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Miért jött Jézus?
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha 
már föllobbanna”. (Lk 12, 49)

A z Úr Jézus többször beszélt arról, hogy miért jött erre a  
világra. Így mondja: azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben. Azért jöttem, hogy örömük legyen és az teljes 

legyen. Azért jöttem, hogy gyógyulást, világosságot, békét hoz-
zak. Mindezek az emberi élethez nélkülözhetetlenek, csak az a 
kérdés, hajlandó-e a mai ember befogadni ezeket. Aki elutasítja 
vagy közömbös ezekkel szemben, az megszenvedi a hiányát 
mind az egyéni életében, mind a kapcsolataiban.

A mindennapokban is emlegetjük, hogy aki közel van a tűzhöz, 
annak ügye hamar megoldódik, neki jut abból, amiből másokat 
kirekesztenek. A tűz itt az említett formában az Isten szereteté-
nek tüze, amelyet Jézus evangéliuma és megváltó kereszthalála 
lobbant lángra a világban. Az atyák szerint maga a Szentlélek ez 
a tűz, hiszen az első Pünkösdkor a tanítványok feje felett tüzes 
lángnyelvek jelentek meg és betöltötte őket a Szentlélek, más 
emberekké lettek. Tanulságos, amit ír Szent János apostol a Jele-
nések könyvében a laodiceai egyházhoz: „Nem vagy se hideg, se 
meleg. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy és 
se hideg se meleg, kivetlek szájamból”. (Jel 3, 14–15)

A Szentírásban is fellelhető, hogy tábortüzet gyújtottak, vir-
rasztottak, örültek és melegedtek. Ha az emberek veszélyben 
voltak, tűzzel hívtak segítséget. Úgy gondolom, hogy a hit tüzét 
éleszteni, táplálni kell, mert az kialszik akár a pislákoló mécses-
ben. A tűz úgy lobog, ahogyan a fával táplálják, az isteni szeretet 
tüze is kívánja az utánpótlást. 

Engedjem, hogy szeressen az Isten. Az Szentírás soraiban a 
bálványokat, a fertőzött dolgokat, az elpusztult állatokat eléget-
ték. Így kell minekünk is hasonlóképpen a szeretet tüzével a szív-
ből kiégetni az önzést, de emellett olyan vágyakat is, amelyek 
nem visznek közelebb az Úrhoz.

A rossz irányba vivő szenvedély tüzét bizony ki kell irtani ma-
gunkból, mert jobb csonkán bemenni Isten országába, mint két 
lábbal a gyehenna tüzére kerülni. Az Úr a választott népet éjjel a 
tűz fényénél óvta és vezette, megnyugtató volt nekik, hogy az Úr 
velük van. A zsoltáros szerint Isten szava olyan, mint a tűz, tisztít, 
gyógyít és erőt ad.

A Szentlélek tüzére van szüksége a mai világnak is, hogy ki-
gyógyuljon a gyűlölet, a harag, a kapzsiság tévelygéséből, mert 
ezáltal jutunk közelebb az Úrhoz, aki azt akarja, hogy a jóban le-
gyünk egyek. 

Ne felejtsük el, amit Szent Ágoston mondott: itt égem Uram 
ezen a világon, csak odaát kímélj. A jézusi tűz az éltető tűz, a tü-
zes tó pedig a második halál és a kárhozat helye.

Kérni kell és munkálkodni, hogy mentsen meg az Úr a pokol 
tüzétől, de munkálkodni kell azon is, hogy a szeretet tüze tisztít-
son meg és éltessen bennünket. 

Orosz Lőrinc prépost-plébánosRaffaello Santi: A szent család báránnyal (részlet)
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„Amoris Laetitia”
Ferenc pápa A családban megélt  
szeretetről kezdetű apostoli buzdítása
1. rész

A házasság válságának számos jele ellenére „a 

család utáni vágy továbbra is eleven és ösztönzi 

az egyházat és a fiatalokat”. 

T anbeli lelkiség és lelkipásztori kérdések elmé-
lyítését folytatta a szinódus. Az egyházban 
szükséges a tanítás és a gyakorlat egysége. 

Megbecsülni a házasság és a család ajándékát. A csa-
lád „nem probléma, hanem lehetőség”. A Bibliában 
végig vonul a család története.

„Lásd meg fiaidnak fiait”. (128. Zsoltár)
Isten képmására teremtette az embert, férfinak és 

nőnek teremtette. (Ter 1, 27) A háromságos Isten sze-
retetközösség, és a család az ő élő tükröződése.

Ahogy Krisztus szerette az egyházat, úgy kell a 
férjnek a feleségét szeretni. Társ kell, mert nem jó az 
embernek egyedül lenni. Elhagyni és ragaszkodni – 
egyesülés és megszületik a gyermek. Termékenység 
és áldás ez. A szülők a ház alapjai, a gyermekek élő kö-
vek. „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fára-
doznak”. A gyerekek a családi élet teljességét jelenítik 
meg. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meg-
hallja szavam és ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, 
vele eszem, ő meg velem”. (Jel 3, 20) A zsoltár ma-
gasztalja a hit családban való hirdetését. A kivonulás 
emlékét ünnepelték „ez miért van? „Aki becsüli any-
ját, az kincset gyűjt magának”. (Sir 3, 3–4) A gyerme-
kek neve a család tulajdona. „Aki olyan lesz, mint a 
gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában”. 
(Mt 18, 3-4) A bűn megjelenésével a férfi és nő kapcso-
lata uralommá vált. A szenvedés és a vér ösvénye a 
Biblia számos lapján végighalad. Káin és Ábel, Izsák 
és Jákob. Dávid családjában is tragédiák sora követ-
kezett be. Jézus is szerény sorsú családban született. 
A munka az emberi élet méltóságának alapvető része. 

A munka biztosítja a társadalom fejlődését. Szent Pál 
kétkezi munkával biztosította önmaga fenntartását – 
sátorkészítő volt. 

„Aki nem akar dolgozni, ne is egyék”. (2 Tessz 3, 18) 
A munkanélküliség megalázó és sértő. Nem szabad a 
természetet kizsákmányolni. Az elsivatagosodás felé 
mutatnak Jézus szavai és példája „Senki sem szeret 
jobban, mint az, aki életét adja barátaiért”. (Jn 15, 13) 
A gyöngédséget a családban kapja és tanulja az ember.

Anya és gyermeke a bensőséges gyöngédség pél-
dája. Minden család előtt ikon kell, hogy legyen a ná-
záreti család. A család java döntő a világ és az egyház 
jövője szempontjából. Az eltúlzott individualizmus 
növekvő veszélyt jelent a mai világban a családok 
számára. Sok minden közrejátszik abban, hogy valaki 
az elköteleződés helyett a magányosság mellett dönt: 
birtoklás, türelmetlenség, élvezetvágy, önzőség. Úgy 
vélem, hogy nem a házasság vagy a család intézmé-
nye van válságban, hanem az ember. Bizalmat kell éb-
reszteni a kegyelem iránt. Lelkiismeretet kell nevelni. 
Az emberek nagyobb része becsüli a tartós családi 
kapcsolatokat. Az egyház teret nyit a szeretet növeke-
désére és a gyermekek nevelésére. Az egyháznak  
Jézus igehirdetését és magatartásmintáit kell világo-
san tükröznie. Érettség és önállóság, bátorság kell a 
házasságra lépéshez. Ha gyengül a hit és a vallás - 
gya korlat, akkor magukra maradnak a felek és a ne-
hézségekkel nehezen boldogulnak. A családnak joga 
van a tisztességes lakásra. Bizonyos országokban sok 
gyermek születik házasságon kívül, lásd: az utcagye-
rekek problémája. Mindemellett a migrációval is 
szembe kell nézni, a családok kényszerű elvándorlá-
sával. Egyes helyeken a keresztények üldözése szinte 
mindig napirenden van.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy kihívás elé állít-
ja a családot a fogyatékkal élő személy is. Ez lehet egy 
család számára ajándék is, ha elfogadják az Istentől, 
mert sok szeretetet kapnak és adnak egymásnak az 
együttélés alatt. Irgalmasság, törékenység. A csalá-
dok többsége megbecsüli az időseket, de veszély fe-
nyegeti őket, hogy tehernek tekintik az elesetteket, 
vagy méltatlanul használják ki az öregségüket. Fenye-
getést jelent számukra az eutanázia, amelyet az egy-
ház egyértelműen ellenez.
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Debreceni Katolikus Figyelő  •  A debreceni Szent Anna Főplébánia értesítője  •  Megjelenik évente négyszer

Im
pr

es
sz

um

105_2016_dec.indd   2 11/23/16   7:23 AM



32016. november 27.

ELMÉLKEDÉS

Néhány kihívás:
1) Nevelői funkció. Fáradt a szülő. Nem szokás a 

közös étkezés, tévé-függő mindenki.
2) Csapás lehet a drogfüggés, alkohol- és játékfüg-

gés, gyökerüket vesztett gyermekek nőnek fel.
3) Hiányzik a családban a kommunikáció.
4) Családi helyzetek nagy változatossága.
5) Házasság előtti együttélés.
6) Sok országban csak az akarat autonómiáját 

hangoztatják. A család ereje azonban abban áll, hogy 
képes szeretni és képes megtanítani szeretni.

7) Szégyenletes erőszak a nőkkel szemben.
8) Az apa távolléte súlyosan kihat a családi életre.
9) Súlyos veszély a gender ideológia, amely tagad-

ja a férfi és nő közötti lényegi különbözőséget és köl-
csönösséget.

Az egyház rávilágít az igazságra és reményt ad.
Jézus helyreállítja és beteljesíti az isteni tervet.

„A házasság az Úr ajándéka”. (1 Kor 7, 7) „A házas-
ságot mindenki tartsa tiszteletben, házaséletetek le-
gyen tiszta”. (Zsid 13, 4)

„Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza”. 
(Mt 16, 9)

A család, a házasság a Szentháromság képmása.
Isten nevet adott Jézusnak, Mária igenjével. A sze-

retet és hűség jelenik meg a názáreti családban.  
„A családi nevelés megtanít természetes funkciókra a 
társadalmi rendben”. (VI. Pál pápa)

A II. Vatikáni Zsinat a szeretetet állította a család 
középpontjába.

A következő lényeges vonatkozás a kölcsönös oda-
adás.

A Humanae Vitae c. pápai enciklika a következőket 
írja: „a hitvesi szeretet és az élet továbbadása között 
belső kapcsolat” van. Ismerjék el a szülők kötelessé-
güket az Isten előtt.

A familiáris consortio lehet a következő állomás, 
miszerint a család az egyház útja.

XVI. Benedek egyik írásában olvasható: „Deus ca-
ritas est. A férfi és nő szeretete csak a megfeszített 
Krisztus szeretetének fényében ragyog”. Isten szere-
tete az emberi szeretet mércéjévé válik.

A következő passzusban a házasság szentségét 
hangsúlyozom. A család Isten képmása. Jézus a há-
zasságot az ő egyháza iránti szeretetének szentségi 
jelévé emelte. A házasság szentsége nem társadalmi 
szokás.

A szentség ajándék a házastársak megszentelésé-
re és üdvösségére. A házasság hivatás, amelyben a 
társak egymásnak hűséget és élet iránti nyitottságot 
ígérnek. Krisztus velük marad és erőt ad nekik ahhoz, 
hogy bocsássanak meg egymásnak, és egymás terhét 
hordozzák. Lényeges az odaadás és elfogadás egy-
más iránt. Mindig kérhetik a Szentlelket segítség-
képpen. A szentség kiszolgáltatója a férfi és a nő.  
A kegyelem egy testté teszi őket. A házasság lényege 
az egység, az életre való nyitottság hűség és felbont-
hatatlanság. Nem szabad kizárni a gyermeknemzés 
lehetőségét sem. A gyermek Isten ajándéka és nem a 
szülők tulajdona. Ha nem lehet gyermek, akkor az 
örökbefogadás lehetősége adott. A család az élet 
szentélye, ahol az élet fakad és gondozzák azt. Kihí-
vást jelent mindkét fél számára a gyermek nevelése, 
azonban ez a szülők joga és kötelessége. Minden csa-
ládban szem előtt kell tartani, hogy az iskola nem he-
lyettesíti a szülőket. Az egyház segíti a tagokat, hiszen 
gyermekeik nevelésével az egyházat építik. Az egyház 
a családok családja. A család érték az egyház számá-
ra, ahol megtanulják a kölcsönös gondoskodást és a 
megbocsátást.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Ferenc pápa apostoli buzdításának befejező részét  
a Debreceni Katolikus Figyelő következő számában 
közöljük.

Szerk.

FERENC PÁPA
A CSALÁDBAN MEGÉLT SZERETETRŐL
KEZDETŰ APOSTOLI BUZDÍTÁSA

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

AMORIS LAETITIA
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Egyházközségi sajtósok találkozója
Nyíregyháza, 2016. szeptember 30 – október 2.

A z idén 15. alkalommal gyűltek össze az egyház-
községi lapok munkatársai (a „sajtóapostolok”), 
hogy – ismereteiket gyarapítva, tapasztalatok-

kal és élményekkel gazdagodva, a bibliai gondolat je-
gyében: „Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; 
ami ezeknél több, a gonosztól van.” (Mt 5, 37) – álljanak 
helyt írásaikkal.

A fenti evangéliumi üzenet megvalósításához nyúj-
tott segítséget számunkra ez a találkozó is, ez volt a 
kérése köszöntő beszédében Szocska A. Ábel OSBM 
(bazilita) szerzetesnek, a Szent Atanáz Görögkatoli-
kus Hittudományi Főiskola tanárának, a Nyíregyházi 
Görögkatolikus Egyházmegye kormányzójának is. (Az 
előadások zömmel ugyanis a főiskolán zajlottak.)

Dr. Véghseő Tamás, a főiskola rektora a görögkato-
likus egyház történetét mutatta be. Kiemelte, hogy 
bár köznyelvileg elfogadható a görögkatolikus szó-
használat, a magyarországi görögkatolikusok pontos 
megnevezése úgy helyes, hogy magyar bizánci szer-
tartású katolikusok, akiknek gyökerei egész a hon-
foglalás előtti korig nyúlnak vissza. A mai nyírségi 
görögkatolikusok az északi részekről, (Munkács, Ung-
vár) kerültek a mai lakhelyükre. (Tudjuk, az a vidék 
Trianon előtt a történelmi Magyarországhoz tarto-
zott.) Viszontagságos történelmük során sokat küz-

döttek például liturgiájuk magyar nyelvűségéért. 
Ennek lehetősége országosan Szent II. János Pál pápa 

„szentesítése” után jött el, az Orientale Lumen (Kelet 
Világossága) c. enciklika megjelenésével (1995). Tíz év - 
vel később, 2015-ben, Ferenc pápa hivatalosan is 

„életre hívta” a Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú 
Egyházat, élén Kocsis Fülöp érsek-metropolitával és 
Debrecen székhellyel. Köszönet görögkatolikus test-
véreinknek a magyar nyelv ügyéért vívott harcukért. 

Örömmel hallgattuk meg valamennyi előadást, pl. 
Szerdahelyi Csongornak, a Ferences Sajtóközpont 
igazgatójának a Milyen a jó cím? c. előadását, vagy 
Nyirán János fődiakónustól A görögkatolikus szertar-
tások sajátosságai-t, avagy Kondás Sándor beszámo-
lóját a görögkatolikus Médiaműhelyről. Figyelemmel 
kísértük Zadubenszi Norbert szerkesztő weblapszer-
kesztési elveit. De különös érdeklődéssel követtük a 
helyszínen dr. Kührner Éva bemutató előadását a fő-
iskola könyvtáráról és az ott berendezett régi kéz irat- 
és nyomtatványgyűjteményről. A megyeszékhely 
gazdag görögkatolikus egyházművészeti gyűjtemé-
nyét is megismertük dr. Jankáné dr. Puskás Berna-
dett főiskolai tanár szakszerű ismertetésében. Ez a 
gyűjtemény a Nyíregyházi Egyházmegyei Püspöki Hi-
vatal épületében található, amelynek falára a közel-
múltban helyeztek el emléktáblát Szent II. János Pál 
pápának Nyíregyházán tett látogatása 25. évforduló-
ja alkalmából. Értékes bemutatót kaptunk a Szent 
Miklós címünnepű főszékesegyházról, amelyről meg-
tudtuk egyebek között, hogy 1620-ban gk. fatemp-
lom állt a helyén. Ezt 1720-ban kőtemplom váltotta 
fel. Mikor ez is kicsinek bizonyult, újabb templomot 
emeltek, ma pedig egy sajátos szépségű és megoldá-
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sú székesegyház állt előttünk. Nem véletlenül került a 
szentély fölé ez a felirat: „Megújítani mindent Krisztus-
ban!”

Szombati napunk a kertvárosi Szentkereszt felma-
gasztalása-templomban zárult, ahol Obbágy László 
parókus atya mutatta be az istenházát. Az atya külön 
felhívta figyelmünket a keleti és nyugatai katolikusok 
(római katolikusok) közös szentjeinek, mint Szent 
Cirill és Metód, Szent Benedek, Szent Teréz, Siennai 
Szent Katalin, Szent Brigitta és több Árpád-házi szen-
tünk, pl. Szent László és Szent Piroska képmására. A 
közösen meghallgatott, illetve átélt Szent Liturgián a 
naimi ifjú feltámasztásáról hallottunk. Ennek kap-
csán az atya elmondta, hogy nem kell félnünk a halál-
tól. A félelem gúzsba köti az akaratot, kivéve az 
istenfélelmet. Isten mindig velünk volt, van és lesz, 
csak merjük befogadni Őt. A szentmise után gazdag 
agapéban részesültünk.

A vasárnap Máriapócson telt. Erről külön, hossza-
san írhatnánk, de most ezt nem tehetjük.

Szándékosan nem szóltunk eddig a Szikora József, 
a MAKÚSZ és a Katolikus Rádió elnöke által moderált 
beszélgetésről, amelynek riportalanyai Bosák Nán-
dor ny. püspök úr, Szabó Tamás parókus atya és Z. 
Pintye Zsolt, az MTI munkatársa voltak. A beszélgetés 
témája: Vallási és társadalmi sokszínűség Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megkérdezettek 
egyéni tapasztalataik alapján nyilatkoztak a témáról. 
(Erről részletesen olvashat a kedves olvasó egyház-
megyei magazinunkban, az Öröm-Hírben.)

Értékes, felelősségérzetet növelő, léleképítő együtt - 
lét volt. Köszönet érte minden idejét, munkáját felál-
dozó közreműködőnek.

Bérces Mária Klára
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Az ima

Hogy milyen apropóból is jutott eszembe, hogy 
erről írjak? Az abból eredt, hogy egy nagyon 
kedves baráti társasággal tartott névnapi ösz-

szejövetelen merült fel annak a kérdésnek a megvita-
tása, hogyan is kell imádkozás közben a kezünket 
tartani.

Természetesen én is bekapcsolódtam a beszélge-
tésbe, és oktondi módon ki is fejtettem ezzel kapcso-
latban az álláspontomat. Akkor azt találtam mondani, 
hogy teljesen mindegy, hogyan teszem a kezemet, az 
egészben az a lényeg, hogy az ima, amivel az Istenhez 
fordulok az őszinte és szívből jövő legyen, mert ha nem 
az, akkor nem más, csak hamisság és képmutatás. 

Bevallom hősiesen hatalmas lehurrogásban volt 
részem, mivel az volt a vélemény, hogy én nem meg-
felelően látom ezt a kérdést, mert bizony vannak elő-
írások, hogy ima közben miként is tartsuk a kezünket. 
Az esetet követően kezdett el engem foglalkoztatni az 
a gondolat, hogy vajon tényleg az én nézetem és ál-
láspontom a hibás, hogy ennyire tévedésben lennék. 
Ezért aztán utánanéztem az irodalomban, hogy ho-
gyan is van ez definiálva.

Kezdeném az elejétől, mi is az ima, hányféle ima 
van, mikor, hol és miért imádkozunk stb.

A Bibliai kislexikon szerint „Az ima az istentisztelet 
módja. Az ember a Biblia szerint az imában elismeri 
és dicsőíti Isten hatalmát (ez az imádás), szellemi 
vagy anyagi javakért könyörög (ez a kérő ima), meg-
köszöni a kapott javakat (hálaadó ima), vagy kesereg 
bűnei fölött (bűnbánati ima)”. Ezek szerint, mint 
ahogy a valóságban is történni szokott többféle ké-
réssel vagy gondolattal fordulunk az Isten felé, éppen, 
ahogy a napi hangulatunk kívánja.

Imádkozni tehát nem mást jelent az én olvasatom-
ban, mint hogy beszélgetek az Istennel. Ezt pedig 
nem csak a templomban lehet megtenni – valóban le-
het, hogy jelentősége van annak, hogyan teszem ösz-
sze vagy tárom szét a kezem, amikor imádkozom, – de 
úgy gondolom, lehet a napnak minden percében és 
órájában is imádkozni, még autóvezetés közben is el 
lehet mondani egy rövidke fohászt és akkor nem biz-
tos, hogy előírás szerint tarthatom a kezemet, vagy 
éppen a villamoson utazva.

Bevallom, hogy a misén, vagy még a templomban 
sem biztos – ha betérek egy rövid kis ima, vagy fohász 
elmondására – hogy az előírás szerint teszem a keze-
met úgy össze, vagy szét, ahogy az a nagykönyvben 
elő van írva, mert az mindig a pillanatnyi lelki állapo-
tom függvénye. 

Minden esetben meghatározó, hogy miért is imád-

kozom, ugyanis ezeket a mindennapi élet által adott 
feladatok befolyásolják. Azt is bevallom, hogy a misé-
ken ugyan mindig megpróbálom függetleníteni ma-
gamat a napi gondoktól, ami vagy sikerül, vagy nem. 
De a gondjaim, vagy a köszönni valóm megbeszélését 
mindig estére tartogatom, amikor egyedül vagyok. 
Esténként a napi piszkot lemosva magamról a szo-
bámba fekszem és akkor „beszélgetek” az Istennel. 
De arra nagyon ügyelek és nagyon fontosnak tartom, 
hogy ez a beszélgetés mindig őszinte, és szívből jövő 
legyen. Hiszen mindig szem előtt tartottam és tartom 
mai is azt, ami a Talmudban meg van fogalmazva, 
hogy: „Amikor imádkozol, ne azt nézd, hogy imád bi-
zonyos szabályok szerint történik. Legyen az könyör-
gés a Mindenható irgalmáért és kegyelméért”. Mivel 
az imádság kulcs, amellyel reggel megnyitjuk, este 
pedig elzárjuk a lelkünket. 

Úgy vélem továbbra is, hogy teljesen mindegy, 
hogy az Istennel való beszélgetés közben hogyan 
tartjuk a kezünket, de az nem mindegy, hogy az, amit 
kérünk, köszönünk, bánunk, vagy elismerünk az 
őszinte és szívből jövő legyen.

Mahatma Gandhi szerint: „Inkább szívünket he-
lyezzük imánkba anélkül, hogy szavakat keresnénk, 
minthogy kellő szavakat keresünk és szív nélkül imád-
kozunk”.

Csicsovszkiné Dr. Szilassy Emília
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Épség
Ebédidő. Hivatásválasztásom óta más mellett 

szakirodalmat is naponta olvasok. Desszertként most 
ilyen adatokba botlok: „Az orvoslás ma több mint 
80%-ban gyógyszerek segítségével gyógyít…”, „A köz-
forgalmú gyógyszertárakban a lakosság 5-6%-a fordul 
meg naponta…” Komoly számok!

Délután. A Zsidó Kulturális Fesztivál keretében 
idén Debrecen is kapott programot, a Pásti utcai Or-
todox Zsinagóga két koncert helyszíne. A Zsinagóga 
hangjai-t a hannoveri Europaischer Synagogalchor  
és Alexander Ivanov adja Izsák Andor vezényletével.  
A műsort a fiatalként külföldre szakadtak akcentusá-
val, kifejezőkészségével, magyarul jól beszélő kar-
nagy vidám elemekkel tarkított hangulatoldásai, 
remek magyarázatai fűzik csokorba, hasonló vallo-
másvillanásokkal spékelve: „Mi vagyunk a legtolerán-
sabb nép (a zsidó), még egymással is tudunk toleránsak 
lenni!”. (Hithű, totál konfliktuskerülő zsidó ismerő-
söm életfilozófiája sejlik: „Sose vitázok zajosan, in-
kább csendben elballagok, gondolván, biztos a másik 
tudja jól, neki van igaza. Ám saját véleményem se fele-
dem.” Okos, tanulandó!) Egy ősrégi kultúra ránk ma-
radt, archaikusan tiszta hangjai mellett Schubert, 
Rossini dallamok szólnak, és – a konferálás szerint – 
zsoltár „világlegszebb feldolgozásban” Kodály Zol-
tántól. Micsoda érzelmi hullámzás hömpölyög: 
falakon belül – a tér tűz és jég, síri csend s csengő- 
bongó tapsvihar, ébenfekete s elefántcsont fehér, 
meg falakat törve – emberek, s ég és föld között!

Alkonytájt. A műsor felfokozott kedélyállapotá-
ból visszalassulandó stílszerűen a környék szűk utcá-
in sétálunk. Utolsó vendégként a közeli cukrászdába 
ülünk be. Végre kapunk a „Magyarország tortája, 
2016” süti-költeményből: Őrség zöld aranya. Míg 
szánkban olvad a tökmagos, fehér csokoládés, málna-
zselés íz-varázs, diskurálunk. „Miben nyilvánul meg a 
hivatkozott tolerancia?” „Konkrétum nélkül képtelen-
ség egzaktul felvetni, kifejteni, értelmezni. E formában 
saját kérdezz-feleleket kell indítson az önvallatandó: 
toleráns, azaz türelmes vagyok-e magammal, később 
faggatódásom mind nagyobb körökre terjed a család, 
rokonság, szomszédok, barátok, ismerősök, stb. vonal 
mentén. Innen csupán sóhajtásnyi, viszont érzelmi  
áthallásokat, dimenzióváltásokat hordozó dilemma: 
mennyire énem az empátia, tehát a megértés? Persze, 
az előbbi sor zárt emberi köteléke szétszakad, végtelen 
távlatot nyit – eddig: megértő Istennel. Sőt, csupaszít-
sunk az igekötőtől: értem Istent, a világot? Ha igen,  
ennek tükrében elfogadom, értem, megértem-e?” 

„Rendben. Helyzetektől, partnerektől függően lehet/

szabad relatívvá tenni a toleranciát? Kimondom: a cél 
szentesíti az eszközt észjárással, akár időlegesen, takti-
kázássá süllyeszteni?” „Számos dologhoz hasonlóan a 
személy karakánságán, korrekt s erkölcsös helyzet-
értékelésén, no és manipulálatlan önismeretén múlik. 
Utóbbiról így vall Taitosz, ókori görög filozófus: ’Mások 
megismerésének első lépcsőfoka az önismeret. Megér-
teni az embereket csak a szívünkkel lehet, ugyanazzal 
a szívvel, amelybe már magunkat befogadtuk.’” „Sum-
mázhatjuk, hogy a tolerancia amennyire belátás/elfo-
gadás alapú, legalább annyira szeretet indíttatású.” 

„Igen. Zárult a kör…” A közös okfejtés öröme hevében 
nevetve kánonban zengjük: „A szeretet türelmes, a 
szeretet jóságos…” (1 Kor 13, 4).

Este. Gyógyszerész-továbbképzésre hívó brosúrát 
lapozok, a bemutatkozásokat olvasva statisztikázok. 
Az előadók ötöde pszichológus, negyede orvos, köz-
tük van pszichiáter, gyógyszerfejlesztő, egyikőjük or-
vosi jövőkutató (érdekes partszélek!), akit 2016-ban a 
digitális egészségügy legnagyobb hatású szakértőjé-
nek választottak globálisan, küldetése a technológiai 
újítások klinikai gyakorlatba vitele. Biz’a, én a jövővel 
óvatoskodok, mert: „Ne dicsekedjél a holnapi napod-
dal, hisz mit szül a nap, nem tudod előre.” (Péld 27, 1).

Éjt. A rádión hírek következik. Lekeverik Rúzsa 
Magdi refrénjét: „Vigyázz a madárra, ha kertedre repül, 
/ Őrizd meg a csendet, s el se menekül, / Bajban a világ, 
ha egyszer újra messze száll…”. Jut eszembe: koráb-
ban mennyit mutogatták, újabban alig Picasso Béke-
galambját, pedig már rég nem kering a Noé reptette 
holló, a hozzá visszarepült galamb csőrében friss 
olajág volt. Merengek: kétezer éve az eget kémlelő (jö-
vőkutató) bölcsek fényes csillagot láttak, türelmesen 
követték, az embereknek jövőt mutató Fiúra találtak 
(aki az út, az igazság, az élet), Istenre leltek s (meg)-
értették. A nap információözönének ellentmondásai, 
összefüggései, magyarázatai, magyarázatlanságai 
kavarta örvény mélybe ránt. Álomba fulladtamkor 
nyöszörgök: a láthatatlan, ám tévedésből sem virtuá-
lis lélek nem játékszer, ne szórakozzatok vele moni-
toron, digitalizálhatatlan, miként tiszteljétek a test 
tisztaságát-erejét, a józan észt, s legalább a szeretet 
ünnepén hódoljátok, óvjátok a toleranciát, a békét! 
Majd kedélyes mosollyal a következő, elém topogó 
beteghez fordulok: Miben, mivel segíthetek? Kábán 
sanyarú önvádra riadok: miért nem azt mondom,  
kihez, hová siessenek! Forgolódok… A gólyák Nagy-
boldogasszony, a fecskék ma, Kisboldogasszony nap-
ján vonultak délre. Veréb is csak néhol csiripel. Hűlnek 
a szelek. Tél közeleg… A mindenkit utolérő hajnali 
álomtól elszenderedek…

Dr. Milbik József
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A lovagkirály városában
Egyházi emlékek nyomában Nagyváradon

A z írott emlékek kis száma ellenére tudjuk, hogy 
Nagyvárad és Debrecen sorsa sokban hasonlít, 
és számos szállal kötődik egymáshoz már a 

messzi középkortól kezdve. Így a XI. században, I. 
(Szent) László király (? 1046 – 1095) korában is. Szent 
királyunk 1090 táján tette át a püspökség székhelyét 
a közeli Biharból Váradra. A nagyváradi székesegyház 
Szent László oltára előtti pannón két nyelven olvas-
ható az alábbi textus: „A római katolikus káptalan és 
püspökség megalapítása által Szent László király meg-
teremtette Várad kialakulásának feltételeit is.”

Nem véletlen hát, hogy a Kolping Család Egyesület 
tagjaiként nagy érdeklődéssel fogadtuk a tervet, 
hogy Nagyváradra megyünk egy egynapos kirándu-
lásra. Ez október 22-én meg is történt.

Első „állomásunk” a Mária mennybevétele-székes-
egyház volt. 

A jelenlegi barokk templom sorrendben a negye-
dik püspöki székesegyház Nagyváradon. 1752 és 1780 
között épült. Helyi idegenvezetőnktől megtudtuk, 
hogy a Sebes-Körös árterületére épített impozáns 
méretű szentély (ma Basilica Minor) 14 000 darab, 

egyenként kb. 150 cm hosszú tölgyfa oszlopon nyug-
szik, amelyeknek tetejére vaskapcsokkal roppant 
vastagságú gerendákat erősítettek. A megszentelt 
épület azóta is rendületlenül áll a helyén és hirdeti Is-
ten dicsőségét.

Az alapkő letételekor a három nyelven mondott 
szentbeszéd közül a magyart a debreceni P. Gergely 
piarista házfőnök tartotta.

A felszenteléskor a falak még fehérek voltak, egye-
dül a kupola freskója készült el addigra, Schöpf János 
ecsetje nyomán. A főoltárkép, Szűz Mária mennybe-
vétele, a bécsi festő, Vincencz Fischer munkája. Mária 
a kép felső részében szinte lebeg az angyalok társasá-
gában. A kép alsó részén az apostolok egyik csoportja 
az üres sírra, a másik fölfelé tekint. Az égő gyertya a 
hit világosságát jelképezi.

A 10 mellékoltár közül kiemelkedő érték a Szent 
László oltár, melynek oltárképe szintén V. Fischer 
műve. A művész az első székesegyház alapításának 

„eseményét” örökíti meg: a vadászó László királynak 
megjelenik a Szent Szűz, és kéri, hogy ott, ahol áll, 
emeljen neki templomot. Ez volt az első püspöki 
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templom, amelyik a vár területén állt 1618-as teljes 
pusztulásáig.

A törökdúlás elmúltával (1692) megkezdődött a 
Szent Brigitta-templom építése a váradolaszi részen. 
Ez a „második székesegyház” ma is itt található 
ugyan, de nem katolikus templom.

Újabb, immár harmadik székesegyház a város köz-
pontjában jelenleg is működő Szent László-templom, 
amelyet ugyanaz a Csáky Imre, váradi püspök és ké-
sőbbi bíboros építtetett, aki a debreceni székesegy-
házunkat is emeltette a XVIII. században. 1964-ben a 
kommunista rezsim fel akarta számolni ezt a templo-
mot, de a hívek megvédték.

Az egyházmegyei gyűjtemény megtekintésekor 
örömmel ismertünk fel eredeti helyén néhány, a kato-
likus újjászületés 300. évfordulójára, Debrecenbe köl-
csönadott, szakrális tárgyat: pl. a Krisztus-ereklyéket 
tartalmazó oltárkeresztet, portrékat, szobrokat stb. 
Nagy élmény volt a Szent László herma látványa, 
amelyben a király koponyacsontjának egy, az eredeti-
ből lepattintott csontdarabkája rejlik. Az eredeti 
hermát ma Győrben őrzik, (Nagyváradon most csak a 

fényképe volt látható, de bíznak az eredeti kölcsön-
vételében az eljövendő évfordulós kiállításra.) 

Az altemplomban megrendítő, mégis felemelő  
élmény volt megállni egy-egy püspöki sír előtt.

A ragyogó szépségű Jézus Szíve-kápolnában szent-
misét hallgattunk, majd a hajdani Rimanóczy palota 
éttermében ízletes ebéddel ütöttük el éhünket. Ter-
mészetesen útközben, séta közben, módunkban volt 
megcsodálni a város számos szépen felújított középü-
letét, polgári házát. A várba és környékére is eljutot-
tunk. A hellyel kapcsolatos sok szép terv még 
megvalósításra vár.

Ha valóra válnak, és a Jóisten még élnünk enged, 
talán majd arról is beszámolhatunk.

Bérces Mária Klára

KiRÁNDuLÁS
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KuLtúRA

Felolvasóest Szent ii. János Pál írásaiból
Szent Anna-templom, 2016. szeptember 9.

Október 22. Szent II. János Pál pápa liturgikus 
napja, az a nap, amelyen beiktatták pápai 
funkciójába. „Polgári nevén” Karol Wojtyła 

(1920-2005; pápává választották 1978-ban), az első 
közép-európai, szláv pápa, akinek elévülhetetlen ér-
demei vannak a kommunista rezsim összeomlásában. 
A kommunista diktatúrát éppúgy elítélte, mint a 
nácizmust. Minden felekezet és minden vallás vezető 
képviselőivel kereste a találkozást és a megbékélést. 
Ezt számos utazása, tárgyalása és bocsánatkérése is 
tanúsítja. Méltán érdemelte ki – egyéb jelző mellett – 
a Béke pápája címet. 

Október közeledte adta-e az apropót az irodalmi 
est megtartására vagy sem, a fontos, hogy egy tartal-
mas, szép estünk volt Erdélyi Márta előadóművésznek 
és az őt fuvolán kísérő Dalmi Dórának köszönhetően.

Elhangzottak szemelvények fontos pápai megnyi-
latkozásokból, mint az ifjúsághoz szóló Parati semper 

– Mindenre készek című pápai levélből, a Familiaris 
consorti – A család identitásáról című apostoli buzdí-
tásból, amely ma is irányadó az egyház családpasz-
torációs tevékenységében, vagy a Salvifici doloris –  
A szenvedés értelméről című apostoli levélből, amely-
ben a Szentatya elsősorban a papokhoz, 
szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz szól, de 
útmutatásai minden keresztény embert 
megszólítanak. Az említett „hivatalos” meg - 
nyilatkozásai mellett, hallottunk az író-köl-
tő pápától származó verseket, imákat, tör-
téneteteket is.

Minden írása mély Isten iránti szeretetből és alá-
zatból fakad, s ehhez a magatartáshoz kívánja elve-
zetni a világ minden keresztény népét. Ezért tárja föl 
az emberiség sebeit, (nem elhallgatva az Egyház hibá-
it sem), és megmutatja a reményt, a kivezető utat: be-
tartani a krisztusi tanításokat. Sokszor hangoztatott/
leírt mondata: „Ne féljetek!” „Ne féljetek! Nyissátok 
meg, sőt tárjátok ki a kapukat! Nyissátok meg az Ő üd-
vözítő hatalma előtt …” Megmondja, milyen kapukra 
gondol: az államhatárok elzáróira, a gazdasági és po-
litikai rendszerek határaira, a kultúra, a fejlődés és a 
civilizáció mezőinek korlátaira. „Ne féljetek! Krisztus 
tudja, hogy ’mi lakik az emberekben’. De egyedül Ő tud-
ja ezt!”

A következőkben utalunk még néhány fontos gon-
dolatra a „nagy pápa” említett írásaiból. 

Szent II. János Pál is (mint, minden józan gondol-
kodású ember) az ifjúságot tekintette a jövő letéte-

ményesének, az emberiség reményének. Mert bízott 
bennük. „Erősek vagytok… az Isten tanítása bennetek 
van” – írta a Szentatya János apostol első levelének 
szavaival; s aki Istenben hisz, az legyőzi a gonoszt. 

„Tőletek függ a jövő … ezért ne álljatok tétlenkedve; vál-
laljatok felelősséget minden területen a világért, mely 
nyitva áll előttetek. Erre a szándékra imádkoznak vele-
tek a föld minden részén a püspökök és a papok is.” Eb-
ben a „harcban” áll mellettük Szűz Mária. (Közismert 
milyen nagy Mária-tisztelő volt Szent II. János Pál, 
akinek a merénylet utáni felépülését is köszönte.)

Mint említettük, Szent II. János Pál értekezett a 
családról is, és örök érvényű megállapításokat tett 
vele kapcsolatban. Ő írta az említett apostoli buzdítá-
sáról a következőket: „Az Egyház tanításainak össze-
foglalása kíván lenni a házasság és család életéről, 
kötelességeiről, felelősségéről és küldetéséről a mai vi-
lágban”. A buzdítás alapgondolata: „a keresztény csa-
lád arra hivatott, hogy vegyen részt aktívan és 
felelősségteljesen az Egyház küldetésében saját erede-
ti módján, vagyis mint az élet és szeretet közössége ál-
lítsa az Egyház és a társadalom szolgálatába létét és 
működését”. Az Egyház legyen a „családok családja”. 

Ez a törekvés ma is él. Nem véletlen, 
hogy Szent II. János Pált nevezik a „csa-
ládok pápájának” is.

A szenvedésről. A Szentatya  – aki 
annyit szenvedett fizikailag és lelkileg 
(fiatalon a II. világháború Lengyelorszá-

got ért borzalmai miatt, aztán az ellene elkövetett 
merénylet okán, majd időskori betegségétől kínzot-
tan) – csakis hitelesen nyilatkozhatott e témáról. Íme 
néhány gondolata: a Szentatya Szent Pálra hivatko-
zik, aki része volt Krisztus szenvedésének, amit nem-
csak, hogy elviselt, de „ki is egészítette azt az egyház 
javára.” Így kap hangsúlyt a szenvedés teremtő jelle-
ge. Krisztus kereszthalálával meghozta a legnagyobb 
áldozatot az emberért, ennek üdvösségéért, de meg-
váltói szenvedésének lényegéhez az is hozzátartozik, 
hogy ugyanakkor „kezdettől fogva kitárta önmagát, s 
szüntelenül kitárja minden emberi szenvedés előtt.” 
Tűrni a szenvedést, nagy erkölcsi erőt, lelki érettséget 
bizonyít. Ahogy Krisztus feltámadt s felment a meny-
nybe (a dicsőségbe), a Krisztussal, Krisztusért szenve-
dő ember is várományosa e dicsőségnek.

Az est során a pápa számos „ima-verse” is elhang-
zott: a kereszthez, a családokért, a papokért, Európá-
ért, stb. Ezek közül a legközismertebb a mosolyról 

„ …az igazság 
szabaddá tesz.”
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(lényegében az embertársi szeretetről) szóló. Idézzük 
ennek néhány sorát! „Mosolyod nyugalom a megfára-
dottnak, / Bátorság a csüggedőnek, / Vigasztalás a 
szomorkodónak. / Mosolyod értékes, nagyon nagy jó, / 
De semmiért meg nem vásárolható.”

Boldogok és büszkék vagyunk, hogy a Szentatya 
kétszer is járt hazánkban (1991-ben és 1996-ban), mi-
kor nemzetünkből ezrek és ezrek érezhették meg köz-
vetlenül személyiségének kisugárzását. S hogy éppen 
itt, városunkban tette azt a gesztust (a Gályarabok 
emlékművének megkoszorúzását), amellyel bocsá-

natot kért protestáns testvéreinktől a katolikus egy-
háznak a történelem során ellenük elkövetett 
bűneiért. (A viszont-bocsánat kérésével megtörtént a 
két keresztény felekezet kiengesztelődése.) És köszö-
net neki, hogy létre hozta a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyét, Debrecen székhellyel.

Fohászkodjunk Szent II. János Pál 2003-ban jegy-
zett szavaival égi Édesanyánkhoz: „Mária, ajándékozd 
nekünk Jézust!”

Bérces Mária Klára

Ünnepre

Ragyogó téli délután méteres hóban a Kárpát-ge-
rinc felé csámborgok. Künn, a házakon messze 
túl, sütkérezni, a jegesre járt földútról kissé ol-

dalra húzódva odvas csutakra telepszek: mélyen zéró 
alatti mínuszokban jól esik a hideg aranyködöket le-
helő napszentülés képzelt langymelege. Végtelen 
múltat örök jövővel összeforrasztó csend ül velem 
társaságot, beszélgetünk – teljeset. Majd magamra 
hagy. Ihletért másztam ide: valami nagyon bájos-ked-
veset akarok írni, Karácsonyost, puhát, meleget. Ami-
ben süvít a szél, fát cibál, hó pustol, ág reccsen, őz 
szökell, a rengeteg alján kicsi, gyenge fényű, gerenda 
házikóban békés család titok lesni a csodára, a szüle-
tésre vár. Testem hűl, agyam zsiborog, az istennek se 
jönnek gondolatok…

Fejem alig moccan, csupán gémberedetten fordí-
tom a fagyosra dermedt havason körbe nézni. Mécs 
Lászlóval látom „A hóban róka- s vaddisznó-nyo-
mok.”, odébb „Egy vörösbegy bogyókat csipeget.”. 
Aztán Reményik Sándorral az ormokat figyelem: „Ké-
kek, s lilák is tán, ha jő az alkony.” és a szürkület pá-
ra-játékát: „A fellegek a fenyők álmai.”. Szellő sincs, a 
fenyves alig susog, nem verődik sziklához a hecsedli 
(csipkebokor) s isten gyümölcse (galagonya) izzó ága, 
harkály rebben, nyerít, aludni tér. A moccanatlan né-
maságba hallgatózok: apró szemű hó zizeg, pillingél, 
ágon maradt toboz kemény pikkelye zsugorul, nyílik, 
perceg. Távolról mintha csilingelés hallana, aztán elül, 
később megint, erősebben, már nem csendesül – kö-
zeleg. Végül, az ekkorra már szakadó havazásban a 
szomszédos hajlat mögül üresnek tetsző szán bukik 
elő. Nagy hegy alatt apró ló baktat, kopott hám s ist-
ráng csörög-zörög, kócos sörénye libben-lobban, 
csengőt ráz. Mellém ér. A darócba bújt agg favágó öb-

löset kiált: „Adjon Isten egészséget!”. Intek: „Egészsé-
get, magának es! Honnan-hová az üres szán?”. 
Komótosan hátra, a derékaljban lévő, torzonborz, kis-
sé girbe-görbe fenyőcskére bök. Értetlenkedek: „Van 
itt mindenütt, miért olyan messziről hozni?” „A mü 
erdőnkből való, oda született, nekünk nőtt, lehetne-e 
csinosabb karácsonyfa bármelyik többiből?!” Megha-
tódok, elérzékenyülök, szinte Mécs László szavával – 

„Minden megszépül, ha valakié.” – büszkélkedett.
E szívből fakadó, lélekmelegítő szólam forrón át-

bizserget, holott zimankó ragad grumázon s az égi 
dunnarázás vastagon omló tollpihéi ölébe dob. Szé-
dült zuhantamban Tolvaly Ferenc sorára gondolok: 

„Elmehetünk a világ legtávolabbi pontjára is, ami fáj, 
ott is ugyanúgy fáj, mint otthon.” Megcsúszok, hem-
pergőzök, kacagok: az öröm, a boldogság épp olyan, 
mint a fájdalom! Felpattanok, a pustolás nyelte szán 
után eredek, hófelhőt kavarva kezeimmel az útszéli 
fenyőket csapkodom. Suttogok: egy se enyém. Világ-
gá ordítom: mind az enyém, nekem született, nekem 
nőtt! Lihegve érem utol a csilingelést, a fácska mellé 
kuporodok. Rám sötétül, mire a meseszerű hánykó-
dással haza siklok. Tüzes csempekályhát tapogatva 
véletlen eszembe jut: valami nagyon bájos-kedveset 
akartam írni, Karácsonyost, puhát, meleget, de az is-
tennek se jöttek gondolatok. Majd máskor… Helyet-
tük öreg ló húzta szán érkezett, csengettyűzött, 
vidám volt. Már hogyne: világlegszebb fenyőcskét ho-
zott! Holnap Szenteste. Künn az erdőn Kányádi Sán-
dor lehet, ezért a magasba mutatva fülembe súgta: 

„valaki jár a fák hegyén / mondják úr minden porsze-
men / mondják hogy maga a remény / mondják maga 
a félelem”.

Dr. Milbik József
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A búcsú

Jelen írásomban a búcsú teológiájáról el mél-

kedem, amelyben nagyrészt Dolhai Lajos rektor 

úr katekézisét veszem alapul, amelyet az Egri 

Szent István Bazilikában tartott ez év május 7-én, 

az egyházmegyei zarándoklaton az irgalmasság 

rendkívüli évében. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy hiteles forrásból tanulhassuk meg, hogy mi 

is a zarándoklat és a búcsú lényege.

Rektor úr előadását azzal indítja, hogy sokan van-
nak, akik minden esztendőben elzarándokolnak 
valamelyik búcsújáró helyre például Mátrave-

rebély-Szentkútra vagy Máriapócsra1. Papjaink no-
vember elsején mindig hirdetik, hogy Halottak napján 
és nyolcadában búcsút nyerhetünk, amit fölajánlha-
tunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Minden 25. 
évben megadatik számunkra a szentévi búcsú elnye-
résének lehetősége is. E rövid értekezésben kifejti an-
nak a búcsúnak a fogalmát, amit a bizonyos feltételek 
teljesítésével elnyerhetünk. Mindenekelőtt gondol-
junk arra, hogy a katolikus egyházban az Istennel 
való kiengesztelődésnek több formája és eszköze van. 
A legfontosabb a szentgyónás, de a gyónás mellett 
bűnbánatunk látható jele az is, ha mindent megte-
szünk azért, hogy időnként búcsút nyerjünk, mert 
szeretnénk megszabadulni bűneink minden követ-
kezményétől.

A teológusok szerint háromféle módon is megha-
tározhatjuk a búcsút.

1) A legrövidebb meghatározás szerint a búcsú a 
már megbocsátott bűnünk után visszamaradt ideig 
tartó büntetések elengedése.

2) A búcsú olyan kegyelmi ajándék, amely feltéte-
lezi, hogy a bűnbánat és bűnbocsánat szentsége ré-
vén az ember kegyelmi állapotban van és méltó ennek 
az ajándéknak az elfogadására.

Akkor értjük meg igazán ezt a definíciót, ha gondo-
lunk arra, hogy milyen a mi Istenünk, a mi Mennyei 
Atyánk, mivel irgalmas, megbocsátja a bűneinket. De 

1 DOLHAI Lajos előadásának bővebb változata olvas-
ható a Régi és új a búcsú teológiájában című írásában vö. 
http://www.jelujsag.hu/regi-es-uj-a-bucsu- teologiajaban 
vagy vö. még http://szentkut.hu/wp- content/uploads/predi-
kaciok/DOLHAI%20L AJOS_ A _BUCSU_TEOLOGIAJA .pdf 
[2016. 11. 12.]

mivel igazságos is, elvárja tőlünk, hogy bűneinket  
jóvátegyük.

3) Az ember bocsánatot nyer bűneire, akkor visz-
szakapja elveszett kegyelmi életét, és újra kedvessé 
válik Isten előtt. Ez Isten irgalmának az ajándéka.

Isten azonban igazságos is. Igazságossága megkö-
veteli, hogy az elkövetett bűnök büntetést kapjanak. 
Jó példa erre Dávid király bűne és büntetése. Dávid ki-
rály Náthán próféta figyelmeztetésére férfiasan be-
vallotta bűnét, Isten megbocsátott Dávidnak, de a 
bűnbocsánaton túl megmaradt számára a büntetés, 
mert ezzel a tettével káromolta az Urat. A fiú, aki szü-
letik, meghal – olvashatjuk a Bibliában.

Az Úr így járt el Ádámmal, Mózessel és a Szentírás 
annyi más szereplőjével szemben is. A bűnüket meg-
bocsátotta, de a nevelő célzatú büntetésüket nem en-
gedte el. Az igaz, hogy a gyónás által az Isten 
megbocsátja bűneinket, de a megbocsátásban része-
sült bűnösnek szüksége van további tisztulásra. 
Ugyanis megérdemel egy ideig tartó büntetést, ame-
lyet földi élete során vagy a túlvilágon a tisztítótűz-
ben kell levezekelnie. A gyónás utáni elégtételhez 
viszonyítva talán könnyen megértjük a búcsú lénye-
gét. Amikor a Szentgyónás után az elégtételt végez-
zük, akkor mi magunk szeretnénk jóvátenni bűneinket. 
Az elégtétel elvégzésével és engesztelések vállalásá-
val mutatjuk meg, hogy bűnbánatunk valóban ko-
moly és őszinte. Készek vagyunk mindent megtenni, 
minden áldozatot vállalni azért, hogy rendezzük az  
Istennel való kapcsolatunkat, amit a bűn tönkretett. 
Az elégtétel elvégzése az ideig tartó büntetések  
le rovása. A búcsú pedig az ideig tartó büntetések el-
engedése. A bűntudat elnevezése – indulgencia. Egy-
házunkban azt jelenti – búcsú.

A szó az indul germán-latin szóból származik, és a 
jelentése elnézek, elengedek. valamiféle büntetés el-
engedésére utal, az egyházunkban jelentése búcsú. A 
szó, hogy búcsú, nagyon szerencsés és sokatmondó 
számunkra. Mert világosan utal arra, hogy az egyház 
jóvoltából nemcsak a bűneinktől, hanem a bűneink 
következményétől az úgynevezett ideig tartó bünte-
tésektől is elbúcsúzhatunk. Nemcsak az irgalmas Is-
ten, hanem az egyház mint lelki, kegyelmi közösség is 
segít rajtunk, amikor elengedi az ideig tartó bünteté-
seket vagy legalább azoknak egy részét. Azt hiszem, 
kedves testvérek, közelebb juthatunk a búcsú mon-
danivalójának megértéséhez, ha meggondoljuk, illet-
ve elmélyítjük magunkban hitünknek azokat a titkait, 
amelyekre a búcsú teológiája épül.

Melyek ezek a titkok? A búcsú megértéséhez fon-
tos hitigazság a szentek egyessége. A szentek közös-
ségének ténye.
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Ez alapján hittel valljuk, hogy az egyház, Krisztus 

titokzatos teste, amelyben az élők és elhunyt tagok 
összetartoznak és kegyelmi kapcsolatban állnak egy-
mással, és érdemeket szerezhetnek egymás számára. 
Miközben közbenjárhatunk a tisztuló lelkekért, az Is-
ten színe látására jutó szentek pedig közbenjárnak ér-
tünk. Mert ellenkeznék a tagoknak a megdicsőült 
Krisztussal való egységével, ha nem könyörögnének 
a többiekért. Ellenkeznénk Krisztussal való egysé-
günkkel, ha közbenjárásunk hatástalan volna. Hiszen 
írva van: igen hathatós az igazember buzgó könyörgé-
se. Olvassuk a Jakab levélben. 

A búcsú megértésében igen fontos az egyház kegyel-
mi kincstáráról szóló tanítás. Ez a fontos és érdekes kife-
jezés már a XIII. században megjelenik az egyházban, 
az egyház tanításában. De, mit is jelent az egyház ke-
gyelmi kincstára? Gondoljunk arra, 
hogy az egyház kegyelmi kincstá-
rának gazdagságát Jézus alapozta 
meg megváltó szenvedésével és 
halálával, amelynek végtelen ér-
tékű érdemeit egyházára hagyta. 

Megváltó Istenünk azt is kiér-
demelte számunkra, hogy Ő általa, 
Ő vele és Ő benne azok is érdeme-
ket szerezhetnek, akik a hit és ke-
resztség által hozzá csatlakoztak. 
Azután az Úr Jézus érdemeihez 
hozzájárulnak a Boldogságos Szűz 
Mária és a szentek érdemei, ame-
lyek Krisztus érdemeivel együtt 
összefolynak, mintegy az egyház 
kegyelmi kincstárában.

Az egyház ezeket fölajánlhatja 
Istennek elégtételül, tagjainak a 
büntetés adósságáért.

Nem feledkezhetünk meg az 
egyház oldó-kötő hatalmáról sem. Hiszen az Úr Jézus 
azt mondta Péternek és az Apostoloknak, hogy „amit 
megköttök a Földön, az megkötött lesz a Mennyben is, 
és amit föloldotok a Földön, az föloldott lesz a Menny-
ben is.” De az is igaz, hogy a búcsú nemcsak az Egy-
ház oldó-kötő hatalmának a megnyilvánulása, hanem 
a kérő, közbenjáró imádságnak egy sajátos formája. 
Müller bíboros a Római Hittani Kongregáció vezetőjé-
nek világos megfogalmazása szerint idézem: „a bú-
csú alapja: inkább az egyháznak, a meghallgatás 
bizonyosságával végzett, hatékony közbenjárói imája, 
a bűnbánó bűnösért, amely láthatóvá teszi, hogy az 
egyház tagjai szolidárisak egymással az üdvösség-
ben. Így a bűnnek, a bűnbocsánatnak, a megtérésnek 
mindig van egyházi, közösségi vonatkozása.”

Ezekre az általam, most felsorolt hitigazságokra 
utal a búcsú hosszabb meghatározása, ami így hang-
zik: a búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bű-
nökért járó ideig tartó büntetések elengedése részben 
vagy teljesen, melyeket a katolikus hívő, aki megfele-
lően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket 
elnyer az egyház segítségével, amely mint a megvál-
tás szolgálója. Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó 
érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban 
részesíti tagjait.

Szeretném még megemlíteni, hogy a búcsú gyöke-
reit megtaláljuk már az első keresztény századokban. 
Abban az időben, akik megbánták bűneiket, nem kap-
ták meg rögtön a feloldozást, hanem előbb el kellett 
végezniük az elégtételt. Ami legtöbb esetben valami-
lyen komolyabb, hosszabb ideig tartó vezeklés volt.

Az ősegyházban maguk a bűn-
bánó emberek a vezeklő bűnösök 
járultak a hitükért szenvedő hit-
vallókhoz és kérték közbenjárá-
sukat és ajánló levelüket, hogy  
az egyház illetékes előjárója erre 
való tekintettel engedjék el ve-
zeklésük legalább egy részét. Elég 
hamar kialakult az a meggyőző-
dés, hogy az egyház közbenjárá-
sára az irgalmas Isten az ő érde - 
meiket is beszámítja a vezeklés 
pótlására.

Itt jegyzem meg, hogy a ré-
gebbi búcsúkkal kapcsolatban 
talán az idősebb testvérek még 
emlékeznek rá, hogy az egyház a 
hét napi, harmincnapi, vagy egy 
évi búcsúról is beszélt. Ez a szám-
beli meghatározás az ősegyház 
gyakorlatára utal. Például egy 

imádság elvégzésével kapcsolatban harmincnapi bú-
csút nyerni azt jelentette, hogy az egyház annyit en-
ged el az ideig tartó büntetésekből, mint amiért az 
ősegyházban harminc napot kellett vezekelni.

Kedves Testvérek!
A hagyományos régi megfogalmazás szerint a búcsú 
az ideig tartó büntetések elengedése. A mai ember 
számára nehezen érthető ez a megközelítés. Mert 
nem nagyon érti, hogy miféle ideig tartó büntetésről 
van szó. Hiszen, ha Isten megbocsátotta bűneinket, 
akkor hogyan beszélhetünk ezekről az ideig tartó 
büntetésekről. Éppen ezért mostanában a hittudo-
mány inkább azt hangsúlyozza, hogy a búcsú nem 
csak az ideig tartó büntetések elengedése, nem csak 
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arra szolgál, hanem arra is, hogy a bűn egyéb követ-
kezményeitől is megszabaduljunk. Ez lenne a búcsú 
harmadik legújabb meghatározása. Az Istennel létre-
jött kiengesztelődés ugyanis nem zárja ki, hogy a bűn 
bizonyos következményei visszamaradjanak, melyek-
től még tisztulni kell. Isten megbocsátja bűneinket, 
de ezzel még nem fejeződik be teljesen a mi lelki újjá-
születésünk. A bűnök következtében megjelenő lelki 
sebeink csak lassan fokozatosan gyógyulnak be. Az 
ember lelki regenálódása egy hosszú és összetett fo-
lyamat. Ebben segítségünkre siet az Egyház, többek 
között a búcsú intézményével is. Tehát a búcsú, mint 
az egyház ajándéka segít bennünket, hogy begyó-
gyuljanak lelki sebeink, amit a bűn ejtett rajtunk. 
Ilyen károsodások a bűnnek személységünkben  
visszamaradt nyomai, bűnnek nem mondható, de 
bűnből származó rossz szokások, és így tovább.  
Egyházunk új katekizmusa szerint minden bűn, még a 
legkisebb is a teremtményekhez való rendetlen ra-
gaszkodással jár, ami szükségessé teszi a tisztulást. 
Akár itt a Földön, akár a halál után a purgatóriumban. 
Egy hasonlattal megvilágítva a következőket mond-
hatjuk a búcsúnak erről a vonatkozásáról: Amikor az 
orvos a sebészeten az eltörött kéz részeit összeilleszti, 
és eltört kezünket begipszeli, úgy látszik, hogy most 
már minden rendben van. Nyilvánvaló, hogy mind-
nyájan tudjuk, hogy az összeillesztett és begipszelt 
kéznek szüksége van még egy hosszú gyógyulási fo-
lyamatra. Az igaz, hogy amikor a pap a gyónásban  
feloldoz bennünket, a bűnbánat szentsége által kien-
gesztelődünk az Istennel és az egyházzal. Vagyis hely-
reáll az Istennel való kapcsoltunk. De a bűnbánó 
ember érzi és tudja, hogy ezzel még nincs minden el-
intézve. El kell végeznünk a feladott elégtételt is, és 
engesztelnünk kell az irgalmas Istent bűneink, gyarló-
ságaink miatt. A gyónás utáni időszakban meg kell  
teremnünk a bűnbánat méltó gyümölcsét, hogy az  
Istennel való méltó közösségünk újra a régi és egész-
séges legyen.

Amint már említettem, a búcsú a bűnbánó ember 
vezeklésének a fontosságát emeli ki. A búcsú intéz-
ménye arra döbbent rá bennünket, hogy keresztény, 
katolikus ember a kegyelmi közösségnek a tagja és ez 
a közösség a bűnbánat tartás idején nagylelkűen  
segít rajtunk, Krisztus és a szentek érdemei alapján. 
Ennek alapja Szent Pál apostol kijelentése: „Ha szen-
ved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, ha 
tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik 
örül vele.” A keresztény ember tehát nincs magára 
hagyva megtérése útján, Krisztusban és Krisztus által 
titokzatos kötelékkel kapcsolódik az egyház Krisztus 
titokzatos testének természetfölötti egységében a 
többi keresztény ember életéhez.

Szent II. János Pál pápa szerint: „A búcsú elnyeré-
séért imádkozni azt jelenti, hogy belépünk e lelki kö-
zösségbe és egészen megnyílunk a többiek felé. 
Hiszen a lelki életet sem éli senki egyedül önmagának. 
Ez a szentek közösségének a valósága, a helyettesítő 
tevékenység misztériuma. Az imádság, mint a Krisz-
tussal és az Ő szentjeivel való egység útjának a való-
sága.”

Találóan fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot 
már VI. Pál pápa is, a búcsú intézményét megreformá-
ló konstuticiójában: „Amikor ugyanis ők búcsút nyer-
nek, megértik, hogy saját erejükből nem lettek volna 
képesek jóvátenni a bajt, amit bűnükkel magukra és a 
közösségükre hoztak.”

Kedves Testvérek, úgy gondolom, hogy aki ezek-
ben a hit titkokban elmélyül, annak nem jelent külö-
nösebb nehézséget a búcsú lelkiségének, lelkületének 
a megértése.

Befejezés előtt szeretnék még megválaszolni két 
gondolatot, két konkrét gyakorlati jellegű kérdést.

– Az első. Ki nyerhet búcsút?
Búcsút bármely katolikus hívő nyerhet, aki lélek-

ben felkészült a búcsú fogadására és teljesítette azo-
kat a feltételeket, amelyekhez az egyház a búcsút 
kötötte.

Mert ahogyan a lábadozó betegnek is be kell tarta-
nia az orvos utasításait, előírásait, neki is hozzá kell 
járulnia a teljes gyógyuláshoz. Ugyanúgy nekünk is 
kell tennünk valamit azért, hogy Istennel tökéletesen 
kiengesztelődjünk.

– A második kérdés. Milyen felkészültséget kíván a 
búcsú elnyerése?

Szentségi gyónást, annak kifejezéséül, hogy az 
Egyház megbocsátó hatalma által akarunk kiengesz-
telődni Istennel. Azután a szentáldozást, lehetőleg a 
búcsú elnyerésének napján és imádság a Szentatya 
szándékára. Legalább egy Miatyánk, egy Üdvözlégy 
és egy Hiszekegy.

Kedves Testvérek!
A katolikus vallásossághoz az elmúlt évszázadokban 
hozzátartozott az a jó szándék, hogy elnyerjük a bú-
csújárásokhoz vagy az egyes imádságokhoz és jócse-
lekedetekhez engedélyezett teljes, vagy részleges 
búcsút. Az idei Szent Év különösen is jó alkalom arra, 
hogy felfedezzük a búcsú kincsestárát, amit sajnos 
sokan még nem ismernek. 

Köszönjük Lajos atya tanítását
Dobi László közreadó
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Következő számunk 2017. március 1-én, Hamvazószer-
dán jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt 
cikkeket 2017. február 5. vasárnapig küldjék el az imp-
resszumban megadott emailcímek egyikére, vagy sze-
mélyesen adják le a plébá nián. A mellékelt képeket 
mindig külön fájlban kérjük, nem a szövegbe beágyazva!La

pz
ár

ta
!

A Szent Anna Székes-
egyház és Főplébánia 
hirdetései
• 2016. november 20-án a 10 órai szentmisében Palánki 

Ferenc megyéspüspök úr lezárta az irgalmasság 
rendkívüli szentévét.

• 2016. november 26-án 18 órakor tartottuk a jubiláló 
házasok szentmiséjét.

• 2016. november 27-én 14.30-kor a 7-es teremben 
kerül szereposztásra a karácsonyi pásztorjáték.

• 2016. december 4-én a 8.30-kor kezdődő szentmise 
végén Mikulás műsor lesz.

• 2016. december 19-én 9 órakor karácsonyfa és Bet-
lehem állítás.

• 2016. december 24-én 14.30 órakor kezdetét veszi a 
gyermekek pásztorjátéka a Székesegyházban.

• Kedves Hívek! Adventben a roráté misék hétköznap 
reggel 6 órakor kezdődnek.

Szerk.
imaszándékok
• Súlyosan beteg testvérem testi- és lelkierejéért, vala-

mint a családjáért.

• Kérlek istenem! Gyógyítsd meg a házasságom! 
És gyógyítsd meg Szabolcs kisfi amat! Köszönöm.

• Az elsőáldozásra készülő gyermekekért.

• Gy. Csaba gyógyulásáért.

• Beteg lányom gyógyulásáért.

• Családom erős hitéért.

• Papjainkért.

• Zoltán atyáért.

• Mariska testvérünk gyógyulásáért.

• Mária lányom gyógyulásáért.

• A Szent Anna Székesegyház papjaiért.

• Hitüket elhagyó nagyszülőkért.

• Balázs daganatos betegségből történő gyógyulásáért.

• Szeretet és Békesség legyen az egész világon! Szeretet 
és békesség jusson a fi ataloknak is! térjenek a hit útjára 
és járjanak templomba! Legyen béke a lelkükben! A hit, 
remény és szeretet nélkülözhetetlen a világban.

• Beteg Mónika gyógyulásáért.

• Nagybeteg gyógyulásáért.

• Marcika gyógyulásáért.

Szerk.

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége to-
vábbra is várja azokat az Istennek címzett kéré seket, 
ame lyekért mások is imádkozhatnak. Az imaszán dé-
kokat a Szent Anna székesegyház újsá  gos pol cán 
el helyezett zárt dobozban is gyűjtjük, és az újság 
következő számában közzé tesszük.
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ikon – kereszt – lourdes-i barlang

Mi köti össze a címbeli három fogalmat? Nyír-
mártonfalva. Igen, ez a Hajdú-Bihar megyei 
kedves község, amelyet ez év szeptember 4-én 

ismertem meg. Látogatásom apropója az volt, hogy 
az említett napon került sor a település görögkatoli-
kus templomában az új ikonok, és a felújított szentély 
megszentelésére, majd a közeli Reviczky-ligetben a 
frissen épített lourdes-i barlang felszentelésére. A hí-
vek ugyanitt fejezhették ki hódolatukat a tavaly hely-
reállított és felszentelt kereszt előtt is. 

Nagy ünnep volt ez a nap a település számára.  
A Szent Miklós címünnepű templom fehér virágdíszbe 
öltöztetve várta az egybegyűlteket. A szép számmal 
megjelent hívek meg is töltötték a templomot. Az ün-
nepi Szent Liturgiát a helybeli parókus úr, Tarapcsák 
János atya mutatta be, Szegedi Kálmán és Szenes  
József római katolikus paptestvérek, valamint Sási 
Péter, Jaczkó Dániel parókus atyák és Barát Gábor se-
gédlelkész atya koncelebrálásával. A szentbeszédet 
Tapasztó János atya mondta. 

A második Korinthoszi levélből felolvasott szent-
lecke Pál apostol szavaival figyelmeztet Isten ígéreté-
re: „A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség 
napján segítek rajtad” (2 Kor 6, 2). Ez a nap el is érke-
zett – folytatódik a Szent Pál-i levél. Ezért a híveknek 
türelmet és őszinte szeretetet kell tanúsítaniuk Isten 
és embertársaik iránt, s megmaradni az igazság hir-
detésében, hiszen az ember „az élő Isten temploma”. 
Majd a talentumokról szóló evangéliumból azt tanul-
hattuk meg, hogy ki-ki Istentől kapott tehetsége  

szerint kell hogy szolgálja az Urat. A prédikáció elmél-
kedésében a szónok utalt Keresztes Szilárd ny. püs-
pök úr szavaira, hogy mi magunk is ikonok vagyunk: 
szavainkkal, de főképp cselekedeteinkkel „beszélünk” 
magunkról. Önképünket igyekezzünk minél inkább 
hasonlóvá tenni az Istenszülőéhez, aki a legszentebb 
ikon!

Somogyi László, partiumi származású festőmű-
vész ikonjainak felszentelésére a szentmise befeje-
zése után került sor. Az ikonsorozat a bejárat fölött 
magasodó kórus alsó részére került, szembe a temp-
lom szentélyével. A Szentháromság ábrázolását köz-
ponti helyen, a képsorozatból kiemelve látjuk, a 
boltíves karzat közepén. 

Térjünk vissza egy pillanatra a Mária, mint legszen-
tebb ikon gondolatra. Más felekezetűek gyakran vá-
dolnak minket, katolikusokat (legyen szó római- vagy 
görögkatolikusokról), azzal, hogy túlhangsúlyozzuk 
Mária szerepét, és hogy imádjuk őt. Szűz Máriát nem 
imádjuk, csak tiszteljük és dicsőítjük, mert a Megvál-
tó istenember földi édesanyja, akinek az „igenje” nél-
kül – (egyszerű kifejezéssel élve) – nem lett volna 
megtestesülés, sem megváltás. 

A templomi ünneplés után került sor a másik ün-
nepi aktusra „a Reviczky-ligetben”. Az ősi családról 
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van szó, a Revisnyei Reviczkykről, akik közül a XIII. 
századig visszamenően számos egyházi és világi kivá-
lóságot tart számon a történelem. Közöttük van az 
1889-ben Nyírmártonfalván született Revisnyei Re-
viczky József, akinek Éva asszony közvetlen rokona. 
Revisnyei Reviczky József ifjúként vett részt az I. vi-
lágháborúban, ahonnan kitüntetésekkel tért haza, 
majd az apai birtokon modern módon gazdálkodott. 
Nyírmártonfalván kastélyt építtetett (az épület saj-
nos, ma szinte romokban hever). Mint kedves, jószívű 
embert mindenki szerette. (A debreceniek a Zsuzsi 

„kisvasút” létrehozásának egyik kezdeményezője- és 
mecénásaként ismerhették meg.) 1936-ban súlyos 
betegségéből felépülve a Jóistennek hálából emel-
tetett kőkeresztet a kastély közelében. Ezt kellett 

„romjaiból feltámasztani”. A kereszt felújításának gon-
dolata Almási Sándor falumúzeumi vezetőtől és Ta-
rapcsák János esperes-parókus úrtól indult el, akikről 
köztudott, hogy a fizikai munkától sem riadtak vissza 
a helyreállítás során. A mai napig jó szívvel emlék-
szünk erre. A renoválás – Éva asszony jelentős anyagi 
támogatásával – az elmúlt esztendőben megtörtént. 
(Tartalmas cikket olvashattunk erről a Görögkatoli-
kus Szemle egyik tavalyi számában.) 

Szintén ő ajándékozta a helynek a szépséges 
Mária- szobrot, amely az idén a kereszt közelében, egy 
sziklabarlangban nyert elhelyezést. Ez a barlang em-
lékeztet a franciaországi kegyhelyre, ahova évente 
zarándokok ezrei járnak az Istenszülő Istenanyához 
testi-lelki gyógyulásért folyamodni, illetve hálát adni 
könyörgéseik meghallgatásáért. Vajha ilyen zarán-
dokhellyé válna egykor a nyírmártonfalvi barlang is!  
A község keresztény lakói példát mutatnak számunk-
ra azzal az elhatározásukkal, hogy fogadalmuk sze-
rint minden év június 21-én, a kereszt visszaállításának 
és felszentelésének emléknapján, elzarándokolnak ide.

Éva asszony köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik akár a tereprendezésben, akár a szervezési mun-
kákban vagy bármely más területen hozzájárultak a 
fentiek létrejöttéhez. A Mária-barlangot Anna unoká-

jáért ajánlotta fel. Elismerése jeléül egy-egy emlék-
lapot nyújtott át mindenkinek, aki közreműködött a 
megvalósításban. Jelképesnek tekinthetjük – hívta 
fel a figyelmet az adakozó – hogy a barlang kialakí-
tásának közepén egy szív alakú kő helyezkedik el. Vé-
letlen, hogy erre rátaláltak? Tekintsük Szűzanyánk 
különös kegyelmének, s nézzünk úgy rá, mint a köz-
ség lelkületének kifejezőjére! Hisz’ Nyírmártonfalván 
egy összetartó, Krisztus ügyéért s minden jó ügyért 
tettre kész közösség él. Kísérje őket és utódaikat Isten 
áldása!

Az ünnepség méltó zárásaként Hajtmann Ildikó 
énekesnő gyönyörű Ave Mária áriáiban gyönyörköd-
hettünk, majd kedves agapén vehettünk részt.

Bérces Mária Klára
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Múlt és jelen egy metszetben

Hogyan éljük a mindennapjainkat? Mennyire tu-
datosan szemléljük önmagunkat vagy a kör-
nyezetünket? Vagy éppen önmagunkat a 

környezetünk különféle metszeteiben? Hogyan né-
zünk az életutunkra? Vajon gondoltunk-e már arra, 
hogy az az út, utca, járda, lépcső, kövezet, amelyen 
most éppen lépdelünk egyszer csak a múlt egy darab-
jává válik?

Megszűnik jelenvaló lenni. Talán ez az az út, amire 
évek múlva csak emlékezni fogunk, visszaemlékezni. 

„Emlékszem, amikor beszélgettünk…, Emlékszem, 
amikor még ott dolgoztam…, Emlékszem, amikor 
rám nézett…, Emlékszem, amikor azt mondta ne-
kem…”. Azt tapasztalom, hogy a jelen út élménye tel-
jesen természetesen ott van az életünkben. Olyan 
magától értetődőnek tűnik minden. De tud-e az út-él-
ményhez többet hozzátenni az, ha reflektáltan élem 
meg „a rajta való lépdelés” minden pillanatát?

Azt gondolom, mindenképpen. Gyakran előfordul 
velem, hogy élő személyekre, jelenbéli eseményekre 
úgy tekintek, hogy mi lesz akkor, amikor már azok 
nem lesznek… és a jelenvaló pillanatok már csak a 
múlt részeivé válnak, csak múltbéli pillanatképpé ho-
mályosulnak. Úgy vélem, ebben a metszetben lehető-
ségem van mindig megállítani az időt, a jelen 
pillanatát, az én belső órámat. Arra gondolok, hogy 
mi lesz akkor, ha én magam erre a személyre, élmény-
re, eseményre már csak emlékezem, mi lesz akkor, ha 
már nem létezőként élem meg?

Ha gyakran tesszük ezt, azt látom, az elmúlás tu-
datában képesek vagyunk minden neheztelést, nega-

tívumot, előítéletet levetkőzni, félretenni, hiszen – ha 
belegondolunk – most van az a pillanat, amikor sze-
retni tudok. Most adatott meg nekem az a lehetőség, 
hogy a másikkal jót tegyek. Csak a most van számom-
ra és számára is.

Tizennyolc évvel ezelőtt halt meg az anyai nagy-
mamám, az apait soha nem ismertem, nagyon korán 
elhunytak, így az egy nagymamámnak szinte minden 
unokás szeretetemet odaajándékoztam. A kis falunk-
ban volt egy szűk utca, amelyet minden nap végigrót-
tam nyolcszor-tízszer, hiszen ott lakott a nagymamám. 
Tizennyolc évesen egy nap arra gondoltam, hogy mi-
lyen jó nekem, hogy van kihez mennem naponta 
nyolcszor-tízszer, és hogy milyen boldognak kellene 
lennem. Szinte felszólítottam magam minden alka-
lommal, amikor hozzá igyekeztem, hogy ne éljem 
meg ezt olyan természetesen, hiszen majd lesznek 
évek, hosszú évek, amikor már nem lesz kis utca, nem 
lesznek biciklis, futós, gyalogos körök az egyetlen 
nagymamámhoz. Már akkor könnybe lábadt a sze-
mem, hiszen múltba helyeztem a jelenvaló boldogsá-
gát.

Annak az érzésnek, gondolatnak most is hálás va-
gyok tizennyolc év elteltével, hiszen tudom azt, hogy 
tudatosan, reflektáltan éltem meg azt a szeretet, amit 
akkor kifejeztem felé. Minden pillanatban, minden 
igyekezetemmel szeretni próbáltam őt. Elmondtam 
neki mindent, amit gondoltam, és tudom, hogy talál-
kozunk, és tudom, hogy Ő is tudja bárhol is van.

Dr. Gáti Magdolna Virág
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Mindennapi jegyzetek

E gy áruházban előttem állt egy kisfiú kakaós 
csigát vásárolt, semmi mást. Nem tudta kifizetni 
20 forint hiányzott az összegből. A pénztáros el-

vette a csigát, közölte, hogy ez nem elég és félretolta 
az ennivalót. Mit tehetett?… Ekkor odalépett egy férfi, 
aki épp a kisfiú kosarára várt, és azon nyomban a ko-
sárral együtt pénzt is cseréltek. A marék aprót elvette 
és átadott a pénztárosnak egy ötszázast. Tartsd meg 
a visszajárót kölyök! – mondta a férfi és mosolyogva 
távozott.

Mihály napi nagyvásár első reggelén, mint min-
dig, fúvós zenekar köszöntötte az árusokat az 
október eleji hideg reggelen. „Éljen, éljen! De 

szépek! De jól húzzák! Az Isten áldja meg őket”! – kiál-
totta egy árus Marosvásárhelyről éppen mellettem.

Szerk.

Jól gyóntam? – 10 tanács papoktól

A gyóntatószékből kilépve sokszor töprengek 
azon, hogy jól csináltam-e, elég konkrét, őszin-
te volt-e a gyónásom. Elhatároztam, hogy meg-

kérdezem a legtapasztaltabbakat: a gyóntatókat. Tíz 
pap tíz hasznos szempontot fogalmazott meg:

1. A lelkiismeret-vizsgálatban a bűneinkkel szembe-
sülünk, a gyónásban viszont Isten szeretetével, ir-
galmával, megbocsátásával.

2. Miután megmondtad, mikor gyóntál utoljára, szólj 
néhány szót magadról, családi állapotodról (egye-
dülálló, párkapcsolatban lévő, házas, újraházaso-
dott, esetleg pap, szerzetes gyón). Helyzeted 
ismeretében könnyebb tanácsot adni.

3. A bűnök nem negatív érzelmek, hanem tudatos 
döntések a rossz mellett. Bűnöket gyónj meg, ne 
érzelmi állapotokat.

4. Az elkövetett bűn Isten megbántása, a meggyónt 
bűn viszont Isten dicsérete. Ezért, amikor a bűn-
bánat szentségében meggyónod a papnak a bű-
neidet, gondolj arra, hogy ezzel egyben Istent 
dicsőíted nagy irgalmáért.

5. A gyakori szentgyónás jót tesz a lelkednek és lelki-
leg építő a gyóntatód számára is. A bűnhöz, külö-
nösen, ha mélyen berögzült, szokássá vált, sok 
türelemre és kitartásra van szükség. Ne add fel, 
akármennyiszer követted el ugyanazt a bűnt.  
A bűnbánat szentségében gyógyulás is történik;  
a testi sérülésekhez hasonlóan a lelki sebek teljes 
gyógyulása is időbe telhet.

6. A gyónásban nem az a lényeg, hogy te milyen rossz 
vagy, hanem hogy Isten milyen jó.

7. A pap olyan, mint az orvos. Ha orvoshoz mész, el-
mondod, mid fáj, több-kevesebb részletességgel, 
hogy tudja, hogyan kezeljen a leghatékonyabban. 
Ne feledd: nagyon sok beteg fordult már hozzá 
ugyanezekkel a tünetekkel. Bízzál benne, hallgasd 
meg a tanácsát, és hamarosan jobban leszel.

8. Isten a bűnök egyszerű, alázatos megvallását ked-
veli. Nincs szüksége regényre. A szószaporítás mö-
gött sokszor gőg és a bűnbánat hiánya rejlik. 
Egyszerűen, őszintén kimondani, nevükön nevez-
ve a bűnöket: olyan ez, mintha levetkőztetnének, 
hogy keresztre feszítsenek, hogy meghaljanak a 
bűneink és feltámadjon a megbocsátás.

9. Ne törődj semmivel, menj gyónni! Isten szeretete 
hatalmasabb a bűneinknél.

10. Sok embernél az jelentené a legnagyobb fejlődést 
a gyónás területén, ha a bűnök kötelező, ténysze-
rű felsorolása helyett egyre inkább úgy gondolna 
rá, mint az Istennel való kapcsolat megújítására.  
A gyónás nem csupán a bűn eltörlése, hanem ta-
lálkozás Krisztussal.

Forrás: https://www.parkatt.hu/
Dobi László közreadó
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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

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, 7.15 utr. 
8.30, 10, 12, 17.30

18.30 vecs., 
(közvetlenül a Szent 
Liturgiát követően)

6.45, 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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