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Miért megyünk Jézushoz?

K eresztelő Szent János Jézushoz küldte tanítványait: te 
vagy-e az eljövendő vagy mást várjunk? Az evangélisták a 
tömeg láttán ezt mondják: „mindenki téged keres”. Való-

ban várták és fogadták az Urat, mert meggyógyított minden be-
tegséget és minden bajt. Örök kérdés azonban, hogy ma is, meg 
a történelem folyamán, miért megyünk Jézushoz. Erre lássunk 
néhány szempontot. 

Első helyen említhetjük azt a tényt, hogy az Úr hív és vonz 
bennünket. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és 
meg vagytok terhelve. Én felüdítelek titeket.” (Mt 11, 28) Jézus hív 
és vonz bennünket, mert értéket és kincset bíz reánk. 

Továbbá, megyünk Jézushoz, mert nyugtalan és háborgó a 
szívünk, sokszor kísér az aggódás és a félelem. Ha rátalálunk, mi 
is valljuk Szent Ágostonnal, hogy „nyugtalan a mi szívünk, míg 
meg nem nyugszik benned, Istenünk”. Mindenki érzi, tapasztalja 
az erőtlenséget, nemcsak a betegek és idősek, hanem a küzdés-
ben elfáradtak is. 

Megyünk hozzá, mert erőre van szükségünk. Kell az erő a jót 
megtenni, és a rosszat legyőzni. Megtapasztaljuk, hogy Jézus 
olyat ad, amit más nem ad és nem adhat. Az életben érhetnek 
bennünket kudarcok, hogy nem kellünk vagy elutasítanak ben-
nünket. Jézus biztat, hogy merjünk hozzá menni, mert Ő nem 
utasít el senkit, aki nála kopogtat. Tapasztalat hozza, hogy az 
ember lelkileg is szomjas és éhes, de az Úr szólít bennünket is, 
hogy ilyen szükségben is mehetünk hozzá, mert kielégít bennün-
ket. Az embert kell, hogy érdekelje az élet, a jövő és a távolabbi 
jövő. Jézus életet ad és örök életet ígér annak, aki benne hisz. 
Megszenvedi az ember az igazságtalanságot, a földi életben szin-
te mindenkit utolér vagy nyugtalanít. 

Megyünk Jézushoz, mert Ő az Igazság, de ebbe sokan belehal-
tak, viszont megtalálták a teljeset. Jézus a történelem igazi jó 
Pásztora, aki keresi az eltévedtet, boldogság és öröm, ha ránk ta-
lál. Olykor kérni is kell: Uram találj meg engem is. Visz bennünket 
Jézushoz az a bizalom, amelyben benne van, hogy mindent tud 
rólunk és mégis szeret. 

Megyünk hozzá, mert sok szenvedés és újrakezdés után rájö-
vünk arra, hogy nélküle semmit sem tehetünk, de mindent meg-
tehetünk abban, aki nekünk kegyelmet ad. Az élet viharaiban 
meggyötört lélek rájön arra, hogy akitől sokat és mindent kap-
tunk annak hálát és köszönetet kell adni és mondani. Az örök 
életnek is ez lesz egyik motívuma Hála Istennek, hogy hazaér-
tünk. Akik sok vihart megéltek, azok hangoztatják, őszinte hitval-
lással, hogy megyünk Jézushoz, mert Vele akarunk élni. 

Az Úr csak jó és csak jó tud lenni, akik nála maradnak, átélhe-
tik ezt az élményt, hogy Uram jó nekünk itt lennünk. Elég hamar 
meg lehet tapasztalni, hogy a földi életben sok helyen és sok 
esetben nincs irgalom, nem emel föl senki, de ha Jézushoz me-
gyünk, bármilyen szennyesek és kivetni valók vagyunk, Nála irga-
lomra találunk, ezért is érdemes mellette és Vele maradni. Mi is 
valljuk az apostollal „Uram kihez mennénk, Neked örök életet adó 
igéid vannak”. 

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Assisi Szent Ferenc

Debreceni
Katolikus
Figyelő

A Szent Anna Főplébánia értesítője
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„Amoris Laetitia”
Ferenc pápa A családban megélt  
szeretetről kezdetű apostoli buzdítása
2. rész

A z alábbi egységben a szeretet megéléséről, an-
nak fontosságáról szólok a házasságban. A há-
zasság szentségének kegyelme arra irányul, 

hogy tökéletesítse a házastársak szeretetét. 
1) A szeretet türelmes: Baj, ha önmagunkat helyezzük 

a középpontba. A türelem erősödik, ha elismerjük, 
hogy a másiknak is joga van velem együtt élni a föl-
dön. A szeretet együttérzést hoz magával.

2) A szeretet jóságos: a szeretet jót tesz másoknak és 
segíti őket. Loyolai Szent Ignác írja: „a szeretetet 
inkább a tettekben, mint a szavakban kell kifejezni”.

3) A szeretet nem féltékeny: gyógyítja az irigységet.  
Az irigység szomorúság mások java miatt, nem ér-
dekli mások boldogsága. Önmagára koncentrál az 
irigy. „Ne kívánd”, mondja a IX. és a X-dik parancso-
lat. A szeretet arra vezet, hogy elutasítsuk az igaz-
ságtalanságot.

4) Nem kérkedik: ami hiú dicsekvést jelent, kioktat és 
agresszív. „A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet 
ellenben épít”. (1 Kor 8, 1)

A hatalom világában mindenki uralkodni akar a mási-
kon. „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosokat 
kegyelemmel felemeli”. (1 Pét 5, 5)

5) Kedvesség: A szeretet nem gorombán cselekszik, 
nem nyers a magatartása. Nem akar fájdalmat 
okozni másnak. Udvariasság jellemzi. Meg kell ta-
nulni hallgatni is. Biztató, vigasztaló szavak mindig 
kellenek a másik felé, ahogyan Jézus is vigasztalta 
a tanítványokat: „Ne féljetek.” (Mt 14, 27)

6) Önzetlenség: Először önmagunkat kell szeretnünk. 
Mindemellett nem keressük a magunk javát, érté-
kesebb a mások felé fordulás. Egy anya azt akarja, 
hogy ő szeressen, mintsem, hogy őt szeressék.

7) Belső erőszak nélkül: Vegyük észre a gerendát a sa-
ját szemünkben (Mt 7, 5). Ne engedd, hogy legyőz-
zön a rossz. Ne fáradjunk bele jót tenni. (Gal 6, 9)  

„A nap ne nyugodjék le haragotok fölött”. (Ef 4, 26.) 
Nemet mondani a belső erőszakra szintén köve-
tendő dolog.

8) Megbocsátás: Nem tartja számon a rosszat. Megér-
tő mások gyengesége iránt.  Az apró nézeteltéré-
sek sokszor halálosan megsebzik a közösséget. 
Fontos bocsánatot kérni és elfogadni a bocsánat-
kérést. Ki kell emelni, hogy önmagunknak is tudni 
kell megbocsátani.

Isten éltesse Lőrinc atyát!
„Minél jobban magába vonult az ember és minél 

egyszerűbb lélek, annál több és mélyebb dolgot 

ért meg fáradság nélkül, mert mennyből veszi 

az értelem világosságát”.  (Kempis Tamás)

Kedves Lőrinc atya! 

S zeretettel, tiszta szívvel és örömmel gratulá-
lunk 75. születésnapjához! Köszönjük azt a sok, 
fáradhatatlan, áldozatos munkát, amelyet ér-

tünk, a közösségünkért, a Szent Anna székesegy-
házért hoz nap mint nap! Köszönjük azt az 
energikusságot, lendületet, tétlenséget legyűrő aka-
ratot, ahogyan a tennivalókhoz áll! „Dolgozzunk, ne 
csak mosolyogjunk testvérek…!” – hangzik el na-
ponként a mondás. Szigora, fegyelmezettsége mellé 
ugyanis embersége és humora is társul! Hétköznap-
jaival, lelki-erénytani beszélgetéseivel, gyóntatási 
alkalmaival nemcsak a világi hívek lelki fejlődésében 
játszik nagy szerepet, hanem a kispapok lelki neve-
lésében is példaadó státust tölt be már évtizedek 
óta. Aki mellette káplán, látva erényes életvitelét, 
nemes lelki vonásait, éveken keresztül fel tud készül-
ni a papi hivatásra. 

Bízunk benne, hogy 75 év után is számíthatunk a 
már évtizedeken át tartó támogatására, lelki veze-
tésére, hiszen mindannyiunk életében példát jelent 
személyisége, önfegyelme.

 Orosz Lőrinc Atya egyénisége, papi karaktere 
több szempontból is szimbólumértékű a fiatalabb 
generáció számára!

Tiszteletteljes köszönettel:
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége, 

A Szent Anna Székesegyház képviselőtestülete, 
A Szent Anna Székesegyház hívei
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9) Együtt örvendezni másokkal: „Nem örül a gonosz-

ságnak”. Elismerésre szomjasak vagyunk. „Isten a 
jókedvű adakozót szereti” (2 Kor 9, 7) „Nagyobb 
boldogság adni, mint kapni”. (ApCsel 20, 35)

10) Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel: 

A szerető ember hallgat a másikban meglévő hibákról. 
„Ne rágalmazzátok egymást testvérek”. (Jel 4, 11)

Mások rossz hírbe hozása nagy bűn.
A házastársak jót mondjanak egymásról ez nagyon lé-

nyeges dolog.
A szeretet együtt él a tökéletlenséggel.
A szeretet bízik a másikban.
A szeretet nem veszíti el a jövőbe vetett reményét.
Hiszi, hogy képes a másik megváltozni.
Az örök életet reméli.
Pozitív lélekkel visel minden nehézséget.
A szeretet nem engedi, hogy uralkodjék rajta a harag.

A házasság Isten irántunk való szeretetének ikonja. 
A házasság dinamikus, folyamatot foglal magában.  
A felbonthatatlanság kizárólagosságot jelent. A gyer-
mek iránti vágy is azt jelenti, hogy a szülők hűségesek 
legyenek egymáshoz.

A szeretet megnyitja a szemet, hogy mit ér a másik 
számomra. A házas élet során a társak megtanulnak, 
elsajátítanak és elérnek együtt valamit. Szeretetből 
kell dönteniük mindig egymás mellett, és szeretetben 
növekedni együtt. A szeretetet kifejező gesztusokat 
ápolni kell: „Szabad”, „Köszönöm”, „Bocsánat”.

Egymás meghallgatására mindkét félnek igénye 
és szükséglete van.

Az érzelmek és az ösztönök nevelését is állandóan 
szem előtt kell tartani.

A szexualitás Isten ajándéka. A szerelem a nemi-
ségre épülő lelkiség. A szexualitáson is eluralkodik a 
használd és dobd el mérgező szemlélet. A szeretet ki-
zárja az alávetettség minden formáját. A szüzesség a 
szeretet egyik formája, a mennyek országáért vállalva.

A szeretet felülmúl minden érzelmet, hosszú há-
zastársi viszony gyümölcse az az érzés, amelyben a 
felek megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, vala-
kihez tartoznak.

A termékennyé váló szeretetben a házasfelek nem-
csak önmagukat, hanem a gyermeket ajándékozzák 
egymásnak. Vállalni kell a felelősséget érte minden 
pillanatában az életüknek. Ők választják meg gyer-
mekük nevét. Isten tervében benne van minden  
születendő gyermek. A keresztséget nem szabad meg - 
tagadni. A gyermeknek szüksége van mindkét szülőre. 
Az anyák az élet szépségének tanúi. Sok hiányt szen-
ved az apátlan társadalom is. Szülői öröm, ha haza-
várjuk a gyermeket. Sok házaspárnak nem lehet 
gyermeke, de a házasság ezért még fölbonthatatlan. 

Az örökbefogadás és nevelőszülőség vállalása szép és 
elismerendő feladat. A sokgyermekes családok is a 
szeretetről tanúskodnak. A bezárkózás veszély és bűn 
a szeretet ellen. A szülők magukra hagyása ellenkezik 
Isten törvényével. Halljuk meg a házasságban is az 
idősek kiáltását. Emlékezés nélkül nem lehet nevelni. 
Testvérek között tanuljuk meg az emberi együttélést. 
Megértés és törődés az após és anyós felé, a csalá-
doknak, házastársaknak ezt is mérlegelni kell.

A családok a család pasztoráció elsődleges ala-
nyai legyenek. Szem előtt tartandó, hogy együtt kel-
lene működni a magvetésben, hiszen a családok 
kisérése a család belseje felé irányuló evangelizáció. 
Megfelelő oktatás szükséges a házastársaknak a 
problémák kezeléséhez, ezért tartom fontosnak a vi-
lági munkatársak képzését.

Szólni kell még a jegyességről is, a jegyesek felké-
szítéséről a házassági felkészülés útján. Emlékeztetni 
kell őket az erények fontosságára. A tisztaság erénye 
ma is kötelez minden házasulandót. Láttatni kell a 
családok tanúságtételét is. Mindét fél részéről egész 
életre szóló elkötelezettség kell, hogy jelen legyen. 
Mindenki a születéstől kezdve készül a házasságra. 
Saját szüleik kapcsolatából sokat tanulhatnak a gyer-
mekek. Fel kellene ismerni az összeférhetetlenséget, 
a gyenge pontot egymás között. Sokan nem is ismerik 
egymást, és így házasodnak. Ez ma már általánosnak 
mondható. Látni kell, hogy a házasságban melyek azok 
a tényezők, amelyek segítik a szeretet érlelődését.

A szentség ünneplését folyamatosan elő kell készí-
teni. A katolikusoknak rendszeresen gyónni, áldozni 
kell. Éljék át a szertartást, ez nagyon fontos dolog. 
Nem jó, ha a jegyesek nem imádkoznak együtt és egy-
másért.

A házastársak erőforrása az imádság, vasárnapi 
szentmise, gyónás, áldozás, évfordulók ünneplése. 
Egymással egymásról beszélgetni. Ez álljon szintén a 
középpontban. Baj, ha menekülnek egymástól és a 
beszélgetéstől a társak. A hitben való növekedés is lé-
nyeges. Közös Szentírásolvasás. Hitetlen férjet meg-
szenteli a felesége és fordítva. (1 Kor 7, 14) Segítenek 
a házassági tanácsadó központok.

A válságok, félelmek és nehézségek. Ez a várako-
zás és a türelem hűsége. A tapasztalt házaspárok kí-
sérjék a krízisben lévőket a válság útjain. Az ellenállás 
és védekezés az azonnali reakció. Ilyenkor elszigete-
lődnek az emberek, elsősorban azokhoz folyamod-
nak, akik megértőek. A kezdetek válsága gyakran 
előfordul. Emellett beszélünk még a gyermek érkezés 
válságáról, a nevelés válságáról, a serdülések, az üres 
fészek, valamint a szülők öregségének a válságáról. 
Mindez alatt segít a Szentlélek kegyelme, a barátok, a 
megbocsátás, a szentségek ereje.
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A vitatkozó házastársak kis dolgot felfújnak, felté-

pik a régi sebeket. Meg kell szabadulni azoktól a dol-
goktól, amelyekkel korábban nem néztek szembe. 
Vannak esetek, amikor a különválás elkerülhetetlen. 
A házastársi hűség tanúi az Eucharistiában találják 
meg a tápláló eledelt. Az elvált és újraházasodottak 
körültekintő kisérést igényelnek. Ne tekintsék a gyer-
meket túsznak. Vegyes házasságokhoz kapcsolódó 
nehézségek különleges figyelmet igényelnek. Vallás-
különbséggel kötött házasságok szintén nehézséggel 
járnak.

Egyszülős családokat gyakran gyötrik gazdasági 
problémák. 

A halál feldolgozására a családban segít a hit vilá-
gossága. Kísérni kell a gyászolót. Az értük ajánlott kö-
zös ima is elsőrendű a nehéz helyzetben. Az elhunytak 
fentről segítenek bennünket. Ha elfogadjuk a halált, 
fel tudunk rá készülni.

A gyermekek nevelésének megerősítése: nem sza-
bad magukra hagyni őket. Irányítani, fölkészíteni kell 
az utódokat, önállóságra, hitre, élethivatásra, házas-
ságra. Az erkölcsi intéseket nem ruházhatják át senki-
re a szülők. Az akarat nevelése és a jó iránti érzelmi 
vonzódás kibontakozását segíteni kell. Szokásokat 
szükséges kiérlelni, erényes életet építeni. Rá kell 
szoktatnunk a gyermekeket, hogy kérjenek bocsána-
tot, tegyék jóvá a kárt, érezzék a jogot és a kötelessé-
get is. Ne kérjünk olyat, ami aránytalanul nagy 
áldozatot jelent neki. A szabadságot gátak közé kell 
szorítani és ösztökélni kell. A gyermek követel: „min-
dent és azonnal”. Ebben a vonatkozásban a várako-
zásra való képességre nevelést kell elérni. 

Köztudott, hogy a legfőbb szocializációs közeg a 
család. Ebben a környezetben kell megtanítani a 
gyermeket arra, hogy pl. ne legyen önző vagy, ha va-
laki beteg, törődni kell vele. Személyes és mélyebb 
párbeszédet kell folytatni a gyermekekkel. A család 
lelkiségének középpontjában az imádság, a Biblia-
olvasás, a Szűz Anya tisztelete álljon. Ha a lélek köz-
pontjában Isten van, akkor megtörténik, szinte ma gá- 
 tól értetődik a kölcsönös gondoskodás egymásról.

A szexuális nevelést is bölcsen és a gyermek érett-
ségét figyelembe véve kell folytatni. Fel kell hívnunk a 

következőkre a figyelmet: a szemérmesség a személy 
természetes védekezése, saját test elfogadása, tiszte-
let, gyöngédség a másneműek iránt, ne akarjuk meg-
szüntetni a szexuális különbségeket. 

Végezetül, de nem utolsó sorban kiemelendő a hit 
átadásának folyamata. Látnia kell a gyermeknek, 
hogy szüleinek fontos az imádság. Mindig fontos a 
megtérésre való felhívás. Mindezekhez szükséges, 
hogy a pap legyen együttérző, ne ítéljen, legyen irgal-
mas. 

Az egész családi élet az irgalmasság „legelője”.  
A legfőbb, Isten szemével látni a világot és az embere-
ket. A család célja: egyházzá válni és maradni.

Imádság a Szent Családhoz:

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet ragyogását,
nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a közösség helyeivé és az ima cönákulumaivá
az evangélium hiteles iskoláivá,
a kicsiny család-egyházakká.
Názáreti Szent Család,
a mi családjainkban soha ne kerüljön sor
erőszakosságra, elzárkózásra és a megoszlásra,
és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott,
azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást.
Názáreti Szent Család,
add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék
a család szent és sérthetetlen jellege,
és Isten terve szerinti szépsége.
Jézus, Mária és József!
Hallgassatok meg minket,
és fogadjátok el könyörgésünket! Ámen.

Orosz Lőrinc prépost-plébános
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Hit- és erkölcstanoktatás a hallássérültek  
tanintézetében

D ebrecenben 1903. október 12-én kezdődött 
meg a siketnémák iskolai oktatása. Az intéz-
ményben óvoda, általános iskola és kollégium 

működik. 1999. szeptember 1-jén a Hallássérültek tan-
intézetében is megszólalt a csengő, kezdetét vette az 
új tanév. A gyerekek örömmel osztották meg, hogy mi 
történt a nyáron, de a beszéd mellett kezük apró moz-
dulataival is meséltek, jelnyelv segítségével mondták 
el nyári élményeiket. Álltam és figyeltem: ez volt az 
első napom itt az iskolában. Vannak gyerekek, akik 
hallókészülékkel, míg mások cochleáris implantátum-
mal érkeznek az intézménybe. A pedagógiai szem-
pontból végzett hallásvizsgálatok alkalmával már azt 
is tudtam, melyik gyermek mit hall a világ hangjaiból. 
Mindenki másként hallja meg a hangokat és érti a kö-
rülötte lévő világot. A technika csodája nagyon sok 
kisgyermeknek segít, hogy a hang nélküli világból 
meghallja azokat a szép hangokat, amiket a Jó Isten 
adott nekünk. Sajnos nem minden hangot hallanak. 

Az óvodától az iskola befejezéséig mindenki azon 
fáradozik, hogy a gyermekek hallása és beszéde fej-
lődjön, minél több ismeretet sajátítsanak el. Minden 
nap, egy újabb kimondott szó, egy megértett történet 
ajándék. 2008 szeptemberében a hallássérült gyer-
mekek oktatása mellett megkezdődött a beszéd-
fogyatékos gyermekek tanítása is. 2014 nyarán 
lelkesen készültem, újra kezembe vettem a hittan-
könyveket és óraterveket készítettem. Szeptember-
ben két csoporttal kezdetét vette a katolikus 
hitoktatás az intézményben. Két hallássérült és két 
beszédfogyatékos gyermekkel verset gyakoroltunk, 
amit elő is adtak a 2014. december 6-án megrende-
zésre került jótékonysági esten, amelynek a Szent 
Anna templom adott otthont. A jótékonysági koncer-
tet Reviczky Éva szervezte. A bevételt Orosz Lőrinc 
prépost-plébános atya, valamint Éva testvér a hallás-
sérült intézmény tanulói részére ajánlották fel. Ebben 

a tanévben szép eszközökkel kezdhettük meg a tanu-
lást, mert Zalalövőről Horváth István atya sok jó  
ember adománya révén füzeteket, íróeszközöket 
ajándékozott a hittanosaimnak. A gyerekek örömmel 
fogadták, és lelkesen dolgoznak a füzetekbe. A 2016–
2017-es tanévben már 11 csoportban mondhatom el, 
mennyire szeret minket a Jó Isten, és miként mutatta 
és mutatja meg az Ő szeretetét. „Mert úgy szerette Is-
ten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, 
aki őbenne hisz el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.”.(Jn 3, 16) Minden hittanórán erről a szeretetről 
tanulunk. Ismerkedünk a Biblia csodálatos példabe-
szédeivel. A hittanórák elején a hallássérült csopor-
toknál elsőnek ellenőrzöm a hallókát (hallókészüléket, 
implantot) majd imádkozunk, és gitárral énekelünk, 
jellel pedig kísérjük. A „Jól vigyázz kicsi kéz mit te-
szel…”; „Kicsi vagyok én…” kezdetű dalok, amiket  
sosem unnak meg. A bibliai történeteket, példa-
beszédeket szerepjátékkal értik meg jobban a kiseb-
bek. Az irgalmas szamaritánus, a tékozló fiú, Zakeus 
története minden gyermeket mélyen megérint, szíve-
sen részt vesznek a történetek eljátszásában és átélik 
a szerepeket. Vannak fogalmak, amik nehézséget 
okoznak, mert nem hallanak minden hangot, nem is-
merik a számunkra egyszerű, hétköznapi kifejezése-
ket, így azt nekik nehezebb megérteni, de mindig 
megtaláljuk a módját, hogy sikerüljön elsajátítani. 
Ehhez sok képi anyagot, szóképet használunk.  
A képes Biblia, amit még az esküvőnkre kaptunk a fér-
jemmel egy kedves atyától és a gyerekeim is ezt la-
pozták, most lassan már széthull, olyan nagyon 
szeretik nézegetni a kicsik és olvasni a nagyok. A leg-
kisebbek az óraközi szünetekben a folyóson is meg-
mutatják, hogy tudják a keresztvetést. Várják a 
hittanórákat és hihetetlen öröm számomra, hogy hal-
lani akarnak Jézusról, szeretnék Őt megismerni.

Vajainé Varga Erika hitoktató
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A fatimai jelenés centenáriuma

A régen Európa csücskének nevezett Portugáliá-
ban található Fatima, amely 1917 óta került a 
Mária-jelenés miatt a katolikusok körében az ér-

deklődés középpontjába. Hetven évvel a jelenést kö-
vetően Európa egyik leglátogatottabb kegyhelye lett.

Felmerül talán sokakban a kérdés, hogy a Fatima 
név honnan ered. Semmi köze nincs ugyanis Moha-
med kedves leányához, akit Fatimának hívtak, és  
akiről a Fatimidák uralkodóháza nyerte nevét a X.  
században. Egy legenda magyarázza a falu elneve zé-
sének eredetét. 1158-ban, amikor a Tejón túli 
Portugáliában muzulmánok uralkodtak, egy arab tár-
saság közeledett a Sado folyó felé, hogy megüljék 
Szent János ünnepét. Portugál lovagcsapat támadta 
meg őket. A társaság nagy részét megölték, a többit 
foglyul ejtették, s a hölgyeket Santarembe vitték Don 
Alfonso Henriques, a portugál királyság alapítója elé. 
A győztes vezér a királytól az alcazári váli leányának, 
Fatimának a kezét kérte. A király akkor engedélyezte, 
ha a lány szabad akaratból megy hozzá és kereszté-
nyé lesz. Fatima megtért és a keresztségben az Onre-
ano nevet vette fel. Temetési helyéről nevezik a helyet 
Fatimának. A lisszaboni egyházmegyéhez tartozó  
Fatima 35– 40 tanyának volt a központja a szétszórt 
településen, ahol mintegy 2500 ember élt. Ettől a 
helységtől 2–3 km-re lévő Covo do Irióban (Szent Irén 
völgye) voltak a jelenések: ma hatalmas bazilika hir-
deti 1917 májusának eseményeit. A gyümölcster mesz-
tés és pásztorkodás adta a megélhetést. Gyermeki hit 
és egyszerűség jellemezte a népet.

1916 tavaszától 1917. október 13-ig három angyali 
és hat Mária jelenés volt. Az Aljustrel nevű tanyán élt 
Santos családjával Luciával, aki akkor 10 éves volt, a 
Martó család gyermekei voltak Ferenc (9 éves) és Já-
cinta (7 éves). Lúcia még írástudatlan volt, amikor 
1916 tavaszán pásztorkodtak. A déli órákban éles 
fényben egy ifjút pillantottak meg, aki a Béke angya-
lának nevezte magát. Felszólította, hogy vele együtt 
imádkozzanak „Istenem hiszek tebenned, imádlak té-
ged, remélek tebenned és szeretlek. Bocsánatért ese-
dezem hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned, 
nem imádnak, nem bíznak benned és nem szeretnek”. 
Lúcia itt látta, hallotta és beszélt az angyallal.

A második angyali jelenés nyár közepén volt. Ekkor 
ezt kérte az angyal a gyermekektől: „Imádkozzatok 
szakadatlanul és vezekeljetek a sok bűnért, kérjétek a 
bűnösök megtérését. Portugália Őrzőangyala vagyok 
a Béke Angyala!” „Hogyan hozzunk áldozatot?” – kér-

dezte Lúcia. „Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjá-
tok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni 
és viseljétek türelmesen.”

A három gyerek életét már ezek az események is 
megváltoztatták. Órákon át földre borulva imádkoz-
ták az angyal imáját. Később vállaltak kemény áldo-
zatokat is. 

A harmadik angyali jelenés szeptember végén 
vagy október elején volt. Kehely volt a kezében, ostya 
volt felette, amelyből vércseppek hullottak a kehely-
be. Imát mondott: „Legszentebb Szentháromság, Atya, 
Fiú és Szentlélek. Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus 
Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét. Aki 
jelen van a föld összes tabernákulumában, engeszte-
lésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbös-
ségért, amellyel megbántják. Szentséges Szívének és 
Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a 
szegény bűnösök megtéréséért.” Az ostyát Lúcia kap-
ta, a kehely tartalmát Ferenc és Jácinta. Titkukba 
nem avattak eddig be senkit.

A hat fatimai Mária jelenés
Az első: 1917. május 13-án. A fényvillanásból a gyere-
kek zivatarra gondoltak, majd egy fehér ruhába öltö-
zött asszonyt pillantottak meg egy törpetölgy-bokor 
felett, aki a Napnál is fényesebb volt. A Szűzanya sza-
va: „Ne féljetek, nem bántalak benneteket!” Lúcia kér-
dése: „Honnan jön?” „Az Égből” – volt a felelet. Lúcia: 

„Mit kíván tőlünk?” „Jöjjetek a következő hat hónapban 
ide, a végén megmondom, ki vagyok és mit akarok, 
visszatérek még egy hetedik alkalommal is.” Lúcia: „Én 
is az égbe fogok jutni?” „Igen.” „És Jácinta?” „Ő is.” „És 
Ferenc?” „Ő is, de addig még nagyon sok rózsafüzért 
kell elimádkozni.” Lúcia barátnőit kérdezte. „Mária 
das Neves szintén már az égben van?” (16 évesen halt 
meg) „Igen” – volt a válasz. „Amolia?” (18-20 évesen 
halt meg.) „Ő még a világ végéig a tisztítóhelyen ma-
rad.” Mária szava: „Fel akarjátok magatokat ajánlani 
Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést a bűnö-
kért?” A gyerekek igennel feleltek. „Isten kegyelme 
lesz a menedéktek. Imádkozzátok mindennap a rózsa-
füzért, hogy eszközöljétek a világ számára a békét, és a 
háború hamarosan befejeződjön”. A látomást csak Já-
cinta mondta el édesanyjának.

A második fatimai jelenés: Mária kérése az volt, 
hogy jöjjenek ide a jövő hónap 13-án is, és imádkoz-
zák mindennap a rózsafüzért. Lúcia kéri egy beteg 
gyógyulását. „Ha megtér az év folyamán, meg is gyó-
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gyul.” Lúcia kéri a Szűzet, hogy vigye őket a mennybe. 
Mária: „Hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, 
de neked maradni kell, hogy megalapítsd Szeplőtelen 
Szívem tiszteletét.” „Szívem lesz menedéked az Isten-
hez vezető úton” – mondta Mária. Ferenc 1919. április 
4-én halt meg, Jácinta 1920. február 20-án.

A harmadik fatimai jelenés július 13-án volt. Na-
gyobb tömeg kísérte a látnokokat. Mária kérése: jöjje-
nek a következő hónap 13-án is ide. Imádkozzák a 
Rózsafüzér Királynője tiszteletére a rózsafüzért, hogy 
kieszközöljék a békét és a háború végét. Lúcia kérte, 
mondja meg, hogy kicsoda, és tegyen csodát. „Októ-
berben megmondom, hogy ki vagyok és hogy mit 
akarok. Csodát is fogok művelni, hogy higgyenek a je-
lenésnek. Így imádkozzatok: „Ó Jézusom! Irántad való 
szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a Szűzanya 
Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.”

Mária itt megmutatta a kárhozat helyét: a látno-
kok a látványtól felkiáltottak. A látnokok napokig 
nem ettek és nem ittak. A Szent Szűz megtiltotta ne-
kik a vezeklőöv éjszakai viselését. Mivel nem árulták 
el titkukat, börtönbe is zárták őket.

A negyedik jelenés idején: augusztus 13-án ötezer 
ember jött össze, de a börtönben hallgatták ki őket.  
A jelenésre augusztus 19-én került sor. A Szent Szűz 
ezt mondta a gyermekeknek: „Imádkozzatok sokat, 
nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, 
mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldoza-
tot hozzon és imádkozzon értük.” Az engesztelés kor-
szaka jön.

Az ötödik fatimai jelenés: „Imádkozzátok továbbra 
is a rózsafüzért, hogy kieszközöljétek a háború végét. 
Októberben jön az Úr Jézus is, Fájdalmas Szűz Kármel-
hegyi Boldogasszony, Szent József a Kisdeddel. Októ-
berben nagy csodát művelek” – mondta Szűz Mária.

A hatodik fatimai jelenés október 13-án volt. Ekkor 
történt a híres fatimai napcsoda. A Szűz kérte: „Sze-
retném, ha itt kápolnát építenének tiszteletemre. A Ró-
zsafüzér Királynője vagyok. Imádkozzátok továbbra is 
mindennap a rózsafüzért. A háborúnak vége lesz és a 
katonák hamarosan hazatérnek.” Ekkor a Boldogasz-
szony kitárta karját és elkezdődött a 10 percig tartó 
napcsoda. 70 000 ember volt jelen. A nap forgása,  
wzuhanása, színeváltozása megdöbbentette az em-
bereket. Térdre estek és imádkoztak. A látnokoknak 
jelenésben volt részük. A Cova da Iriában Portugália 
legnagyobb temploma épült, s lett a világ legnagyobb 
lelki központja. Lúcia a dorottyás nővérek közé lépett 
és itt 1920. június 13-én kérte a Szűzanya Oroszország 
felajánlását Szeplőtelen Szívének.

„A felajánlást a Szentatya végezze a világ valameny-
nyi püspökével, mert Oroszország elterjeszti tévtanait 
az egész világon, háború és egyházüldözés lesz.” Ké-
sett a felajánlás. XII. Piusz csak 1942. október 31-én 
végezte el a felajánlást, de késő volt és hiányzott a vi-
lág püspökeivel való együttes felajánlás. VI. Pál is 
megtette a felajánlást 1967. május 13-án, de hiány-
zott az egység a világ püspökeivel.

1984. március 25-én II. János Pál a Fatimából elho-
zott kegyszobor előtt a világ püspökeivel együtt meg-
tette a felajánlást és ezt a Szűzanya elfogadta. Lúcia 
1949. május 31-én a coimbrai karmelitáknál tett örök 
fogadalmat. 

Kérések a fatimai jelenésben
1. Isten meg akarja alapítani a világon Mária Szeplőte-

len Szívének tiszteletét.
2. Lúcia van megbízva az üzenetnek hirdetésével. 
3. Isten minden kegyelmet Mária Szeplőtelen Szívén 

keresztül ad.
4. Jézus Szíve azt akarja, hogy mellette Anyjának Szí-

vét is tiszteljék.
5. A világ békéje Mária kezére van bízva. 
6. A Szent Szűz kérte 1917. július 13-án, hogy a rózsa-

füzér minden tizedéhez fűzzék hozzá: „Ó Jézus bo-
csásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol 
tűzétől és vidd a mennybe a lelkeket különösen azo-
kat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.”
A fatimai üzenet harmadik része Jézus szavaira utal 

„Ha meg nem tértek, elvesztek mindnyájan.” (Lk 13, 3)
Szent II. János Pál pápa ellen a megdöbbentő me-

rénylet 1981. május 13-án történt a római Szent Péter 
téren a kihallgatás kapcsán a bérgyilkos Ali Agca keze 
és felbujtói által. Az isteni Gondviselés azonban meg-
mentette. Amikor már megerősödött a Gemelli Klini-
kán, kérte a fatimai dossziét; ez július 18-án volt. 
Lúcia nővér a harmadik titok leírásában elmondja, 
hogy a „fehér ruhás püspököt” megölik. Utána a 
Szentatya azt mondta: „Egy kéz lőtt, de a golyót egy 
másik irányította.” A pápa a merénylet golyóját a Fati-
mai Miasszonyunk szobor koronájába illesztette bele 
1982. május 13-án. 2000. május 13-án látogatott újra 
ide, és boldoggá avatta Franciscót és Jácintát. Lúcia 
nővér 1948-tól haláláig Coémban a karmelita kolos-
torban élt, ahová XII. Piusz engedélyezte a belépést. 
2005. február 13-án elhunyt. Fatima a XX. század re-
ménycsillaga az ima, az engesztelés és Mária jelenléte 
miatt. A jelenés óta itt is milliók zengik: AVE Mária.

Orosz Lőrinc prépost-plébános
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Jól éreztük magunkat!

B izonyára sokan ismerik Árpád-házi Szent Erzsé-
bet életét, jó cselekedeteit, a szegények iránt 
tanúsított áldozatkészségét. A legenda szerint 

egy alkalommal – amikor ismét élelmet csempészett 
ki a királyi asztalról a rászorulóknak – Erzsébetet férje 
kérdőre vonta. Erre a még gyermek királylány enge-
delmesen széttárta kötényét, és láss csodát! Élelem 
helyett szebbnél szebb rózsák pompáztak a ruhája 
rejtekében. Erzsébetet tehát méltán nevezhetik a sze-
gények támogatójának. Névnapja tájékán tisztelet-
ből, rá emlékezve a Szent Anna Főplébánia minden 
évben jótékonysági bált rendez, melynek bevételét a 
rászorulók megsegítésére fordítja. A tavalyi évben 
Orosz Lőrinc prépost-plébános úr nyitotta meg a bált, 
és kívánt nagyon jó szórakozást a vendégeknek. Ezt 
követően egy rövid kis műsor következett, ahol a fel-
lépők tánccal, énekkel, hangszeres játékkal szórakoz-
tatták a közönséget. Dr. Tar Dániel és kedves párja 
ismert musicalekből adtak egy kis ízelítőt – csodás 
hangjukat élmény volt hallgatni. Majd egy mazsoret-
tes bemutató következett, amit kicsik, nagyok vegye-
sen adtak elő. Számomra nagyon mókás volt, hogy a 
megszokott ruha és tánc mellett, az egyik műsorszá-
mukat country öltözetben és zenére adták elő. A be-
fejező részben Nagy Attila előadóművész pörgős 
bendzsó játékával nyűgözte le a közönséget. Sok em-
bernek nagyon járt már a lába az asztal alatt a zene 
ütemére, és alig várták, hogy táncra perdülhessenek. 
Jó volt látni, hogy kicsi és nagy, öreg és fi atal önfeled-
ten és kulturáltan szórakozik, jól érzi magát, kikap-
csolódik, és nem mellékesen segít a rászorulókon. 
Hisz’ a belépőkből befolyt összegből állította össze a 
karácsonyi csomagokat az egyház, amit szétosztott a 
rászorulóknak. Nagyon jól éreztük magunkat, és azt 
gondolom, hogy több ilyen lehetőségre van igény a 
városban, ahol bárki számára – vallástól függetlenül 
– felszabadultan, biztonságosan, kulturáltan lehet 
szórakozni. Remélem, az idén még többen jönnek 
majd el!

Bertók Ibolya

Következő számunk 2017. június 4-én, Pünkösdvasár-
nap jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt 
cikkeket 2017. május 14. vasárnapig küldjék el az 
impresszumban megadott emailcímek egyikére, vagy 
személyesen adják le a plébá nián. A mellékelt képe-
ket mindig külön fájlban kérjük, nem a szövegbe 
beágyazva!La

pz
ár

ta
!

A Szent Anna Székes-
egyház és Főplébánia 
hirdetései
• 2017. március 11-én 10 órakor keresztút végzés a 

templomban gyermekek számára.

• 2017. április 9-én, 10-én, 11-én este 6 órakor lelki-
gyakorlat.

Nagyheti szertartások

• Nagycsütörtökön este 6 órakor utolsó vacsora 
emlékmiséje, utána 19–22 óráig virrasztás.

• Nagypéntek este 6 órakor Passió. Hódolat a kereszt 
előtt, áldoztatás.

• Nagyszombaton este 20 órakor kezdődik a szertar-
tás és a körmenet.

• 2017. május 14-én 10 órakor elsőáldozás.

• 2017. június 4-én, pünkösd ünnepén 10 órakor 
bérmálás.

Szerk.Szerk.
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Imaszándékok
• Kérlek benneteket, imádkozzatok a családomban lévő 

békétlenség megszűnéséért, a férjem és a gyermekeim 
megtéréséért! Szülőkért, testvérekért! A tisztítótűzben 
lévő hozzátartozóimért.

• Kérlek uram segíts, hogy családom minden egyes tagja 
megtérjen hozzád! És teljes szívéből vágyakozzon a te 
igéd és házad iránt! Adj nekik testi-lelki gyógyulást!

• Minden egészségügyben dolgozóért, hogy legjobb tu-
dásuk szerint lássák el a betegeket.

• A családomért, lányaim kibéküléséért, barátnőm gyó-
gyulásáért.

• Négy unokámért és öt dédunokáért, hogy erős legyen 
a hitük.

• Zoltán atya gyógyulásáért.

• Papjainkért és a Szentatyáért.

• erőt kérek a Jó Istentől, hogy tudjam a keresztet hor-
dozni.

• A Szent Anna Székesegyházért.

• testvéremért és a családjáért.

• Két lányom gyógyulásáért.

• Családomért.

• Marci 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.

Gratulálunk...

…Kovács Ágnes újságíró-fotóriporternek testvérla-
punk, az Öröm-hír főszerkesztő jének A csend szava 
című kiállításához. (A tárlatot támogatta és rendezte a 
Geszterédi Aranyszablya Társaság). Az alkotó első-
ként szűkebb szülőföldjén mutatta be felvételeit, így 
hajtva fejet a felnevelő szülők és a táj – a csend szavá-
nak hordozói – előtt. Városunk a második kiállító hely 
volt, Geszteréd után. 

Nézzük a portrékat! Szereplői többnyire élet-meg-
viselt ráncos arcú öregek. Olykor lecsukott szemmel 

„néznek”, mint akik valahova a lelkük mélyére tekin-
tenek, máskor, akárha valamely elérhetetlen messze-
ségbe-magasságba révednének. Munkában elgyötört 
kezek imára kulcsolva vagy bot-keresztre támaszkod-
va árulják el, hogy mi ad erőt elviselni sorsukat, sőt 
mosolyogva felvállalni a csapásokat. Talán egy élet 
munkájával épült a ház, amit oly könnyű volt néhány 
csákányütéssel rommá tenni. Vajon legalább az emlé-
két, s üzenetét megőrzi még a fi atalabb nemzedék? 
A felvétel segít a válaszban. Töviskoszorús Krisztus-fej 
tekint a falomladékra a montázson: 

– Nézd, veled szenvedek, érted vállaltam a megcsú-
foltatást s a kereszthalált. Ne félj! Veled vagyok. Várlak.

Táj. Utak, ligetek, fák, levelek. Sárgák, rozsdaszí nű ek, 
s ezek minden árnyalata. Ősz. Elmúlás?

Nem. Nem az elmúlást sugallják. Gyönyörködtetnek, 
s fi gyelmeztetnek – a világ alkotójára. Ezt is Ő terem-
tette. A szépség dicsőít. A csend beszél. Hallgatjuk…!

Ági, köszönet.
A DEBRECENI KATOLIKUS FIGYELŐ munkatársai nevében

Bérces Mária Klára

A Csend szava című fotókiállítás 2017. március 1-től 
április 8-ig Nyíregyházán a Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskolán tekinthető meg.

Kovács Ágnes: 
A kereszt hordoz minket
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„Az egyház legyen a családok Családja”

„ A keresztény család arra hivatott, hogy vegyen 
részt aktívan és felelősségteljesen az Egyház kül-
detésében saját, eredeti módján, vagyis, mint az 
élet és a szeretet közössége állítsa az Egyház és  
a társadalom szolgá latába létét és műkö dését.”

(Szt. II. János Pál)

Erre van szüksége az elmagányosodott, felbomlott 
családoknak, valamint a hajléktalanoknak, munkanél-
külieknek és a terrorveszélynek kitett embereknek is.

„ A történelem nem ismétli önmagát, de rímel.”

(Mark Twain)
I. István királyunk felismerte, hogy a nyugati keresz-
tény államok rendjében (a feudalizmus rendszere sze-
rint) isteni és emberi hitet kell megélni, a felebaráti 
szeretet alapján. Létfontosságú biztosítani az utódok 
jövőjét a fejlődés és újrateremtés reményével, védeni 
az igazságot szabadon, ha kell, harcos kiállással. Ne-
mes vezetők irányításával az önálló nemzeti lét békés 
megteremtésére törekedett. A jó erkölcs szerint, Isten 
kegyelméből, az Egyház tanítása szerint: „Szeresd  
felebarátodat, mint önmagadat” (Mt 22, 39). Úgy hoz-
ta létre az ispánságokat, hogy a püspökségek szom-
szédságában legyenek. A korrupció és össze fonódás 
elkerülése céljából az ispán fia nem lehetett ispán. Az 
ispán jövedelme egy közemberének a tizenhatszoro-
sa lehetett. (Igazságosnak tartották.) Jelentős volt a 
stabilitást biztosító Koronatan. Eszerint az ország 
földbirtokának 51 %-a a tulajdonában volt, azaz álla-
mi össznépi tulajdonban. 

A törvény védte az özvegyeket, árvákat, betegeket, el-
esetteket. A király augusztus 20-án igazlátó napot 
tartott. Ekkor bárki színe elé járulva előadhatta igaz-
ságát. Ügyében a királyi döntés jutott érvényre. Fellé-
pett a viszálykodás ellen: aki mérgében a kardjához 
kapott, leültették. Aki kirántotta hüvelyéből, lefejez-
ték. Az ököljogot ezzel azonnal megszüntette.

A régi rend híveit biztató regösöket járásonként ösz-
szeszedette, és őket egy – csak általuk lakott – telepü-
lésen tartatta, elzárva a többi településtől. (Így volt 
ez Ebes esetében.) Egymás fejét bolondíthatták. Ha-
sonlóan bántak el a nevelhetetlen bűnözőkkel is. 
(Kondorfán, az erdőben, fával dolgoztak.) Ezek a sze-
mélyek családokban éltek. 

Az egyház vezetésével a zsákmányolt termelésről át-
álltunk a földművelésre: kert- és erdőgazdálkodásra, 
szőlőművelésre, állattenyésztésre, közvetítő kereske-
delemre, pénzgazdálkodásra. A nép gyarapodott – jól 
élt –, biztos volt az utódok még jobb jövőjében. Most 
is erre van szükség.

Vettünk át a francia száli és a bajor törvényekből, va-
lamint eleget tettünk a hatályos zsinati határozatok-
nak is. Az igazságszolgáltatásnál kötelező volt a próba 
(az igazság bizonyítása).

A szó orosz eredetű – a Ruszkája Pravdából ismert. 
(Kevésbé tudott, hogy az orosz gyerekeknek 6 éves 
korukig fejből kellett megtanulni családjuk történetét 
hetedíziglen. István király udvarában a magyarul jól 
beszélő Jaroszláv herceg számolt be erről.) Napjaink-
ban ezt a megható szokást a széthulló családok egy-
ben tartása és az igazságszolgáltatás is igényelné.

Nem köztudott, hogy az egyház az írásbeliség birto-
kosa, a szellemi élet irányítója, az értelmi nevelés gaz-
dája volt. Korunkban az elemi iskolások nem akarnak 
kézírással bajlódni. (4 éves gyerekek banki át utalá-
sokat végeznek!) Le kell állítani ezeket a ten denciákat! 
Főleg a viszálykodás fog ki rajtunk ma is. 

Mária Terézia, II. József – az apostoli királyok – törőd-
tek a közoktatás állapotával. Kazinczy Ferenc a Zemp-
lénben 200 iskolát nyitott meg a reformkorban.  
A Széchenyiek áldoztak rá. A Horthy korszakban isko-
lát nyitottak, ha egy településen 8 tanuló volt, hely-
ben lakó tanítóval rendelkeztek.

„ A történelem nem tűnik történe lemnek, ha az 
ember benne él!” (J. W. Garnier)

Az 1971-es oktatási reformmal kezdődött az életkori 
sajátosság élettől való elszakításának gyakorlata. Né-
hány címszavas tény és rövid észrevétel ezzel kapcso-
latban: 

Iskolába járás 6 éves kortól (világviszonylatban 7 éves 
kor).

A tankönyvek rossz nyelvezete a szövegértési készsé-
get sérti. Egykor Móra Ferenc felismerte ezt a problé-
mát és elvégezte a biológia tankönyvek nyelvezetének 
korrigálását. Most fel kellene kérni erre az Írószövet-
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séget. Kezdeményezze az egyház! Megnövelték a heti 
kötelező óraszámot és az osztálylétszámokat. Beve-
zették az osztályok vándorlását, iskolákat vontak ösz-
sze vagy szüntettek meg a körzetesítés miatt. Az 
országgyűlési képviselők szerint: mindegy, hogy egy 
osztályba hányan járnak, „elülnek”. Tisztelettel meg-
jegyzem, hogy a fejlesztésnek komoly szabályai, mód-
jai vannak, melyet személyre szabottan kell elvégezni 
empátiával, emocionálisan, szakmai ismeretekkel.

Sajnos a média is lejáratta a nevelőket. Ezt a helyzetet 
a fegyelem megsínyli.

A szülők otthon két gyerekkel sem bírnak – csak az 
okos telefonokra figyelnek, vagy a barátaikra.

Biztató, hogy a fiatalok egy részén látszik „az istenes 
nevelés” (18 év felettieken). Ám a 12–16 éves kor-
osztály számára újszerű program kell, sürgősen! 
Érdek egyeztetéssel, bagatellizálás nélkül.

Sajnos a szakközépiskolákban megszüntetik különál-
ló tantárgyként tanítani a kémiát, földrajzot, bioló-
giát, pedig a biológia az évszázad vezető tudománya. 
A leginnovatívabb tantárgyat, a fizikát ellehetetlenítik.

A képzést átkeresztelték szakgimnáziumra. Érettségit 
ad, de tudást nem elegendőt. (A köznyelv szerint a bu-
títás másik elnevezése TAHÓ törvény) Ilyen kiindulás-
sal nem lehet főiskolán továbbtanulni. 

A legnagyobb probléma: a fejlődés – a kor szintjén – 
szükségessé teszi, hogy az  emberek új szakmát sajá-
títsanak el 10 -15 évenként (közben családot is ala pí- 
tanak), de ezt az elégtelen alap miatt nem tudják tel-
jesíteni. Így Magyarországot összeszerelő országgá 
nyilvánítják, és a 3. világ szintjére csúszunk. Nem sza-
bad hinni a mellébeszélésnek! Ne menjen el a köz-
pénz olyan programokra, amit nagyobb, gazdagabb 
országok sem mernek vállalni! Akkor leszünk szegé-
nyek, ha tudásunk, felkészültségünk elégtelen. Nincs 
nagyobb kincs, mint a felvilágosult, szabad szellemű 
ember a Teremtő kegyelméből – reménykedve a bol-
dogabb jövőben.

Mint szellemi vezetőknek, az Egyházaknak képviseltet-
ni kell magukat a különböző szintű hatalmi, közösségi 
fórumokon. Hiányoljuk vezetőink és családjaik részvé-
telét a szentmisékről, nemzeti és közösségi ünnepekről!

Komoly gondot jelent az utódok elindítása az életbe. 
A kitolódott életkor miatt problémát okozhat az örö-
kítés. Az egygenerációs lakások, a munkahely terem-
tés, az infrastruktúra hiányosságai is megoldásra 
várnak.

Ki a jó szülő? Erről dr. Szekeres Melinda Debrecen 
egyetemein előadásokat tartott. Kifejtette: „az, aki 
munkahelyet is létesít nekik”. Fel is vetették a hallga-
tók: „Miből?” Az ősök vagyonát államosították. Az 
ipari létesítmények tönkre mentek. A földeket elvitte 
a téeszesítés. A jobb minőségű területeket a „tűznél 
közeliek átcsoportosították”. A kárpótlási összeg ke-
vés volt. (Dr. Orosz István szerint egy 4 tagú család  
minimálisan 40 holdon gazdálkodva boldogulhatott.) 
Sajnos az ország ⅔ része műveletlen, parlag. A kertek 
is. Még a gyümölcsfákat sem pótolják! Érthetetlen…? 
Egyik magyarázata lehet a problémának a fájó emlék, 
ami az utódokban él. Bár meg tudják mutatni az őseik 
földjét pl. a határban, de hiányzik a tudás, a kedv, a 
szorgalom, a családi egyetértés, stb. a megművelésé-
hez.

Az erdő-, szőlőtelepítés éppúgy a jövő sürgős felada-
ta, mint az állattenyésztés. Össze kell szedni magun-
kat! Ezt teszik a szomszédaink is.

Össze kell fogni a nemzetnek: érdekegyeztetéssel, ki-
egyezve. Ez a haladás kulcsa. (Erre utalt reménykedve 
Deák Ferenc úr 1867-ben.) Vannak előttünk nemzet-
közi (egyetemes) példák – a XXI. században – ahol a 
tehetség érték (érdem), és a törvényesség és a tisztes-
ség mentén működteti a társadalmat. Szolgálva a 
közjót.

Ajánlom elolvasásra Kertész Ákos: A világ rendje és Su-
lyok Katalin: Feleselő generációk című könyvét. Ez 
utóbbi kötet több ezer újságolvasói levél és vélemény 
csoportosított gyűjteménye a szülő-gyerek kapcso-
latról. 

Lejegyezte: Loós Gyuláné ny. közép-
iskolai tanár, hitoktató, történész
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egy „misszionárius” költő
Villanatok Szent-Gály Katáról

T avaly volt száz esztendeje, hogy született Mára-
marosszigeten, s mondhatni napjainkban halt 
meg (2000-ben). Saját bevallása szerint több-

féle nemzetet és vagy négy krisztushívő vallású őst 
tud kimutatni. Mit, illetve kit érlelt ez a sokgyökerű 
családfa? Őt idézzük: „Számold csak össze: hétféle 
nép öröksége él mögötted, – mondja önvallomásában 

– mely mint a hét vezérnek vére, úgy forrt össze benned 
magyarrá”.1 Ezért nem volt számára soha probléma 
az egyenlőség, testvériség, a minden szenvedő iránti 
érzékenység gondolata. Már kisgyermek korától tudta 

– sugallták/oktatták szülők, testvérek –, hogy „Oda-
fönn” valaki figyeli, megítéli minden tettét. S ő ennek 
a Valakinek: Istennek akart és tudott megfelelni egész 
életében. Misszionárius szeretett volna lenni. (És lett 
is, de nem szerzetesnőként, hanem feleségként, hat-
gyermekes anyaként és író-költő emberként.)

Bár Isten „belekódolta magát” a lelkébe, mégse ví-
vódások nélküli volt az út, hogy teljesen be tudjon tel-
ni vele, mert mindig jobban és jobban meg akart neki 
felelni. Ezért néha szinte perlekedik az Úrral: úgy érzi, 
még nem nőtt fel eléggé hozzá. Tudja, ehhez tökélete-
sebben kell szeretnie őt. Az Aki nincs velem című vers-
ben például kétkedő kérdések özönét zúdítja az Úrra.

„Uram, hogyan lehet,
hogy az is tagadás, ha nem megyek veled…” Vagy:

„Uram, hát tettem én
valami rosszat azzal, hogy peremén
maradtam mindig az útnak,
amerre mentél?” Vagy:

„S ha nem szórtam magot,…
mi rossz van benne? Én hagytam-e abba?
Uram, ha élek egymagamban, / már az is vétek?”

Ezekből a kérdésekből is azt érezzük ki, hogy tulaj-
donképpen fáj neki, hogy nem tud tökéletesen meg-
felelni az „isteni elvárásnak, vagy ahogyan előbb 
mondtuk: nem szereti elég tökéletesen az Istent. 

Szerinte mi az istenszeretet? 

„Nem hangulat,
nem álmodás,
szeretni: mint a meghalás, kemény.
Önátadás,
szent áldozat,
hogy csak Te élj, és már ne éljek én.” (Sicut mors)

1  SZENT-GÁLY KATA, „A múlt, amelyből jöttem”: 
A fényen túli Fény, Bp., Szent István Társulat, 2016., 174.

Egy másik rövidke versben: 

„Adok, ha adsz: nem Isten útja.
A szeretet, az pazarol.
Madár se kérdi: mennyi trilla
kell még a nyári lomb alól?” (Szeress!)

A Sicut mors záró sora Szent Pál Galatáknak írt le-
velére utal. Pálnál olvashatjuk: „Élek én, de már nem 
én, hanem Krisztus él énbennem” (Gal 2, 20). A költő 
nevet ad ennek a magatartásnak: ez az önátadás.

A családi nevelésen kívül mi formálta még Szent-
Gály Kata lelkét, hogy ennyire vágyott átadni magát 
Istennek? A Biblia rendszeres olvasása, a sok imádko-
zás, a lelkigyakorlatok, a zarándoklatok, az utazások. 
Az olasz-latin-művészettörténet szakos tanárjelölt-
nek nagy élménye volt például a sienai nyári egyete-
men való hat hetes részvétel, ahol alaposabban 
megismerve Sienai Szent Katalin (1347–1380) életét, 
annyira csodálta őt, hogy költői neveként e szent 
után vette fel a Kata nevet. Tájékozottsága a hit vilá-
gában lehetővé tette, hogy maga is gyönyörű elmél-
kedéseket írjon például a Miatyánk minden sorához, 
vagy a keresztút állomásaihoz. Ezek mögé mindig ko-
moly kutatást is képzeljünk jeles egyházi íróktól. Az 
olvasottakból leszűrt gondolatokhoz adta hozzá a sa-
játjait, s „fűtötte át” a Lélek tüzével és saját lelke lán-
golásával. Így tartott aztán híres előadásokat 
országszerte maga is. (Például Gondolatok az imáról 
címmel Nyíregyházán, a rendszerváltozás után. Ebbe 
az előadásba szőtte bele az említett Miatyánkról szó-
ló elmélkedését is.) Ha nem „kutatja át” a Bibliát Szűz 
Mária életével kapcsolatban (és ki tudja még mennyi 
forrást..), nem születhetett volna meg annyi szép Má-
ria-verse. Ilyen a Fogolykiváltó Boldogasszony, amely-
ben így könyörög:

„Lásd, annyi minden még betölt, 
mit meg se érzek, meg se látok, 
csak úgy behálóz és leköt, 
akár a lánc – és nem mozdulhatok. 
Ó, válts ki engem! Érzem, rab vagyok!”

Rab ő, a tiszta lélek? Hát akkor akik rabjai valamely 
káros szenvedélynek?… (S mennyi ilyen fenyeget ma-
napság is!) Bármelyik szentről ír, (Árpád-házi Szent 
Erzsébetről, Boldog Gizelláról, Lisieux-i Szent Terézről 
stb.) a példaállítás kedvéért teszi. Ők váltották valóra 
Krisztus új parancsát: a mérlegelés nélküli szeretetet. 
Ennek hírnöke költőnk is. Ő is parancsba adja:

„Csak annyit érek, mennyi bennem
Az isteni az én helyén.” (Mérleg)
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„A rosszra annyi szeretet,
mi betakarja, s annyi nap,
mitől a sötét felszakad:
az építés.
Légy erre kész!” (Új parancs) 

Szent-Gály Kata nem hunyt szemet a társadalmi 
bajok, a családját is érintő csapások fölött, de nem is 
panaszolta fel ezeket hangos szóval. Családi nehézsé-
geikről csak egyik leányuk, Pintér Mária „emlékmoza-
ikjaiból” tudhatunk. (vö. A fényen túli Fény c. kötetben 
olvasható visszaemlékezések.) A versekben csak a 
fájdalom, és az – akár a teljes önfeláldozás árán törté-
nő – változtatni, jobbítani akarás szándéka szólal 
meg. Érzi, hogy a „vén Európára” rá kellene dörögnie 
a „pusztában élő szent Oroszlánnak”, a „megmerítő 
embernek”, Keresztelő Szent Jánosnak, mert a föld-
rész „mámorokkal s reklámmal terhesen lármás”, és 
szívét „bebalzsamozta”, azaz nincs is élő szíve.

Költőnk azt kéri Szent Jánostól: ha Isten haragja 
nem tűzre veti ezt a bűnös világot, hanem csak vízbe:

„légy ott a parton még ez egyszer,
és túlvilági türelemmel
halássz ki minket! Mert nagyon
nagysodrú ár jön, s úgy magával
képes ragadni, hogy a szánkkal
annyit se szólunk: Irgalom!” (A megmerítő)

A költő azonosul a mégoly bűnös világgal:

„Egy hang vagyok a bűnösök karában
a mélyben élek, szenny és vér között.”

Sírni és bánkódni tud embertársai miatt, és akár 
feláldozni életét, csak hogy eltaláljanak az Istenhez.

Tehát a bajok megoldását a költő szerint – ahogy 
azt keresztény egyházaink is vallják és hirdetik – a 
mennyei Atyához való eltalálás/visszatalálás jelenti: 

„Atyám, a két kezem kitárom,
s átfogva őket mondom: itt vagyok.
Mindent – csak téged megtaláljanak.
Sokan vagyunk mi, tékozló fiak.” (Mi, leprások)

A tékozló fiú bűneiért megszenvedetten tért meg 
atyjához, és a szerető, megbocsátó atya tárt karokkal 
fogadta őt… Az ilyen fogadtatás kegyelmét várhatjuk 
Istentől, ez lehet a reményünk, ha hozzá fordulunk – 
sugallja Szent-Gály Kata egész élete és írásai. 

Ez utóbbiak még várják az alapos irodalomtörté-
neti értékelést. (Talán ennek eddigi hiánya lehet az 
oka, hogy nem került be eddig sem az 1993-ban indí-
tott Magyar Katolikus Lexikonba, sem a XX. századi 
költőket magába foglaló válogatásba, a Katolikus Köl-
tők Antológiájába? Bérces Mária Klára

Krisztus jegyese, avagy 
korona helyett kenyér

A találó cím mindannyiunk számára ismert sze-
mélyt takar, Árpád-házi Szent Erzsébetet, aki 
Szent életű kortársai és elődei mellett (Assisi 

Szent Ferenc, Padovai Szent Antal) méltán írta be ne-
vét az Egyház történetébe. Lelki atyja Konrád testvér 
(ferences szerzetes) – akit IX. Gergely pápa nevezett ki 
mellé – nagy szigorúságra és aszkézisre nevelte. Mint 
tudjuk, rövid, de kivételes élete folyamán számos jót 
tett, önzetlenül adakozott, annak ellenére, hogy 
nagylelkű áldozathozatalait többen nem nézték jó 
szemmel a környezetében. 

Nekünk, az utókornak már könnyebb a helyzetünk. 
Nem csalva, hamis válaszokat adva kell kenyeret ada-
koznunk. Talán csak arra figyeljünk, hogy méltókép-
pen tegyük! Mindennapi kenyerünk tiszteletét tartsuk 
meg, ne szakadt, foltos kartondobozból osszuk szét! 
Jól emlékszem, hogy apám törte a kenyeret, nem vág-
ta, s egy morzsája sem mehetett szemétbe, ebek har-
mincadjára. Sajnos, ez is megváltozott manapság.

Szent Erzsébet ünnepre készült a 
Szent Antal kápolna kis közössége
Egy nagylelkű testvérünk felajánlásának köszönhetően 

– akinek támogatása eredményeként teljesen meg-
újult a kápolna külseje és környezete, s akinek ado-
mánya által már 2016. június 13-án Szent Antal 
szobrot szentelhettünk –, most a kápolna külső teré-
ben egy Szent Erzsébet szobrot kapott a kis közösség. 
A Szent Antal szobrot nyáron Palánki Ferenc nagytisz-
teletű püspök atya szentelte meg. Ezúttal Dr. Kra-
komperger Zoltán atya látta el a szolgálatot.

A virágokkal szépen díszített kápolna megtelt. Zol-
tán atya a mise kezdetén megszentelte az új ékessé-
get, Szent Erzsébet szobrát. Az alkotást Kerekes 
Sándor, a népművészet mestere készítette el. Stílusá-
ban ragyogóan illik Padovai Szent Antal szobrához. 
Úgy tekinthetünk a két remek alkotásra, mint fivérre 
és nővérre. A művész kezét, maga az Úristen vezette, 
mikor ezeket készítette. A szobrot igényesen kialakí-
tott kerítés veszi körbe, stílusosan rózsákkal díszítve. 
A megrendelő elképzelésének tárgyi megvalósítása 
Szabó Pál munkája. A Szentmise ünnepélyesen folyt. 
Végül a szorgos kezű asszonyok szerény agapéval vár-
ták az ünneplőket. Margitka és kedves férje, Pali bácsi 
vendégszeretete, mindannyiunk számára példa értékű!
A Jóisten áldja meg mindannyiukat szolgálatukért!

Reviczky Éva
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templomszentelés Hortobágyon
Dr. Déri János beszéde

T isztelt Főtisztelendő és Főtiszteletű Püspök 
Urak, Képviselő Urak, Polgármester Asszonyok 
és Urak, Nagytiszteletű lelkésznő és lelkészek, 

Főtisztelendő atyák, kedves megjelentek!
Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi. Templom-

szentelésre gyűltünk össze. Ez elég ritka alkalom, 
mert Hortobágyon ezer évben talán egyszer van 
templomszentelés! Ökumenikus templomszentelés 
pedig egyáltalán nem volt Hortobágyon. Az ország-
ban is egy kézen megszámolható, hogy mennyi van. 
Kápolnát szenteltek a püspökök itt, a közelben, Vóko-
nyán a közelmúltban, de templomot nem. Utoljára az 
Árpád kori települések templomait szentelhették itt, 
melyeket a tatár és török nyomtalanul elpusztított. 
Olyannyira, hogy emléküket csak a pusztarészek ne-
vei őrzik: Angyalháza, Papegyháza, Zámmonostora, 
Csécs, Derzsegyháza örökre eltűnt. A falvak egy része, 
mint Balmaz, Ohat, Ebes máshol, részben más néven, 
többségük templomostul újjáépült, de itt azóta sem 
próbáltak templomot építeni. Betyárok tanyája, buj-
dosók hazája, kitelepítettek, száműzöttek börtöne, 
háború dúlta, bombák szaggatta, vérrel áztatta föld, 
a mai napig csak pásztorok járta csodálatos vidék, „a 
Nemzet Parkja”, „az Isten homloka” ahol a csárdában 
pohárral harangoznak. Az egykori rabgazdaság he-
lyén Hortobágy falut 1966-ban alapították, de temp-
lomra akkor egyáltalán nem gondoltak. Így lett 
Hortobágy község az utolsó önálló település az or-
szágban, ahol még soha nem volt semmilyen temp-
lom. Most lett. Mert hívek akkor is voltak, és évtizedek 
óta imádkoztak érte. A 80-as években hortobágyi la-
kásunkon volt az istentisztelet, akkor azt kértük a 
Szenes József atya vezette imában, hogy Istennek 
tetsző időben legyen templom Hortobágyon. Az ima 
meghallgatásra talált, várni kellett rá, mert Isten mal-
mai lassan forognak, de biztosan őrölnek: Most jött el 
ez az Istennek tetsző idő!

2000-ben Cseri Géza akkori polgármester kez-
deményezésére létrejött a Hortobágy Templomáért 
Alapítvány, és a katolikus és református hívek össze-
fogásával, közadakozásból, egyházi, állami és uniós 
támogatással, 16 év fáradságos munkájának eredmé-
nyeként mára elkészült a Hortobágyi Ökumenikus 
Templom!

Alapkövét 2000. szeptember 2-án raktuk le, és az 
oltáron az utolsó simításokat tegnap este fejeztük be. 
16 év alatt sok minden történt.

Először a formát, tervet kerestünk, bejártam az 
újonnan épített templomok nagy részét, és az öku-
menikus templomokat valamennyit. Két terv közül 
komoly szaktekintélyek bevonásával, köztük az itt je-
lenlévő Csóka Gáspár pannonhalmi történész, szerze-
tes tanár, Dr. Takács Imre művészettörténész, több 
építész, tervező és templomhasználó katolikus, gö-
rög katolikus, református, evangélikus pap és hívek 
véleménye alapján döntött a kuratórium a jelenleg 
felszentelt templom tervéről és használatáról.

Ökumenikus használatról az alapítók döntöttek, a 
történelmi egyházak közül a helybeli református és 
katolikus hívek vallásgyakorlása céljából, mely azon-
ban nem zárja ki más felekezetek templomhaszná-
latát, tiszteletben tartva egymás igényeit. Emellett 
közcélú turisztikai és közösségi funkciójának is kell 
lennie. A vándorok pihenője, a pásztorok temploma a 
pusztán, melynek patrónusa: Jézus a Jó Pásztor. 

Rácz Zoltán Ybl-díjas építész tervei szerint stílusá-
ban tájba illő falusi szecessziós, alaprajzában halra, 
formájában hajóra emlékeztető templom ovális alak-
jával az Árpád-kori körtemplomok és a körhöz az el-
nyújtott belső térrel kapcsolódó bazilikák ötvözete. 
Belsőépítészeti megjelenésében egyúttal a tűzhelyet 
őrző vasaló alakú pusztai nádépítmények családias 
hangulatát sugározza, ahol a szentélyben a templom 
lényegét megjelenítő oltár mögött, az örökmécses tü-
zéből, mint az égő csipkebokorból kiinduló keskeny, 
hosszú ablak az imádkozó kezek egybefonódásával 
mutatja az égbe vezető keskeny utat. Kívülről tornya 
jelzi ezt, tetején a csillag és a kereszt ugyanazon 
egyetlen Isten felé mutatja az irányt minden felekezet 
számára. Onnan újra zeng a harang a pusztán, szólítja 
az élőket, siratja a holtakat és töri a villámokat.

Ezt jelenti a három közül a „Kisbojtár”, és „Hívoga-
tó” mellett a legnagyobb harang, a „Számadó” ősi fel-
irata: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango”.

Bár az Istennek tetsző idő most jött el, a horto-
bágyi hívek már akkor használták a templomot, ami-
kor még csak az alaprajza volt kitűzve. Már akkor 
tartottak egy katolikus-evangélikus esküvőt ökume-
nikus szertartással ezen a helyen. Amint az alapokat 
lerakták, ami nem volt egyszerű, mert az itt korábban 
mocsaras helyre 18 db 1 m átmérőjű és 8 m mély be-
tonoszlopot, úgynevezett kútalapot kellett készíteni 
7,5 milliós költséggel. Hogy miből? A semmiből. Mert 
a templomhoz ugyanúgy, mint a háborúhoz, pénz kell. 
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Az pedig nem volt. Elmentünk kérni egyenesen a kor-
mánytól: 41milliót, mert akkor azt hittük, hogy annyi-
ból fel is épül. Hiszen a világörökségi helyszínen kell 
lenni templomnak. És Hortobágy mégis az egyetlen 
község az országban, ahol nincs templom. Ígértek is, 
és kaptunk is. Nem annyit, amennyit kértünk, mert el-
vitte az árvíz, de az alapokat elkezdtük 2 millióval. 
Hozzá téglajegyeket árultunk, persellyel standoltak a 
hívek 30-40 fokban a Hídi vásáron, később a debrece-
ni Maróthi György pedagógus kórus jótékonysági kon-
certsorozatával 11 koncerten az egész országból 
több, mint egy milliót gyűjtött össze, Sziklai Juhos 
Sándor festőművész a képeit ajánlotta fel jótékonysá-
gi kiállításán. Egy vállalkozó, a Pharma 1 Kft egész évi 
nyereségét, 1 millió Ft-ot adományozott a templom 
építésére. A Dámóci Szerzetesközösség 10 000 Ft-ot 
adott, ami kevésnek tűnik, de nekik akkor ez egy havi 
megélhetésük volt. Bár ez mind kevés volt, a Jóisten 
mindig annyit tett hozzá, amennyi éppen kellett. El-
sősorban saját emberei által: a püspökök is látták, 
hogy komolyan gondoljuk, adták hozzá a többit. Kér-
tünk és kapunk. 5-5 milliót minden évben, és épültek 
a falak. Tető nem volt még 2003 karácsonyán, de ak-
kor a csillagos ég alatt, mínusz 20 fokban 329 ember 
jött el az éjféli misére, ami azóta is felejthetetlen em-
lék mindenki számára. Akkor volt az első élő Betle-
hem az országban: az iskolás fiam igazi szamáron 
vezette be kis iskolatársnőjét az oltár melletti jászol-
hoz, ahol szó szerint csak a rackabirkák lehelték a me-
leget. Igazi hortobágyi pásztorok, szűrben, subában 
imádták a Kis Jézuskát. Kint volt a TV, a rádió, le is ír-
tam az Új Emberben, hogy 700 év után először volt éj-
féli mise Hortobágyon. De nem. Jelentkeztek a 
kitelepítettek, hivatalosan a Hortobágyi Kényszer-
munkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének tagjai, 
képviseltükben Balassa Zsuzsa, aki elmondta, hogy 
bizony a borsósi lágerben, titokban, de ezer ember 

előtt, egy katolikus és egy evangélikus lelkész tartott 
éjféli misét 1952 karácsonyán. El is hozta a Horto-
bágyi Madonnát, melyet akkor fiatal lányként a szal-
mazsákja alatt rejtegetett, de akkor ez a kép volt a 
Betlehem. Ahogyan én sem, senki sem tudott erről, 
mint ahogy róluk is hallgatnak a mai napig az itteniek. 
Mert köztörvényes bűnözőkként voltak akkor elköny-
velve, beszélni nem lehetett róluk akkor és később 
sem, és ez maradt meg a köztudatban. A kép azóta itt 
van a katolikus kisteremben, látható is az üvegajtón 
át, történetét részletesen olvashatják az előtér falán.

Így kezdődött velük, a Hortobágyi Egyesülettel a 
kapcsolatunk, és lett később az ő mintegy kétmilliós 
támogatásukkal a templom a hortobágyi táborok 
központi emlékhelye, ahol évente minden nyáron ta-
lálkoznak. Neveik a torony alatt olvashatók a gránit-
táblán. Értük is szól a harang.

Köszönhetjük ezt a harangok öntésére nagy szor-
galommal fémhulladékot gyűjtő 82 éves Vatai István-
nak, a 2 és fél millióba kerülő öntést és az automatikát 
finanszírozó Mihalik Andrásnak és a németországi  
Dr. Fridrich Stampának, a kisharangot adományozó 
Történelmi Szent Lázár Kórházi és Katonai Lovagrend 
tagjainak.

A templom építését köszönjük a telket adományo-
zó Hortobágyi Önkormányzatnak, az anyagi támoga-
tást Bosák Nándor katolikus és dr. Bölcskei Gusztáv 
református püspököknek, a Magyar Államnak, a Hor-
tobágyi Leader csoportnak, a Pharma1 Kft-nek, az 
E-bank Trade Kft-nek, a Nánásép Kft-nek, a Vida-Trade 
Kft-nek, Pressath németországi- és Kazimierz Dolny 
lengyel testvérvárosnak, a debreceni Szent Anna Plé-
bániának, a Dámóci Szerzetesközösségnek, a padokat 
adományozó Református Szeretetszolgálatnak, a jóté-
konysági koncerteket adó Maróthi György Pedagógus 
Kórusnak, az oltárt finanszírozó Kertész Péter atyá-
nak, a keresztet és más adományokat a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tag-
jainak, az élő betlehemet a Hortobágyi Nonprofit  
Kft-nek, a templomkertet a Hortobágy Jövőjéért Ala-
pítványnak, és minden egyebet sok más, itt fel nem 
sorolható adományozónak, hogy végül összesen 103 
millió Ft-ból elkészült a templom. Köszönjük az épí-
tésben, működtetésben részt vevők önzetlen munká-
ját, köztük Vári Attila református- és Haranghy Sándor 
katolikus főépítészeknek, az indíttatást adó Cseri 
Géza polgármesternek valamint kuratóriumi társaim-
nak, és mindenkinek, aki ehhez bármiben hozzájárult, 
hogy most itt Isten dicsőségére megélhetjük ezt a 
fenséges történelmi pillanatot. Isten fizesse meg!

Közreadta Kovács Ágnes
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ELMÉLKEDÉS

A hála

M i is tulajdonképpen a hála? Bánk József Éle-
tünk című könyvéből a sok megfogalmazás 
közül kiemelek néhányat: 

„Én sohasem lennék elég ahhoz, hogy visszafizessem 
mindazt, amit Isten nekem adott”. (Szent Bernadett)

„Istennek egyetlen ajándékát sem szabad – legyen az 
kicsiny vagy nagy – hálaadás nélkül hagynunk, és 
magát a legkisebb jótéteményt sem szabad elfelejte-
nünk”. (Szent Bernát)

„ A hála Isten szeretetének elismerése.” (Otto Gillem)

Az imakönyvem (Korda Kiadó Kecskemét 1997) 
273. oldalán található az a Hálaima, amelyet többek 
között eddig is minden este elimádkoztam. Ez az ima 
úgy kezdődik, hogy: „Hála neked, irgalmas Isten, hogy 
sok botlásom ellenére fenntartottál, megőriztél, és újra 
meg ismét kegyelmet adtál”!

Eddig is volt miért hálát adnom, de velem az el-
múlt hetekben olyan esemény történt, amely további 
mélységes hálára kötelez elsősorban az Isten, más-
részt az embertársaim iránt. Mint általában mindenki, 
készültem a karácsonyra és az újévre, várva haza a 
gyermekeimet és arra, hogy mint eddig az évek során 
mindig, a szentestét Nyírbélteken töltsük a 86 éves 
Mamánál, ahol összegyűlve a család apraja és nagyja 
együtt ünnepeljünk szeretetben és egyetértésben. De 
ahogy az lenni szokott, „Ember tervez, Isten végez”.

2016. december 19-én a rorátés mise után, ahogy 
haza mentem, rosszul lettem és egyre rosszabb álla-
potba kerültem. De eszembe sem jutott, hogy orvosi 
segítséget kérjek. Bíztam benne, hogy előbb-utóbb 
jobban leszek, másrészt vártam a fiamat, aki Angliá-
ból jött haza, és hozta a rég nem látott unokáimat.

Majd 20-án eljött Judit lányom, és látva keserves 
állapotomat máris intézkedett, hívta a mentőket, és 
ezzel megmentette az életemet. A műtétet és a hosz-
szas önkívületi állapotomat követően – amikor ma-
gamhoz tértem – döbbentem rá, hogy már második 
alkalommal tartott a tenyerén az Isten, és fogta a  
kezemet végig. Bár még öntudatlan állapotban is 
csak azt tudtam ismételni, hogy Is tenem segíts! Ott, a 
kórházban ébredtem rá, hogy hálásnak kell lennem 
nemcsak Istennek, hanem a gyermekeimnek és az 
embertársaimnak is, minde nek előtt Lőrinc atyának 
és Erzsébet nővérnek, akik időt és fáradtságot nem 
kímélve látogattak a kórházban, és bíztattak, hogy 
meg kell, hogy gyógyuljak, mert még biztosan van 
olyan feladatom, amihez szüksége van rám az Isten-
nek. De jöttek látogatni a rokonok, a barátok, és hív-
tak telefonon a lelki társaim is, bíztatva és erőt adva a 

gyógyuláshoz. Ezekért is hálát kell adnom. Tudom, 
hogy nem az Istennek van szüksége a hálánkra, ha-
nem nekünk a gyógyító, őrző, de minket féltő Istenre. 
Ő a mi érdekünkben tanítgat minket arra, mennyire 
szeret minket. 

Ekkor jutott eszembe a 10 leprás története. Jézus 
egyszer találkozott 10 leprással, és egyenként meg-
érintette őket. Mind a tízet meggyógyította, majd 
azoknak el kellett menni a paphoz, mert a törvény így 
írta elő, hogy meg kell mutatni magukat. Utána a tíz-
ből kilenc hazamegy, és otthon marad, egy visszajön, 
a samáriai, aki leborul Jézus lába előtt és hálát ad. 

Jézus ekkor azt mondja „Kelj fel, menj el, hited 
megtartott téged”. (Lk 17, 19) Egyedül neki mondja Jé-
zus: Hited – amellyel hálát adtál – megtartott téged! 
Ebből is láthatjuk, hogy a hálának misztikus ereje van, 
mivel az titokzatos kapocs az Isten és ember között. 
Abban a pillanatban, amint elkezdek hálát adni – nem 
kötelességből, hanem önként – feljebb emelem a sze-
memet és elfelejtem, ami miatt eddig aggodalmas-
kodtam. Hogyan mondja Pál apostol? „Semmiért se 
aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kérdéseiteket Isten 
előtt”! (Fil 4, 6) 

„A Magnificat Mária diadalmas Hálaadása… Meg 
kell tanulnunk köszönetet mondani. Sajnos, ha az em-
berek meg is köszönnek valamit, gyakran csak úgy fog-
hegyről teszik, mivel meggyőződésük, hogy amit 
kaptak, az jár nekik… Ez bizony tévedés! Hinnünk kell, 
hogy mindent Isten keze nyújt nekünk, s minden aján-
dék meg nem érdemelt ajándék Tőle…” (Bonenfant) 
Ezen érdemes elgondolkoznunk. A hálaadást követő-
en, mint mindenki, én is fogadalmat tettem, hogy ez-
után nem leszek makacs, hanem hallgatni fogok a jó 
tanácsokra, és nem fogok a saját konok fejem után 
menni. Hiszen, amikor hálát adunk, akkor fogadalmat 
is kell tennünk, hogy mit akarunk megváltoztatni ed-
digi életünkön. És ezt a fogadalmat teljesítenünk is 
kell. Isten azt kéri tőlünk – tőlem, mindnyájunktól: 

„teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Akkor fo-
gadom el a háládat, ha teljesíted a fogadalmaidat is”. 
Remélem, sikerülni fog, ha továbbra is mellettem áll 
az Isten.

Most még mindenekelőtt a szívem tele van hálával, 
ezért Isten békessége vesz körül. Mert ezt a békét 
kapni lehet – kérni és megkapni – hogy az igazi hála 
töltse el a szívünket. Ezért áldom és magasztalom az 
Istent gyermekeimért, rokonaimért, barátaimért, 
munkatársaimért, az eddigi életemért, és azért az or-
vosért, aki megmentette az életemet. Az Erzsébet nő-
vér által tartott szülői hittan órákon – ahová ma is 
eljárok – a következő kis fohászt kaptuk útravalónak, 
melyet szerintem mindenkinek ismerni kellene: 
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Köszönet

K ÖSZÖNET ANNAK A SZERÉNY, névtelenségben 
maradni kívánó házaspárnak, aki templo-
munknak ajándékozta a szentélyt díszítő fe-

nyőt, hogy fényével és díszeivel ő is üdvözölje a 
Megváltó születését. Isten áldását kérjük rájuk 
mindazokkal egyetemben, akik a kivágás és szállí-
tás nehéz munkáját magukra vállalták.

a Szerkesztőség

KuLtúRA

utóhang

B ár túl vagyunk az adventi várakozáson, sőt a ka-
rácsonyi fények ragyogása is távolinak tűnik 
már, ma is jól esik felidéznünk azokat a léle-

kemelő pillanatokat, amelyekkel – a szentmisék mel-
lett – az elmúlt időszakban töltekezhettünk. Ezek 
közé tartozik az adventi „szívkoncert” is, Hajtmann 
Ildikó Bonus Bona-díjas tanár, karvezető, előadó-
művész és Gál Csaba zongoraművész estje. A Jézus 
Szíve-templomban tartott Szív-Est című koncerten  
felcsendültek a barokk, a klasszicizmus, és a romanti-
ka legszebb Ave Maria-i (zeneszerzők: Schubert, Bach, 
Gounod, Verdi), s mellettük olyan egyházzenei reme-
kek, mint például Vivaldi: Domine Deus Gloria című 
művének részletei, Mozart Koronázási miséjéből az 
Agnus Dei, vagy a magyar nádor, költő és zeneszerző 
Eszterházy Pál (1635-1713) Harmonia Caelestis művé-
ből a Dormi Jesu. (Érdemes megjegyeznünk a jeles tö-
rökverőről, hogy Szűz Mária nagy tisztelője volt, és 
könyvet adott ki az addig ismert Mária-jelenésekről 
és Mária kegyhelyekről.) A koncerten az énekesnő a 
zeneműveket maga „vezette fel”, sőt Ady Endre: Kará-
csony című versének elmondásával is megörvendez-
tette a hallgatóságot.

Ha valamikor, karácsonykor biztosan mindnyájan 
szeretnénk ártatlan gyermekké válni, s mint a költő: 

„Igaz hittel, gyermek szívvel / A világgal / Kibékülni, / 
Szeretetben egyesülni.”

Hiszen, ha így lenne: „Golgota nem volna / Ez a földi 
élet, / Egy erő hatná át / A nagy mindenséget. / Nem 
volna más vallás, / Nem volna csak ennyi: / Imádni az 
Istent / És egymást szeretni…”

A Szív-Est című zenei esemény egy nagylelkű 
támogatónk szervező munkájának és nemes adomá-
nyainak köszönhető. Ugyanez igaz, a bagaméri búcsú-
ra (2016. november) és az ebesi Szent Lőrinc - templomi 
koncertre (2017. február). 

Természetesen köszönet illeti a sok dolgos kezet is, 
amelyek a kivitelezésben segédkeztek. 

Bérces Mária Klára

„Uram hálát adok Neked, mert bízol bennem, és hiszel 
abban, hogy éppen én szolgálhatok, és hasznára lehe-
tek másoknak. Köszönöm, hogy fontos vagyok Neked. 
Köszönöm a sok örömöt, amelyet ajándékul adsz, de fő-
leg a nehézségeket, melyekkel egyre közelebb vonsz 
magadhoz, és így egyre jobban megérek az örökkéva-
lóságra. Add meg, hogy képes legyek mindig más szem-
mel nézni, és így megújítani a mindennapi dolgokat. 

Taníts meg lelkesen és nem megszokásból átélni mind-
azt, amit az élet elém tár, hogy így életet öntsek abba is, 
ami nehéznek és szürkének tűnik. Add, hogy a Tőled ka-
pott szeretet megtanítson engem is igazán szeretni, és 
így általam megmutathasd a környezetemnek is a szere-
tetedet. Uram kérlek, kísérj utamon, mert sokszor nehéz 
megtalálni a kitaposott ösvényt, amely a csúcsra visz.”

Csicsovszkiné dr. Szilassy Emília
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Feketén-fehéren az internetről

E gy fárasztó nap után sokan alig várják, hogy  
kényelmesen elhelyezkedjenek a kanapén és 
megnézhessék kedvenc programjukat vagy so-

rozataikat a tévében, illetve online. Közben természe-
tesen rá-rá pillantanak Facebook oldalukra és innét 
már el is indult a kalandozások végtelen lehetőségé-
nek sora, amit a virtuális világ nyújt. Manapság már 
azon sem kell veszekedni, hogy ki mit szeretne nézni, 
hiszen egy családban több erre alkalmas eszköz is 
van és a gyerekek akár saját szobájukban merülhet-
nek el a virtuális „szép új világban”. A gond ott kezdő-
dik, amikor észre sem vesszük és megint elszállt egy 
nap úgy, hogy mindent tudunk a világban zajló ese-
ményekről és értesültünk az afrikai éhezőkről és a pá-
rizsi terroristarobbantásokról, de nem tudunk semmit 
arról, hogy mi történt a gyermekünkkel aznap az isko-
lában, a szomszédban élő idős néniről nem is beszél-
ve, akinek talán jól esne, ha beszélne vele valaki egy 
pár szót.

Mindannyian tapasztaltuk már az internet haszná-
latának előnyeit. Otthonról kényelmesen pénzt tu-
dunk átutalni családtagjainknak, megnézhetjük a 
busz és vonatmenetrendet. Kapcsolatot tarthatunk 
távol élő családtagjainkkal és barátainkkal, anyanyel-
vi tanároktól tanulhatunk idegen nyelvet és sorolhat-
nánk még az internet nyújtotta lehetőségeket és 
előnyöket.

Mindemellett ki az, aki ne ismerne valakit ismerő-
sei, netalán családtagjai között, aki internet vagy já-
tékfüggő. Nehéz definiálni, hogy mikor kezdünk 
függőségről beszélni, de amikor valakit annyira rabul 
ejt egy másik világ, hogy megfeledkezik testi szükség-
leteiről, és nem eszik, nem pihen kellő időben, tanul-
mányait, kötelezettségeit, illetve hús-vér kapcsolatait 
elhanyagolja, akkor valami nincs rendjén.

Egy másik fontos tényező, hogy az irdatlan meny-
nyiségű, gyakran sokkoló és negatív hír, ami a nap 24 
óráján keresztül eláraszt bennünket, érzéketlenné te-
szi a felnövő generációkat saját környezetükkel szem-
ben. A távoli katasztrófák és szörnyűségek hallatán 
valóban tehetetlennek érezhetik magukat egy olyan 
világban, ahol minden bizonytalan és minden relatív. 
Nincs éles határvonal a jó és rossz között. Az egyedüli 
abszolút érték a pénz, mert minden azt sugallja, ha 
pénzed van biztonságban vagy és érdekes szép éle-
ted lehet.

Korábban számtalan kiadvány és tanulmány jelent 
meg a televíziózás káros hatásairól. Manapság inkább 
az internet használat veszélyeiről esik szó. Születőben 
van azonban egy újabb veszélyforrás, – a Virtuális  

Valóságban való elmerülés –, ami különösen gyerme-
keinket és fiataljainkat veszélyezteti.

Ezúton szeretném felvázolni, hogy jelenleg mit 
mond erről a szakirodalom, másrészt felhívni elsősor-
ban a keresztény szülők és pedagógusok figyelmét 
azokra a hatásokra, amelyeknek gyermekeink és fia-
taljaink ki vannak téve.

A virtuális valóság (angolul:  
virtual reality) fogalma
A „VR” (virtual reality) a számítástechnika és az ezen 
alapuló multimédiás eszközök által kreált 3D-„való-
ság”. Egyre többet hallhatjuk ezt a kifejezést, de való-
színű csak kevesen vannak tisztában a pontos 
jelentésével. A virtuális valóság lehetővé teszi az in-
formáció teljesen más szemléletét, melynek egyik jel-
lemzője a dinamikusság és közvetlenség, és ez 
hihetetlenül vonzó lehet. A látványon túl a Virtuális 
Valóságban a hallás, a tapintás, a hely- illetve a hely-
zetváltoztatás is fontos szerepet kap. A megjelení - 
tett tárgyak megközelíthetőek, megfoghatóak, a 
program felhasználója kölcsönhatásba léphet velük.  
A Virtuális Valóságra jellemző az immerzivitás (bele-
merülés), illetve az interaktivitás úgynevezett real 
time jellege, vagyis a számítógép késedelem nélkül, 
vagy nagyon kis késéssel „válaszol”, ami az azonnali 
reagálás benyomását kelti a felhasználóban. A legki-
sebbek számára a legnagyobb veszély talán az, hogy 
életkoruknál fogva még nem tudják különválasztani a 
valóságot a mese, a legendák világától, ez az eszköz 
még inkább elbizonytalanítja őket abban, hogy kü-
lönbséget tegyenek a valóság és a nem valóság kö-
zött. A nagyobb gyerekeknél inkább az a veszély áll 
fenn, hogy szívesebben tartózkodnak a virtuális való-
ság által nyújtott tetszetős fantázia-világban, mint a 
valóságban. Itt sokkal könnyebben szereznek pozitív 
tapasztalatokat és kapnak elismerést mint az életben, 
ahol általában keményen meg kell dolgozni ezekért a 
dolgokért. Különösen azok a fiatalok merülhetnek el 
jobban ebben a világban, akik kevésbé teljesítenek jól 
az iskolában és emiatt állandó kudarcok érik őket.

A televízió
Bizonyára sokan átéltük azt, amikor a televízió előtt 
ülve rájövünk, hogy üres, tartalmatlan műsorokat né-
zünk, de valahogy mégis odaláncol valami a képernyő 
elé. Minden televízió úgy van megtervezve, hogy alfa 
hullámokat bocsásson ki. Ezek a szabad szem számá-
ra láthatatlan vízszintes vonalak, melyek meghatáro-
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zott időközönként szaladnak végig a képernyőn. Jól 
láthatók, ha kamerával felveszünk egy működő TV ké-
szüléket. Az ismétlődő vonalak nem a képcső képelő-
állításához szükségesek, hanem hipnotikus alfa 
hullámokat generálnak, melyek egy transzszerű álla-
potot idéznek elő. Ráadásul ezek az alfa hullámok ak-
kor is hatnak az emberek elektromos mezejére, ha 
már nem is nézik a TV-t. Elég, ha be van kapcsolva a 
készülék. Ahogy a testünk hozzászokik ehhez az ener-
giamezőhöz, függőségbe kerülünk. Ez a hipnotikus  
állapot akár végig kísérheti az egész napunkat. Gon-
doljunk csak arra, hogy számos ember alig várja, hogy 
újra este legyen és nézhesse a kedvenc sorozatát. Az 
emberek leggyakrabban a TV-ben vagy a rádióban 
hallott gondolatokat vitatják meg és észre sem veszik, 
hogy ezek valójában nem a saját gondolataik. Gondo-
lataikat lefoglalja távoli és idegen emberek élete, ahe-
lyett, hogy saját és környezetük életét élnék és 
formálnák. A média által sugallt eszmék és ideálok 
mélyen tudatunkba ivódnak. Ha nem is értünk egyet 
a belénk sulykolt dolgokkal, egy idő után közömbö-
sekké és elfogadókká válunk sok korábban erkölcsi-
leg elítélendő dologgal szemben.

A számítógép
A számítógép rendkívül megkönnyíti sok ember mun-
káját. Mindemellett tudunk filmet nézni, zenét hall-
gatni, és természetesen játszani. Internet hozzá- 
féréssel pedig a képernyőn keresztül, mint egy abla-
kon kitekinthetünk a világra, illetve betekinthetünk 
egy – az emberiség számára eddig nem ismert – telje-
sen új világba. A televízió nagyrészt a valós világot 
reprezentálja, még ha fikció formájában is. Élő embe-
reket, színészeket látunk. Ezzel szemben a világhálón 
keresztül az emberek egészen másfajta dimenziók-
ban – egy úgynevezett virtuális világban – is elmé-
lyedhetnek. Gondoljunk csak a játékokra, de maga a 
Facebook is egy virtuális világ, hiszen az ott áramló 
információ csak az adott médiumok segítségével lé-
tezik és jeleníthető meg. Ha nincs Internet és valami-
lyen médium, amin a tartalmak megjeleníthetők 
(számítógép, laptop, tablet, okos telefon, stb.), akkor 
a virtuális világ szertefoszlik.

Okos telefon
Az okos telefonok ugyanazokat a lehetőségeket bizto-
sítják, mint a számítógépek, de a tulajdonos térben és 
időben most már korlátlan felhasználóvá válik. Bár-
hol elérhető minden. Az utcán, az iskolában, a mun-
kahelyen, és otthon.

Korábban talán volt időnk végiggondolni a napot 
munkából vagy iskolából hazamenet. A gyerekek és 
fiatalok szemét és gondolatait még egy évtizeddel ez-

előtt nem a bűvös telefon tartotta hatalmában. A bu-
szon, villamoson vagy vonaton utazva volt alkalmuk 
magukba szippantani a körülöttük levő világot, a fá-
kat, a várost, ahol élnek; az embereket, akikkel nap 
mint nap együtt utaznak. Ettől a valós világtól azon-
ban mintha egyre inkább el akarnánk idegenedni az-
által, hogy belemerülünk abba az állandóan kéznél 
levő virtuális világba, ami az okos telefonokon keresz-
tül 24 órán keresztül elérhető. A probléma akkor kez-
dődik, amikor emiatt a valós világban már nem tud 

– vagy még nem tud, mert nem tanult meg – normáli-
san funkcionálni.

Különbség a hagyományos  
médiák és a Világháló között
Míg a hagyományos média – könyvek, folyóiratok, rádió 
és televízió – a közönség részéről egy passzív, befoga-
dó magatartást feltételeznek, az internet és annak 
különösen a virtuális valóságra épülő tartalmai in-
terakcióra alkalmasak. Itt a felhasználó hozzászólhat, 
tartalmakat tölthet fel és más felhasználókkal együtt, 
de akár önállóan is, egy új világ alkotójává válik.

Az internet születése óta egy második generáció is 
bekapcsolódott a globális hálózatba. A legaktívabb 
internetező csoport a 15-24 közötti fiatalok. A Face-
book 2012 áprilisában a regisztrált felhasználói fió-
kok tekintetében elérte a 900.000.000-t! Ez a szám a 
föld teljes lakosságának 12%, ami elképesztő, főleg 
akkor, ha megvizsgáljuk, hogy a 7 milliárd főből 2011 
év végén 2,267 millióan számítottak aktív internete-
zőnek. Az emberekben komoly vágy alakult ki, hogy 
az adatokról, eseményekről, hírekről minél hama-
rabb, késedelem nélkül értesüljenek. Ez alapján úgy 
tűnhet, hogy a XXI. század embere folyamatosan dol-
gozni szeretne, hajtja a tudásvágy és a megfelelni 
vágyás, de ez csak részben igaz. Valójában hajtja a 
megfelelni vágyás, de ez nem annyira a munkahelyi, 
illetve iskolai elvárásokhoz köthető, mint inkább a 
társadalmi, illetve a kortárscsoportokban megjelenő 
elvárásokhoz. Nem dolgozni szeretne éjjel-nappal, 
csupán online lenni, értesülni, tájékozódni. Ezzel ön-
ként kalodába zárja magát, hiszen azzal, hogy mindig 
online azt sugallja, hogy mindig elérhető. A fiatal ge-
neráció már nem rendelkezik vezetékes telefonnal, 
nincs olyan, hogy „otthon keresd”, vagy a „munkahe-
lyén van”. A folyamatos online jelenléttel még inkább 
megszűnt az időintervallumok közötti különbség. Az 
emberek felismerték, hogy a szociális szükségletei-
ket, az elismerési igényt és az önmegvalósítást ez az 
új technológia tökéletesen kielégíti.

Folytatjuk
Dr. Kárpáti Levente
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ÖKuMeNÉ

egység az imában
A 2017-es ökumenikus imanyolcadról

T öbb éves alapos előkészítés után, a német krisz-
tushívő egyházak kapták azt a felelősségteljes 
feladatot, hogy kidolgozzák az idei év ökumeni-

kus imahetének (mely két vasárnapot és a közé eső 
hétköznapokat foglalja magába, tehát tulajdonkép-
pen imanyolcadról beszélhetünk) programtervezetét. 
Közismert, hogy a megtisztelő feladatot azért éppen 
ők kapták, mert az idén van a reformáció 500 éves év-
fordulója. A Németországból kiinduló reformáció egy 
olyan nagy vallási mozgalom, amelynek szellemi, kul-
turális, társadalmi hatása mindmáig szinte felmérhe-
tetlen. A nyomában létrejövő protestáns egyházak 
kezdetben mereven szembeálltak a katolicizmussal, 
és viszont. Már a XVIII. században, (Skóciára gondo-
lunk), de a XIX. században még inkább, (1886-ban Ma-
gyarországon egy református gyülekezet Imahetet 
hívott össze több felekezet részvételével) és kivált a 
XX. században világossá vált, hogy ez a szembeállás 
helytelen, változtatni kell rajta. Katolikus részről a  
II. Vatikáni Zsinat után, főképpen pedig Szent II. Já-
nos Pál pápa Ut unum sint (1995) kezdetű körlevelé-
nek megjelenése után indult meg jobban a közeledés. 
A „nagy pápa” „szükségszerűnek” és „visszafordít-
hatatlan folyamatnak” nevezi az ökumenizmust. Ha 

több mint két évtizede ez igaz volt, fokozottan igaz 
napjaink értékvesztett világában is. A német testvé-
rek, természetesen, nemzetközi vallási szervezetek, 
intézmények bevonásával dolgoztak (köztük volt a 
vatikáni Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Ta-
nács). Jobb jelmondatot nem is találhattak volna, 
mint Szent Pálnak a Korintusiaknak írt második levele 
ötödik fejezetének 14. verse: „ … Krisztus szeretete 
szorongat minket.”(2 Kor 5, 14). Segítségül a lelkészek-
nek, papoknak s a híveknek e vers szövegkörnyezeté-
ből vett újabb verseket (ha nem is mindig szó szerint, 
de tartalmilag) ajánlottak elmélkedésre a 8 napra el-
osztottan. A Szent Pál-i idézetek mellett különböző 
ószövetségi szövegek, zsoltárok, evangéliumi versek, 
más bibliai levelekből vett részletek, énekek segítet-
ték a közös imádkozást.

Az imaalkalmak színhelyei Debrecenben a görög- 
és római katolikus templom, a református, evangéli-
kus és a baptista testvérek temploma volt.

Hogy a kifejtett témákat felsorolhassuk, az emlí-
tett levél egész további 5. fejezetét idézhetnénk,  
de ragadjuk meg csak az egyes napok tematikáját:  
1. „…egy meghalt mindenkiért…” 2. „…többé ne ön-
maguknak éljenek…” 3. „Úgyhogy mi mostantól sen-
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KuLtúRA

Gyötrődés
Gondolatok Kiss Gergely Máté:  
A jegesmedve című műve kapcsán

A z egyszemélyes darab (monodráma) egy har-
minc éves fiatalember lelki vívódásának törté-
nete. Az ő mulasztása miatt történt-e – vagy 

sem – a barátja színjátszás közbeni tragikus halála? 
Nincs más vádló, csak a veszteség fájdalma. Vád: a 
végzetes mulasztás, a segítés elhagyása, ami felér 
egy gyilkossággal. A védő – kéretlenül is – a valóság. 
Nem ő volt a hibás, a halál oka: infarktus. Az ítélet: fel-
mentés; ha van felmentés a fájdalom alól, egy szere-
tett lény elvesztésekor. (Igazán talán csak Odafönn, a 
Nagy Bíró előtt.)

Nem mindig könnyű a nézőnek eligazodnia az ese-
mények sorában. Mikor vezeti őt a szerző a meghalt-
tal közös korábbi cselekvések, vagy a saját 
gyermekkori emlékek, illetve a már-már horrorba illő 
képzelet világába.

Megelevenedik a felvételire várakozás (egy kis 
csipkelődő, kritikai éllel előadva), a vizsgáztatók elé 
járulás félelme (mintha egy hideg, nyirkos falú, patká-
nyok-lakta terembe kellene lépni), majd a színészi 
mozgás gyakorlásának órája (nem nélkülözve a gro-
teszk elemeket). Felvillan az a kép, mikor „hősünk” 
okozott komoly balesetet egy kislány pajtásának. Fel-

idéződik a nagymama alakja, aki imádkozni tanította. 
De jó most erre emlékezni, s térdre borulni, és sírva 
könyörögni! No, és a végzetes előadás… a lezuhanás 
és a halál… Mi lett volna a teendő? Azonnal mentőt 
hívni, hátha még akkor… 

A mulasztás bepótolódik. (Lehet-e minden mu-
lasztást „bepótolni”?!) Ezúttal, úgy tűnik, igen: egy al-
kalommal színészünk együtt szerepel több – ugyancsak 
fellépő – idős hölggyel egy vidámnak induló előadá-
son. Egyikük adott pillanatban összeesik, „arccal bele 
a pörköltbe”. Színészünk mesterséges lélegeztetést 
végez nála, s így megmenti az életét. Azóta évente 
kap az illetőtől életéért hálát mondó telefonokat. 
(Mulasztás után jó cselekedet?)

Az A jegesmedvé-hez hasonló drámatípus nem is-
meretlen a világirodalomban. Az író-rendező-színész 
maga is többször hivatkozik a francia A. Artaud-ra 
(1896-1948) és a lengyel J. Grotowskyra (1933-1999). 
Előbbi a „kemény színház” megteremtője, utóbbi a 

„szegény színházé”.
Kiss Gergely Máté darabja keménynek is, szegény-

nek is mondható. Keménységét az önkínzásig menő 
önelemzés adja, szegénységét a díszlet vagy bármely 
más színpadi kellék hiánya. A színész Kiss mezítlá-
basan, egy szál farmerben és fekete ingben áll ki a 
színpadra. Hanggal, mozgással, mimikával fejez ki 
mindent. Ez elég is ahhoz, hogy közel egy órán át le 
tudja kötni a nézők figyelmét. Gratulálunk neki!

Bérces Mária Klára

kit sem ismerünk test szerint,...” 4. „…a régi elmúlt...” 
5. „…új jött létre.” 6. „Mindez pedig Istentől van, aki 
megbékéltetett minket önmagával…” 7. A megbéké-
lés szolgálata (2 Kor 5, 18-19) 8. „…béküljetek meg  
Istennel.”(2 Kor 5, 20)

Az „egy”, aki meghalt értünk Krisztus volt, aki ma-
gára vette bűneinket, hogy megváltson minket az 
örök haláltól. Hozta ezt az áldozatot nem a katoli-
kusokért, vagy a reformátusokért stb., hanem min-
denkiért, minden emberért. Kövessük tanítását, ne 
önzően önmagunknak, gyakran káros szenvedélye-
inknek éljünk, azt gondolva, hogy Isten nélkül is bol-
dogok lehetünk. Így gondolkodva tévedünk. „És ő 
azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne önma-
guknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és fel-
támadt” – írja Szent Pál (2 Kor 5, 15). Jézus Krisztus 
személyisége és tanítása megváltoztatta az egész 
emberiség gondolkodását. Ahogy Szent Pál a da-
maszkuszi út után felismerte Krisztusban a világ Meg-

váltóját (tehát nem mint „testi emberre” tekintett 
többé), és elvetette magából a régi embert, új ember-
ré lett: a keresztény-üldözőből a kereszténység egyik 
legnagyobb hirdetőjévé, terjesztőjévé. Így tegyünk mi 
is! Ezért kell lebontanunk a felekezetek közti elválasz-
tó falakat (ezt láttuk is jelképesen megvalósulni az 
evangélikus templomi imaalkalmon), amelyeknek 
tégláit mi magunk raktuk fallá: hamis vádaskodásból, 
hátrányos megkülönböztetésből, üldözésből, szét-
szakadt úrvacsorai közösségből, türelmetlenségből, 
vallásháborúkból, megosztottságból, elzárkózásból, 
gőgből. Így szolgáljuk a megbékélést, amire csak Is-
ten segítségével vagyunk képesek. Isten megbékél-
tette önmagával az emberiséget Krisztus által, sőt 
nem csak az emberiséget, hanem az egész teremtett 
világot. Ezt megköszönni kötelességünk. A köszönet 
pedig, az egymás közti megbékélés. Ez az Isten pa-
rancsa napjaink emberének. 

Bérces Mária Klára
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A SZeNteK ÉLete

Pax et Bonum – Béke és Áldás
„Isten együgyű Szentje”

A hideg téli estén igen sokan jöttünk össze az 

előadásnak otthont adó Művelődési Ház előadó 

termében. Böszörményiek többségben, de Debre-

cenből is szép számmal érkeztek. Szegedi Kálmán 

atya lelkigyakorlatának gondolatindí tója a feren-

ces lelkiség napjainkban gyakorolt hatása volt.

B evezetőjében Kálmán atya ismertette a kort, 
amelyben Szent Ferenc született, majd az életé-
ről és lelkiségéről beszélt.

Ferenc 1181 végén, Assisiben születette, eredeti 
neve János volt, de édesapja Piedro Bernardone 
posztókereskedő, Franciaország nagy tisztelője lévén, 
a Francesco – kis francia – becenévvel illette. A rene-
szánsz kezdetén látta meg a napvilágot. Viharos idő-
ket éltek akkor. II. Orbán pápa keresztes hadjáratokat 
hirdetett a Szentföld felszabadítására. Terve sikeres-
nek bizonyult, el is foglalták azt a helyet, ahol a mi 
Urunk, Jézus Krisztus is élt. A keresztes háborúknak, 
igen nagy hatása volt a kultúrára. Megismerték Pla-
tón, Arisztotelész műveit, Aquinói Szent Tamás filozó-
fus-teológus pl. beépítette munkáiba.

Assisi – akkoriban városállam – jelentős kereske-
delmet bonyolított le, keletről áramlott a gazdagság. 
De nemcsak a kézzel fogható portéka, hanem a gon-
dolati tudomány, az akkori építészet, festészet, meg-
annyi információja is. Ezek hatására a városállamok 
megerősödtek.

III. Ince pápa idején az említett események miatt, 
figyelemre méltó gazdagság alakult ki. Ez a pápai bi-
rodalomra, s magukra a papokra, egyházi alkalma-
zottakra is igaz volt.

Ferenc a saját környezetében, családjában, baráti 
körében is ezt tapasztalta. Az anyagi jólét minden 

„hátrányát” a bőrén érezte. Eleinte ő maga is a „mam-
monnak” élt, de a kor vihara őt sem kerülhette el.

Az Úr 1202. évében éppen Perugiával harcoltak az 
assisiek; ezt a csatát utóbbiak elvesztették. Ferenc 
egy évre börtönbe került. Szabadulása után a Szent-
földre indult lovagként: „én nagyon híres lovag  
leszek,” – mondta barátainak. Útközben azonban 
meg gondolta magát – nagyon sokat elmélkedett ma-

gasabb rendű dolgokról – s ezért hazatért. Elgondol-
kozott addigi léha, kicsapongó életmódján, változást 
kívánt, s ezt egyedül Krisztusban, a hozzá való ra-
gaszkodásban és hitben találta meg. Ettől fogva  
sokat látták leprások, betegek között. Ferenc a vallás-
ban teljesen új látásmódot hozott.  

Egyik alkalommal a San Damiano kápolnában 
imádkozott. Látomása volt, Jézus szólt hozzá: „Menj, 
és építsd fel Egyházamat, mely, mint látod, romok-
ban hever.” Az ifjú Ferenc hozzáfogott, felújította a 
kápolnát, minden pénzét, az apjáét is ráköltötte, aki-
vel rövidesen szembe került. Felismerte, hogy el kell 
szakadnia eddigi életétől. 1208. február 24-én Szent 
Mátyás apostol ünnepén érte a megvilágosodás. Ép-
pen a Porciunkula-kápolnában misén vett részt. Az 
evangéliumi szakaszban Jézus elküldte a Tizenkettőt, 
és meghatározta az életformájukat. (Lk 9, 3-5) Ekkor a 
templomban ezt hallotta: „Adj el mindent, adj min-
dent a szegényeknek!” Erre a Krisztusi szegénységre 
alapította a Reguláját is. S mindezt derűsen, örömteli 
lélekkel tette, koldussá válva követte Krisztust.  
(A pénzt szamár ganéjnak nevezte.) 

A városnak nem tetszett, bolondnak titulálták. 
Éhezett, koldusok ruhájában járt és bátorította, segí-
tette a szegényeket. Rövidesen Rómába zarándokolt, 
ahol III. Ince pápa fogadta, aki nem sokkal korábban 
egy álmot látott: a Lateráni Bazilika kezd megrepe-
dezni, de egy koldus ruhában érkező testvér megtá-
masztja a templom falait. Ez a benyomás vezérli 
abban, hogy jóváhagyja Ferenc rendjét. 1209. április 
15-e a ferences rend születésnapja. Ettől kezdve pré-
dikálhattak. Engedelmességet fogadtak az Egyház 
iránt. Ennek nyomán nagyon hamar elterjedtek a 
szerzetesrendek. Sok fiatal követője akadt, bár Fe-
renc teológiát nem tanult, de egyszerűen, szívből 
jövő szavakkal szólt. Téríteni akart. Mindenki szolgája 
akart lenni. Ez az igazi krisztusi tanítás. Diakónusként 
szolgált, nem lett pap. A gyermeki lelkület nincs kor-
hoz kötve. Fő célja volt Krisztus életének megjeleníté-
se az emberek előtt. (Az első Betlehemet is ő állíttatta 
élő személyekből.) Gyermeki lelkületű, de nem buta! 
Jézus Krisztus odaadó, elkötelezett híve. Természet-
szerető: Isten közelségét a természetben vélte a leg-
jobban felfedezni. Ő a természet védőszentje is. 
Legkedvesebb madara a pacsirta. A szó szoros értel-
mében a béke embere.
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ELMÉLKEDÉS

Nagyböjti időben…

G yarló emberi észjárásunknak nem könnyű fela-
dat a húsvéti sürgölődés, készülődés közepet-
te arra fi gyelni, hogy mi is a mi húsvétozásunk 

lényege. A böjti időben folyamatosan arra készülünk, 
hogy megtisztulva találjon bennünket Krisztus Urunk 
feltámadásának ünnepe. De valljuk be, hogy a világ 
csinnadrattája, színes forgataga magával ragad ben-
nünket nem is egyszer!

Karácsonykor, Krisztus születésekor a földi létbe 
testesülő Istenfi a beteljesíti küldetését, meghozza az 
örömhírt, hogy Isten szeret mindannyiunkat, új szö-
vetséget kínál az emberiségnek és megmutatja az 
öröklétbe vezető utat. „Ego sum via veritas et vita”. 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet”– mondja Jézus. 
De fel vagyunk-e készülve ezen titok és igazság teljes 
befogadására? Vagy csak a megszokás indít el a hús-
véti körmenetre, szentmisére? Aztán következhet a 
tobzódás a jó falatokban, bővelkedés az italokban, 
a buli, a kábulat. A földi boldogság bódulatában mint-
ha csak egy álomban járnánk, nem látva, elutasítva a 
valóságot!

A Szentírásban gyakorta olvashatjuk, hogy az Úr 
álmukban szólítja meg az embereket. Az álomnak, az 
álomban történő kommunikációnak különleges sze-
repe van az üdvtörténetben, de az ószövetségi szent-
írásban is. A szenvedéstörténetben sincs ez másképp. 
A vérrel verejtékező Emberfi a virrasztásra hívja apos-

tolait, de azok elfáradnak, elalszanak, miközben az Úr 
a legszentebb áldozatra készül. A Tábor-hegyén a há-
rom tanítvány Péter, Jakab és János látják Urunk szí-
neváltozását, de aztán elnyomja őket is az álom. 
A csodás jelenség éber tudatosítása helyett elszende-
rednek. A sír felvigyázásával megbízott őrök is álomba 
merülnek. Miközben az Úr feltámad, és valami felfog-
hatatlan módon elhengerül a sírzáró kő. Úgy tűnik, 
hogy mi gyarló emberek elalusszuk a csodákat. Vagy 
ha nem alszunk, akkor ilyen-olyan ügyeinkkel vesződ-
ve ébren álmodunk és képtelenek vagyunk észreven-
ni a mindennapok csodáit. Elmegyünk mellettük, 
elfordítjuk a fejünket, képtelenek vagyunk letenni 
dolgainkat, félretenni gondjainkat, hogy fi gyelmün-
ket, eszünket és szívünket Istenhez fordítsuk és fel-
fedezve a mindenség felfoghatatlan rendjét, Őt 
dicsőítsük, és ne fukarkodjunk az Ő szeretetével.

Most van itt az ideje, hogy az evilági csecsebecsék 
mákonyát félretegyük, ébren maradjunk, és teljes 
szívből kiáltsuk oda a világnak: Ébredj ember, Krisz-
tus föltámadott! Valóban feltámadott. Most derült 
fény a csodás tetteire, most világosodtak meg a 
példabeszédek, most már tisztán láthatunk. 

„CHRISTUS DOMINUS HODIE RESSUREXIT!”
Maradjunk Krisztusban éberen ma is, holnap is, és 

mindig.
Baráth Miklós

Első követői Marokkóba mentek, ott vértanú ha-
lált haltak. Az egyre bővülő ferenci tanítással nem 
mindenki értett egyet, vagy a teljesen puritán sze-
génységet nem tudta követni. (Böjt idején éjjel töb-
ben sírva fakadtak az éhségtől.) Ezért rendjében 
belső ellentétek alakultak ki. Alázatos lelkülettel le-
mondott a rend vezetéséről. Hosszan tartó imádság 
és böjt után stigmákban részesült. Készült a halálra. 
1226. október 3-án csupasz testtel a földre fektetve, 
énekelve adta vissza lelkét a teremtőjének. Mindentől 
meg akart szabadulni. 1228. július 16-án Hugó bíbo-
ros, aki idő közben IX. Gergely néven pápa lett, szent-
té avatta nagyra tartott barátját.

„Mi a tökéletes öröm? – kérdezte Leó testvér. A sok 
kínszenvedést elviselni békés, békességes örömmel.”

Szent Ferenc egész életútja, tanítása, hitének 
megélése, alázata és kitartása példaként szolgál min-
den időkben.

RÉ
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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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