkeményebb RákosiKádár 
korszak idején, mikor „bűvölte el Jézus?” Hogyan lett 
ferences barát?

– Budapest–Pasaréten születtem, igen közel az ot-
tani ferences kolostorhoz. A ferencesek otthona a 
családunk otthona is volt, de a ferencesek is otthon 
érezték magukat nálunk. A rend elnevezése: Kisebb 
Testvérek Rendje. A családban az ötödik, a legkisebb 
testvér voltam. Édesapámat és a bátyámat is – aki 
édesanyám betegsége idején dajkált, istápolt, ké-
sőbb ő kísért el a novíciába – Ferencnek hívták. Ott-

hon ferences módon a gondviselésben bízó, tisztes, 
dolgos és boldog szegénységben éltünk. Négy éves 
koromtól ministráltam. Belenőttem a Kisebb Testvé-
rek Rendjébe, ahová 1966ban jelentkeztem. Elvégez-
tem a Ferences Hittudományi Főiskolát, majd az ELTE 
magyarorosz szakát. Életem nagy részében tanítot-
tam, tizenhárom évet a szentendrei, majd egy évet az 
esztergomi gimnáziumunkban. Több mint negyed 
szá zadon át a rend növendékeinek voltam a nevelője, 
magisztere.  Jelenleg a szegedi kolostorban lakom, és 
ott segítek a lelkipásztori munkában. 

– Úgy tudom, a Magyarok Nagyasszonya Rendtarto
mány „ Az igazságosság, béke és a teremtés megőrzé
sé”nek provinciai titkára, a szegedi Szent Klára, a 
kiskőrösi Szent Pio és Boldog Kalkuttai Teréz Anya vilá
gi közösségek, a Ferences Betegápoló Nővérek lelki  
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asszisztense is. Mindezek a megbízatások számos fela
datot rónak az atyára. 

– Mindannyiunknak a fő feladataink mellett szá-
mos más kötelezettsége is van. Például negyven éven 
át a szombat délutánjaim az óvódásoké és a szüleiké 
volt, nekik miséztem, prédikáltam, velük foglalkoz-
tam. Fontosnak tartottam, mert meghatározóak a 
kisgyermekkorban szerzett benyomások. Aki kisgye-
rekként otthon érzi magát a szentmisén, az később, 
ha egy időre, lehet, eleltávolodik a templomtól, mint 
a tékozló fiú az atyai háztól, vissza fog térni. Szüksé-
gem is volt a kicsikre, a gyerekek világa aranybánya, 
rengeteget lehet tőlük tanulni.

– Mit tanulhat egy felnőtt pap egy óvodástól?
– Komolyan is, meg tréfásan is szólva, magát a li-

turgiát. Bevezetnek „a liturgia szellemébe”. A liturgia 
megéléséhez kell a játszani tudás, a szolgálatkészség 
és a szemlélődés. Ezekben a gyerekek nagymesterek. 
József Attila írja, hogy „félek a játszani nem tudó em-
berektől”. Félek a misét csak „hallgató”, de a szent já-
tékból, a liturgiából magukat kizáró, hidegrideg, 
néma, zárt szájúszívű „bálványoktól”. A játék nem já-
ték, mert – ahogy Ratzinger A liturgia szelleme című 
művében írja – „a játék – mondhatni – egy másik világ, 
a szabadság egy olyan oázisa, melyben egy pillanatra 
szabadon engedhetjük áradni a létezést”.  A színek, a 
ruhák, a lobogó gyertyák, a szobrok és a képek, az 
ének, a tömjén füstje és illata, a mozdulatok, a szol
gálatok és feladatok szabályos rendje megfelel a 
gyermek világának. Néha „rendetlenkedéseivel” ki-
követeli, hogy vonjuk be őt jobban a szent játékba, 
aprócska szolgálatokba. A gyerek szemlélődő. Egy 
három éves kislány ült az ölemben egy nagy akácfa 

ággal. Egyenként végigsimította a leveleket, és mind-
egyiknél halkan súgta: szép. A kicsi gyerekekhez al-
kalmazkodni kell. Ha járnivaló kedve van, akkor 
bátran induljon meg vele a „körmenet”, ha levegőre 
van szüksége, akkor egy időre vigyük ki. Az óvódások 
szentmiséjén mód van rá, hogy megszólaltassuk őket 
az evangéliumról. Ha megérint bennünket az evangé-
lium, és megérint bennünket a kicsik világa, akkor 
úgy tudunk kérdezni, hogy a válaszaik mélyebb felis-
merésre vezethetnek. 

– Jó pedagógus László atya. 
– Nem tudom. A tanítás, a nevelés nagy kaland.  

Az összeegyeztethetetlent kell összeegyeztetni: az 
igazságosságot az irgalommal, a kellemeset a hasz-
nossal. Vannak esetek, amikor sikerül. 

– Meséljen el egyet!
– Az igazgató sokallta, hogy oroszból egy évfolyam-

ban tízegynéhány gyerek állt bukásra. Próbált jobb 
belátásra bírni. Gondoljam meg, mert a nyaram bán-
ja. Nekem kell majd felkészíteni őket a pótvizsgára. 
Tudomásul vettem. A bizonyítványosztás után össze-
gyűjtöttem a szerencsétlen „bukottakat”. Ezt mond-
tam a gyerekeknek: nem kell egész nyáron oroszt 
tanulniuk, majd az utolsó két hétben felkészülünk 
együtt. De ez egész napos elfoglaltság lesz. Hozzanak 
magukkal könyvet, füzetet és fürdőruhát. A gyerekek 
elsőre arra gondoltak, hogy a fürdőruha azért kell, 
mert majd jól meg fogom őket izzasztani. Kinézték 
belőlem. Nem tudták elképzelni az elképzelhetetlent. 
Két héten át minden nap csupán csak nyolctól tizen-
kettőig oroszoztunk. Átvettük az anyagot az ő tempó-
juk szerint. Szépen behozták a lemaradásukat. Aztán 
megebédeltünk, s vállunkra vettük az iskola kajakjait. 
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LELKIGyAKoRLAt
Le a Dunára! Estig kajakoztunk, játszottunk, füröd-
tünk, majd vissza. A pótvizsgán az igazgató azon „ve-
szekedett”, hogy nem lehet a bukottaknak jeleseket 
adni. A gyerekek meg kérték, hogy jövőre is buktas-
sam meg őket, mert ez így olyan jó volt.

– Szóljon, kérem, missziós tevékenységéről!
– A szovjet éra alatt sikerült a papságot Kárpátalján 

szinte teljesen kigyomlálni. Gorbacsov „uralkodása” 
alatt, a ferences bíborosnak, Paskai Lászlónak nagy 
diplomáciai bravúrral, szorosan együttműködve a 
gondviselő Jóistennel és leküzdve a szovjet hatósá-
gok kicsinyes aljaskodásait, sikerült elérnie, hogy öt 
magyarországi pap kimehessen újraéleszteni a kár-
pátaljai hitéletet. Egy jezsuita, egy domonkos és há-
rom ferences alkotta a missziós stábot. Mi, ferencesek, 
kiválasztottuk a legelesettebb közösséget, a nagy-
szőlősieket, és ott vertünk tanyát. Egy kedélyes vá-
lyogházat kaptunk udvari árnyékszékkel. Az állapotok 
siralmasak voltak. A román kori gyönyörű templomu-
kat az állam elrabolta, (bőrraktárnak kellett), s van-
dál dühvel pusztították, ahol csak érték. A temetőben 
jöttek össze télen, nyáron pap nélküli liturgiára. In-
nen, Nagyszőlősről láttuk el a száz kilométeren belül 
található városokat, falvakat. Enyém volt Nagyszőlős 
és Újlak. Ott történt, hogy az első vasárnapi szentmi-
se után odajöttek hozzám mind a hívek, nyolc fekete 
ruhás öreg nénike, és azt kérdezték, hogy mikor lesz-
nek a gyerekek, a fiatalok hittanórái. Majd, ha lesznek 
gyerekek, fiatalok megmondom. A következő vasár-
nap a templom felét megtöltötték a gyerekek, a fiata-
lok, a másik felét pedig a szüleik. Nem én voltam a 
misszionárius, hanem az a nyolc öregasszony. Nekem 
már csak arra kellett ügyelnem, hogy megtartsam 
ezeket a gyerekeket. Lefújtuk a hamut a parázsról, és 
az lángra lobbant. Most, hogy huszonöt év után visz-
szamentem egy kicsit ünnepelni és „nagyot” hálát 
adni, a huszonöt évvel ezelőtti ministránsgárda gyer-
mekei ministráltak.

– A ferences atyák gyakran tartanak lelkigyakorlato
kat. Például Tiszaszigeten katolikus pedagógusoknak 
adott elő László atya. Mi volt a téma, és milyen ered
ménnyel járt az előadás? 

– Tiszaszigeten egy lelki napot tartottam. Ezt a cí-
met adtam: Jézusnál hospitálok. Jézustól érdemes ta-
nítani tanulni. Ő maga a tanítást jelölte meg legfőbb 
küldetésének, és a rabbi, a tanító megszólítást fogad-
ta el. Nem óraadó tanár volt, hanem életadó, példát 
adó. Azt elemeztem, hogy milyen is a jézusi módszer-
tan. Arról akartam meggyőzni a tanárokat, hogy eb-
ben a módszertani nagy „kavarban” az Ő tanítási 
módját érdemes követniük, és hogy önbecsülésük ne 
a társadalmi megbecsülés függvénye legyen. Ezt Jé-
zus sem kapta meg, (hacsak nem a golgotai kitünte-

tést: a „nagy keresztrendet a szögekkel”). Az a tanárok 
kitüntetése, hogy a hivatásuk jézusi. 

– Írások, tudományos értékű publikációk is fűződnek 
László atya nevéhez. Különös szeretettel foglalkozott 
Szent Ferenc Naphimnusz (pontos fordításban: Cantico 
di frate Sole=Naptestvér éneke) néven ismert írásával, 
mai irodalmunkra gyakorolt hatásával, időszerűségé
vel.

– Aligha lehet ennek a műnek az időszerűségét és 
nagyszerűségét jobban igazolni annál, hogy csaknem 
nyolcszáz évvel a mű születése után, Ferenc pápa az 
apostoli buzdítását a Naphimnusz visszavisszatérő 
dicsőítő szavaival indítja: Laodato sí – Áldott légy! Az 
enciklikában fejezetről fejezetre idézi a Teremtmé-
nyek dicséretét, nem kevesebbet állítva ezzel, hogy 
az iszonyatos ökológiai katasztrófát az emberiség 
csak e Szent Ferenci lelkülettel kerülheti el. A mene-
külési útvonal: az egyszerűség útja. A Naphimnusz stí-
lusa: sermo humilis – alázatos beszéd. A stílus maga 
az ember. Az alázatos ember azt tartja méltóságának, 
hogy „grande humilitate” – királyi alázattal szolgál-
hatja a Legfölségesebbet. Ő nem pusztító zsarnoka a 
teremtményeknek, hanem testvére. Csak ő képes a 
Teremtő gyermekeként, kreatív munkásaként, a te-
remtményben a Teremtőt csodáló szeretettel őrizni, 
és gondozni a rábízott világot.

– Öröm. Mi az igazi öröm? címen László atyának van 
egy szép tanulmánya. Megosztaná velünk ennek né
hány gondolatát?

– Dsida Jenő (1907–1938) és Pilinszky János (1921–
1981) – nyilván egymástól függetlenül – ugyanarra a 
következtetésre jutnak: Szent Ferenc derűjének, örö-
mének titka a lemondás.  „Nincs semmije, de övé az 
egész kitárt, napsugaras szabad világ, és övé az Isten. 
Ő a tökéletes, legteljesebb lemondás, és ugyanakkor 
ő a legtökéletesebb boldogság” – mondja Dsida.  Pi-
linszky hasonló felismerésre jut: „mikor Szent Ferenc 
elvetette földi javait, lemondásában egy sokkal na-
gyobb és határtalanabb vágyakozás és gazdagság 
megszületését szemlélhetjük. Élete és szentsége a 
példa rá, hogy csak az olyan szív, mint az övé, képes 
beöltözni a mindenség örömébe, érezheti testvéré-
nek a napot, szelet, csillagokat (…), s pillanthatja meg 
egyedül a mindenség szépségét, mely mármár az 
örökkévalósággal rokon. Szent Ferenc öröme a kincs-
re lelt, s a kincsért lemondó ember öröme. Jézus a 
kincs, az ő szeretete, mely kereszthordozás nélkül 
nem lehet birtokunk. Hol található meg az igazi öröm? 
«In loco cruciferorum» – a keresztviselés helyén – 
mondja Ferenc. Innen, a tüzes szenvedés éjszakájá-
ból tör fel az üdvösség öröme, Szent Ferenc Nap  
 himnusza”.

Bérces Mária
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HItoKtAtÁS

Kedves gyerekek,  
fiatalok!
Nagy örömet mondok nektek: idén is lesz nyári hitta-
nos tábor. Ha szerettek kirándulni, nagyokat játszani, 
focizni, jókat nevetni, új embereket és helyeket meg-
ismerni, akkor ott a helyetek.

A helyszín: Telkibánya
Időpont: 2016. július 4től 9ig. (hétfőtőlszombatig)
Az ár: kb. 18 000 Ft.

Személyi igazolvány szükséges.

Jelentkezni lehet Zoltán atyánál, illetve a hitoktatók-
nál, személyesen vagy telefonon.

Jelentkezési határidő: 2016. 06. 08.

Tel: 0630 3887015
Email: bancsi.zoltan@gmail.com 

Kérdezzetek, jelentkezzetek bátran! Hívunk és várunk 
benneteket!

A Szervezők

Kedves Szülők és Gyerekek!
E bben az évben a Szent Anna Plébánia nyári nap-

közis tábort szervez óvodások és alsó tagozatos 
gyerekek számára. A tábor időpontja: 2016. június 16. 
és 17., illetve 2016. június 20–24.

A gyerekeket reggel 7.30tól délután 17 óráig várjuk.

Helyszín: A közösségi terem és a Szent József Gimná-
zium

A tábor díja: 1200Ft/nap, mely magában foglalja a 
napi háromszori étkezést és a programok díját is.  

Ha egy családból több gyermek jelentkezik, kedvez-
ményt tudunk biztosítani a díjból.

Jelentkezni minden napra külön lehet.

Bővebb információ Zoltán atyától és Feketéné Nagy 
Magdolnától kérhető. Telefonon: 0630 3887015 és 
0620 3656142 számon. Emailben: bancsi.zoltan@
gmail.com vagy fnmagdi@gmail.com

Szerk.

JELENTKEZÉSI LAP

Szeretnék jelentkezni a nyári táborra:

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iskola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osztály: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szülő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szülő elérhetőségei

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Szülő aláírása

Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntünk, és újabb játékra hívunk ben-
neteket. Előző rejtvényünk helyes megfejtői közül az 
alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Kocsis-Illés Csanád – Szoboszlói Úti Általános Is-
kola 5. osztály, Kiss Panna – Epreskerti Általános 
Iskola 5. osztály

Gratulálunk! Nyereményüket a hittantanáruktól ve-
hetik át!
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Betűkirakó
Az alábbi betűhálóba néhány apostol nevét hiányosan írtuk be. Pótold ki a neveket, és a kiemelt 
oszlopban a Szent lélek egyik ajándékát olvashatod. Ezt kérjük megfejtésként beküldeni 2016. június 15-ig 
a rejtveny.szentanna@gmail.com email címre.
Kellemes időtöltést kívánunk!

T * * * * * *

N Á * * * *

* Á * * * * *

* * R N

* Ö * * * *

T * * * * *

* Á S * * * *

Megfejtés: …………………………………………

Egy kis pünkösdi matematika

Hány ajándéka van a Szentléleknek?
Végezd el a műveleteket!

Megfejtés: …………………………………………
Feketéné Nagy Magdolna

HItoKtAtÁS
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HItoKtAtÁS

Brassói gimnazisták a Svetitsben

A brassói Áprily Lajos Gimnázium és a debreceni 
Svetits Gimnázium már évek óta szoros testvé-
riskolai kapcsolatot ápol, de véleményem sze-

rint, az idei messze felülmúlta az eddigieket.
Erdélyi vendégeink a Határtalanul pályázat kere-

tében 2016. március 07én, hétfőn este érkeztek meg 
iskolánkba. Már első pillantásra feltűnt a jókedvük és 
a nyitottságuk.

Kedd reggel a diákok és a tanárok számára a ká-
polnában mutatták be gimnáziumukat, városukat. 
Rendkívül élvezetes előadások születtek. A két „test-
vérosztály”, a brassói 10. C és a debreceni 11. A egy 
közös osztályfőnöki órán ismerkedett meg. Bepillan-
tást nyerhettünk egy hétköznapi tanítási napjukba, 
hagyományaikba, elfoglaltságaikba. Este egy közös 

„röpimeccsel” zártuk a napot.
Szerda délelőtt a Szent Erzsébet Otthonba láto-

gattunk el, ahol citerakísérettel énekeltünk, verseket 
mondtunk az ott lakó időseknek. Délután játékos for-
mában, kreatív feladatok útján ismertük meg Debre-
cent, majd a Gara Cukrászdába látogattunk el, ahol 

„édes élményekkel” gazdagodva bepillantottunk a 
cukrászok világába.

A csütörtök volt a legmozgalmasabb napunk. 
Hogy a két osztály még jobban összekovácsolódjon, 
hajdúsági néptáncot táncoltunk. Rendkívül szórakoz-
tató és vidám perceket éltünk át együtt.

A Svetitshetek keretében vacsoracsata zajlott is-
kolánkban, ahol közösen készítettük el a vacsorát és 
együtt terítettünk meg a diákoknak, tanároknak egy-
aránt. Vendégeink itt is bemutatták hagyományőrző 
táncaikat, mi, lányok pedig népdalokat énekelve te-
remtettük meg a hangulatot.

Nagyonnagyon élveztük ezt a pár napot. Megis-
merkedtünk a határon túl élő diákok gondolataival, 
szokásaikkal, élményeikkel és egy kicsit a lelkükkel is. 
Nekem legjobban a beszédstílusuk és a nyitottságuk 
tetszett.

Szerintem mindenki számára emlékezetes marad 
ez a különleges pár nap és sohasem felejtjük el, hogy 
bár egy egész határ választ el minket, azért mégis van 
egy közös pontunk: ez pedig a magyarságunk. Már 
alig várom a folytatást!

Hajdú Márta, Svetits Gimnázium, 11. A
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KIRÁNDuLÁS

„Az ember Isten leg-
szebb himnusza”

A Jézus Szíve Templom hívei és vendégei 2016  
április 10én közös délutáni kiránduláson meg-
tekintették Balmazújvárosban a Semsey Kas-

télyban Ritók Lajos festőművész kiállítását.
Rembrandt neve mellett Ritók Lajos festőművész 

neve eltörpültnek tűnhet, de semmi oka a kishitűség-
re. A festőóriás 400 évvel ezelőtt készült művei ma is 
csodálatot keltenek a látogatókban. Ritók Lajos kor-
társ művész, de Leonardo da Vinci és Munkácsy Mi-
hály stílusában fest.

Remekműveket láthatott az odalátogató. Portréi 
kifejezetten idős embereket ábrázolnak. Mögöttük 
ott van az élet. „Még itt, már ott vannak” – fogalmazta 
meg nagyon pontosan Kálmán atya.

A festő stílusa, apró részleteket megjelenítő, na-
gyon mély átérzéssel megfestett remekművek. Fiatal 
kora ellenére, a kezében rejlik minden – hosszú, sú-
lyosan viselt és megélt életek megfestésének a – te-
hetsége.

Aggodalom c. képének keretét székely fafaragó 
mesterrel készítette, aki a Parlament kupolatermén 
is dolgozott. A keret is a fafaragás remekműve. Filozó-
fus c. képét akár a Sixtus kápolnában, Szent Péter, 
vagy Szent József arcaként láthatnánk viszont.

Ritók Lajos festőművész szerénységére utal, nem 
dicsekedett egyáltalán azzal, hogy több mint 27 or-

szágban állított már ki. Most ismét a Párizsi Louvre 
múzeum várja festményeit. S a közeljövőben Japán-
ban egy nagyon híres magyarországi porcelán manu-
faktúrával állít ki közösen.

A művész itt él családjával Debrecenben. Erdélyi 
származású, közöttünk élő, nagyon is mai ember.  
A képei felölelik a múlt a jelen és jövőbeni embert. 
Minket, akik Isten legszebb himnuszai vagyunk.

Reviczky Éva

Dr. Vincze piroska  
emlékezete

Négy éve színpompás őszi napon vettek tőle vég-
búcsút, s az idén virágba borult tavaszban rót-
ták le tiszteletüket a 75 éve született dr. Vincze 

Piroska emléke előtt az általa alapított Wass Albert 
Társaság tagjai. Köszönjük a Társaság örökös elnöké-
nek, hogy Wass Albert személyében egy nagyszerű 
magyart és krisztushívőt hagyott ránk örökül. Mind-
kettőjük emlékét hálával őrizzük.

Szerk.

Következő számunk 2016. szeptember 4én vasárnap jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentet-
ni kívánt cikkeket 2016. augusztus 14ig küldjék el az impresszumban megadott email címek 
egyikére, vagy személyesen adják le a plébá nián. A mellékelt képeket mindig külön fájlban 
kérjük, nem a szövegbe beágyazva!

Lapzárta!
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ÉLET-KÉPEK

Mese? Filozófiai dráma?
Gondolatok a Csongor és tünde margójára

A z elmúlt évbeli kettős évfordulója ellenére is 
méltatlanul keveset emlegettük 2015ben nagy 
nemzeti költőnket, a Szózat alkotóját, Vörös-

marty Mihályt (1800 –1855). Örvendetes, hogy Cson
gor és Tünde című színjátékát (1830/1831) a kö zel   
múltban műsorára tűzte a Csokonai Színház. Mese 
volna, vagy filozófiai mű? Mesei szereplőket (is) fel-
használó, mesei helyzeteket alkalmazó, az élet örök 
nagy kérdéseit, (például a boldogság problematiká-
ját) boncolgató alkotás.

Az egyik kulcsszereplőt színházunk igazgatója, Rá-
ckevei Anna Jászaidíjas, Érdemes Művész alakítja 
(Mirigy). A többi szerepben fiatal vendégművész egye-
temi hallgatók mutatkoztak be szép sikerrel. Hogy 
csak a címszereplőket említsük: Csongor szerepében 
Berettyán Nándort, Tünde szerepében Mikecz Estillát 
láthatjuk. A rendező Debrecen volt diákja, Fige Attila 
művész vendég.

Röviden a témáról.
A nagyvilágot bejárt ifjú hős, Csongor, csalódottan tér 
haza, mert „a dicsőt, az égi szépet” sehol sem találta. 
A szülői kert kopár vidékén „új jelenség, új csoda” tű-
nik elé: egy „tündérfa”. A fa tövéhez van láncolva a 

„gonosz, kaján anyó”: Mirigy, a boszorkány. Mirigy, 
megszabadítása reményében, hosszas mellébeszélés 
után közli az ifjúval, hogy a csodás fát egy tündér ül-
tette, aki éjjelente leszedi az érett gyümölcsöket, 
majd reményvesztetten eltűnik, mert akiért a fát ül-
tette, azzal nem találkozhat.

Mirigy, a megtestesült gonoszság, a gonoszságnak 
is legcsúfabbját teszi: jótevője ellen esküszik bosszút. 
A legkülönbözőbb alkalmakkor és formában akadá-
lyozza a szerelmes Tündét és a rá vágyakozó Cson-
gort, hogy egymásra találjanak. Csongor azonban 
felvállalja a küzdelmet, hogy fáradtságot nem ismer-
ve megtalálja Tündérhont, kedvese lakhelyét. Eköz-
ben segítői is vannak, például a tenyerestalpas, 
örökké éhes és borra szomjas Balga s – részben – az 
ördögfik, akik inkább csintalan manók, (bár emberi 
hibáktól korántsem mentesek) semmint igazán go-
nosz lelkek. Ők „ellenpontozzák” humoros, olykor 
pajzán szavaikkal és tetteikkel a hármas út vándorait: 
a kalmárt, a fejedelmet és a tudóst, (sorrendben): a 
pénz, a hatalom illetve az önmagáért való tudás meg-
testesítőit, akiket később (ugyancsak a hármas útnál) 
mint valóságos emberroncsokat látunk viszont. Tehát 
sem a pénz, sem a hatalom, sem az öncélú tudás nem 

tehet boldoggá. Tündének is van segítője, a talpra-
esett parasztasszony, Ilma, Balga felesége.

Akárcsak a mesében, a „jó” elnyeri jutalmát: Cson-
gor és Tünde egymáséi lesznek. Igaz, ennek ára az, 
hogy Tündét az Éj halhatatlan lényből halandóvá te-
szi. „legyen, mint vágytál, a kis föld hazád, / órákat élj 
a századok helyett, / Rövid gyönyörnek kurta éveit”.

A gonosz Mirigy megbűnhődik. Az „ördögfik egész 
életére „lecövekelik” őt. „Rajta, menjünk, megkötöz
zük, / Hárskötéllel összefűzzük, / Hársfa lyukba cövekel
jük; / Míg világ lesz a világ, Onnan el nem szabadúl” 

– mondják egymás között. Persze azt is hozzáteszik: 
„A tündér ezt látni fogja; / S végtelen jutalmat ád.”

A manókat a Mirigy gonoszságára ráébredő Tünde 
azzal jutalmazza, hogy szolgálatába fogadja őket: se-
gítenek neki Csongorral találkozni.  Balga és Ilma, a 
földi pár is – természetesen – ismét összekerül.

A költő mintha tudatosan talányossá akarná tenni 
az ifjú szerelmesek egymásra találásának helyszínét. 
(Most az eredeti Vörösmarty műre hivatkozom, mert, 
érthető okokból, az előadásban nem lehetett minden 
írói utasítást, sőt egyes nyelvi formákat sem megjele-
níteni.) Nem tudjuk, hogy a záró részben Csongor és 
Tünde a Földön vannake vagy mégis valamilyen „tün-
dérvilágban”. A költői utasítás szerint a földi pár (Bal-
ga és Ilma) „elvonulása” után a tündérfa helyett 
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fényes palota jelenik meg. A Tündét kísérő lefátyolo-
zott leánykák elvonulnak, „azonban az aranyalma hull, 
s messziről imez ének hallatik: Éjfél van, az éj rideg és 
szomorú, / Gyászosra hanyatlik az égi ború: / Jőj kedves 
örülni az éjben velem, / Ébren maga van csak az egy 
szerelem.” 

A harminc éves Vörösmartytól ez a megoldás is 
már előrelépés volt korábbi epikai műveiben ábrázolt 
tragikus szerelemrajzai után, hiszen ekkor lelkében 
maga is reménytelen szerelemmel küszködött. 
(Perczel Adél, azaz Etelka).  Eközben egyre többet fog-
lalkozott a haza sorsával. Ezt el is várta tőle a haza, hi-
szen a Zalán futása című eposza megírása óta (1825) 
nemcsak, hogy hírnevet szerzett itthon, de a nem
zetteremtőnemzetébresztő reformkori magyar iro-
dalom egyik vezéregyénisége lett. Néhány év, és 
1836ban megírja a Szózatot, rendületlen hazafiúi 
helytállásra buzdítva nemzetét.

A történelem (az 1848/49es forradalom és sza-
badságharc, a megtorlások, az önkényuralom) közbe-
szólt az ő életébe is. Remények és kétségbeesések 
között vergődik, keveset ír, de köztük ilyen jelentős 
verseket, mint az Előszó vagy a Vén cigány. A világosi 
fegyverletétel után Vörösmarty úgy látta: 

„Most tél van és csend és hó és halál, / A föld meg
őszült”, „… mint az Isten, / Ki megteremtvén a világot, 
embert, / A félig Istent, félig állatot, / Elborzadott a zor
don mű felett / És bánatában ősz lett az öreg.” (Előszó; 
1850) A Csongor és Tündében pedig az Éj szavai:  

„A por mozogni kezdett, és az állat / s királyi fejjel a lel
kes porond, / Az ember lőn és folytatá faját, / A jámbort, 
csalfát, gyilkost és dicsőt”. 

Térjünk vissza még egy kis időre a színműhöz s a 
„nyelvművész” szerzőhöz.

A Csongor és Tündében már benne rejlik Vörösmar-
ty költői vénájának minden jegye. Sorai hol könnye-
dén szárnyalnak a szerelmes szív szárnyán, hol két 
lábbal a földön járnak, mint paraszti hősei. Hol pajkos 
manóként viháncolnak, hol filozófiai mélységekbe 
merülnek. Ő egyaránt meg tudja énekelni a földöntúli 
boldogságot, és a legfájdalmasabb kétségbeesést. 
Ehhez hajlítja, idomítja, „pengeti” a magyar nyelvet, 
így járulva hozzá nyelvünk igazi modern, nemzeti 
nyelvvé válásához.

A jó színészi alakítások az egyszerű, de ötletes 
dísz letek és egyéb kellékek mellett végig magukkal 
tudták ragadni a közönséget, így bizonyítva, hogy Vö-
rösmartyt ma is érdemes néznie, olvasnia minden 
korosztálynak.

Bérces Mária Klára

Imaszándékok
– Hitüket elhagyó nagyszülőkért imádkozzunk.
– Beteg lányom gyógyulásáért.
– Családom erős hitéért.
– Balázs unokám lelki békéjéért.
– papjaink egészségéért.
– Mária testvérünk gyógyulásáért.
– papjainkért imádkozunk
– Gy. Csaba gyógyulásáért.
– püspök atyáért, papjainkért, az egyházi dolgozókért.
– tisztítótűzben szenvedőkért.
– A békés ünnepért.
– A betegekért, az édesanyák testi és lelki egészségéért.
– Magyarok lelki üdvéért.
– Egy baráti család jövőjéért.
– Márton gyermekünk gyógyulásáért.

Szerk.

A Szent Anna Székes-
egyház hirdetései
1. 2016. május 29-én Úrnapi körmenet a 10 órás 

szent mise után. Szent Anna, Sumen, tímár és Var-
ga utca útvonalon. Kérjük az oltárok készítését.

2. 2016. június 12-én vasárnap este 6 órakor Dr. Lin-
zenbold Levente ezüstmiséje a Szent Anna Székes-
egyházban.

3. 2016. június 16–25-ig gyermektábor szervezése 
helyben.

4. 2016. július 4–11-ig gyermektábori kirándulás telki-
bányára.

5. 2016. július 26-án, kedden este 6 órakor templom-
búcsúi szentmise. Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek 
lesz a vendégünk.

6. 2016. július 31-én 10 órakor Máriapócsi egyházme-
gyei búcsú.

7. 2016. augusztus 10-én este 6 órakor Ebesen Szent 
Lőrinc búcsúi szentmise.

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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Ikonosztázion szentelés a Szent péter és pál 
templomban

Ünnepi Szent Liturgiára gyűltünk össze 2016. áp-
rilis 9én a csapókerti Szent Péter és Pál görög 
katolikus templomban. Kocsis Fülöp érsekmet-

ropolita szentelte fel Monostori Viktória festőnő és 
Gergely József tanár úr, fafaragó mester alkotását.  
A négy alapkép – Szent Miklós, az Istenszülő a kisded 
Jézussal, a tanító Jézus és a templom védőszentje (itt 
Szent Péter és Szent Pál) – már több mint tíz éve elké-
szült, de a teljes képfalra mostanáig kellett várni.

A teljes ikonosztázion felépítése a következő: leg-
alul van a már említett négy alapkép. Ezek között ta-
lálhatók az ajtók: az északi, a déli és középen a királyi 
ajtó. A királyi ajtó két szárnyán az Angyali üdvözlet, az 
ajtó négy sarkán a négy evangélista képe kap helyet. 
A két oldalsó ajtón Szent István diakónus, az első vér-
tanú, illetve Szent Mihály arkangyal ikonjai vannak.

A képfal második szintjén a királyi ajtó felett az 
Utolsó Vacsora látható, tőle balra és jobbra az Egyház 
ünnepei, időrendi sorrendben.

A harmadik szinten az apostolok vannak, középen 
a trónon ülő ítélő Krisztus főpapi ruhában.

A negyedig szinten az ószövetségi szentek, a  
próféták és pátriárkák képei kaptak helyet, mintegy 
körbevéve az ikonfal csúcsán lévő keresztet a megfe-
szített Krisztussal, akinek lábainál Szűz Mária és a 
szeretett tanítvány, Szent János állnak.

A bizánci liturgiában fontos szerepe van a képfal-
nak, amely egyszerre elválaszt és összeköt. Egyrészt 
elválasztja a hajót, a híveket a szentélytől, ahová csak 
a papság és a szent szolgálatban közvetlenül résztve-
vők léphetnek be. Másrészt azonban összeköt, mert 
jelenvalóvá, láthatóvá teszi a mennyet, az üdvözült 
szenteket, a szentek nagy családját, ahová valameny-
nyien törekszünk. Szent Germánosz szerint az iko-
nosztázion szemlélése jelenti: „a külső világ határát, 
ahol a nép tartózkodik, s mutatni azt, ahol a szentek 
szentje kezdődik, ahová csak felemelt lélekkel lehet be
lépni”. (Ivancsó István, Görög katolikus szertartástan, 
Nyíregyháza, 2000, 51.)

Záborszky László
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Előadássorozat az irgalmasság testi és lelki  
cselekedeteiről

A Szentatya által meghirdetett Irgalmasság rend-
kívüli szentéve alkalmából Székesegyházunk-
ban április 1. és május 13. között pénteki 

napokon az esti szentmise után előadássorozat zaj-
lott az irgalmasság testi és lelki cselekedetei téma-
körben. Palánki Ferenc püspök atya mellett két 
nyugalmazott főpásztor: Seregély István ny. egri ér-
sek és Bosák Nándor, korábbi püspök urunk is felvál-
lalta a téma egyegy vonatkozásának kifejtését. Más 
előadók is voltak városunk különböző plébániáiról: 
Tokodi László OP, dr. Krakomperger Zoltán, Reznek 
Ádám, Felföldi László.

Reméljük, a hívek szíve megnyílt a hallottaknak a 
befogadására és követésére. Irgalmasnak lenni em-
bertársainkhoz alapvető keresztényi kötelességünk. 
Hiszen a legszebb példát Isten adta erre, mikor szent 
Fiát irántunk való „megelőlegezett szeretetéből” ne-
künk ajándékozta. Jézus Krisztus pedig maga is gya-
korolta az irgalmasságot, amint azt a Szentírás 
számtalan helye bizonyítja. Ő maga mondta: „Legye
tek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!”  
(Lk 6, 36)

Szerkesztőség
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tavasz

Humoros hölgyismerősöm sóhajt: „Rég minden 
könnyebb volt… (mosolyog, magára mutat) én 
is”! Hasonló mókás fordulat akad bőven, az idő 

múlása csupán az emlékek megszépültének kedvez, 
amik visszatükröződő fényében olykor kellemes süt-
kérezni…

Hajdan Húsvétkor mindig (sic!) melegen tűzött a 
nap, rövidnadrágban jártunk, sziromhabokba bom-
lottak bokrok, fák. Ünnepre készületkor az Alföld po-
ros udvarait nem lengte hegyi tarkarét s óceánillat, 
frissen mosott ruha tiszta, jó szaga, meg ibolyáé, já-
cinté, nárciszé, igen. Mondtak locsoló verset, adtak 
saját festésű hímes tojást, fogytakor (mert nem a plá-
zákból vitték szakajtószám) szál virágot, ha az is kiko-
pott, jutott szégyellős „Isten fizesse!”, majd, DVD 
híján, kedélyes beszélgetés. Nem ugrabugrált (Télapó 
átöltöztetéséből lett) „Miki”sapkás nugátnyuszi, (Jú-
dás) pénz csörrenetlen maradt, gyereknek gyűszűnyi 
likőr se járt. Az asztalra csupa házi került: báránysült, 
sonka, kolbász, foszlós bélű kenyérkalács, saláta, 
bor, sütemények. Nota bene, egyáltalán: Húsvétkor 
fiú, legény, férfi kölnivel, vödör vízzel indult, leányka, 
leány, fehérnép locsolkodásra készült. (Mente min-
denhová, ahova várták, nem mente oda, ahol nem, s 
fordítva  ki tudja? E dilemma mi mindenre lehet igaz!)

Nagypéntek búskomorsága, nagyszombat gyer-
tya s tömjénfüstje a templomban rekedt. Fiatal ko-
máival a kórus szűk sarkában szorong ábrándozva 
Balogh Emrike a húsvétvasárnapi nagymisén. A hol-
napot tervezi percrőlpercre meg Arany Márikára gon-
dol. A prédikáció is foszlányokban ér hozzá.  „Nem 
biztos, hogy a hit egy konkrét élmény kapcsán rögtön 
megszületik. A hitnek meg kell érnie. Lényeges, ezt kö
zömbösségből vagy félelemből ne akadályozzuk meg.” 
... „A hit, azaz keresztségünkkel Jézus Krisztusba temet
kezésünk, felszólítást jelent, sok mindenről másképp 
gondolkodjunk, jelentős ügyeinket másképp végezzük, 
mint azok, akik nem e hitből élnek.”… „Halljuk meg Jé
zus hívását: Ha velem haltok, velem is éltek.”… „Mi van 
közelebb hozzám: a kereszt gyötrelme, vagy a húsvéti 
hajnal fényessége?” ... „Mind úton vagyunk. Az ünne
pek s egyéb alkalmak lehetőséget adnak a körbenézés
re. Kit és mit keresünk: Istent, Jézust, önmagunkat, 
hivatásunkat, az egyéni (véges) végtelent a keskeny 
végtelenségben? Nem az a leglényegesebb, hogy kit si
ratunk nagypénteken, hanem, hogy kit keresünk a fel
támadáskor. Ámen.”

Hétfőn kora reggel kezd, számtalan helyre megy, 
sehol se időz: sebtében versel, locsolkodik, választ 
tojást, gyorsan zsebre vágja a pénzt, ha kap. Haza lo-

hol, lepakol, a vásártérre fut. Zene bömböl, körhin
tázók visongnak, a céllövöldénél légpuska kattog. 
Mennyi csecsebecse. Rég kinézte a legszebblegna-
gyobb hajas babát. Le kell, lője, üres kézzel hogyan 
mehetne locsolkodni Márikához? Fizet, lő, fizet, lő… 
na, végre eltalálja a jobb lábat tartó hurkapálcát  a 
baba megroggyan. Fizet, lő, fizet, lő az utolsó fillérig. 
Lázas homlokán jeges verítékpatak, levegőt benn 
tartva céloz, ravaszt húz, talál, a baba bucskázva  
porba hull. Immár az övé! Kézbe veszi, gyönyörködi, 
suttog: „Márikámé!”. Lóbálja, forgatja. Zörög. Vizsgál-
gatja. Jaj, a bal váll alatt rongyolódott a ruhácska… a 
töltény a baba szívét sebezte (Ó, szerelmes Isten!) – 
nem viheti Márikának! Tovabandukol. Keserűen szól: 

„Édesanyám, ni, mit lőttem kegyednek…” Az asszony 
örvend, sose volt ilyenje, pedig mennyire vágyta, akár 
a többi lány, ám nem akadt legény, ki effélét hozna. 
Fia szótlan a kertbe kullog, odvas farönkre ül, órák 
hosszt a napon olvad. Nem megy a lányhoz – setesu-
ta!, még pünkösdi király se lettél Húsvét délután… 

Rá ötven nappal hajnaltájt Böjte Csaba lelkesítő 
gondolatát olvassa a Merjünk hinni és szeretni c. 
könyvből: „Milyen jó lenne megtanulnunk Isten irán-
tunk való végtelen türelmét, amely bizalomból fakad! 
A Mennyei Atya nem teremt selejtet, tudja ezt Jézus 
Krisztus, és ezért a kereszten is az emberekben bízva, 
bocsánatot kér számunkra.” Töpreng, szenved, ráz-
kódik, erőt vesz, kéz tördelve anyja elé áll: „Bánom, 
ne haragudjon, azt a babát…”, „Tudom, Arany Máriká-
nak szántad…”, „Igen. Szedne egy nagy csokor pün-
kösdi rózsát, hadd mennék el ahhoz a lányhoz…”, 

„Vidd a babát is…”, „Á, á, az marad! Lőjön majd a fia, 
mint…” – somolyog.

Nyújtja a virágot: „Márika, néked hoztam piros 
pünkösd napjára…”. „Emrike, az ünnepi misén rám se 
néztél, Húsvétkor hiába vártalak…” Többet a lány 
nem mond, némán, pironkodva, szemlesütve mutat a 
kapuszeglet felé. Pintyőkemadár gyöngyözcsattog, 
társával kergetőzik, méhraj zsong, körül megannyi be 
csuda bujazöld, pajkos szél bodrozbogoz sok színes 
pántlikát a májusfán.

Legény kuporog odvas farönkön, senyvedfony-
nyad a világra millió kacajjal ragyogó, éltető, méz
édes napon. Imént vetette kútba a Megváltó feltá ma 
dása örömekor lőtt hajas babát, s dúdol:

„Szép a tavasz, de szebb a nyár,/ De szép, aki párjá
val jár.” (magyar népdal, Erdély – Kászonvidék).

Dr. Milbik József
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Zarándokút 

A Jézus Szíve templom közössége Szegedi Kál-
mán atya vezetésével, Varga János és Szenes 
József atyák közreműködésével lelki napon  

vehetett részt 2016. február 27én Nyíregyházán, az 
Örökösföldi Isteni Irgalmasság római katolikus temp-
lomban.

Az Isteni Irgalmasság templom Irgalmasság kapu-
ját Palánki Ferenc, DebrecenNyíregyházi megyés 
püspök szentelte és nyitotta meg 2015ben az Örökké 
Szent Szűz Mária ünnepén.

A szép számmal összejött zarándok csoportot kö-
szöntötte Tóth László plébános atya, majd kezdetét 
vette a lelki foglalkozás első része. 

Varga János atya arról beszélt, hogy mennyire fon-
tos a bennünket jóra sarkalló Szentlélekre való ha-
gyatkozás. Mint mondja: ahogyan a jó létezik, mellette 
a gonosz is megpróbál ránk hatni. A gonosz lélek meg-
rontja az embereket. Sok ember sem magának, sem a 
felebarátjának nem tud megbocsátani. Folytatva to-
vább Varga atya gondolatmenetét, úgy véli, sok em-
ber magának Istennek sem tud megbocsátani. Jézus 
azt adja, amit a világ nem tud, teljes lelki megbocsá-
tást. Az Istennel való kiengesztelődés, önmagammal 
való kiengesztelődést is jelent. Próbáljunk kiengesz-
telődni egymással! 

Szenes atya felvetette a mai valóság tényét: zarán-
dokút és turistaút különbségét. Lourdesban a sta-
tisztikák szerint kevesebb a gyógyulás, imádság, böjt, 
szentgyónás, szentáldozás. Miért? Sajnos több a tu-
risták, a látnivalóért odautazók száma, mint az elhi-
vatott és Istenben hívő testvéreink, zarándokok 
létszáma. Azt, hogy a világ nem jó irányba halad, min-
denki látja és tapasztalja. Sokszor templomainkban 
is felütik azok hangjukat, akik útkeresők, akik az ön-
megvalósítás irányát kutatják. Szent Pál apostol Tesz-
szalonikai levelében jelzi előre, hogy Isten meg akarja 
menteni az elkárhozástól az embereket. Nem büntet-
ni, hanem Irgalmas Szívéhez akarja emelni az embe-
reket. Isten gondolatait tovább adni. Oda kellene 
figyelnünk a Szentírásra! Abban több mint 400 alka-
lommal utalva van az Isteni irgalmasság kegyelmére. 
Szenes atya ajándéknak tartja, hogy Rómában jelen 
lehetett Szent Fausztina nővér szentté avatásán. 
(2000ben volt.) Tudjuk, Isten a szentek által üzen, 
mint pl. Szent Fausztina nővér által is. Az ő imája, 
mindannyiunknak útmutatásul szolgálhat: „Jézusom, 
tégy velem, amit csak akarsz. Én mindenhol imádni 
foglak (…)”. Húsvét első vasárnapját Őszentsége el-
nevezte az Isteni Irgalmasság Vasárnapjának. Felhívja 
a figyelmet arra, hogy az ember zarándokként egyfaj-

ta utat tesz meg, amely jelképezi az Életet. Nagyböjti 
idő van. Régen nagyon tartották. Szigorúbb volt. Mi-
ben áll a böjtölés? Istenhez vezeti a bűnöst. Imádság 
és jó cselekedetek által. Böjt, imádság, felebaráti sze-
retet. A félelem rossz tanácsadó. „Ne féljetek, legye-
tek derűsek!” – mondta Szent II. János Pál. 

Mi, szombati zarándokok nagyon gazdag lelki táp-
lálékot kaptunk. Ezen a napon Palánki püspök atya is 
meglátogatott minket. Rövid köszöntője után, tartal-
mas pár mondattal bővítette a megszerzett ismerete-
ket az isteni szeretetről, az irgalmasságról és a 
megtérésről.

 Délután Szentmisén vehettünk részt. Szenes Jó-
zsef atya homíliájában Lukács 13. A megtért fiú ese-
tén keresztül intelmeket intézett hozzánk. Többek 
között azt, hogy segítsünk másoknak, legyünk rész-
véttel mások iránt. Isten kinyilatkoztatja, hogy meg-
bocsátó tud lenni, visszavezeti a bűnöst a bűnbánat 
által a természetfelettibe. Vállára veszi és visszaviszi 
a többi bárányhoz. 

A lelki napunk az Irgalmasság Rózsafüzér imádko-
zásával zárult. 

Köszönet jár Szegedi Kálmán atyának a kiváló 
szervezésért. 

Felhívom a tisztelt testvérek figyelmét, hogy a 
debreceni Szent Anna Székesegyházban is Palánki Fe-
renc püspök atya megnyitotta az Irgalmasság Kapu-
ját. Egyénileg és csoportosan is éljünk a lehetőséggel.

Reviczky Éva
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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, 
17 vecs.

hétfő, kedd, csütörtök 18
szerda, péntek 7.30

szombat 17 utána 17.40 vecs.

Istenszülő Oltalma
főszékesegyház

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
DebrecenJózsa, 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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