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Az igényes hitoktatás  
ajánlata
M a – éppúgy, mint korábban – a hitoktatás szívügye katolikus 

hitünk megismertetése és megszerettetése. Tartalmát te-
kintve a hit mindazt magában foglalja, ami emberhez méltó éle-
tünkhöz tartást és értelmet ad. Ez minden korban így volt.  
A hitoktatás ehhez nyújt segítséget, és erre mutat utat. A felnö-
vekvő generációnak útravalóul ad egy lelki-szellemi alapirányult-
ságot és egy egész értelemben felfogott életvezetést. Ezért a 
hitoktatás nem merülhet ki csupán az ismeretközlésben, hanem 
célja az egészséges akarat-, értelem- és érzelemvilág kialakítása 
és fejlesztése.

A fáradozásunk mindezért csak akkor lehet eredményes, ha 
ennek érdekében összefog a hitoktató, a szülő és a lelkipásztor.

Szükségünk van még hitoktatásra?
Kell még nekünk a hitoktatás a számos – ismert és ismeretlen – 
iskolai stressz mellett? Tudatában vagyunk annak, hogy az iskola 
ma többet követel a gyermektől, mint korábban. Az a világ, 
amelyben ők felnőnek igen bonyolulttá vált. Senki sem kételke-
dik abban, hogy minden tantárgynak megvan a maga fontossá-
ga. A tantárgyak kozmoszából azonban miért maradna ki éppen 
a hittan?

Amit a hitoktatás szeretne elérni…
Az iskolának van egy elképzelése arról, hogy mire van szüksége 
egy gyermeknek ahhoz, hogy később életének az ura lehessen. 
Noha az iskolában nem lehet mindent megtanulni, de amit ott 
megtanulnak, annak mindennap hasznát veszik. Miként adja 
hozzájárulását ehhez a vonzó célhoz a hitoktatás?

Megérteni a világunkat
A hitoktatás segíti a gyermeket abban, hogy megértse, mely gyö-
kerekből táplálkozik a kultúránk. Nem vagyunk képesek a vilá-
gunkat felfogni, ha nem világos számunkra, hogy mely erők 
formálták, és miből élünk még ma is. Kezdve az időszámítással, 
folytatva a kulturális remekművekkel, bezárólag a szokásainkkal 
és ünnepeinkkel, melyek életutunkat meghatározzák, eljutha-
tunk annak felismerésére, hogy keresztény hitünk a legtartósab-
ban ható és formáló erőnknek bizonyul – tegnap és ma.

Az élet értelmére és értékére vonatkozó 
kérdés
Az iskolában a gyermek sok részismeretre tesz szert, amelyek 
gyakran benső kapcsolódás nélkül állnak egymás mellett. A hit-
oktatás annak útját mutatja meg, ahogyan a világot egységes 
egészként szemlélhetjük és érthetjük meg.
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ELMÉLKEDÉS

Búcsúk székesegyházunkban – 2017

B úcsú. Mosoly és könny, öröm és bánat. Az idén, 
július végén mindkettőből kijutott a Szent Anna 
egyházközség híveinek. Öröm volt július 26-án 

a Szent Anna búcsún a szentmise főcelebránsaként 
körünkben köszönteni Bíró László püspök atyát, tá-
bori püspököt, a MKPK családreferensét. Július 30-án 
viszont szomorúság töltötte be szívünket, mikor 
nyugdíjba vonulása alkalmából búcsút kellett ven-
nünk Orosz Lőrinc prépost-plébános urunktól, pápai 
káplántól.

Bár nem most járt első ízben Debrecenben, so-
kunk „élőben” csak most találkozhatott Bíró püspök 
úrral. Könyveinek, előadásainak, interjú-nyilatkoza-
tainak, püspöki leveleinek („Hívom a családokat”), 
lelkigyakorlatainak híre azonban megelőzte a mosta-
ni személyes jelenlétét. Saját nyilatkozataiból tudjuk, 
hogy mindig is szívügyének tekintette és évtizedek 
óta kutatja a magyar családok ügyét (határainkon be-
lül és kívül), s amiben csak lehet, felszólalásaival, írá-
saival tanácsot, útmutatást nyújt a – sajnos – válsággal 

Senki nem tud tartósan boldogulni az emberről és 
a világról alkotott egységes kép nélkül. E kép nélkül 
tájékozódás képtelenné válik az ember, és olyan lesz, 
mint egy hajó kormány és iránytű nélkül. Hánykoló-
dik, könnyen manipulálhatóvá válik, és könnyen be-
sétál a drog és az ifjúsági szekták hálójába.

Beláthatóvá tenni a hitet
A hitoktatáson résztvevő gyermek megismerkedik 
katolikus keresztény hitünkkel, hogy feltáruljon előt-
te e hit jelentősége napjainkban, ahogyan életünket 
gazdagítja és elmélyíti, valamint egészséges önérzet-
tel és mások megbecsülésével járható útra hív.

Közösen elsajátítani a hitet
Senki sem hihet egyedül vagy találhatja meg a hitét 
önmagától. Az a tér, amelyben hitünk növekedhet és 
lehetővé válik a közös hittapasztalat – az Egyház. Az 
Egyház mindazok otthona, akik Krisztust akarják kö-
vetni, aki a „világ világossága”.
A hitoktatás minden résztvevője számára a hitet sze-
retné lehetővé és beláthatóvá tenni. Ez az igény külö-
nösen jól jön azoknak a szülőknek vagy gyerekeknek, 
akiknek fenntartása van a hittel szemben vagy hitké-
telyek gyötrik. Miért? Az órákon elsajátíthatják, hogy 
döntésüket ütköztessék szakismeretekkel, és így in-
dokolják meg, nem pedig az előítéletükkel. Ezen kívül 
megtanulhatják, hogy tartsák tiszteletben mások 
döntéseit. A hitoktatással az Egyház nem akar semmi 
mást, mint az embert szolgálni azzal, ami és amije 
van.

Amin mindenekelőtt múlik
Minden azon múlik, hogy megtelnek-e a hittanórákon 
hallottak és tanultak élettel és lélekkel. A hitoktatók 
ebbe mindenüket beleadják. Elsősorban azonban a 
csa  ládon múlik, amelyben felnőnek a gyerekek.  

A szülők hozzáállása a valláshoz, hithez és Egyházhoz 
sokkal döntőbbnek számít, mint a legjobb hittan tan-
terv.

Amire szükségünk van
A szülők szívesen kiveszik részüket abból, ami a gyer-
meküket foglalkoztatja. Ennek érvényesnek kell len-
nie a gyermekek vallási kérdéseire is. Ha még 
maguknak a szülőknek több az ilyen természetű kér-
dése, mint a felelete, legalább abban kell a gyermeket 
megerősíteni, hogy a vallás és a hit sem nem haszon-
talan, sem nem fölösleges.
Biztos vagyok abban, hogy a szülők készek minden ál-
dozatot meghozni gyermekük javáért. Ebben az igye-
kezetben a szülőknek nem szabad elfelejteni, hogy 
nem elegendő a gyermekük anyagi jólétéről való gon-
doskodás. Sokkal fontosabb ennél az, hogy gyerme-
kük lelkét vegyék gondjaikba, és ne hagyják őt 
egyedül életük döntő kérdéseiben és óráiban. Legye-
nek a szülők készségesek az őszinte párbeszédre 
gyermekeikkel, mert ez a legjobb út, hogy közösen 
jussanak előbbre.
A gyermekek, a serdülők és az ifjak között végzett lel-
kipásztorkodásnak következetesnek kell lennie an-
nak érdekében, „…hogy a társadalom építésének és 
evangelizálásának aktív szereplőivé válhassanak. (…) 
Nem kell attól félni, hogy igényesek legyünk velük, 
amikor lelki gyarapodásukról van szó. Meg kell mutat-
ni nekik az életszentség útját, késztetni kell őket, 
hogy vállalják Jézus követését, amihez a komoly 
szentségi életből nyerhetik az erőt. Így ellen tudnak 
majd állni annak a kultúrának, amely gyakran felszí-
nes, sőt az evangéliummal ellentétes értékek kínála-
tával akarja félrevezetni őket, s képessé válhatnak 
arra, hogy bármilyen léthelyzetben, beleértve a szó-
rakozást és a pihenést is, a keresztény lelkületet tük-
rözzék.” (Szent II. János Pál pápa) 

folytatás az 1. oldalról

…

Krakomperger Zoltán atya
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küzdő, irányát veszített család problémakörének 
megoldására.

Idézünk a világhálón megjelent nyilatkozataiból: 
„A családpasztorációban kezdettől fogva részt vettem.” 
„Kiemelkedő feladatom a keresztény családok építése.”

Szent Anna és Szent Joachim, Szűz Mária szülei-
nek liturgikus napja, az említett július 26-a  kiváló al-
kalom volt arra, hogy a megjelent hívek sokaságának 
is a család szociális-morális kérdéseiről szóljon a püs-
pök atya. A gyermek, Mária és a szülei: Anna és Joa-
chim, igazi szent család voltak, akik példái lehetnek a 
mai családoknak is. A 20 év házasság után is magta-
lan Anna már úgy viselkedik, mintha özvegyasszony 
lenne, hisz megalázottságában Joachim „elbujdosik”, 
mígnem mindkettejüknek az angyal azt nem közli, 
hogy gyermekük lesz. Egy bizánci ábrázolás szerint – 
mesélte a püspök atya – Anna és Joachim a jeruzsále-
mi Aranykapu előtt találkozik és szeretetteljesen 
megöleli egymást. Aztán egy ikonra utalt, amelyen a 
szent házaspár szintén átkarolja egymást. Az ölelés 
gyakori gesztusa kellene, hogy legyen a házastársak-
nak – fűzte hozzá a szónok –, hiszen az ölelés a gyen-
géd szeretet kifejezése. Az ilyen, s a hasonló figyelmes 
gesztusok hiányoznak a mai házastársi kötelékekből, 
illetve két fiatal kapcsolatából, mert nincs hitük.  
A házasság válsága tulajdonképpen a hit válsága – 
szögezte le a püspök atya. A hit jegyében, a hit szelle-
mében élő fiatalok románcából születhetnek a jó 
házasságok, mert a hit maga a szeretet, maga az  
Isten. Együtt keresve Istent, egymásra is rátalálnak. 
Akkor megszületik bennük a felelősség a másik iránt, 
kölcsönösen ajándéknak érzik egymást, s ekkor  
tekintik az életet ajándéknak. És akkor ajándék lesz 
maga a gyermekük is, nem egyszerű „reprodukció”. 
Éljünk felelősségtudattal a házasságban (is), alapoz-
zunk a lelkiismeretre, ami – ismét a püspök atya egyik 
felhívásából idézve: „A lelkiismeret Krisztus valameny-
nyi »helyettese« közül a legelső.” „A helyesen formált 
lelkiismeret igaz és igazmondó.”

2017. július 30. Búcsú 26 év után egy sok munkával, 
nagy felelősséggel, sok kihívással járó, számos szép 
vagy kevésbé szép feladat megoldását elváró tiszt-
ségtől, ami a fiatal Debrecen-Nyíregyházi Egyházme-
gye székesegyházának plébánosi teendőit jelentette. 
Ez a búcsú jött el Lőrinc atya számára, a jelzett dátum 

estéjén tartott szentmiséjén. Ha gazdag tevékenysé-
gének csak a szentmisén felvázolt főbb eredményeit 
nézzük is, bátran elmondhatja Szent Pállal: „A jó har-
cot megharcoltam…” (2 Tim 4, 7). „A bőrönd készen 
van” – szólt az atya, jelezve, hogy készen áll a távozás-
ra. Továbbá azt is hallhattuk, hogy a munka szeretete 
tartotta a helyén 26 esztendeig. Az építés-szépítés 
feladatai. És mi, hívek, ezt úgy is értettük, hogy a lel-
kek építésének, „szépítésének” feladataira is gondolt. 
Mert ezt cselekedte: minden szentbeszédében, min-
den írásában tanított, nevelt a hitre, a szeretetre, 
hogy mindenkit közelebb vigyen az Istenhez.

S bár talán 20 évvel ezelőtt még nem volt olyan 
szembetűnő a családok válsága mint manapság, (a 
családi kötöttség felelősségének fel nem vállalása), 
Lőrinc atya már akkor figyelmeztetett, hogy nem a 
test örömét, hanem a szívét kell keresni. „Bízz abban, 
aki a te igazi és teljes boldogságodat akarja!”, azaz Is-
tenben.

Valóságos tanulmánynak mondható a közössé-
gekről írt elmélkedése. Nevezetesen a családról és az 
egyházról, mint közösségekről meditált. A családi kö-
zösség a természetes életre szült minket, az egyházi 
pedig a természetfölöttire készít fel; ezért anyaszent-
egyház az egyház. A családi közösség egészséges vol-
tának fontosságát könnyű felismernünk. Erről már 
talán évezredes is lehet az emberiség tapasztalata. Az 
egyházi közösségek szerepére igazán csak a II. Vatiká-
ni Zsinat óta figyeltek fel. Atya látja ezen közösségek 
fontosságát, bár észreveszi a rájuk leselkedő veszé-
lyeket is: a széthúzást, a fásultságot, az egyes tagok 
önzését stb. Ennek ellenére megtalálja a megoldást: 
krisztusi közösségnek kell lenni!

„A krisztusi közösség imádkozó közösség. Így marad 
irgalmas, gyógyító, ezáltal saját épségét és egészségét 
is őrzi. Életet őriz és ad tovább a következő generáció 
számára.”

A bőrönd készen van; jön egy új állomás: a Magya-
rok Nagyasszonya-kápolna. Azonban ez nem a végső. 
Lőrinc atya biztos meg fogja találni itt is a munkát.  
A „jó harc” folytatásra, folytatóra vár. Várja a „szép-
korúakat” is…, amíg az Úr, az igazságos bíró akarja… 
Jutalmazza majdan (minél később) Lőrinc atyát „az 
igazság győzelmi koszorújával!” 

Bérces Mária Klára
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Imádkozom híveimért
búcsúzik Lőrinc atya

V egyes érzelmekkel jöttem a „Szent Annába” 
1991. május 15-én ,mert csanádi pap barátaim 
azt mondták, ha nem vállalom ezt a nagy he-

lyet, akkor eláshatom magamat. Másrészt az itteni 
helyzet azért is problémás volt, mert két elődöm is 
belebukott az orgona építésébe. A papi életben is 
meghatározó ki kinek az embere.

A helyzetet át kellett látnom, de bárhová nyúltam, 
lehetett indítani és eredményt hozott. Mivel szeret-
tem dolgozni, sokan hamar észrevették, hogy az egy-
házközségért csinálom. Voltak, akik várakozással 
nézték, na, mire viszem. Mivel a rendszerváltás kap-
csán volt egy fellendülő érdeklődés az egyház iránt és 
még nem voltak iskoláink, sok hittanosunk volt, eb-
ből 1992-ben 67 elsőáldozó. Indítani kellett az ebesi 
templomépítést, mert a házasságkötő teremben mi-
séztünk. Mikepércsen pedig nagyon elhanyagolt álla-
potú helyen gyűltünk össze, bár ez saját ingatlan volt. 
Sok örömet okozott a megindított hitoktató képző, 
ahol 15 év alatt 103 fő kapott oklevelet. Szerettem 
nyaranta a gyerekekkel táborba menni, és együtt 
gyalogolni. A hétfő esti katekumen csoportom min-
dig szépen felfejlődött, több megtérőnek örülhettem. 
Évekig sokan látogatták a nyugdíjas csoportunkat, de 
sajnos javarészt meghaltak. A Mária Légió helyi és or-
szágos találkozóin igen aktív imádkozók voltak, de itt 
is kiöregedtek, vagy elhunytak. Igen szép Biblia kö-
rünk működött évről-évre, a beszélgetések emlékeze-
tesek voltak.

Minden évben igen sok jegyest készítettünk fel há-
zasságkötésre: élmény volt nekik is. Szentföldi utazá-
saim kapcsán mindig csoportot vittem, mint lelki 
vezető. A kilenc alkalom nekem is újjászületés volt.  
A templom oltárainak restaurálása érdekes folyamat 
volt. Az altemplomot 1996-ban berendeztük urnás te-
metkezésre és ennek az összege fedezte. Külső és bel-
ső festés, kétszer is borítottuk a padozatot, hiszen a 
márvány illusztrisabb lett. Két új haranggal gazdago-
dott a templomunk 2011-ben. Az ebesi templom 1998. 
augusztus 9-én lett felszentelve. A mikepércsi pedig 
2000-ben. 1996-tól a Simonyi u. 38-ban a 19 fős fiú 
kollégiumot én irányítottam 2011-ig, utána az egy-
házmegye. Nagyon szerettem gyóntatni. Köszönöm 
az Úrnak a betegségeimet, erősítettek.

Engem 1993-ban az új egyházmegye felállításakor 
meg se kérdeztek mi a szándékom, de a munka miatt 
maradtam, és hogy építsek templomot Ebesen. Kö-
szönöm az Úrnak a lehetőséget és kegyelmet. Köszö-

nöm a hívek ragaszkodását. Köszönöm a testületi 
tagok bizalmát és együttműködését.

Búcsúi szentmisém 2017. július 30-án délelőtt 10 
órakor volt. Köszönöm Bosák püspök úrnak, hogy 
marasztalt. Köszönöm Ferenc püspök úrnak, hogy 
méltányolta a 25 évemet.

Imádkozom híveimért. Támogassák utódomat! Ha 
szükség lesz rám, még bírom, segítek.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Diákgála a Svetitsben

G ondolhatunk akár a régi nevére: Miasszonyunk-
ról Nevezett Szegény Iskolanővérek iskolája, 
akár a maira: Boldogasszony Iskolanővérek tan-

intézete, minden debreceni számára csak a Svetits ő. 
S akár a múltban, úgy napjainkban is ez a nevelő- 
oktató intézmény több mint 120 éve nemcsak vallja, 
hanem gyakorolja a fenntartó rend alapítója, Boldog 
Terézia anya által felállított „Szabálykönyvébe” is  
foglalt feladatát: minden embert, mint Isten teremt-
ményét és képmását tekinti, akiket teljes ki bon ta-
kozásukhoz segít hozzá.

A gála megrendezésének gondolata dr. Suba Lász-
lóné Erika tanárnőtől indult el, és azonnal megértésre 
talált a rend, illetve az iskola vezetősége részéről, hi-
szen beleillik oktatási-nevelési célkitűzéseikbe. Egy 
ilyen rendezvény az előadóknak és a hallgatóságnak 
egyaránt ösztönző erőt jelent az igazi értékek keresé-
sére, megbecsülésére és továbbadására. Ha a diákok 
szerepelnek, tudatosul bennük, hogy csak kitartó 
munkával érhetnek el eredményt, miközben megta-
nulnak alkalmazkodni másokhoz, sokszor lemondás, 
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akár komoly áldozatok árán is. Mindehhez nélkülöz-
hetetlen segítség a család és az iskola valamennyi 
munkatársának megértő, segítő hozzáállása, amit 
meg is kapnak szüleiktől, környezetüktől. (Ha netalán 
nem, akkor az iskola vállalja fel az ő szerepüket is.)

Köszöntőjében Bártfay M. Zsuzsanna nővér, az is-
kola igazgatója nagy elismeréssel szólt a fellépés 
előtt álló diákokról, akikre méltán büszke az iskola, és 
reményét fejezte ki, hogy a hallgatóság – diákok, ta-
nárok, szülők, testvérek, rokonok, ismerősök – szá-
mára éppen olyan felemelő élmény lesz minden 
bemutatandó darab, mint az ő számára. Az az öröm 
és szépség, amit  lelkesen, tiszta szívből élnek át az 
előadók, óhatatlanul áthatja majd a közönséget is, és 
elfeledteti velük napi gondjaikat, elcsendesedésre, 
önmagukba fordulásra készteti őket.

De szóljunk magáról a rendezvényről. A fellépések 
két helyszínen, egymást követő időpontban zajlottak. 
A hangszeres fellépők és a szkólában vagy a Kicsinyek 
Kórusában éneklők a Szent Kereszt-kápolnában ad-
ták elő számaikat, míg a többiek a Svetits tornate-
remben. Hallhattunk fuvolán, hárfán, zongorán és 

– többségében – hegedűn, illetve hegedű, valamint 
gordonka és nagybőgő együttesével megszólaltatott 
klasszikus zeneműveket csakúgy, mint népdalokat 
vagy egyházi zenét. A hegedű szólóknak Bojti Eszter 
vagy Petrócziné Bökényi Mónika zenetanárok voltak 
a zongorakísérői. A fellépő tanulók többsége már 
több versenyen megmérettetett itthon és külföldön is 
(Szentendrén, Győrben, Törökszentmiklóson, Sátoral-
jaújhelyen, Mára marosszigeten), ahonnan különböző 
díjakkal tértek haza. Hogyha ők maguk, s mindazok, 
akiknek ezek a kis „művészek” kedvesek, idők múltá-
val is szeretnék felidézni a mostani fellépés emlékét, 
megpróbáljuk név szerint felsorolni őket.

Kezdjük a hangszeres előadókkal. Fuvolán játszott 
Holozsai Eszter 7. o.; hárfát pengetett Mitro Veronika 
7. o.; zongorán jeleskedett Balogh Vivien 5. o.; szólóban 
hegedültek: Grünwald Eszter 2. o.; Sántha Susana 5. o.; 
Palotai Réka 6. o.; Sántha Eszter 7.o.; duóban hege-
dült a testvérpár Sivadó Mira 11. o. és Sivadó Georgi-
na 8. o.; a négyes előadásban hozzájuk csatlakozott 
gordonkán Szabó Benedek, nagybőgőn Rácz Balázs.

Énekeltek az alábbiak: az alsósok szkólájában szó-
lót énekelt Balogh Vivien és Schlager Márton a húsvé-
ti misztériumjátékban. Népdalokkal léptek fel Kinczel 
Adrienn, Kocsis Zsófia, Varga Anna – valamennyien 1. 
osztályos tanulók; Szabó Blanka 2. o.; László Lidvina 
2. o.; Holozsai Hanna 9. o.; Bordás Anna 12. o. Az ötö-
dik évfolyam énekes iskolásai Kodály Zoltán Háry  
Jánosának egy részletét mutatták be prózában Mol-
dován Tekla tanárnő színpadra állításában. Ugyanő 
szeretetteljes hozzáértéssel vezényelte a Kicsinyek 
Kórusát. Mesét mondott Hortobágyi Csenge 2. o., aki 
ugyanakkor néptáncban is remekelt, akárcsak a 4. 
osztályos Laczkó Levente. Méltó párra találtak fiú 
partnereikben a táncos lábú 10. osztályos lányok: 
Hortobágyi Katica, Medve Anna, Urgyán Csenge és 
Pallag Sára. Nagy kifejező erővel adták elő prózai szö-
vegeiket Tátrai Marcell 9. o. és Bordás Anna 12. o.

Utoljára, de nem utolsó sorban szólnunk kell arról, 
ami a zenekultúra fejlettségét mutatja a Svetitsben:  
a zenekarok léte és számos sikere. Most az említett 
szkólán kívül meghallgattuk még az 5-6.osztályosok 
egyházi zenei előadásában a Recordare Virgo Mater, 
Kyrie sanctorum lumen és Rorate gregorián tételeket. 
Őket az iskola volt kiváló növendéke, Suba Dorottya 
vezényelte. Megjegyezzük, hogy Moldován Tekla 
énektanárnő is nemrég még az iskola jeles diákjai 
közé tartozott. (A Svetitsbe mindig szívesen térnek 
vissza a „véndiákok”, akár munkaerőként, akár „csu-
pán” látogatóként.)

Nem maradt más hátra, mint a közönség nevében 
gratulálni a „kis művészeknek”, és köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik sikerükhöz, lélekgyönyörköd-
tető előadásukhoz bármely módon is hozzá járultak.  
A Jóisten vezérelje további útjukon mindnyájukat! Le-
gyen útravalójuk Szent-Gály Kata gondolata:

„Boldog, ki alkot, és csak jót akar:
Játszik az élet sok javaival,
Játszik örömmel, – ám szíve pihen
Az áldott Úrnál, békességesen.”

Bérces Mária Klára
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Új rovatot indítunk a lapunkban Egyházzene 

címmel, amelyben Dobos Mihály, a Szent Anna-

székesegyház egyházzenész-kántorának cikkso-

ro zatát közöljük. A szerző – akinek sorain keresz-

tül megismerhetjük a szentmise zenei felépítését 

a kezdetektől napjainkig – immár 25 éve szolgál 

a templomunkban.

Az antifónás zsoltározás

A Magyar Katolikus Lexikon így határozza meg az 
antifónás zsoltározást: zsoltárok antifónával 
való éneklése. Antiochiában alakult ki, s hamar 

elterjedt az egész Egyházban. Aetheria szól a jeruzsá-
lemiek antifónás zsoltározásáról, Konstantinápoly-
ban Aranyszájú Szent János, Milánóban Szent Ambrus 
honosította meg. Az antifóna szövege rendszerint 
zsoltáridézet; minden zsoltárvers után és/vagy a zsol-
tár elején és végén énekelték. A zsolozsmában máig 
megmaradt, de a 6. században: a zsoltár elejére és 
végé re korlátozódott, s az eredeti forma annyira fele-
désbe merült, hogy Párizsi Szent Germanus az 
antifónát már úgy definiálja, hogy „a zsoltár előtt 
éneklik”. A szentmisében eredetileg a bevonulást (int-
roitus), a felajánlási (offertorium) és áldozási (commu-
nio) körmenetet kísérte, de idővel a zsoltár elmaradt, 
s a 3 antifóna díszesebb dallamot kapott. Egyedül az 
introitusban maradt meg 1969-ig egy zsoltárvers és a 
Gloria Patri, ekkor ezt is törölték. Az offertorium tételt 
elhagyták, az introitust és a communiót az antifónára 
redukálták, ugyanakkor a gyakorlat számára ajánlják 
az antifónás zsoltározást. Az Éneklő Egyház már tar-
talmaz antifónás zsoltározást. 

Dobszay László a Corpus Antiphonarumban így ír: 
„ Az antifóna – abban az értelemben, ahogy e szót leg-
alábbis a latin liturgia első fennmaradt szerkönyveitől 
és karkönyveitől kezdve máig használják – a recitált 
zsoltárokat keretező, azokhoz képest dallamosabban 
megformált keretvers, tehát a gregorián műfajok ún. 
concentus csoportjába tartozik. Mai szokás szerint a 
zsoltár előtt többnyire (legalábbis a köznapokon) csak 
intonálták, majd zsoltárrecitáció után énekelték vé-
gig… Az ’antifóna terminuson’ elsősorban az officium 
zsoltáraihoz és canticumaihoz kapcsolt dallamokat ért-
jük. Antifónának nevezzük azonban a misében előfor-
duló lerövidített (később szinte teljesen elhagyott) 
zsoltározás refrénanyagát is. Ez stílusban is, létrejötté-
nek történeti körülményeiben is különbözik az offici-

um-zsoltározás refrénjeitől. Végül antifónának nevez tek 
olyan önállóvá vált, vagy eleve önállóan (zsoltár nélkül) 
előadott, sőt néha responzoriálisan visszatérő formá-
ban komponált tételeket is, melyeket főként különleges 
szertartásokon vagy körmeneteken énekeltek.”

A Magyar Graduale vajon e háromból melyiket 
használja? A szentmise proprium anyagában a II. Vati-
káni Zsinat után elsőként a Graduale Simplex hasz-
nált olyan típusdallamokat, melyek az officium 
zsoltáraihoz kapcsolt dallamok. Erre azért volt szük-
ség, hogy a zsinat kérésének is eleget tegyenek, mely 
szerint alkossanak olyan egyszerű dallamokat, me-
lyeket kisebb templomokban is tudnak használni.  
Vajon miért? Ha jobban megvizsgáljuk az officium-an-
tifónák dallamvilágát, akkor arra kell rájönnünk, hogy 
ezek az énekek a gregorián egyik legősibb elemei, 
melyeket nem képzett zenészek számára „készítet-
tek”, hanem szerzetesek és világiak használták. Eze-
ken az antifónákon keresztül ismerjük meg igazából a 
gregorián énekek variálhatóságát, alakíthatóságát, 
melyet épp az adott szöveg megkövetel. Teljesen logi-
kus, hogy abban a korban, amikor a nagy gregoriánt 
csak néhány helyen tudják alkalmazni, akkor olyan le-
hetőséget kellett keresni, ami ebből a nagyon gazdag 
anyagból merített. Magyarországon a Kis Magyar 
Usuális, majd később az Éneklő Egyház is ezt az utat 
járta, de már az anyanyelv használatával. Így szület-
tek meg az anyanyelvű gregorián énekeink. Megjegy-
zem, hogy ez nem először történik meg a magyarság 
történetében. Református testvéreink a 16. század 
második felében alkották meg azt a gyönyörűséges 
zenei világot, amit például az Erdélyben kiadott Öreg 
Graduálé is képvisel.

Az Éneklő Egyház népénektárban található liturgi-
kus énekek nem fedik le a teljes liturgikus évet, példá-
ul az évközi vasárnapokra szánt introitusok száma 
csak 7 darab, holott 34 évközi vasárnap van. Ezért, a 
rendszerváltást követően jött létre a Szent Ágoston 
Liturgikus Megújulási Mozgalom gondozásában az 
Introitusok és a Communiók Könyve. Ugyanakkor 
ezek a kiadványok még mindig nem tartalmazták az 
összes liturgikus éneket, hiányoztak a szentekről szó-
ló liturgikus énekek, az ádvent és a nagyböjt hétköz-
napi énekei stb. Ezért született meg bennem az a 
vágy, hogy az egyház hivatalos énekeskönyve, a Gra-
duale Romanum mintájára, magyar nyelvű liturgikus 
énekeskönyvet hozzak létre.

A liturgikus konstitúció az egyházi énekek szöve-
gével kapcsolatosan így nyilatkozott a 121. pontban: 

„ Az egyházi énekre szánt szövegeknek egybe kell han-
gozniuk a katolikus tanítással. Ezért elsősorban vegyék 
azokat a Szentírásból és liturgikus forrásból.”
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Az egyházzene szakértői ennek az ékes megszóla-

lásnak, a liturgikus éneknek három módját, fajtáját 
különböztetik meg.

a) A szent ének szövege lehet elbeszélő/ kijelentő 
tartalmú, vagyis egy üdveseményt vagy egy hitigaz-
ságot mond ki. Az adventi és karácsonyi ünnepkör 
egyes énekei tanúskodnak erről. „Íme, a Szűz, mé-
hében fogan és fiat szül; s neve lészen: Emmánuel = 
Velünk az Isten” – ez Izajás próféta Emmanuel-jöven-
dölését eleveníti fel (Iz 7, 14). „Gyermek született né-
künk, és fiú adatott nékünk, s a fejedelemség az ő 
vállán. És ez lesz az ő neve: a nagy határozat hirdetője” 

– ez a szöveg egy hitigazságot mond ki. Egy másik na-
gyon közismert, communio választott ének szövege: 

„ Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, én-
bennem marad, és én őbenne, alleluja, alleluja” – a 
hívő ember számára ez a szöveg megerősítést ad, 
hogy Jézus hoz, de ugyanakkor ezáltal az egyházhoz 
is tarto zik.

b) Beszélhetünk megjelenítő tartalmú énekszö-
vegről is, amelynek hatására egy üdvesemény előtt 
állhatunk, átgondolhatjuk, átélhetjük az adott, a szö-
vegben megjelenített történéseket. Nagyon jól pél-
dázza ezt a „Galileai férfiak, mit álltok itt az égre 
nézvén? Kit most a mennybe menni látok, így jön majd 
ismét vissza! Alleluja, alleluja” – ezáltal azonosulni tu-
dunk az akkori helyzettel és emberrel.

c) A harmadik típus a megszólító tartalmú ének-
szöveg. Ez a szöveg, amely a szent ének keretén belül 
hangzik el, elsősorban Istent, de ugyanakkor az ének-
lőt, hallgatót is megszólítja. „Ízleljétek és lássátok, 
hogy milyen édes az Úr! Boldog az az ember, ki őbenne 
bízik” – ez mintha a hívőt az Úr jóságának ízlelésre hív-
ná, „csalogatná”, a szentáldozásra készítené fel és 
hívná meg. 

Folytatjuk Dobos Mihály

A szerzőről
Székesegyházunk egyházzenész-kántora 1960. no-
vember 28-án született Kolozsváron. 1978–1984 kö-
zött e város ferences templomának, majd 1987-1991 
között a Mária Szíve plébániatemplomnak volt a 
kántora.

1991-ben a családjával együtt Magyarországra 
költözött. Egy évig a sümegi plébánia templomban 
kántorkodott, majd 1992-től napjainkig a debreceni 
Szent Anna-székesegyházban végzi hivatását. 1999-
ben megszerezte az Országos Magyar Cecília Egye-
sület (OMCE, Budapest) egyházkarnagyi oklevelét, 
2010-ben az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészet-
tudományi karán ének-zene tanár (BA, Eger), végül 
2013-ban a Debreceni Egyetem Zeneművészeti ka-
rán az egyházzene-tanár diplomáját (MA).

A Magyar Graduale c. könyve először 2006-ban, 
majd a bővített és javított ötödik kiadása 2014-ben 
jelent meg.

A Szent László Kórus vezetője. A kórussal több 
nemzetközi sikert ért el (1996-ban norvégiai koncer-
tek, 2002-ben a franciaországi Amiensben a Székes-
egyházi Kórusok versenyén 2. helyezés és különdíj). 
Ezek mellett számos hazai elismeréseben is részesült, 
valamint 2001-ben megjelent a „Haec dies – Gregorián 
és polifon egyházzene a húsvéti időben” című CD-jük.

 A Szent Anna-székesegyház orgonájának szak-
mai felügyeletét látta el (1993), majd a Megteste-
sülés templom orgonájának tervezésébe is be - 
kap csolódott (2005), végül a hajdúszoboszlói plébá-
niatemplom orgonájának átépítésénél ugyancsak 
szakmai felügyeletet nyújtott (2012).

Szerk.

Aki énekel, kétszeresen imádkozik! (Szent Ágoston)

A Szent Anna-székesegyházba járó híveknek az 
utóbbi bő egy-másfél évben feltűnhetett, hogy 
a Szent László Kórus fellépései megcsappan-

tak. Sajnos az idő múlásával a kórustagok létszáma 
drasztikusan lecsökkent. A fiatalabbak máshol talál-
tak munkát, más esetben a családi kötelékek miatt 
kellett elköltözni városunkból; a lényeg az, hogy alig 
maradtunk néhányan.

Dobos Mihály, a székesegyház egyházzenész-kán-
tora a kórustagokkal egyetemben azonban szeretné, 

ha az idén 118 éves kórus újjászülethetne. Ehhez éne-
kelni szerető, kottát olvasni tudó emberekre lenne 
szükség. Fiatalok, középkorúak, de akár az idősebb 
generáció tagjai is bátran jelentkezzenek a kórusba, 
amely fennállása óta számos hazai és nemzetközi si-
kert könyvelhetett el. Jelentkezni Dobos Mihálynál le-
het a szokásos helyén: a szentmisék után a karzaton.

Várunk minden énekelni szerető leendő kórus-
tagot!

Záborszky László
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Bemutatkozik a Szent 
Anna-székesegyház új 
plébánosa

K atolikus hitükben megöregedett és meghalt 
drága szüleim 4. gyermekeként születtem 1968. 
május 27-én Nyíregyházán, és nőttem fel Buj 

községben mindannak a szépségével, amit védelem-
ként nyújthatott egy katolikus hagyományú élet-
vitelben meggyökerezett család és faluközösség. 
Gyer mek korom meghatározó élményei között tar -
tom számon, hogy alsó tagozatosként még iskolai 
hittan órára járhattam; hogy 2. osztályos koromtól 
minist rálhattam; hogy megismerhettem a paraszti 
gazdálkodás és udvartartás eszköztárát a lőcsös  
tehénszekértől az autógumikon guruló stráfkocsival 
bezárólag.

1986-ban érettségiztem Ibrány nagyközségben. 
Az ottani gimnáziumba tavasztól őszig biciklivel jár-
tam. Hamarabb be- és hazaértem, mint a keskeny 
nyomtávú vonattal utazott cimboráim. A tavaszi és 
őszi szántóföldi és mezei munkák időszakában ez a 
kerékpáros közlekedés két falu határa között különle-
ges élményt jelentett. A gimnáziumi évek alatt hitem 
gyakorlásáért nem kaptam bántást sem tanáraimtól, 
sem diáktársaimtól. Lassan-lassan közülük néhányan 
felbátorodtak, hogy beszéljenek vallásosságukról.

Papságomra való felkészülésként 1986 szeptem-
berében megkezdhettem az első évfolyamot az Egri 
Papnevelő Intézetben. A papképzés ezen első éve 
alatt kezdett feltárulni előttem a filozófia világa, a  
katolikus hitvilág lenyűgöző szépsége, a liturgikus év 
logikája és az egyházi élet valósága.

Az első szemináriumi év elteltével behívtak kato-
nának Hódmezővásárhelyre. Így kerültem először 
igazán távol a szülőföldemtől. 1988-ban húsvétra 
nem engedtek haza. Húsvét azonban nem múlhatott 
el anélkül, hogy ne vettem volna részt szentmisén. 
Ezen tervem megvalósításában emberemre találtam 
egy bátor bajtársamban, aki ugyancsak a papságra 
készült. Együtt terveltük ki a laktanya illegális elha-
gyását, hogy eljussunk az esti szentmisére. A hódme-
zővásárhelyi Szent István-templom előtt kb. 150 m-    re 
már a katonai rendészet Zsigulijában folytathattuk 
utunkat – vissza a laktanyába. Tervünket és szemé-
lyünket ártalmasnak minősítették, ezért 2 és fél hó-
napra laktanyafogságra ítéltek. Nagyon nehéz volt 
kibírni.

Leszerelvén visszamentem Egerbe. Kiszáradt föld-
ként szívtam magamba a második évfolyam főleg  

filozófiai tananyagát. Ennek a tanévnek a befejezé-
sével folytathattam a teológiát Tirol fővárosában, 
Innsbruck ban, a jezsuiták vezette nemzetközi teo-
lógiai konviktusban, a Collegium Canisianumban, 
amely Németország második apostoláról, Canisius 
Szent Péterről nyerte elnevezését. 1990-ben a világ 21 
országából 84-en voltunk ebben a szemináriumban. 
Innen jártunk ki az Innsbrucki Leopold Franzens Egye-
tem Katolikus Teológiai Karára. Itt tanított pl. J. And-
reas Jungmann, E. Coreth, és itt volt K. Rahner hosszú 
éveken keresztül a dogmatika professzora, és vált 
igazán meghatározóvá a XX. századi katolikus teoló-
gia művelésében. Innsbrucki tanáraim közül minden-
kiről csak hálával tudok megemlékezni.

Innsbrucki tanulmányaim befejezése után követ-
kezett a papszentelésem 1994. július 9-én Nyír - 
egy házán. Ezt követően 1 évig segédlelkészként tevé-
kenykedtem Mátészalkán. Ugyanebben a státuszban 
törekedtem helytállásra 1995–2000 között Debrecen-
ben a Szent Anna-főplébánián, ahol nagyon értékes 
és segítőkész munkatársakra leltem. A szoros érte-
lemben vett lelkipásztori tevékenység kibővült azzal, 
hogy az akkor még Kossuth Lajos Tudományegyete-
men értelmiségi modulban sok-sok éven át tarthat-
tam előadást „Akiben és amiben a keresztények 
hisznek” címmel. Ebből a tevékenységi körből emlé-
kezetes marad számomra, hogy még a református 
teológiáról is voltak hallgatóim. Visszakerülvén most 
a Szent Annára örömteli látnom, hogy az egykori kö-
zépiskolás vagy egyetemi hittanosok némelyike ho-
gyan törődik gyermekei vallásos nevelésével.
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Hirdetéseink
• Szept. 9-én 17.00 órától iskolásaink és a pedagógu-

sok gyóntatása.
• Szept. 10-én VENI SANCTE a 8.30-as szentmisében, 

valamint a diákok, iskolatáskájuk és a pedagógu-
sok megáldása.

Gyermek- és ifjúsági katekézis a plébánián 
szeptember 15-től:

• pénteken 16.30-tól az idén és korábbi években volt 
elsőáldozóknak és ministránsoknak a 6-os terem-
ben.

•  szombaton 9.00 órától az óvodásoknak a 6-os te-
remben.

•  szombaton 9.30-tól elsőáldozási felkészítő a 3-4. 
osztályos és az elsőáldozásról eddig lemaradt gye-
rekeknek a 6-os teremben.

•  szombaton 9.30-tól bérmálkozási felkészítő I. év-
folyama a hetedikes és a felsőbb osztályosoknak 
a 7-es teremben.

•  szombaton 18.30-tól a 14–18 év közötti ifjúságnak 
a 6-os teremben.

•  szombaton 15.00 órától gyermekdélután okt. 14.; 
nov. 11.; dec. 9-én a Szt. József Gimnázium föld-
szinti 21/22-es termében –Szent Anna u. 17.

Felnőttkatekézis szeptember 5-től: 
• minden hónap 1. és 3. keddjén 18.45-kor Bibliaóra 

– A hegyi beszéd boldogmondásai a 7-es teremben.
• minden hónap 2. és 4. keddjén 18.45-kor A szentmi-

se részeinek magyarázata (liturgikus katekézis) 
a 7-es teremben.

• minden hónap 1. és 3. szerdáján 18.45-től Kateku-
menátus felnőtt keresztelkedni akaróknak, megke-
resztelteknek ha a többi szentségben még nem 
részesültek és áttérőknek a 7-es teremben.

• minden hónap 2. és 4. szerdáján 18.45-től Hitisme-
retelmélyítő az átlagosnál többre vágyódóknak: 

– Milyennek akarta Jézus a benne hívők közösségét? 
a 7-es teremben.

• októbertől minden kedden 19.00 órától Egyetemis-
ta Hittancsoport a Szt. László Katolikus Szakkollé-
giumban – Simonyi út 38.

• Szülők Akadémiája: a gyermekdélutánok időpont-
jában (okt. 14.; nov. 11.; dec. 9.) és helyszínén a 
Szt. József Gimnázium földszinti 21/22-es termé-
ben – Szent Anna u. 17.

Szerk.

ben – Szent Anna u. 17.

HIRDETÉSEK
Sűrű lelkipásztori elfoglaltságom mellett írtam 

meg doktori munkámat a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Teológiai Karán dogmatikából Isten igéjé-
nek üdvrendi hatékonysága Otto Semmelroth teoló-
giájában címmel.

2000. augusztus 1-től Szabolcs szívébe, Nyíregyhá-
zára, a Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldött 
főpásztorom segédlelkésznek. Innen szerdánként 
visszajártam Debrecenbe az értelmiségi modul meg-
tartására. Az akkor még Nyíregyházi Főiskola Hittan 
Tanszékének Nappali és Levelező Tagozatán óraadói 
megbízást kaptam. Ehhez társult még olyan feladat is, 
amit korábban soha nem láttam el: a Debrecen-Nyír-
egyházi Egyházmegyei Teológiai Tanfolyama Nyíregy-
házi Tagozatának lettem igazgatója.

A nyíregyházi évek után 2002. augusztus 1-től plé-
bánosi kinevezést kaptam Hajdúszoboszlóra azzal a 
sajátossággal, hogy az ott üdülő katolikusok lelki-
pásztori ellátásával is törődjek. Ennek igyekeztem 
eleget tenni német nyelven kívül még lengyelül is. 
A szoboszlói katolikus hitélet felpezsdítésére számos 
új kezdeményezésbe fogtam, támaszkodva derék vi-
lági munkatársaimra. Az épületek felújítására is jutott 
energia, sőt építkezésre is.

Hajdúszoboszlóra helyezésemtől tanítom Eger-
ben a kispapokat és leendő katekétákat alapvető teo-
lógiából, amelynek 4 része van, és feleletet ad arra az 
igen összetett kérdésre, hogy melyek katolikus hitünk 
hihetőségének feltételei, érvei, következményei, és 
miben áll a hitcselekvés.

2013-2014 között igyekeztem megszervezni Nyír-
egyháza-Kertvárosban az önálló plébániaközösség 
életét. Szükségtelen írnom, hogy ez befejezetlen ma-
radt, mert 2014-től a debreceni Szent István Király 
Plébániára rendeltek, ahol három szép évet tölthet-
tem. Ott jó volt tapasztalni azt, hogy a hívek a szent-
miséről kijövet időt szenteltek egymásra a temp -
lomkertben. Sok-sok önkéntesen végzett munkájuk-
kal szépült a templombelső és az udvar. Az ottani hí-
vekre csak hálával tudok gondolni.

2017. augusztus 1-től pedig készen állok, hogy 
talentumaimmal szolgáljam Isten ide járó népe gya-
rapodását az ideig- és örökkévaló javakban mind-
azokkal együtt, akik a II. Vatikáni Zsinat szellemisége 
valóra váltásában elkötelezetten apostolkodnak eb-
ben az egyházközségben, családjukban és szűkebb-
tágabb emberi környezetükben. A zsinat szellemisé-
ge megvalósításának folyamatában még az elején 
tartunk, de máris sok szépségben lehet részünk, és 
még mennyi meglepetés vár ránk! Engedjük meglepni 
magunkat!

Krakomperger Zoltán plébános
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KRÓNIK A

Plébános-beiktatás 
székesegyházunkban

F ontos egyházi ünnepen, Urunk színeváltozása 
ünnepnapján (augusztus 6.) iktatta be plébánosi 
tisztségébe Palánki Ferenc püspök úr Krakom-

perger Zoltán atyát a Szent Anna-székesegyházban. 
Egyháztörténelmi jelentőségű ez az ünnep. Miért? 

Mert ekkor ünnepeljük azt (a felolvasott Szent Péter- i 
levélrészlet tanúsága szerint), hogy a mennyei Atya 
kinyilvánította annak a Jézus Krisztusnak isteni hatal-
mát, aki 33 évig élt emberi testben itt a földön. Érde-
mes idéznünk magát a szent írót: „Mert nem kieszelt 
meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek 
Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen 
szemlélői voltunk hatalmának és nagyságának” (2Pét 
1,16). A „ti” (nektek), a levél címzettjei, mindazokat a 
keresztényeket jelenti, akik a péteri időkben ki voltak 
téve az eretnekek támadásainak. Őket akarta hitük-
ben megerősíteni Szent Péter. 

Kikkel együtt? Hol? Minek is volt szemlélője Péter? 
Ezt a szentmise evangéliumi szakasza világította meg 
számunkra: „… Jézus maga mellé vette Pétert, Jaka-
bot és testvérét, Jánost s fölment külön velük egy ma-
gas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, 
mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, 
mint a fény” (Mt 17,1-2). Egyszer csak Jézus eltűnt a fé-
nyes felhőben, ahonnan ez a szózat hallatszott: „Ez az 
én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgas-
sátok!” (Mt 17, 5) Az arcra borult, megrémült tanít-
ványoknak ezután újra megjelent Jézus, és így 
bátorította őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” (Mt 17, 7). 
Ugyanakkor Jézus kéri a tanítványokat, hogy hallgas-
sanak a látottakról, mindaddig, míg majd föltámad a 
halálból.  

Nem mást jelent itt ki Jézus Krisztus, mint azt az 
alapvető hitigazságunkat: ő Megváltónk, akinek em-
beri bűneink miatt szenvednie kell és meghalnia, de 
halálából feltámadt. Ez a biztosítéka annak, hogy 
ránk is vár a földi élet után a mennyei üdvösség. (Per-
sze, ha kiérdemeljük.) Az üdvösség elnyeréséhez kell 
ugyan a magunk tettekben megnyilvánuló akarata és 
törekvése, de elengedhetetlen Isten segítsége, amit 
az egyház közvetít számunkra. 

Találóbb bibliai olvasmányok nem is lehettek vol-
na egy plébános hivatalába iktatásakor. A plébános 
Isten és az egyház képviselője a hívek felé. Kiválasztá-
sa a szeretet és bizalom jegyében történik – hangsú-
lyozta főpásztorunk –, szeretet és bizalom Isten és az 
emberek részéről, hogy munkája nyomán a hívek va-
lóban a mennyei Atya gyermekeinek érezzék magu-

Frissítés – a házasság-
ban
„Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok 
és én felüdítelek titeket.” (Mt 11, 28)

A körülöttünk lévő tárgyi világot állandóan kar-
ban tartjuk. A számítógépeket frissítjük, ha kell, 
újra telepítjük. Az autónkat évente elvisszük 

olajcserére, mert a motornak szüksége van a friss 
olajra, a telefonjainkat töltőre rakjuk, hogy idő előtt 
le ne merüljenek stb.

Egyedül a házastársi kapcsolatról gondolja a világ 
azt, hogy vagy „működik” vagy nem, mintha örökké 
üzemanyag, feltöltődés nélkül is tökéletesnek kellene 
lennie. Ha a házaspár tagjai megfáradva a terhek 
alatt eltávolodnak lélekben egymástól, azt mondják: 

„Nem működött a kapcsolatunk.” Ekkor véget vetnek 
neki, követve a fogyasztói társadalom szellemiségét: 

„Dobd el, ami már nem használható és vegyél újat!”
Ezt a folyamatot szeretné a Házas Hétvége meg-

akadályozni és segíteni a párokat újra megtalálni  
azt a szeretetet, szerelmet, ami egykoron összefűzte 
őket. Közösségünk évente egy hétvégét szervez, me-
lyen a párok elsősorban egymással találkozhatnak 
egy belső, lelki utazás során. A péntek estétől vasár-
nap délutánig tartó programon azok vehetnek részt, 
akik végig jelen tudnak lenni és templomban kötöttek 
házasságot legalább 5 éve. A témafelvetéseket három 
házaspár és egy atya tartja, amelyeknek a megbeszé-
lése csak páron belül zajlik, külön szobákban.

További információk a http://hazas7vege.hu hon-
lapon olvashatók. Ebben az évben a Házas Hétvége 
tervezett időpontja és helyszíne: november 10 –12. 
Szent József Gimnázium Kollégiuma, Debrecen, Varga  
u. 2. Várjuk az érdeklődőket és a jelentkezőket! Bármi-
lyen kérdés, kérés kapcsán keressenek bennünket:

Schaff Kálmán és Panni (20/33-44-983)

kat. A plébános legyen bátorító, lélekerősítő, hogy 
minden megnyilvánulása Krisztus dicsőségére és a hí-
vek épülésére szolgáljon. Erre tett esküt Zoltán atya, 
mikor az Úr színe előtt a főpásztor felszólítására vál-
lalta az engedelmességet, tiszteletet, lelkiismeretes-
séget, a gondos felkészülést stb. 

Szívből kívánjuk, hogy legyen a hívek – köztük 
egyházközségi lapunk munkatársai – számára is 
irányt mutató „áldott és áldás” jó pásztor.

a Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége
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ÖNARCKÉP

pedig nem csak a gyakorlati félévem miatt ismerős és 
kedvelt hely számomra, hanem azért is, mert számos 
papbarátom állomáshelye volt már, akikkel rend-
szeresen találkoztunk a plébánián is. Nagyon öröm-
teli volt számomra az a nyílt fogadtatás, amit új 
plébá nosommal, Dr. Krakomperger Zoltán atyával  
tapasztaltunk augusztus első vasárnapján, amikor  
a szent miséket követően személyesen köszöntöttük 
a közösség tagjait. Bízom benne, hogy az itt eltöltött 
idő a közösség javát és növekedését fogja szolgálni.

Reznek Ádám káplán

Bemutatkozik a Szent 
Anna-székesegyház új 
káplánja

R eznek Ádám vagyok, a Szent Anna-főplébánia 
káplánja. 1987-ben születtem és gyermekkoro-
mat Nyíregyházán töltöttem el. Általános iskolai 

tanulmányaim befejeztével a Szent Imre Gimnázium-
ba jártam. Ez a gimnázium nem csak az ismeretszer-
zés, hanem a lelki élet és az életutam szempontjából 
is jelentős számomra. Sokat mélyült a hitem és az is-
tenkapcsolatom, aminek az lett a következménye, 
hogy érettségi után az Egri Szemináriumba jelentkez-
tem. Mielőtt Egerbe mentem, egy évig az úgynevezett 
előkészítő éven voltam Vácon, mely leginkább a lelki 
fejlődésemet szolgálta az egri szemináriumot meg-
előzően. Igen tartalmas és jelentős korszaka ez éle-
temnek. Ezt követően hat évet töltöttem el az Egri 
Szemináriumban. A képzésem része volt egy fél éves 
gyakorlat is Debrecenben, a Szent Anna-főplébánián. 
Gyakorlatom és tanulmányaim befejeztével 2013. jú-
nius 22-én Bosák Nándor püspök pappá szentelt a 
nyíregyházi társszékesegyházban, majd pár hét múl-
va, augusztus elsejével Mátészalkára helyezett. Egy 
évet szolgáltam első állomáshelyemen. Ez az év igen 
meghatározó volt számomra. Egyrészt azért, mert 
nagyon sok tapasztalatot szereztem a lelkipásztorko-
dás számos területéről, másrészt azért is, mert a híve-
ket megismerve sokoldalúan láthattam meg egy 
közösség életét és mindennapjait. A Mátészalkán el-
töltött évemet követően Bosák Nándor püspök atya a 
debreceni Szent Család Plébániára helyezett. A má-
tészalkai tapasztalatok után ez az állomáshelyem is 
újabb benyomásokat és élményeket hozott. Meg-
győződtem arról, hogy a nagyvárosi közösségek 
mennyivel másképpen szerveződnek és élik a minden-
napjaikat. A plébániai szolgálat mellett tanulmányai-
mat is folytattam. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kánonjogi Posztgraduális Intézetébe jártam három 
évig, és egyházjogot tanultam. Mellette a nyíregyházi 
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 
a hittanár-nevelőtanári szakot is elvégeztem és az 
idei tanév végén, a sikeres államvizsgát követően át-
vehettem a tanári diplomámat. Ez év augusztus else-
jével új helyezést kaptam Palánki Ferenc püspök 
atyától a debreceni Szent Anna-főplébániára. Öröm-
mel fogadtam, bár természetesen a Szent Család plé-
bánia közössége hiányozni fog. Viszont, mivel nem 
költöztem el Debrecen városából, így nem szakad 
meg velük sem a kapcsolat. A Szent Anna-főplébánia 

Helyi siker az országos 
vetélkedőn

H armadik helyezést ért el országos meg mé ret-
tetésen a debreceni Svetits gimnázium négy-
fős csapata. A Nemzeti Színház saját történetét 

feldolgozó színháztörténeti vetélkedő döntőjére júni-
us 2-án került sor.

Az országból hatvankét intézmény indított csapa-
tot, Debrecenből egyedül a Svetits Intézet. A verseny 
három online fordulóból állt; márciusban indult. A fel-
adatok között szerepelt nyílt levél megfogalmazása, 
melyben Széchenyi Istvánt próbálják meggyőzni a 
Bánk bán irodalmi és történelmi jelentőségéről. Írni 
kellett egy védő- és egy vádbeszédet, amely Bánk 
gyilkossági ügyének tárgyalásakor hangozhatna el. 
Volt színművészek életművét bemutató prezentáció 
készítése, de plakátterv készítés is megmozgatta a fia-
talok fantáziáját, és természetesen konkrét színház-
történeti információk is terítékre kerültek. Az online 
fordulókat a Svetits 10. A osztályának Commedia 
dell’arte elnevezésű csapata az ötödik helyen zárta 
390 ponttal (az első 410, az utolsó 31 pontot szerzett).

A döntőre az első hat csapat tiszta lappal érkezett. 
Az erőpróbán volt jelenet előadása, fényképről való 
jelenet felismerés, villámkérdések – többek között.  
A több órás, hangulatos versenyen a Svetits csapata 
(Barna Márton, Pallag Sára, Hortobágyi Katica, Rin-
geisen Viktor, Haramura Anna – az online fordulók-
ban, felkészítő tanár: dr. Subáné D. Erika)

B.A.
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ELMÉLKEDÉS

Hitünk titkai

Ismerkedjünk meg a II. Vatikáni zsinat egyházról 

szóló fejtegetéseiben (lumengentium) fellelhető 

tanítással Isten anyjáról, a Boldogságos Szűz 

Máriáról Krisztus és az egyház misztériumában – 

1. rész (Krakomperger Zoltán atya sorozata)

A Szent Szűz Krisztus misztériu-
mában
A végtelenül jóságos és bölcs Isten beteljesíteni akar-
ván a világ megváltását, „amikor elérkezett az idők tel-
jessége, elküldte a Fiát, aki asszonytól született…, 
hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4, 4-5) „Aki ér-
tünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a 
mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Má-
riától.” Az üdvösségnek ez az isteni misztériuma az 
Egyházban nyilvánul meg előttünk és folytatódik, me-
lyet az Úr a saját testeként alapított. Benne a hívők 
egybenőnek Krisztussal, a fővel, és közösségben van-
nak összes szentjével; következésképp tisztelettel 
kell megemlékezniük „elsősorban a dicsőséges, min-
denkor Szűz Máriáról, Istenünknek és Urunknak, Jézus 
Krisztusnak Édesanyjáról” is.

A Szent Szűz és az Egyház
Szűz Máriát ugyanis, aki az angyali üdvözletkor szívé-
be és testébe fogadta Isten igéjét, és világra hozta az 
Életet, Istenünk és Megváltónk igazi anyjának ismer-
jük el és tiszteljük. Fiának érdemeiért a megváltásban 
fenségesebb módon részesedett, s Vele szoros, föl-
bonthatatlan kötelék által egyesült; azt a nagyszerű 
feladatot és méltóságot kapta, hogy anyja legyen Is-
ten Fiának, így kiváltképpen is szeretett leánya az 
Atyának és szentélye a Szentléleknek, s e rendkívüli 
kegyelmi ajándékok miatt messze fölötte áll minden 
mennyei és földi teremtménynek. Ugyanakkor Ádám 
törzsében kapcsolatban áll minden üdvözítésre váró 
emberrel, sőt „teljes értelemben (Krisztus) tagjainak 
anyja, … mivel szeretetével közreműködött, hogy a hí-
vők megszülessenek az Egyházban, akik tagjai ama fő-
nek”. Ezért egyrészt az Egyház egészen kiemelkedő 
és páratlan tagjaként, másrészt az Egyház hitének és 
szeretetének előképe és ragyogó példájaként tiszteljük, 
s a katolikus Egyház a Szentlélek ihletésére a gyerme-
ki jámborság érzületével édesanyaként követi őt.

A Zsinat nem terjeszt elő új taní-
tást
A Szentséges Zsinat tehát előadva tanítását az Egy-
házról, melyben üdvösségünket munkálja az isteni 
Megváltó, komolyan törekszik annak megvilágítására 
is, hogy mi a Boldogságos Szűz szerepe a megteste-
sült Ige és a titokzatos test misztériumában, s hogy 
mik a kötelességei a megváltott embereknek az Isten-
szülő, Krisztus anyja és az emberek, s főleg a hívők 
anyja iránt. Nincs szándékában viszont, hogy min-
denre kiterjedő tanítást terjesszen elő Szűz Máriáról, 
és az sem, hogy eldöntsön olyan kérdéseket, melyek-
re még nem derített teljes fényt a teológusok munká-
ja. Megmarad tehát a létjogosultsága a katolikus 
iskolákban a Szűz Máriáról szabadon előterjesztett 
nézeteknek, aki a szent Egyházban Krisztus után kö-
vetkezik, a szívünkhöz pedig oly közel áll. 

A Boldogságos Szűz szerepéről 
az üdvösség rendjében

– A Messiás Anyja az Ószövetségben
Az ó- és az újszövetségi Szentírás és a tiszteletreméltó 
hagyomány fokozódó világossággal mutatja be az 
Üdvözítő Édesanyjának szerepét az üdvösség rendjé-
ben és szinte szemünk elé állítja őt. Az Ószövetség 
könyvei úgy írják le az üdvösség történetét, mint 
Krisztus világba jövetelének lassú előkészítését. Ezek 
az ősi iratok, ahogyan az Egyházban olvassuk és a to-
vábbi teljes kinyilatkoztatás világánál értelmezzük 
őket, egyre nagyobb fényt árasztanak az asszony, a 
Megváltó anyja alakjára. E világosságnál, és mégis 
prófétai homályban már őt sejteti a bűnbeesett ősz-
szülőknek adott ígéret a kígyó legyőzésére (vö. Ter 3, 
15). Hasonlóképpen ő az a szűz, aki anya lesz, és fiút 
szül, s kinek fiát Emánuelnek fogják hívni (vö. Iz 7, 14; 
Mik 5, 2-3; Mt 1, 22-23). Ő az, aki kiemelkedik az aláza-
tosak és az Úr szegényei közül, kik bizalommal tőle re-
mélik és kapják meg az üdvösséget. Végül az ígéretre 
való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leá-
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nyával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új 
rendje: amikor belőle ölt magára emberi természetet 
az Isten Fia, hogy testi életének misztériumaival meg-
szabadítsa az embert a bűntől.

– Szűz Mária beleegyező szavának jelentősége
Az irgalmasság Atyja pedig úgy akarta, hogy a 

megtestesülést előzze meg az eleve elrendelt anya 
beleegyező igenje; hogy asszony volt részes a halál 
előidézésében, asszonynak legyen része az élet visz-
szaszerzésében is. Ez fölülmúlhatatlanul érvényes Jé-
zus anyjára, aki világra hozta magát a mindent 
megújító Életet, Isten pedig megajándékozta őt nagy 
méltóságához illő adományokkal. Következésképpen 
érthető, hogy az egyházatyák egyre gyakrabban hir-
dették, hogy egészen szent, a bűn minden szennyétől 
mentes az Istenszülő, akit a Szentlélek alkotott és for-
mált új teremtménnyé. A Názáreti Szűz fogantatásá-
nak első pillanatától kezdve a teljesen egyedülálló 
szentség ajándékával tündökölt, ezért köszönti a hír-
hozó angyal Isten parancsára „kegyelemmel teljes-
nek” (vö. Lk 1, 28); ő pedig azt válaszolja a mennyei 
hírnöknek: „Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem 
a te igéd szerint.” (Lk 1, 38) Így Mária, Ádám leánya el-
fogadván az isteni igét, Jézus anyja lett; Isten üdvözí-
tő akaratát bűntől nem késleltetett, teljes szívvel 
átölelve az Úr szolgáló leányaként teljesen átadta ma-
gát Fia személyének és művének; s neki alárendelve 
vele együtt szolgálta a mindenható Isten kegyelmé-
ből a megváltás misztériumát. Joggal gondolják te-
hát a szentatyák, hogy Mária nem csupán passzív 
eszköze volt Istennek, hiszen szabad hittel és enge-
delmességgel működött közre az emberiség üdvözí-
tésében. Ő ugyanis, miként Szent Iréneusz mondja, 

„engedelmességével mind önmaga, mind az egész em-
beriség üdvösségének oka lett”, ezért sok korai egyhá-
zatya szívesen hirdeti vele együtt szentbeszédeiben: 

„Éva engedetlenségének csomóját kibontotta Mária en-
gedelmessége; s amit a szűz Éva megkötözött hitetlen-
ségével, azt Szűz Mária föloldotta a hitével”; Évával 
összehasonlítva „az élők Anyjának” mondják Máriát 
és gyakran kijelentik: „Éva által jött a halál, Mária által 
az élet”. 

A Gyermek és az Anya
Az anyának ez a mély kapcsolata Fiával az üdvözítés 
művében megmutatkozik Krisztus szűzi fogantatásá-
tól egészen a haláláig. Először akkor, amikor Mária si-
etve kelt útra és meglátogatta Erzsébetet, aki a 
megígért üdvösségbe vetett hite miatt boldognak 
mondta őt, és az előfutár fölujjongott anyja méhében 
(vö. Lk 1, 41-45); majd Fia születésekor, amikor az Is-
tenszülő a pásztoroknak és a bölcseknek örvendezve 
mutatta meg elsőszülött Fiát, aki nem csorbította 

szűzi épségét, hanem megszentelte. Mikor pedig a 
templomban a szegények áldozati ajándékának 
fölajánlása után bemutatta Fiát az Úrnak, hallotta Si-
meont, aki megjövendölte, hogy a Fiú jel lesz, mely-
nek ellene mondanak, és az anya lelkét kard járja át, 
hogy kinyilvánuljon sok szív gondolata (vö. Lk 2, 34-
35). Az elveszett és fájdalmasan keresett gyermek Jé-
zust a templomban találták meg szülei, amint 
Atyjának dolgaiban fáradozott; és nem értették meg 
a Fiú szavát. Anyja azonban mindezt elmélkedve őriz-
te a szívében (vö. Lk 2, 41-51).

Szűz Mária Jézus nyilvános életé-
ben
Jézus nyilvános életében Anyja határozottan megjele-
nik már kezdetben, amikor a galileai Kánában együtt-
érzéstől késztetve közbenjárásával elindította Jézus, 
a Messiás csodatetteinek sorát (vö. Jn 2, 1-11). Fia ige-
hirdetéséből külön is megszívlelte azokat a szavakat, 
melyekkel Jézus fölébe helyezte az Országot a test és 
a vér jogainak és kötelékeinek, azokat mondva boldo-
goknak, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják (vö. 
Mk 3, 35; Lk 11, 27-28), miként azt ő hűségesen tette 
(vö. Lk 2, 19. 51). Így maga a Boldogságos Szűz is a hit 
zarándokútját járta, Fiával való egybetartozását hű-
ségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az is-
teni terv szerint ott állt (vö. Jn 19, 25), meggyötört 
szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, aki-
nek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretet-
ből beleegyezve a tőle született áldozati Bárány 
föláldozásába; végül maga Jézus Krisztus a kereszten 
haldokolva anyául adta őt a tanítványnak: „Asszony, 
íme a te fiad!” (vö. Jn 19, 26-27)

A mennybemenetel után
Mivel pedig Istennek úgy tetszett, hogy az emberi üd-
vösség szakramentumát ünnepélyesen csak azután 
hozza nyilvánosságra, hogy a Krisztustól megígért 
Szentlelket kiárasztotta, pünkösd napja előtt ott lát-
juk az apostolokat, amint „egy szívvel, egy lélekkel áll-
hatatosan imádkoznak az asszonyokkal, Máriával, 
Jézus anyjával és testvéreivel együtt” (ApCsel 1, 14), és 
Máriát is, amint imádkozva esdekel a Szentlélek aján-
dékáért, aki az angyali üdvözletkor őt már beárnyé-
kolta. Végül a Szeplőtelen Szüzet, aki mentes maradt 
az eredeti bűn minden szennyétől, földi életének vé-
geztével az Úr testben és lélekben fölvitte a mennybe, 
és a mindenség királynőjévé magasztalta, hogy töké-
letesebben hasonuljon Fiához, az uralkodók Urához 
(vö. Jel 19, 16), a bűn és a halál legyőzőjéhez.

Krakomperger Zoltán plébános
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Legenda

B ő félnapos kemény tekerés után Mátraházán le-
teszem biciklim. Kortyolok a Szent László-for-
rás hűs vizéből, telemerítem kulacsom. 

Bakancsosan folytatott utamon már Galya- s Pisz-
kés-tető is mögöttem. A nyári szélben térdemhez sö-
tétkék virágú, mélyzöld színű, lándzsa alakú leveleket 
hordó hajtások bókolnak, álmélkodni-emlékezni dús 
mezejükbe heverek…

Csendes-szigorú következetességgel mindig a ke-
resztény-nemzeti vonalon belül élő-tanárkodó édes-
apámnak negyven éve ritka méltatlankodásai egyike 
volt: „Az ifjúságnak miért Ho Chi Minh, Che Guevara, Fi-
del Castro, Gagarin a példaképe, nekünk a magyar hő-
sök közül került, legtöbbünknek Szent László.”. (Ma 
vajon kik?!) Ekképp lett a lovag király eszményöröksé-
gem. Rögvest nyomába eredtem: kisebbként utána 
olvasva életének, munkájának, legendáinak, később, 
küzdő alkatához méltón, saját erőmből (biciklivel, 
gyalog) emlékeinek. Így jutottam el: Egyházmegyénk 

Szent László tiszteletére szentelt templomaiba, hely-
ségeikbe: Csökmő-Kóróssziget (korábban Biharszent-
lászló), Debrecen, Furta, Hajdúszoboszló, Kékcse, 
Nagyrábé, Nyírcsaholy, Rétközberencs, Szabolcs (I. 
Törvénykönyve 1092-ben az itteni zsinaton), Tisza-
nagyfalu. Más itthoni vidékekre: Mogyoród (Salamon 
király legyőzése), Győr (a bazilika Héderváry-kápolná-
jában őrzik a Szent László-hermát, harmadik legérté-
kesebb ereklyénket). Élete főbb településeire a 
Partiumban: Berettyószéplak (környékén sokat vadá-
szott bölényre), Bihar (itt nevelkedett), Nagyvárad (a 
várost és monostorát Ő alapította, sírhelye), Szent-
jobb (1081-ben meglátogatta a Szent Jobbot őrző 
Mercurius apátot, s apátságot alapított), Zilah/Mesze-
si-kapu (ezen át vonult a keleti végekre). Erdélybe: 
Tordai-hasadék (a kunoktól futtában Istenhez fohász-
kodott, kettéhasadt mögötte a hegy, így szabadult ül-
dözőitől), Déstől a Szamos, Somkeréktől a Sajó mente, 
Kerlés-Cserhalom (kunok fölötti győztes csata, a fo-

Zarándokimák egy régi liturgikus könyvből

A zarándoklat fogalmát kétféle értelemben 
használjuk. A vallástudományban a zarándok-
lat a „hit zarándokútja”, amelyet azért járunk 

be – Jézust követve – hogy általa elnyerhessük az 
örök üdvösséget. Földi életünk tehát egy hosszú 
zarándokút, a profánból a szakrális világba való me-
netelés. A tudományos kutatások pedig zarándoklat-
nak (processio, peregrinatio sacra) tekintenek 
minden olyan utazást, amellyel a hívek azokat a he-
lyeket keresik fel, ahol az elképzeléseik szerint Isten 
szívesebben megnyilvánul. E helyeket az istenség 
közvetlen megjelenése, vagy a jelenlétére utaló jelek 
(ereklye, csodás gyógyulás stb.) teszik szentté.

Az első zarándokok a Szentföldet keresték fel. Sok 
hívő a Krisztus halálát követő első századok óta olt-
hatatlan vágyat érzett arra, hogy bejárja azokat a vi-
dékeket, ahol Jézus e világi tanítói működése során 
meglátogatott, illetve hogy érintse azokat a köveket, 
fákat, amelyek mellett Ő is megpihent. A zarándoklat 
erősítette őket hitükben. Az átélt élmény segítségük-
re volt abban, hogy Jézushoz igazítsák lépteiket.

Milyen céllal öltötték magukra a zarándokok jel-
legzetes öltözékét és vették kezükbe az elmaradha-
tatlan zarándokbotot? Az első zarándokokat belső 
lelki igényük vitte a szent helyek felé. Az első évezred 
közepétől azután sokan azért indultak zarándokútra, 

hogy bűneiket levezekeljék. Legtöbbször útjuk célál-
lomása a Szentföld, Róma, illetve Compostella voltak. 
Napjainkra azonban a zarándoklat jellege nagy válto-
záson ment keresztül. Egyrészről a bűnbánati jelleg 
háttérbe szorulása és a lelki megújulás igényének elő-
térbe nyomulása figyelhető meg. Másrészről észreve-
hető a zarándoklat eltömegesedése, ami miatt 
gyakran beszélnek zarándokturizmusról. Az is látszik, 
hogy a zarándokok jelentős része egyéni utazás kere-
tében keresi fel a szent helyeket.

A palesztinai és európai szent helyek felkeresése 
biztonságos, a közlekedési viszonyok és közlekedési 
eszközök fejlődése folytán kényelmes. Nem mindig 
volt ez így. Az utazást megörökítő zarándoknaplókból 
és más forrásokból tudjuk, hogy egészen a XVIII. szá-
zad végéig, a XIX. század elejéig sok veszélyt rejtett 
magában egy-egy ilyen zarándoklat, még akkor is, ha 
az első ezredfordulótól a Szentföldön és végig Euró-
pában zarándokszállások létesültek. Ezek részletezé-
sétől tekintsünk most el. Helyette inkább elevenítsük 
fel a XIX. század első évtizedeiben féltőn ápolt szo-
kást, amelyet Rátz András esztergomi plébániai káp-
lán jegyzett le a Liturgika, vagy a római keresztény 
katolika anyaszentegyház szertarsásainak magyará-
zattya című könyvében (Esztergom, 1823-1826).
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Rátz András leírja, hogy a zarándokok ima kereté-

ben vágtak neki a nagy utazásnak és megérkezésük 
után is imával adtak hálát Istennek szerencsés haza-
érkezésükért. Az imák szövege egyesek szemében ré-
gimódinak tűnhet, jelen sorok írója azonban a magyar 
vallási hagyomány szép emlékét látja benne. A szöveg 
maga megragadó áldáskérés és az Úr Jézus Krisztus 
oltalmazó pártfogásába ajánlás. Az imák egyike sem 
veszített aktualitásából, hiszen az isteni kegyelembe 
vetett hitnél nincs nagyobb pártfogó és segély a hívő 

– és a nem hívő – ember életében.
A zarándokokat az egyházközség papja a követke-

ző imával engedte útra: „… hogy valamint Káldeából 
kiköltöző Ábrahámot minden utazásaiban sértetlen 
megoltalmazta, Izrael fiait a Vörös-tengeren száraz 
lábbal átvezette; mágusoknak Krisztushoz egy csillag-
gal utat mutatott; úgy ezen utazókat is az ő angyala ál-
tal vezérelve, legyen nékik az elinduláshoz segítség, 
útközben vigasztalás, a hévségben árnyék, az esőben 
és hidegben takaródzó, a fáradságban szekér, a síksá-
gon istáp, a hajótörésben part, hogy az útnak és élet-
nek minden változásai között ahová céloztak 
szerencsésen érjenek és onnét megtérjenek; végtére 
pedig Keresztelő Szent János intését követvén, akit 
megjövendölt, ahhoz bátorságban jussanak a mi 
Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.”

Kétszáz évvel ezelőtt még egy hazai zarándoklat – 
búcsú, ahogy nevezzük – is több hétig tartott egy-egy 
jeles búcsújáró helyre. Jószerint gyalogosan vagy 

szekéren. A zarándoklaton járók lélekben megtisztul-
tak, és bűneiktől megszabadultak. Hazatérve maguk-
kal hozták a zarándoklat életre szóló élményét, a 
zarándokhely lelkületét. A szerencsés megérkezésért 
pedig a helyi plébános vezetésével hálásan megkö-
szönték az Úrnak az oltalmát, amely nemcsak a zarán-
dokra terjedt ki, hanem az istenfélő háza népére is.

A hazaérkezőket a plébános először megáldotta, 
majd pedig elénekelték a 128. zsoltárt. Rátz András 
csak röviden idézi a zsoltári áldást: „Boldogok mind-
nyájan, akik az Urat félik, kik az ő útján járnak…” – írja. 
A zsoltár azonban olyan szívszorító és fennkölt, hogy 
érdemes teljes terjedelmében felidézni, Károli Gáspár 
fordításában:

Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!
Bizony kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van 

dolgod.
Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, 

mint olajfacsemeték asztalod körül.
Megáld téged az Úr, a Sionról, hogy boldognak lássad 

Jeruzsálemet életednek minden idejében;
És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

A zsoltáréneklést a könyörgés követte: „… az Isten 
a megérkezettekkel megengeszteltetvén, nékik békes-
séget adjon, hogy minden hibáikból feloldatván neki 
nyugodt elmével szolgáljanak és általuk az ő kegyel-
mét mindnyájan érezzük.”

sj

lyó síkján vívott az elrabolt magyar lányért a kun vi-
tézzel), Besztercén túl a Borgói-hágó (kun, úz, besenyő 
hordák kiűzése).

Emlékezetét leglelkesebb, leghívebb őrző Székely-
földre. Legendáinak, hőstetteit megörökítő templomi 
freskóknak se szeri, se száma. A Szermászón a Kele-
ti-Kárpátok gerincére, a Fügés-tetőnek nevezett Gyi-
mesi-hágóra pedálozok csángó barátaimhoz. Jó pár 
kilométert gyalogolva búcsús kápolna, az időkor alig 
bokáig érő, romjához érünk a kies tájon. Mesélik: 

„Szent László Móduvából visszatérvén az ősi hadi úton e 
helyütt megállott, körbe vigyázkodott, szólott: ’Be szép 
havas!’. Innen a neve, Szép-havas, s amott a kőben, 
ami ekkor még meleg-lágy volt, lova patájának nyoma.”

… A tarka réten tovább merengek. Az élet szent. 
Mekkora kegyelem Isten társa, segítője lenni egészsé-
gének óvásában, gyógyításában. Küzdeni egy embe-
rért, miként az elveszett/eltévedt juhért (Ld. Lk 15, 3-7 
és Mt 18, 11-14), vitézség, akár egész országért vagy 

nemzetért, igaz, más dimenziók. Szent László életmű-
vét szintén e gyengédség-érzékenység kinyilvánítás 
égi-koronázta. A történet: „Amikor a táborban a kato-
nák közt pestis tört ki, a király Istenhez könyörgött. Éjjel 
angyal jelent meg álmában, aki mondta, menjen a sá-
tor elé s célzás nélkül lője ki nyílvesszejét. A nyílvessző 
egy tárnicsot fúrt keresztül, amelyből kenőcsöt készí-
tettek, ez megmentette az embereket a haláltól.” (A 
népmonda gyöngyszem feldolgozása Arany Jánosé.) 
Innen a Gentiana crutiata (tárnics) népi magyar neve: 
Szent László-fű, mellyel pestises betegeket kezeltek, 
illetve gyökere gyomorerősítő, étvágygerjesztő, láz-
csillapító hatású. Persze, tárnicsoké a sötétkék szir-
mok, közöttük ülök, tűnődök! Majd indulok.

Legmagasabban fekvő településünk, Mátraszent-
lászló után mogyorófa botom szorgalmasan kopog a 
kavicsmorzsalékos, tán Ágasvárra menekülő Sala-
mon király is loholta ösvényen. Kíváncsi gyaurságom 
a misztikus Csörgő-lyuk barlanghoz visz, pedig tu-
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Jubileum
A Summorum Pontificum motu pro
prio megjelenésének tízéves évfor
dulója egy laikus szemével
2017. július 7-én volt 10 éve, hogy megjelent XVI. Be-
nedek pápa Summorum Pontificum kez detű motu 
proprioja. A dokumentum jelen tősége a benne foglal-
takon túl abban áll, hogy több közkeletű tévedést – 
amelyek a II. Vatikáni Zsinat után bevezetett új 
miserítussal (NOM) egy időben keletkeztek (papok és 
hívek között egyaránt) – helyreigazít.

Melyek ezek a tévedések?
Az 1970-ben bevezetett NOM-mal egyidejűleg be-

tiltásra került az utoljára 1962-ben, XXIII. János pápa 
által újra kiadott Római Misekönyv.

XVI. Benedek pápa ezt az engedményt egyes izo-
lált közösségek miatt adta meg, hogy megelőzze az 
egyházszakadást. 

Az idősebb korosztály nosztalgiáját elégítette ki a 
pápa ezzel a motu proprioval.

XVI. Benedek pápa ezeket a tévedéseket rendre 
megcáfolta az apostoli levelében és a motu proprio-
hoz csatolt kísérő levelében, amelyet a püspökök 
számá ra írt. Az alábbiakban ezeket fejtem ki részlete-
sebben.

„Ami az 1962-es Misekönyvet (…) illeti, szeretném felhív-
ni a figyelmet arra a tényre, hogy ez a Misekönyv jogi-
lag soha nem lett eltörölve, következésképpen 
használata elvileg mindig engedélyezve volt.” (La let-
tera del Papa, Őszentsége XVI. Benedek pápa kísérő-
levele a Summorum Pontificum kezdetű motu pro - 
prio hoz) 

Ezt a közkeletű tévedést erősíti meg az a követ-
kező néhány mondat is, amelyet egy amerikai püs-
pöktől, Robert Morlinotól idéztünk egy korábbi 
szá  munkban: „Én voltam – ahogy képzeltem, jó okból – 
az egyetlen püspök Wisconsinban, aki a tradicionális 
latin rítusú misét nem engedélyeztem. És akkor a pápa 
azt írta, hogy e döntés felelősségét leveszi a vállunkról, 
és maga akar e kérdésben dönteni. A pápa az irányunk-
ban mutatott szolgálatnak tartja ezt, és én elfogadtam 
ezt a szívességet. Én voltam az egyetlen püspök Wis-
consinban, aki a tradicionális misét nem engedélyez-
tem, most a pápa iránti engedelmességből én leszek az 
első püspök Wisconsinban, aki egy tradicionális misét 
bemutat.” (Debreceni Katolikus Figyelő 69. 11. oldal)

„Az új Misekönyv bevezetésekor nem látszott szüksé-
gesnek, hogy külön szabályokat adjanak ki a korábbi 
Misekönyv lehetséges használatáról. A háttérben való-
színűleg az a feltételezés állt, hogy mindössze néhány 
egyedi esetről lesz szó, amelyeket helyi szinten egyen-
ként is meg lehet oldani. Utóbb azonban hamar kide-
rült, hogy igen sokan továbbra is erősen kötődnek a 
római rítusnak ehhez a gyakorlatához, amely gyermek-
koruk óta ismerős volt számukra. Mindez elsősorban 
azokban az országokban történt így, amelyekben a li-
turgikus mozgalom sokakat komoly liturgikus nevelés-
ben részesített és ezáltal a liturgikus ünneplés korábbi 
formájával való mély, személyes kapcsolatra vezetett 
el. (…) Ezért érezte kötelességének II. János Pál pápa, 
hogy az 1988. július 2-án kiadott Ecclesia Dei motu 
proprióval keretszabályt adjon az 1962-es Misekönyv 
használatára nézve. Ez a dokumentum azonban nem 
tartalmazott részletes előírásokat, hanem általános-
ságban arra számított, hogy a püspökök nagylelkűen 
válaszolnak majd azon hívek »jogos lelki igényeire«, 
akik a római rítusnak ezt a gyakorlatát kérték tőlük.” 
(La lettera del Papa, Őszentsége XVI. Benedek pápa 
kísérőlevele a Summorum Pontificum kezdetű motu 
propriohoz)

Ha pusztán csak egyes közösségek számára adott 
engedménynek gondolnánk a Summorum Pontificu-

dom, drága a büntetés: „Akik pogány szokás szerint 
kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és kö-
vekhez ajándékot visznek, bűnükért egy ökörrel fizes-
senek.” (az 1092-es Szabolcsi zsinat I. Törvénykönyv 
22. pont).

Míg fáradt-magam biztatom – fejedelmi kegy vér-
rel-verítékkel szentelt történelmi tájakon lovag király 
nyomdokát járni –, kisgyerekkorom rég eltűnt fényké-
pén révülök. Azóta sokszor gazdát cserélt, napsütötte 

udvarunkon fonott székecskében bokornál ülök. Bal 
kezem levelét simogatja, a jobbal magamhoz húzom 
virágát, belé szagolok. A családi emlékezet úgy őrizte, 
a relikviabokrot eleim a bihari Partium-ból származó 
ága hozta ottani erdejükből, hová, mint kedvenc nö-
vényét, Szent László király telepítette. Bánáti bazsa-
rózsa volt, balzsamos-mézes illatát orrom őrzi és a 
suttogó szél.

Dr. Milbik József
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mot, akkor semmi újat nem hozott volna az Ecclesia 
Deihez képest. Például a Templomos Lovagrend meg-
kapta II. János Pál pápától saját rendi rítusának a tra-
dicionális latin rítust.

„Közvetlenül a II. Vatikáni Zsinat után arra lehetett szá-
mítani, hogy az 1962-es Misekönyv használatának igé-
nye csak az idősebb nemzedékre korlátozódik, amely 
vele együtt nőtt fel, ám időközben nyilvánvalóvá vált, 
hogy ezt a liturgikus formát a fiatalok is felfedezték  
maguknak, megérezték a benne rejlő vonzerőt és meg-
találták benne a Legméltóságosabb Oltáriszentség 
Misztériumával való találkozás kifejezetten rájuk sza-
bott módját.” (La lettera del Papa, Őszentsége XVI. 
Benedek pápa kísérőlevele a Summorum Pontificum 
kezdetű motu propriohoz)

A személyes tapasztalataim is ezt igazolják: Buda-
pesten a Szent Mihály Laikus Káptalan (CLSMA) mi-
séin mindig nagy számban képviseltetik magukat a 
fiatalabb és a középkorú hívek, akik a NOM 1970-es 
bevezetésekor vagy még nem éltek, vagy gyermekek 
voltak.

Reflexió
Nézőpont kérdése, hogy 10 év sok, vagy kevés. Ezalatt 
hazánkban is felmerült az ilyen irányú igény hívek és 
papok részéről egyaránt, amelyre néhány helyen po-
zitív megoldás született. Legjobb helyzetben Buda-
pest van, ahol minden vasárnap és ünnepnap van 
tradicionális latin mise, a hivatalos miserend szerint. 
A részletekről, valamint a többi településről a http://
juventutem.hu/ honlapon találhatunk információkat.

Debrecenben a motu prorio megjelenését követően 

körülbelül 50 hívő jelezte azonnal, mind a Plébánia, 
mind a Püspökség felé, hogy szeretné, ha a Szent An-
na-székesegyházban lenne lehetősége tradicionális 
latin misén részt venni. Az a tény, hogy ez mind a mai 
napig nem valósult meg, jelzi, hogy nem sikerült min-
denki számára megnyugtató megoldást találni. Köz-
ben volt néhány év, amikor a Szent László templomban 
havi egy hétköznap, majd ezenkívül egy vasárnap 
este a hivatalos miserendtől eltérő időpontban ősi 
domonkos rítusú szentmisén vehettünk részt, amely 
egy rendi változata a Missale Romanumnak. Mivel 
ezek a szentmisék nem kerültek be a hivatalos mise-
rendbe, ezért a látogatottságuk is igen csekély volt. 
Végül 2013. augusztus végén a templomban történt 
plébános-váltás után teljesen megszüntetésre kerül-
tek. Valójában abban látom a problémát, hogyha 
nem adunk lehetőséget a híveknek, hogy megismer-
jék az Egyház ősi liturgikus formáját, amely által gaz-
dagodhatna a hitük, illetve a liturgikus ismeretük, 
mert 

– lehetetlen napszakban (kora délután, vagy késő 
este);

– a hivatalos miserendtől eltérő időpontban;
– vagy egy eldugott, nehezen megközelíthető – oly-

kor profán – helyen, ahol nem lehet biztosítani a  
minőségi egyházzenét sem; celebrálnak egy-egy tra-
dícionális latin misét, akkor nem fognak tömegek 
megjelenni, így valóban úgy tűnhet, hogy nagyon ki-
csi az érdeklődők száma.

Természetesen ez más kérdést is felvet: tanítják-e 
a papi szemináriumokban a kispapoknak a tradicio-
nális latin misézést, esetleg fakultatívan választható, 
vagy kizárólag önképzéssel juthat el oda egy kispap, 
hogy képes legyen ebben a formában is misét celeb-
rálni? Ugyanis, ha a hívek kérik ezt a formát a plébá-
nostól a motu prorio 5. cikkelye szerint – „azokon a 
plébániákon, ahol állandó jelleggel létezik a megelőző 
liturgikus hagyományokhoz ragaszkodó hívek egy 
csoport ja, a plébános készségesen tegyen eleget kéré-
süknek, amely a szentmise 1962-es Római Misekönyv 
szerinti bemutatására irányul” –, akkor jó, ha van 
olyan atya, aki eleget tud tenni ennek az óhajnak.

Benedek pápa szavai most is aktuálisak: „Amit az 
előző nemzedékek szentnek tartottak, a mi számunkra 
is szent és nagyszerű marad, és nem lehet egyik pil-
lanatról a másikra teljes egészében megtiltani vagy 
egyenesen károsnak ítélni. Mindnyájunknak javára 
szolgál, ha megőrizzük azokat a gazdagságokat, ame-
lyek az Egyház hitében és imádságában növekedtek, 
ha megadjuk nekik az őket megillető helyet.” (La lettera 
del Papa, Őszentsége XVI. Benedek pápa kísérő levele 
a Summorum Pontificum kezdetű motu propriohoz).

Záborszky László
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Feketén-fehéren az internetről
Különbség a hagyományos médiák és a Világháló között – folytatás

A z internet, mint eszköz tökéletes. Chatelhetünk, 
érintkezhetünk hasonló gondolkodású embe-
rekkel, a like (lájk) gomb megjelenésével az  

elismerési vágyunkat csillapíthatjuk, és tartalomszol-
gáltatóként akár az ágyból se kell kikelni, hogy meg-
valósíthassuk önmagunkat. Ez a technológiai fejlődés 
egyben azt is jelenti, hogy életünk még tovább gyor-
sul. A mindenhová magunkkal vitt mobiltelefon mára 
már okos telefonná változott. Megkapjuk e-mailjein-
ket, megmutatják hol vagyunk és hova igyekszünk, 
milyen időjárás várható, ki mit mondott a nagyvilág-
ban, böngészhetünk és böngészünk is a tömegközle-
kedésen ülve, a fodrászra várva, a sorban állva. Ezt a 
fejlődést az internetnek is követnie kellett. Az infor-
mációs társadalom nem létezhet internet nélkül, 
mert lényegét tekintve az információ birtoklásáról és 
cseréjéről szól. A modern technológiai eszközök már 
internet kapcsolat nélkül szinte nem is létezhetnek.  
A gépek lekérdezik a naptárunkat, bevásárolnak he-
lyettünk, mire felébredünk, megfőzik a kávét. Nincs 
már emberi jelenlét. A hagyományos kommunikáció-
hoz szükség van két élőlényre, az online kommuniká-
ciónál már nincs.

Az első csoportba tartozik a böngészés, az infor-
mációszerzés. A második csoportba tartoznak a kö-
zös kapcsolatépítő, vagy tartalomkezelő közösségek, 
mint például a fórumok, blogok, a facebook, vagy wi-
kik. A harmadik csoport a játékokra és virtuális való-
ságokra épülő csoportok.

Zenehallgatás és filmletöltés: A legkedveltebb ol-
dalak ezen a téren a Youtube, az Ncore, és a Piratebay. 
Sajnos a legtöbb videoklip obszcén és erősen szexuá-
lis töltetű. Bár sokan nem értenek angolul, de a dalok 
szövege és üzenete mégis eljut a hallgatókhoz a klipe-
ken keresztül.

Online-pornó: Számtalan online-pornó és szexuá-
lis tartalmú oldal érhető el egy-két kattintással. Sőt 
mi több, az ártatlan böngészés során folyamatosan 
kínálkoznak ezek az oldalak.

Jóslatok: A sci-fikből ismert neuro-implantok vilá-
ga a szemünk előtt szinte valósággá válik. A kutatók 
azon dolgoznak, hogy ne legyen többé szükség szá-
mítógépekre, amikor online kommunikáció folyik, ha-
nem az emberi agy maga váljon az online rendszer 
részévé. Az online kommunikáció jövője tehát szoro-
san összekapcsolódik az internet terjedésével. A tech-
nológiai fejlesztések már most előrevetítenek egy 
vezeték nélküli világot, ahol az online kommunikáció 

már nem csupán emberek között, de gépek között, és 
gépek és emberek között is elképzelhető.

Stephen Hawking azt mondta, hogy ha így hala-
dunk, a gépek fogják átvenni az irányítást az ember 
fölött és most már a gépek evolúciója fog következni.

70 évvel ezelőtt a világ válságjelenségeit látván 
Neumann János (világhírű magyar tudós, a számító-
gép feltalálója) a tudomány felelősségét és feladatait 
hangsúlyozta: „A fejlődés ellen nincs gyógymód. Meg 
fog hiúsulni minden olyan törekvés, hogy biztonsági 
csatornákat találjunk a haladás mai, robbanékony  
változatai számára. Csak a szükséges emberi tulajdon-
ságokat emelhetjük ki: türelem, rugalmasság, intel li-
gencia”. Neumann tehát felismerte, hogy a technika 
és a technológia fejlődése robbanásszerűen fel fog 
gyorsulni. Amit ő megjósolt, az ma már világosan lát-
szik minden előnyével és hátrányával együtt.

A világhírű magyar filmrendező Bódy Gábor gon-
dolatai és jóslata az 1980-as évek elején így szólt: Egy-
szer mindenki számára elérhetővé válik a videó 
készítés lehetősége. Ha arra gondolunk, hogy az okos 
telefonokkal bárhol és bármikor videókat és fényké-
peket tudunk készíteni, akkor pontosan az ő jóslata 
látszik beigazolódni.

Végül az 1990-es évek végén a következő jóslatok 
láttak napvilágot figyelembe véve a technika globális 
és megállíthatatlan fejlődését: „El fognak terjedni a 
mobil eszközök, ár összehasonlító oldalak lesznek, 
online fizetésre lesz lehetőség az interneten, közössé-
gi média fog létrejönni a világhálón, az élő sportmér-
kőzéseknek valós idejű fórum oldalai lesznek, online 
munkaerő felvételre lesz lehetőség. Az emberek kicsi 
eszközöket fognak magukkal hordani, amelyek segít-
ségével képesek lesznek a folyamatos kapcsolattar-
tásra és az elektronikus ügyintézésre, bárhonnan és 
bármikor. Híreket fognak olvasni, repülőjegyeket fog-
nak foglalni, információt szereznek a pénzügyi piac-
ról, és ezeken keresztül bármi mást is el fognak tudni 
intézni.”

Ártalmas vagy ártalmatlan, 
korlát lanul vagy ésszerűen
Számos gyereket és fiatalt fenyeget az a veszély, hogy 
elvész a virtualitásban. Ez különösen veszélyes, ha a 
gyerek alapvető szükségleteit csak ezen a médián ke-
resztül tudja kielégíteni. Elsősorban tartozni akar va-
lahová, másodsorban teljesíteni akar valamit. Az első 

2. rész
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szükségletben a kötődés, a másodikban a szabadság 
iránti vágy fejeződik ki. A lányoknál az első, míg a fiúk-
nál a második szempont dominál. A fiúk elsősorban 
attól szenvednek a társadalmunkban, hogy csak  
ritkán van lehetőségük arra, hogy valamit teljesíthes-
senek. Nem találnak igazi feladatokat, amelyek 
fejlődésükben erősíthetnék őket. Ugyanis épp ezek 
segítségével építik fel a gyerekek az önképüket, az 
identitásukat. Manapság a fiúk elsősorban abban ta-
lálják meg a feladatukat, hogy tökélyre fejlesztik 
magu kat a számítógépes játékokban. Valós, élő ver-
senyhelyzetek híján, a virtuális versenyeken mutat-
hatják meg, milyen jók. De éppen ezek a feladatok 
nem alkalmasak arra, hogy segítséget nyújtsanak a 
reális életben való eligazodásban. Elsősorban a fiúk 
azok, akik iskola után odaülnek a számítógépükhöz 
és legalább egy-két órányi lövöldözős játékra van 
szükségük, hogy a napközben őket ért frusztrációt 
vagy kudarcot levezessék vagy oldják. Azáltal, hogy 
helytállnak a virtuális világ kínálta kalandokban, ször-
nyeket mészárolnak le, és győztesekké válnak, kiutat 
találnak a tehetetlenségből, a felhalmozódó agresszi-
óból. Ezek a fiúk egy csodálatos, új élettapasztalatra 
tesznek szert. Ez a tapasztalat azonban egy olyan vi-
lágra vonatkozik, amelyik nem létezik a valóságban. 
Neurobiológiailag nézve ez végzetes lehet, mert a fiúk 
olyan élethelyzetekre edzik az agyukat, amelyek csak 
a képernyőn léteznek.

A lányok erősebben érzik a szükségét annak, hogy 
valahová tartozzanak és kapcsolatokat építsenek ki. 
Ha ez nem olyan mértékben vagy nem úgy sikerül, 
ahogyan szeretnék, akkor a közösségi oldalakon való 
jelenlét és a chatelés bizonyos mértékig pótolja a hi-
ányzó közelséget és kötődést. A valódi bizalomra épü-
lő barátságok során azonban nem lenne szükség egy 
folytonos megerősítésre és visszajelzésre, tehát nem 
kellene minden öt percben újabb és újabb kommen-
tet küldeni egymásnak. A folytonos online jelenlét  
inkább arra utal, hogy kapcsolataikat tekintve bi-
zonytalanok és nem hisznek ezek tartósságában, szi-
lárdságában. Ennek egyik következménye lehet, hogy 
a valóságos szociális kapcsolataik elsorvadnak. A va-
lós találkozásokkal ellentétben, a virtuális terekben 
az emberek nincsenek teljes mivoltukban jelen. Nincs 
illatuk, szaguk, a mozgásuk és egyéb megnyilvánulá-
saik nem életszerűek. A való életben történő találko-
zások sajátosságai a virtualitásban nem fordulnak elő. 
A chattelés során csupán írásban kommunikálnak. Az 
ember társas lény. Biológiai ösztönünk, hogy társas 
hálóban éljünk, ezt elégítik ki a közösségi oldalak.

Az internet fellazítja a kontrollt és az önkontrollt, 
így sokkal gátlástalanabbá, impulzívabbá válik az 
ember. Míg a valódi találkozásoknál a többi ember je-

lenléte valamelyest befolyásolja a viselkedésünket, a 
gép előtt ülve teljesen eltűnik az a kontroll, ami a rea-
litáshoz kapcsolna. Köztudott, hogy az interneten 
sokkal több az agresszív megnyilvánulás, ami szintén 
ennek a következménye. Az internetfüggőség esetén 
a kutatások kimutattak bizonyos személyiségvo-
násokat, melyek gyakran együtt járnak a kóros in-
ternethasználattal. Például azokat az introvertált 
személyeket, akik szoronganak társas helyzetekben, 
esetleg az érzelmi intelligenciájuk nem túl magas, 
sokszor tévútra viheti, hogy az online kapcsolódások-
ban nem élik meg ezt a szorongást. A valódi ismer-
kedés helyett felszínesebb kapcsolatrendszert alakí- 
tanak ki a világhálón, és nem lépnek tovább, hogy 
tényleges kapcsolatokat alakítsanak ki. A másik ve-
szélyeztetett típus épp az ellenkezője: az impulzív 
személyiségű emberek, akiknek eleve kontrollprob-
lémái vannak. Még jobban ki tudják élni impulzivi-
tásukat az interneten, például az online játékokban.  
A legerősebb kapcsolat azonban a depresszióval mu-
tatható ki. A depresszió és az internetfüggőség per-
sze egymást generálja, hiszen az interneten töltött 
időtől jobb lesz a beteg hangulata, de minél többet 
időzik ott, annál inkább mélyül a depressziója.
Folytatjuk

Dr. Kárpáti Levente

Könyvajánló
Antonio Spadaro
Cyberteológia

A Tömegkommunikáció Pápai 
Tanácsa az egyház és az in-
ternet kapcsolatáról szólva, 

a felhasználókon belül külön meg-
említi a keresztény szülők és neve-
lők felelősségét is annak érdekében, 
hogy a világháló a szeretet olyan 

eszköze legyen, melyen keresztül Krisztus arcának 
isteni fénye láthatóvá válik a fiatalok számára.  
Az egyházi kommunikáció új lehetőségét Antonio 
Spadaro SJ Cyberteológia című kötetében mutatja 
be. Az olasz jezsuita teológus többek között a min-
dig hiteles és tanúságtevő párbeszéd megva lósítá-
sában jelöli meg az internetet használó keresztény 
ember feladatát. 

„Új színtereket szeretnék megnyitni, és táplálni annak 
vágyát, hogy ne álljunk meg a technika »csodáinál«, 
hanem jussunk el a mélységekig, és értsük meg, ho-
gyan változik a világ, és ez a változás milyen módon 
hat hitéletünkre.”

Új Ember Kiadó 
2014
Fordította:  
Török Csaba
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Köszönetnyilvánítás
A Képviselőtestület elbúcsúzott  
a Szent Annafőplébánia távozó  
papjaitól

Orosz Lőrinc prépost- plébános 
nyugdíjba vonulása alkalmából

S zeretve tisztelt Lőrinc atya! A Szent Anna-szé-
kesegyház hívő közössége, a Képviselőtestület, 
és mint annak világi elnöke a magam nevében 

is szeretettel és tisztelettel köszöntöm Lőrinc atyát a 
búcsú miséje alkalmából.

Ha most iskolában lennénk, akkor azt az ismert 
ballagási éneket énekelnénk, hogy „mi búcsúzunk és 
elmegyünk a mi időnk lejárt…” Igen elérkezett a bú-
csú pillanata. A 75 éves életkorából atya közel 26 évet 
töltött itt Debrecenben a Szent Anna-templomban, 
ahová 1991. május 15-én érkezett. Ez alatt az eltelt 
évek alatt atya mindig serényen tevékenykedett. Ezt 
bizonyítja az időközben székesegyházzá lett temp-
lom, melyet folyamatosan épített és szépített. Ahol 
létrehozta a felbecsülhetetlen értékű Őseink Hite ki-
állítást. De az atya nevéhez fűződik a méltatlanul el-
hanyagolt temetőkápolna rendbe hozatala is, vagy a 
homokkerti kápolna, az ebesi és a mikepércsi templo-
mok, valamint az ottani közösségek összekovácsolá-
sa is. Ezeket a dolgokat látva azt kell mondanunk, 
hogy Lőrinc atya a Szent Anna életében egy építő pap 
szerepét töltötte be, amiért a hívők, a Képviselőtestü-
let, valamint a magam nevében is csak köszönetet tu-
dunk mondani.

Pedig tudjuk a papi hivatás nem könnyű, és mint 
ahogy atya azt a Húsz év termése című könyvében is 
megírta: igen vannak annak is buktatói. Pontosan 
ezért úgy vélem, hogy köszönetet kell mondani atyá-
nak azért, hogy ezeket a buktatókat elkerülve példa-
értékű életével számunkra hétköznapi emberek 
számára is követendő példát mutatott.

Nem sokkal vagyok fiatalabb atyánál, és sokszor 
gondolkoztam már azon, hogy mennyi mindenre 
megtanítanak bennünket az életben, csak éppen öre-
gedni nem tanítanak meg. Szépen derűsen, keresz-
tény módon megöregedni. Pedig ha végig gondoljuk 
az életünket, akkor igazat adunk Királyhegyi Pálnak 
az egyik igen zseniális gondolatáért, amely örök igaz-
ságot takar: „Fiatal mindenki lehet, de öreg nem.” Úgy 
vélem mindenek előtt köszönetet kell mondani az Is-
tennek a felettünk eltelt évekért, ami másképp nem 
megy, csak az Úrral, a Kősziklán, amin állni lehet. Nö-

vekedve megöregedni, közben még gyümölcsöket is 
teremni, ízes jó gyümölcsöket.

Mivel atya nem csak épített, hanem sokat publi-
kált is, magvas gondolait megosztva az olvasókkal, 
amelyből bizony sokat tanulhattunk. Úgy vélem, hogy 
az elkövetkezendő feladata atyának az lesz, hogy tol-
lat ragadva továbbra is ossza meg ezeket a gondola-
tokat velünk. Hiszen aki Krisztusban öregszik meg, 
élete összetömörül. Ugyanúgy, mint a lencsében, an-
nak gyújtópontjában a napsugár. Ahol megjelenik, 
minden irányba kiáradnak belőle a benne összetömö-
rült igazságok.

Hiszen úgy vélem, nincs félelmetesebb, mint Jé-
zus Krisztus nélkül, az Élet nélkül megöregedni. És 
nincs csodálatosabb, mint öregedő testtel, fájó de-
rékkal, homályosuló látással a szívedben az Élettel –
időtlen emberré válni: úgy megöregedni. 

Az ilyen ember nem érzi sértésnek az öregséget, 
mint annyi sok más öreg, aki Krisztus nélkül él, mert 
tudja, ha Isten megengedi, hogy ő hetven-nyolcvan 
évet megéljen, akkor annak értelme is volt és van to-
vábbra is!

Kedves Lőrinc atya mivel az Úrral a Kősziklán állva 
élte le az élete nagyobb részét, ezért arra kérem a hí-
vek és a magam nevében, hogy továbbra is publikál-
jon megosztva velünk a gondolatait, mivel mint a 
Jézussal élő ember számára az atyában lakozó élő lé-
lek is hallatlan erőtartalék, amiből szüntelenül merí-
teni lehet, úgy hogy abból másoknak is jusson. Az 
ilyen ember olyan, mint egy időtlen forrás, vagy ré-
gi-régi kút. Jó letelepedni mellé. Ezért szívesen időz-
nek vele és mellette az emberek. Lesik a szavait, 
várják a tanácsait, mert az életet messzebbről nézi, 
jobban látja: mint ahogy a mozaikképet mi is mesz-
szebbről látjuk szépnek, és nem közelről. Ezért is sze-
retnek az atyánál gyónni a hívek.

A búcsú mindig nehéz tudjuk. De most hadd sze-
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mélyeskedjek egy kicsit. Még fiatal házas korunkban 
az Iparkamara utcán laktunk albérletben, ahol egy 
udvarban több család is élt. A szemközti lakásban egy 
szintén fiatal házaspár lakott a nagymamával és két 
kicsi gyermekükkel. Hogy mi lehetett náluk a problé-
ma azt nem ismertük, de a fiatalasszony kb. havonta 
összecsomagolt és elköltözött otthonról. Ilyenkor az 
akkor még karon ülő Gyurika nevű gyermekét a baba-
kocsival kitette az udvarra és mellé állította az akkor 
olyan hat év körüli Béci nevű gyermekét, hogy vigyáz-
zon a testvérére. Ilyenkor a hat éves gyermek a maga 
csendes beletörődésével magyarázta a kisebbik test-
vérének miközben a vállát felfelé vonogatta „Ha menni 
kell, hát menni kell!” Azóta ez a mondás a csalá dunkban 
szállóigévé vált. Ha olyan feladatot kapunk, ami nem 
egészen a fogunkra való, vagy nem könnyű a búcsú 
valakitől vagy valamitől, akkor mindig elmondjuk „Ha 
menni kell, hát menni kell.” Ezt bizony tudomásul kell 
venni.

Búcsúzunk és kívánunk még atyának számos évet 
jó erőben és egészségben, és arra is kérjük, hogy őriz-
zen meg minket a legszebb emlékei között, és ott a 
homokkerti közösségben is érezze olyan jól magát, 
mint itt a Szent Annában.

Bancsi Zoltán káplán plébánosi 
kinevezése alkalmából

S zeretve tisztelt Zoltán atya! A Szent Anna-szé-
kesegyház hívő közössége, annak Képviselőtes-
tülete és mint a Testület világi elnöke a magam 

nevében is szeretettel és nagy-  nagy tisztelettel kö-
szöntelek azon alkalomból, hogy új megbízásod ellá-
tása érdekében ezen alkalommal elköszönsz tőlünk. 
Bizony, nem kis szomorúsággal a szívünkben vesszük 
azt tudomásul, hogy a mélyenszántó gondolataidat 
ezután bizonnyal már ritkábban fogjuk hallani.

Káplánként sokat dolgoztál, ennek megfelelően – 
többen, mint gondolnád – a szívünkbe zártuk egy-
részt a szerénységedért, másrészt az okosságodért, 
de azokért a miséken elmondott csodálatos homíliá-
kért is, amely minden esetben mélyen elgondolkozta-
tó, és tanúságul szolgáló volt a számunkra.

A búcsú mindig egy kicsit fájdalommal is jár. De 
ugyanakkor büszkék is vagyunk rád, hogy a kápláni 
éveid után most mint plébános kerülsz a Szent István 
templom élére. Biztos vagyok abban, hogy az ottani 
hívek is nagy szeretettel fognak fogadni és ugyanúgy 
fogják segíteni a munkádat, mint ahogy az itt történt.

Tiszta szívvel kívánjuk Neked, hogy az új feladatod 
ellátásában segítsen továbbra is az Isten, adjon ne-
ked sok erőt, egészséget és türelmet, hogy a hívek 
legnagyobb örömére még sokáig lásd el a feladatodat 

és sokáig hallhassuk a bölcs gondolataidat is. De kö-
szönetet kell mondanunk az itt eltöltött éveidért, meg 
azért a sok jóért, amit adtál nekünk a személyed által.

Engedd meg, hogy búcsúzóul két gondolatot ad-
jak útravalónak: egy perzsa közmondást, amely sze-
rint „A türelem olyan fa, amelynek keserű a gyökere, de 
édes a gyümölcse.” A másik pedig Thomas Marton 
gondolata, amely igen mély igazságot takar: „Életem 
titka Istenben van elrejtve. Istennek csodálatos elkép-
zelései vannak rólam, de a tervrajzot csak Ő Ismeri.”

Eiben Tamás káplán plébánosi  
kinevezése alkalmából

S zeretve tisztelt Tamás atya! A Szent Anna-szé-
kesegyház hívei, annak Képviselőtestülete, va-
lamint mint annak világi elnökeként a magam 

nevében is nagy szeretettel és tisztelettel köszönte-
lek búcsúzásod alkalmából.

A búcsú mindig fáj, azoknak is, akik elmennek, de 
azoknak is, akik itt maradnak. De mindenek előtt kö-
szönettel tartozunk az Istennek azért, hogy ide vezé-
nyelt és káplánként hallgathattuk a miséken a mélyen 
szántó gondolataidat, és az elgondolkoztatásra kész-
tető homíliáidat.

De a bánat mellett örülünk annak, hogy olyan fela-
datot kaptál, amely egyrészt emberpróbáló, más-
részt pedig sokkal megterhelőbb lesz a számodra, 
mint amit eddig itt elláttál. Reméljük, hogy az új he-
lyeden ahol már plébánosként fogsz szolgálni, ott is 
olyan szeretettel fognak fogadni, mint ahogy itt a hí-
vek a szívükbe zártak. 

Kívánunk neked az új feladatod ellátásához sok 
erőt, egészséget, türelmet és kitartást, és azt, hogy a 
munkádat továbbra is segítse az Isten és mélyítse el 
elszántságodat annak maradéktalan ellátásában.

Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk, köszönjük a 
barátságodat, és mindazt, amit a hívek felé átsugá-
roztál.

Búcsúzóul, mint ahogy azt Zoltán atyának is tet-
tem, két gondolatot szeretnék neked útravalónak 
adni: egy perzsa közmondást, amely szerint „A türe-
lem olyan fa, amelynek keserű a gyökere, de édes a 
gyümölcse.” A másik pedig Thomas Marton gondolata, 
amely igen mély igazságot takar: „Életem titka Isten-
ben van elrejtve. Istennek csodálatos elképzelései van-
nak rólam, de a tervrajzot csak Ő Ismeri.”

A Szent Anna-székesegyház hívő közössége  
és annak Képviselőtestülete nevében  

Csicsovszkiné Emike
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Templombúcsú  
Nyírmártonfalván

E mlékezetes nap marad 2017. május 21-e azok szá-
mára, akik ellátogattak a nyírmártonfalvai, Szent 
Miklósról elnevezett görögkatolikus templomba.

Az utrenyére érkezők már kívülről hallhatták a nyitott 
ajtón kiáramló, gyönyörűen éneklő férfikórus hangját. 
(A görög egyház hajnalban tartott istentiszteletét ut-
renyének nevezik. Hálaadás ez Istennek a megóvott éj-
szakáért, és áldásának kérése a nappalra. Emellett az 
Úr Jézus születését és feltámadását is jelképezi.) Tudjuk, 
hogy a bizánci rítus fontos jellemzői a zsoltárének lés 
és a tömjénező gyakori használata. Görögkatolikus 
testvéreink a Szent Liturgiát végig éneklik. Az ima 
ének. „Aki szeret, az énekel.” (Szt. Ágoston) A temp-
lomba lépve – ismeretünk mértékében – mi is bekap-
csolódhattunk a zsoltárok éneklésébe. Elölről Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita atya baritonja, valamint 
Troszt Tamás és Kruppa Kirill papnövendékek hangja 
zengett. Tíz órára, mire a Szent Liturgia elkezdődött 
zsúfolásig megtelt hívő testvérekkel és szolgáló 
atyákkal a lélekkel áthatott nyírmártonfalvai temp-
lom. Körünkben köszönthettük és szolgálatukért há-
lásak lehetünk, Nyírán János diakónusnak, valamint 
Szimicsku Ferenc kerületi esperes úrnak, Tóth Elek, 
Titkó István, Papp Miklós, Sási Péter, Csingi Zoltán, 
Jaczkó Dániel, Zolcsák Miklós parókus atyáknak vala-
mint Tapasztó János és Szegedi Kálmán plébánosok-
nak. A papnövendékek Kakasi Dávid Elek, Molnár 
Ádám, Magyar Richárd, Ruszinkó Szergej és Veres Zol-
tán voltak. 

Az apostoli szakasz (ApCsel 16, 16-34: 26, 1, 12-20), 
majd a vakon születettről szóló evangéliumi szakasz 
(Jn 9, 1-38) felolvasása után érsek atyánk őszinte, köz-
vetlen hangon invitálta a hátul állókat, jöjjenek előre, 
ahol van még pár hely. S viccesen meg is nyugtatta 
hallgatóit, nem azért, mert órákig tartó homíliát fog 
tartani. (E cikk írója megjegyzi, szívesen hallgatjuk 
hosszabb igemagyarázatát! Hiszen tehetség kell ah-
hoz, hogy a biblia igéit lefordítsa a hétköznapi nyelvre, 
érthetővé téve azok mondanivalóját, gondolatát a hí-
vek számára. Mindezt méltóságteljes alázattal teszi, 
szolgál. Igazán jó pásztora bárányainak!)

 Az evangélium röviden: Jézus, meggyógyítja a vak 
embert. A magyarázatban hallhattuk Jézus csodate-
vését. Csoda – ezt a szót, s ami mögötte áll – taglalta 
érsek atya. Elmondta, már az is csoda, amilyen gyö-
nyörű napra ébredtünk. Csoda, hogy összegyűltünk 
imaszándékra, ünnepi lélekkel. Csoda, hogy olyan so-
kan úgy gondolták, eljönnek a közös ima reményé-

ben. A közös imádkozás, erősebb hatású. S kinek ne 
lenne kiért, s miért imádkozni?

A csoda nem fért bele az emberek gondolkodásá-
ba – hangzott el – inkább fellázadtak ellene! A farizeu-
sok, a Szentírás szerint börtönbe vetették Szent Pált 
és Szilást. Földrengés támadt, de ők nem menekültek 
el a tátongó résen, hanem imádkoztak. Hálát adtak. 
Megköszönték a menekülés lehetőségét, elfogadták 
az Úr akaratát. De mégis maradtak – miért? Mert lát-
ták a börtönőrt, aki kétségbeesett jajgatással kiabál-
ta, ha a foglyai megszöknek, őt kivégzik. De a rabok 
ott maradtak, amin maga a börtönőr is csodálkozott. 
Csodálkozott azon a hiten, azon a szereteten, amit ak-
kor és ott ő megtapasztalt. Mint az írás mondja, esté-
re megtért családjával együtt. Ez maga a csoda!

Csodatévő Szent Miklós is sok csodát tett! Kr. u. 
272-ben született Patara városában, amely ma Török-
országban található, akkor a Római Birodalom része 
volt. A szentéletű férfi sokaknak segített. Különösen a 
gyermekeknek, akiket gyakran megajándékozott. 
270-ben, a Jeruzsálem felé vezető hajóúton a viharos 
tengerbe vetette magát, hogy élete kockáztatásával 
másokon segítsen. Megmenekült. Ő is hitt a csodá-
ban, teljességgel az Isteni gondviselésre bízta magát. 
Később Mira püspökének választották.

„Aki a csodában hisz, az maga is látja a csodát. Isten 
jóságos, sok ember születik, az ő lelküket is erősíteni 
kell a hit által. Törekedni kell arra, hogy gyötrelem és 
bűn nélkül éljük és fejezzük be életünket” – fejezte be 
bibliamagyarázatát Fülöp atya, aki paptestvéreivel 
együtt nagy odaadással végezte a liturgiát. Szolgála-
tukért Tarapcsák atya mondott köszönetet. 

Majd a körmenet következett. A házigazda, Tarap-
csák János atya és felesége Ágnes asszony figyelmes-
ségét jelzi, hogy a gyalogosan érkezőknek, vagy akik 
nem tudtak egyéb okból kimenni a Reviczky ligetbe, 
külön buszt rendeltek. Így az ünneplő sereg ismét 
együtt lehetett a püspök atya által celebrált májusi 
ájtatosságon.

Maga a liget, mint a földi paradicsom, olyan képet 
mutatott. A környező akácfák ontották virág pompá-
juk illatát. Fehérbe öltözött minden, a természet gyö-
nyörű szépségét mutatta. Az Istenszülőnek, a segítő 
Szűzanya szobrának, a lourdes-i barlanghoz hasonló 
építmény nyújt otthont. Ez előtt mutatta be Fülöp 
atya a parakliszt, melyben Máriát dicsőítő himnuszo-
kat énekeltünk. Püspök atyának a gondos szervezők, 
rögtönzött oltárt állítottak. Az előre elhelyezett pado-
kon a megfáradtak helyet foglalhattak. Az assziszten-
ciának is külön hely volt biztosítva. A házigazdák a 
liget kovácsoltvas kapuit csakúgy, mint a keresztnél 
lévő kaput is kinyitották, hogy az imádkozni vágyók 
és a virágot elhelyezni kívánók odaférjenek. A szerve-
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KRÓNIK A
zés Almádi Sándor urat és kedves feleségét Anikó  
asszonyt dícséri. Az előkészítéshez Kövér Csaba pol-
gármester úr és kedves felesége is sok segítséget 
nyújtott. 

Az ünnep Mezősi Levente szavalatával ért véget. Ő, 
a debreceni Jézus Szíve plébánia oszlopos tagja, sza-
valóművész, akitől Reményik Sándor: Tartsatok bűn-
bánatot c. versét hallhattuk.

Befejezésül rövid köszöntő hangzott el e cikk írójá-
tól, megköszönve mindenki munkáját és nyitott, segí-
tőkész hozzáállását. Ezt követően a házigazda 
Tarapcsák atya invitált bennünket a művelődési ház-
ban elköltendő agapéra. Mint már sokadik alkalom-
mal, a finom étkekről Márkó Zoltán úr és felesége, 
Veronika asszony gondoskodott. A „mennyei” ízű sü-
teményeket, a közösséghez tartozó szorgos kezű asz-
szonyok készítették. Hála és köszönet a sok munkáért!

Isten áldása kísérje őket!
Akik valamilyen okból nem tudtak eljönni a közös 

ünneplésre, pótolhatják. Busszal, vagy akár gyalogo-
san is elérhető a nyírmártonfalvai, Szent Miklósról el-
nevezett görögkatolikus templom és a Reviczky liget. 
Máriapócs felé tartva, be lehet „közbenső” imahely-
ként iktatni. A gyönyörű környezetben, az Istenszülő 
közelében lehetőség van pihenésre, imádkozásra és 
hitünk elmélyítésére Isten hatalmas misztériumaiban. 

Reviczky Éva

Imaszándékok
• Papjainkért
• A megpróbáltatást elszenvedőkért
• A vizsgázókért
• Gyermekeink egészségéért
• Testi-lelki gyógyulásért
• Zoltán atya gyógyulásáért, családom lelki békéjéért, 

hetedik dédunokámért.
• Jézus szándékáért
• Szüleink egészségéért
• Áronka gyógyulásáért
• Danika sikeres vizsgájáért
• Családom még nem hívõ tagjainak megtéréséért
• Imádkozzunk Lőrinc atyáért, a Jóisten tartsa meg jó 

egészségben és az Ő szeretetében, oltalmazza és 
vigyázzon rá. Adjon a szívébe békességet, szeretetet. 

• Két beteg lányomért, hogy legyenek erősek hitben 
és szeretetben.

• Négy unokámért, hogy jó úton járjanak.
• Magdolna testvéremért, hogy bízzon az Atyában – és 

minden renden lesz. 
• Edináért, Róbertért és dédunokámért, Danikáért
• Férjem betegség-belátásáért és gyógyulásáért
• Édesapám gyógyulásáért
• Betegekért
• Az elsőáldozókért, hogy tartsanak ki a hitben
• Gy. Csaba gyógyulásáért
• Nehéz élethelyzet megoldódásáért
• A nélkülözőkért
• A családunk egységéért
• Egy édesanya gyógyulásáért
• A buszbaleset áldozataiért
• A vizsgák sikeréért
• A csoportért
• A családok egységéért
• Gyerekeink testi-lelki egészségéért
• Hűség kegyelméért
• Egységért a családban, közösségeinkben
• Hatgyermekes édesanya gyógyulásáért
• Hitüket elhagyó nagyszülőkért

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.

Következő számunk 2017. december 3-án, Advent 
első vasárnapján jelenik meg. Kérjük, hogy a megje-
lentetni kívánt cikkeket 2017. november 12. vasárna-
pig küldjék el az impresszumban megadott email-
címek egyikére, vagy személyesen adják le a 
plébá nián. A mellékelt képeket mindig külön fájlban 
kérjük, nem a szövegbe beágyazva!La

pz
ár

ta
!

108_2017_szept.indd   23 8/29/17   4:43 PM



ROVATCÍM

24 Debreceni Katolikus Figyelő • 108. szám

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
szerda, péntek, szombat: 7

kedd, csütörtök: 18
Jézus Szíve templom

Debrecen, 
Mikes Kelemen u. 31.

8.30 kedd–szombat 18

Megtestesülés temploma
Debrecen, Borbíró tér 9 gk, 11.15 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

—

Wolaff ka-telepi 
Szent Antal-kápolna

Debrecen, Wolaff ka 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 csütörtök 18

Vegyes Ökumenikus templom
Bocskaikert 8 —
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