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folytatás a 2. oldalon

Újra eljön dicsőségben…

A zonosulásunkat az adventi időszak célkitűzésével elősegí
ti, ha fontolóra vesszük, hogy ez készület karácsonyra, 
amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére 

em lékezünk. „Egyúttal azonban olyan időszak ez, amelyikben a 
visszaemlékezés ráirányítja figyelmüket Krisztus történelem végi, 
második eljövetelének a várására. E két ok miatt az adventi idő a 
bensőséges és örvendező várakozás ideje” (Általános szabályok 
a liturgikus évről és naptárról, 39.).

Sokak észlelése és tapasztalata szerint már alig, vagy egyálta
lán nem jut kellő mértékben érvényre az advent 2. jellegzetes
ségeként beazonosított várakozás az Úr világvégi, dicsőséges 
eljövetelére. Vegyük fontolóra a továbbiakban, hogy milyen re
ménytől fosztanánk meg magunkat, ha elhanyagolnánk, vagy 
nem törődnénk az adventi szent idő 2. rendeltetésével.

„Újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának 
nem lesz vége” – imádkozzuk a Hitvallásban a Krisztus személyé
re és misztériumára vonatkozó rész befejezéseként. Ez egyben 
előrepillantás reménységünkre: Jézus Krisztus uralmának vég
érvényes beteljesülésére. 

Jézus Krisztus visszatérése – „Újra eljön dicsőségben” – és a 
vég ítélet – „ítélni élőket és holtakat” – megvallása számos kérdés
nek teret enged. Hogyan adhatunk erről számot intellektuális fe
lelősséggel a mai evolutív világképünk ismeretében? Miben áll 
számunkra Jézus Krisztus újra eljövetele jelentőségének hittitka? 
Mekkora erő rejlik benne, hogy életünket, korunkat és a világot 
istene sebbé és ettől elválaszthatatlanul emberségesebbé tegye?

Az újszövetségi könyvek Jézus Krisztus visszatérésének az 
idejét, a helyét és a hogyanját nem firtatják. Sőt visszautasítanak 
erről minden spekulációt: „azt a napot vagy órát senki sem tudja, 
az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya” (Mk 13,32). 
Nincs szó tehát egy közeli vagy távoli jövőről adott tanításról. Szó 
esik azonban a jelenben meghozandó jövőmegnyerő döntésről: 

„Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az 
idő” (Mk 13,33).

Az eljövendő ítélet kimenetele – alapjában véve – már most a 
jelenben eldől: „Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt 
szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, 
amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal” (Mk 
8,38). Ezzel összefüggésben: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki 
hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik 
ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre” (Jn 5,24).

Jézus Krisztus feltámadásával és felmagasztalásával egyszer s 
mindenkorra kezdetét vette az ő uralma az új teremtésben, bár a 
gonosz erői harcban állnak uralmával. Mennybemenetelével 
megkezdődött az egyház küldetése, amelynek teljesítése ▶
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Jézus Krisztus második eljöveteléig tart (vö. ApCsel 1,11). 
Emiatt nyertek az apostolok felhatalmazást arra, hogy 
mindenki előtt és mindenkor teljesítsék a Jézus Krisz
tustól kapott felhatalmazásukat: „Megparancsolta ne-
künk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, 
akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt” (ApCsel 
10,42). Tartalmailag ehhez kapcsolódnak még az alábbi 
újszövetségi felismerések:

– „Isten kiválasztott egy napot, s ezen igazságos ítéle-
tet ül a világ fölött egy arra rendelt férfi által, aki mellett 
mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltá-
masztotta a halálból” (ApCsel 17,31).

– „Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy 
halottnak, élőnek ura legyen” (Róm 14,9).

– „Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítél-
kezni fog élők és holtak fölött, az Ő eljövetelére és orszá-
gára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, 
akár alkalmatlan” (2Tim 4,12).

– „De számot adnak majd annak, aki készen áll rá, hogy 
ítélkezzék élők s holtak fölött” (1Pt 4,5).

Mindezeket szintetizálja a hitvallás kijelentése „Újra 
eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat”. A hitcikkely 
értelme így fejezhető ki: Krisztus uralma, az élet és a 
szeretet végérvényes győzelme a bűn és a halál fölött 
már rejtetten elkezdődött feltámadásával és felmagasz
talásával, hatékonyságát – bár akadályoztatva – kifejti 
a világban a Krisztushívők közösségének élete által, 
valamint az ember személyes élettörténete és az em
beriség történelme végén – az utolsó napon – nyilván
valóvá válik mindenki számára. (Fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy akkor már nem lesz menekülés előle.) Ekkor 
beteljesedik az örök életbe és a holtak feltámadásába 
vetett reményünk.

Jézus Krisztusnak az idők végén történő újraeljöve
telére irányult a benne hívők közösségének várakozása. 
Jézus dicsőséges eljövetele és megjelenése újszövet
ségi terminussal a parúzia. Jelentéstartalma: beteljese
dése annak a műnek, ami megkezdődött Jézus Krisztus 
meg testesülésében, kereszthalálában és feltámadásá
ban, és dicsősége felülmúlhatatlan megnyilvánulása. 
Az idők végén kinyilvánul, hogy kezdettől fogva Jézus 
Krisztus volt és marad a mindenség, a történelem alap

ja és mindent eldöntő középpontja. Az ő személye „az 
alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég” 
(Jel 22,13).

Jézus Krisztus világvégi visszatérése hitigazságával 
fejezzük ki azt, hogy végül a szentháromságos egy Isten 
lesz minden mindenben (vö. 1Kor 15,28).

Az utolsó ítélet jelenti, hogy az idők végén nyilvánva
lóvá lesz a végső igazság Istenről és emberről, és az az 
Igazság, aki személyben Jézus Krisztus. Végérvényesen 
győzni fog az igazságosság. Mindenkinek igazság szol
gáltatik: a kicsinyeknek és az elnyomottaknak, a meg
alázottaknak és az elfelejtetteknek, az emberi erősza  
koskodás és természeti katasztrófa névtelen áldozatai
nak.

Az utolsó ítélet örömhír és a keresztény remény lé
nyegi kifejeződése. A jövőbeli utolsó ítélet már hat a je
lenben, hiszen „aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki 
azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem 
hitt az Isten egyszülött Fiában” (Jn 3,18). Tehát már most 
foganatosul az ítélet (elkülönítés) az emberek között jó 
vagy gonosz tetteik alapján: „Ez az ítélet: a világosság a 
világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, 
mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert 
mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s 
nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. 
Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra 
megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Isten-
ben vitt végbe” (Jn 3,1821). Ez az elkülönítés lesz nyilván
való. Az eljövendő ítélet már most, a jelenben meghív 
minket döntéshozatalra és elköteleződésre az első úr
jövetkor közénk jött Emberfia mellett, aki Isten Fia – is
tensége szerint és Szűz Mária Fia – embersége szerint.

Az áttekintett hitcikkelyben nekünk felkínált remény
teljes kitekintés a beteljesedésre élesíti jelenlátásunkat 
és edzi történelmi felelősségvállalásunkat korunkban. 
Az a jövő, amely Jézus Krisztussal megkezdődött, a 
Szentlélek műveként valósul meg, aki Jézus megváltá
sát jelenvalóvá teszi az egyházban, ahol részesedhe
tünk benne, és szolgálhatjuk általa mindazt, ami az 
emberiség javára válik. 

Krakomperger Zoltán
plébános
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A szeretet

A szeretet adást jelent, azt adhatjuk, amivel szaba
don rendelkezünk. Lemondás valami értékről, 
amivel örömet okozunk. Áldozatvállalás, mert 

ebből születik az élet. Segítés abban, ami tőlünk telik, 
és amire lehetőségünk van: például a szükséget szen
vedőn, hogy tudjon tovább menni vagy újat kezdeni. 
Nem csupán a feleslegünkből kell adni, amit nincs már 
hová tenni, hanem olyasmit adjunk, amivel a másik sze
mély valóban boldogul. A szeretet határtalan, leginkább 
az isteni szeretetre gondolva mondhatjuk ezt. Aki meg
vonja együttérzését a felebaráttól, az még nem érett 
személyiség a szeretőképesség tekintetében. A szere
tet törődést is jelent, abban kell segíteni embertársun
kat, amiben elakadt. Együttérzést is jelent, mert vállalni 
kell akkor is, ha nehéz elfogadni, elviselni, szelíden tűr
ni megjegyzéseit. Könnyű azokat elviselni, akikkel kap
csolatban nincs súrlódás. 

Isten szeretet, előbb szeretett minket. Ő akarta, 
hogy szülessünk, még ha sok negatívummal terheljük 
is a világot, de ad kegyelmet, hogy megtisztuljunk. 
A szeretet élet, mert ez a forrás és ez a csúcs, nélküle 
csak a semmi lehet. A szeretet mindent remél és eltűr, 
soha meg nem szűnik. A szeretet biztos támasz, hiszen 
közösség nélkül semmivé válunk. A szeretet megment, 
jelzi, merre menjünk, melyik út tökéletesít az örök élet
re. Befed minden rosszat, erőt ad az újjászületéshez és 
a tovább menéshez. Költői sóhaj: „Szeretném, ha sze

retnének” (Ady Endre). Egy másik felismerés: minél töb
bet adsz, annál gazdagabb maradsz. A szeretet szere  
tetet szül, de ha nem táplálják, fejlesztik, elszárad a lélek. 

A szeretet az öröm édestestvére. A szeretetet nem az 
észérvek irányítják, mert akkor is felvállalja a bűnöst, 
ha az nem érdemli meg. A Megváltót sem az észérvek 
hozták a földre, hanem az Atya szeretete. Ő mindent 
megtesz Fiával és a Szentlélekkel azért, hogy ne men
jen veszendőbe a teremtés műve. Ahol hiányzik az Isten 
szeretete, ott hiányzik a felebaráti szeretet is. „Nagyobb 
szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét 
adja barátaiért” (Jn 15,13). Az örök élet azért lehet bol
dogság, mert nincs hiányérzet, a szeretet pedig teljes 
és tökéletes. Itt a földön, aki még fél, az nem tökéletes 
a szeretetben (V.ö. 1 Jn 4,18). Szeretet nélkül nincs élet, 
mert általa lehetünk boldogok. Az Úr nem mondja: mél
tatlan vagy, ne is lássalak, ne gyere haza. Szeretnünk 
kell az embereket, mert testvérek vagyunk, egy az ere
detünk és egy a célunk. A szeretet legyen szabad és ne 
erőltetett, nem a látszat miatt kell adni, hanem a szük
ség miatt. Az isteni szeretet felemel magához, és az 
egyesülést hozza meg, az elveszíthetetlenséget, a bol
dogság és öröm teljességét. Akkor már a múlt nem 
nyugtalanít, nincs félelem, aggódás a jövő miatt. Ebben 
hiszek, és bízom, hogy beteljesedik. Ez az én szeretet 
himnuszom.

Orosz Lőrinc ny.plébános

Imaszándékok
– Laczkó Zsolt atya gyógyulásáért
– Gyergyói Csaba gyógyulásáért
– Ibolya sikeres operációjáért
– Nándor gyógyulásáért

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége továbbra is 
várja azokat az Istennek címzett kéré seket, ame lyekért má-
sok is imádkozhatnak. Az imaszándékokat a sekrestyében 
gyűjtjük, és az újság következő számában közzé tesszük.



4 Debreceni Katolikus Figyelő • 113. szám

ELMÉLKEDÉS

Szó és lakoma

K atolikus egyházunkban az Eucharisztia ünneplése 
alapjául egy meghatározott liturgikus struk túra 
szolgál. A tőlünk külön vált protestáns testvéreink 

úrvacsorás istentiszteletén is megtalálhatók kötelező 
szertartáselemek, noha ezek követése eltérést mutat 
az egyes gyülekezetekben.

A II. Vatikáni Zsinaton szentesített liturgikus megúju
lás következtében kellő mértékben hangsúlyt kapott, 
hogy a szentmise két részből áll: az ige és az Eucharisz
tia liturgiájából. Mindkét rész nagyon szorosan kapcso
lódik egymáshoz, kölcsönösen vonatkozik egymásra és 
egyetlen egész liturgikus cselekményt alkot. „A misén 
ugyanis mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asz-
tala van megterítve; innen kapnak tanítást és lelki 
táplálé kot a hívek.” A római misekönyv általános rendel
kezéseinek imént idézett 28. pontja elejét akarja venni 
annak a félreértelmezésnek, hogy az igeliturgia csupán 
(akár ki is hagyható) előszava, mellőzhető hozzáadása 
a tulajdonképpeni eucharisztikus cselekménynek. A szent  
mise szerkezeti felépítése egy igen jelentős újszövetsé
gi mintát követ.

A Szent Lukács evangéliumában olvasható Emmaus 
elbeszélésben együtt található mindkét elem: az ige és 
az eucharisztia liturgiája. Ebben a húsvéti beszámoló
ban a lakoma befejeződik egy visszatekintéssel a ko
rábban történtekre. Az emmauszi tanítványok kérdése: 

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és ki-
fejtette az Írásokat?” (Lk 24,32), Kleofáson és társain túl 
vonatkozik a Krisztushívők egész közösségére.

Mindenki meghívást kapott arra, hogy elmélkedjen 
a feltámadt Úr jelenlétéről a saját életében. A feltámadt 
Jézussal történt találkozásuk után a tanítványok visz
szapillantása nemcsak az eucharisztikus lakomára ösz
szpontosított, hanem az azt megelőző írásértelmezésre 
is. A kettőt: az igét és a lakomát összekapcsolták egy
mással.

Annak a mozzanatnak, hogy megnyílt a szemük a 
feltámadt Úr jelenlétének felismerésére az euchariszti
ában, megfelel az a tény, hogy Jézus feltárta előttük az 
Írások értelmét. Mindkettő: az Írás (igeliturgia) és a la
koma (eucharisztia liturgiája) a feltámadt Úr jelenlété
nek maradandó eseményei az egyház közösségében.

Az eucharisztikus lakoma előképei

Számos érv szól amellett, hogy az ősegyház eucharisz
tiaünneplése annak a lakomának az emlékezetéből 
fejlődött ki, amelyet Jézus tartott „azon az éjszakán, 

amelyen elárultatott” (1Kor 11,23). Szent Lukács – kap
csolódva Szent Pálhoz (1Kor 11,25k) – rögzítette evan
géliumában azt, hogy Jézus adta övéinek az oly döntő 
fontosságú megbízatást arra, hogy „ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre” (Lk 22, 19). Ezután bármikor és 
bárhol összegyülekezik a Krisztushívők közössége az 
eucharisztiára, az emlékezés valósággá válik. Az egy
ház már küldetése teljesítésének kezdetén a hét első 
napján, vasárnap, mindig egybegyűlt az Úr lakomájá
nak ünneplésére – Jézus kifejezett akaratát követve.

Nem világos az, milyen volt az ünneplés pontos me
nete az ősegyház idején. A korakeresztény eucharisztia 
részleteiben egységesen szabályozott formájának gya
korlata nem valószínűsíthető. Ennek ellenére találunk 
kapcsolódási irányvonalakat. Az eucharisztia megtar
tásának előképéül szolgálhatott a zsidó pászkalakoma, 
mivel Jézus tanítványai körében megtartott búcsú
vacsoráját széderlakomaként tartotta, ahogyan ezt 
Szent Márk evangélista kifejezetten tanúsítja (vö. 14,12kk).

Az Újszövetségben fellelhető utolsóvacsoraleírások
ban követett hagyományok egybehangzóan értesítenek 
arról, hogy Jézus a lakomán a kenyeret megáldotta, 
megtörte és tanítványainak adta, és bort is nyújtott ne
kik, miközben a kenyeret testének és a bort vérének ne
vezte. A döntő mozzanatok: áldó imádság, odaadás és 
részesítés.

A korakeresztény eucharisztikus lakoma megtartá
sának kialakulására hatással lehetett az ógörög lako
ma (symposion), főleg ami az igei és a beszédrész, ill. a 
kultikus lakoma egymásra következését illeti.

Az igei rész és az eucharisztia összetartozását ke
resztény kontextusban legelőször részletesen mutatja 
be Szent Jusztin (meghalt 165) vértanú I. Apológia c. 
művében. Tudósít egy meghatározott olvasmányrend 
szerinti igeliturgiáról, a hozzá fűzött magyarázatról, köz
benjáró imákról, békecsókról és magáról a lakomáról.

Robert Vorholt,  
az Újszövetség professzora  

Luzernben

(Megjelent:  
Christ in der Gegenwart,  

Nr. 23-24/2018; 
ford. K. Z.)
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Egészen szép vagy Mária
Énekekkel köszöntötték a Szűzanyát Debrecenben

M áriát dicsérő népénekek hangzottak el a rózsa
füzér hónapjában, 2018. október 20án, Debrecen
ben a Szent Annaszékesegyházban megrende

zett városi Máriaénekversenyen. A megmérettetésre a 
város különböző iskoláiból érkeztek versenyzők család
jaik, hitoktatóik kíséretében, jó hangulatú, vidám, 
ugyanakkor mély, imádságos délelőttöt szerezve a lel
kes közönségnek.

Az énekversenyt Dr. Krakomperger Zoltán plébános 
nyitotta meg, majd bemutatta a produkciókat szakér
tőként is értékelő zsűri tagjait: Dobi Lászlóné énekta
nárt, Vitézné Réczés Éva hitoktatót, énektanárt és Kozák 
Olimpiu, főiskolai hallgatót (Zeneművészeti Kar, DE).

A gyermekek római és görögkatolikus népénekeket 
énekeltek, amelyek között nehéz dallamú moldvai 
csángó Máriaénekek is elhangzottak. Dobi Lászlóné, a 
zsűri elnöke köszönetet mondott mindenkinek, hogy 
részt vettek a hagyományteremtő alkalmon, és éne
kükkel bekapcsolódtak annak értékébe, amely a to
vábbadást tűzi ki célul. A zenetanár azt is hozzátette, 
népénekeink úgy terjednek, mint a népdalok. Az egy

házi népénekkultúrát nem kell őrizni, mert nem rab, és 
nem kell ápolni, mert nem beteg, hanem tovább kell 
hagyományozni, átadni, hogy fennmaradjon.

Az énekverseny főszervezője Feketéné Nagy Mag
dolna hitoktató volt. A további képek megtekinthetőek 
a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye honlapján:
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2083-egeszen- 
szep-vagy-maria-enekekkel-koszontottek-a-szuzanyat- 
debrecenben 

A városi Mária-énekverseny helyezettjei:
I. kategóriában:

1. Szabó Csenge, 2. o (Szent Efrém Görögkatolikus 
Általános Iskola)

2. Gulyás Gergely, Szabó Botond (Svetits Általá
nos Iskola)

3. Both Mara, 2. o. (Svetits Általános Iskola)
II. Kategóriában:

1. Szabó Blanka, 4. o. (Svetits Általános Iskola)
2. Sárvári Rita, 4. o. (Kölcsey Ferenc Általános Iskola)
3. Hortobágyi Csenge, 4. o., és Kondor Zoltán, 3. o. 

(Svetits Általános Iskola)
III. Kategóriában:

1. Boros Márta, 6. o. (Svetits Általános Iskola)
2. Pete Borbála, 5. o. (Svetits Általános Iskola)
3. Both Panna, 7. o. (Svetits Általános Iskola)

Közönségdíjat kapott: 
Mester Dániel Ákos (Svetits Általános Iskola)

Kovács Ágnes
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Hadd legyen még inkább a miénk!
2. rész

Ezzel a címmel kezdtünk előző számunkban egy sorozatot, 
amelynek célkitűzése, ismerkedjünk meg a liturgián 
szokásos testtartások jelentésével és jelentőségével 
annak érdekében, hogy minél gyümölcsözőbben vehes-
sünk részt a szertartásokon. 50 éve halt meg Romano 
Guardini (1885–1968) katolikus vallásfilozófus és teológus. 
Örökmécs c. alapművének felhasználásával ismertetjük 
néhány liturgikus testtartás magyarázatát – csekély 
átdolgozásban. Ezt a művét 80 éve, 1938-ban vehette 
kézbe a magyar olvasóközönség.

Az állás
Az Istennek kijáró vallásos hódolat bizonyos meghatá
ro zott testtartást kíván. Isten olyan végtelenül nagy,  
mi pedig oly parányiak vagyunk, hogy e tudat külsőleg 
is megnyilvánul: megkicsinyít, térdre kényszerít ben
nünket.

A hódolatos lelkület azonban még másképpen is 
megmutatkozhat. Képzeld el, hogy ülsz, és pihensz 
vagy beszélgetsz valakivel. Most olyan személy jön, akit 
nagyon tisztelsz, és hozzád fordul. Ugye ilyen esetben 
rögtön fölkelnél, egyenes állásban hallgatnád meg  
szavait és válaszolnál neki? Mit jelent ez? Az állás 
mindenek előtt összeszedettséget jelent, mert ilyenkor 
az ülés kényelmes testtartásával szemben fegyelme
zett, feszes testtartást veszünk fel. Annyit is jelent, hogy 
figyelünk, mert az állásban van valami feszültség, éber
ség. És végül azt is jelenti, hogy készen állunk, mert aki 
áll, minden további nélkül útnak is indulhat. Haladékta
lanul végrehajthat egy megbízatást, hozzáfoghat vala
milyen munkához, mihelyt erre parancsot kap.

Az állás tehát az Isten iránti hódolat másik oldalát 
mutatja meg. A térdelésben kifejezésre jut az imádás, 
nyugodt kitartás, – itt pedig az éber, tevékeny lelkület. 
Ilyen tisztelet tölti el a készenlétben álló szolgát, a harc
rakész katonát. Az ilyen hódolatos tisztelet állást kíván.

Fölállunk, midőn fölhangzik a szentmisében az 
örömhír, az evangélium. Állnak a keresztszülők, amikor 
a gyermek helyett leteszik a keresztségi fogadást. Áll
nak a gyermekek is, midőn elsőáldozásuk alkalmával 
megújítják ezt a fogadást. Állnak a jegyesek, amikor az 
oltár előtt örök hűséget fogadnak egymásnak. És ál
lunk még sok más szertartásnál is.

Némelykor a magánimádságban is igen kifejező le
het az állás. Az első keresztények szívesen imádkoztak 
állva. Bizonyára ismered a katakombák Oranteképét: 

egyenes tartású alak, nemesen leomló ruhában, kitárt 
karokkal. Szabadon és fegyelmezetten áll, hallgatva az 
igét, és készen arra, hogy vidám lélekkel lásson a telje
sítéséhez.

Van úgy is, hogy nem megy a térdelés, az ember fe
szélyezve érzi magát általa. Ilyenkor jót tesz az állás: 
felszabadít. De csakis a helyes állás! Akkor, ha mindkét 
lábunkon állunk, és nem támaszkodunk. Egyenes tér
dekkel, nem pedig hanyagul, meghajlítva azokat. Ki kell 
húznunk magunkat, uralkodnunk kell önmagunkon. Ez
zel az imádság fegyelmezett, de ugyanakkor szabad is 
lesz, telve hódolattal és tettrekészséggel.

A térdelés
Mit tesz az ember, ha elragadja a gőg? Kihúzza magát, 
fölvágja a fejét, kifeszíti mellét és egész termetét. Min
den azt harsogja benne: „Több vagyok, mint te!” De ha 
valaki alázatos lelkű, kicsinynek érzi magát, lehajtja a 
fejét s összezsugorodik: „megalázza magát”. És pedig 
annál mélyebben, minél nagyobb az, aki előtt áll, s mi
nél kisebbnek tűnik fel ő önmaga előtt. 

De mikor érezzük világosabban, milyen kicsinyek va
gyunk, mint akkor, ha az Isten előtt állunk? A hatalmas 
Isten, aki épp úgy volt tegnap, mint ma, és épp úgy lesz 
száz meg ezer év múlva is! Aki betölti ezt a szobát és az 
egész várost, a földkerekséget és a mérhetetlen csilla
gos eget. S mindez csak annyi előtte, mint egy porszem. 
A szent Isten, a tiszta, igazságos és végtelenül fönsé
ges… Milyen nagy is Ő… és milyen kicsiny vagyok én! 
Olyan kicsiny, hogy egyáltalán nem is hasonlíthatom 
magamat Őhozzá, olyan kicsiny, hogy semmi sem va
gyok Őelőtte. Ha az ember ezt jól meggondolja, egé
szen természetesnek érzi, hogy nem állhat meg büszkén 
Őelőtte. Az ember „megalázkodik”, szeretné alacso
nyabbá tenni termetét, hogy ne álljon ott olyan kihí
vóan, – és íme, máris föláldozta magasságának felét: 
letérdelt. S ha ez még nem volna elég a lelkének, meg is 
hajolhat hozzá. És ez a meghajolt alak azt mondja: „Te 
vagy a végtelen Isten, én pedig a semmi.” 

Ha térdet hajtasz, légy rajta, hogy ne legyen az elsie
tett, üres mozdulat. Önts lelket belé! A térdhajtásnak 
lelke pedig az, hogy a szív mélységes tisztelettel belső
leg is meghajol Isten előtt. Ha a templomba jössz, vagy 
onnét távozol, vagy ha elhaladsz az oltár előtt, hajtsd 
meg térdedet szép nyugodtan egészen a földig, s vidd 
bele ebbe a térdhajtásba egész lelkedet, mely így szól
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jon: „Én véghetetlen Istenem!” Ez azután alázat, ez igaz
ság, és mindannyiszor jót fog tenni lelkednek.

A mellverés
Megkezdődött a szentmise. A pap ott áll az oltár lépcső
je előtt. A hívők, vagy az ő nevükben a ministránsok 
imádkozzák: „Gyónom a mindenható Istennek…, hogy 
sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, csele
kedettel: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem…” 
És valahányszor kimondják e szót: „vétkem”, mellüket 
verik. Mit jelent a mellverés?

Éljük csak bele egyszer magunkat! De ehhez elen
gedhetetlen, hogy a mellverést helyesen végezzük. 
Nemcsak ujjunk hegyével kell megérintenünk, hanem 
zárt ököllel kell vernünk mellünket. Talán láttad már 
képen Szent Jeromost, amint a pusztában térdel és ke
zében kővel megrendülten veri a mellét. Ez azután igazi 
mellverés és nem csak afféle finomkodó mozdulat.  
A mellverésnek belső világunk kapuja ellen kell irányul
nia, és meg kell remegtetnie a lelket.

Több életet kell vinnünk ebbe a belső világba, meg 
kell töltenünk azt világossággal, erővel, kemény tenni
akarással. Hogy fest ezzel szemben a valóság? Sok ko
moly követelmény áll előttünk: kötelességek, szükség 
letek, döntő elhatározásra való felszólítások, azonban 
alig akad közöttük olyan, amely megmozgatná belső vi
lágunkat. Mennyi bűnterhet vettünk magunkra, de íme, 
nem aggódunk miattuk. ,,Az élet közepette halál vesz 
körül bennünket,” de mi nem gondolunk rá. Ekkor fel
hangzik Isten szava: „Ember, ébredj! Nézz körül! Szállj 

magadba! Térj meg! Tarts bűnbánatot!” Ez a felszólítás 
a mellverésben ölt testet. Ennek egészen át kell téged 
hatnia, fel kell ráznia belső világodat, hogy felébredjen, 
látni kezdjen és Istenhez térjen.

De ha aztán egyszer az ember magába száll, világos
sá válik előtte, hogy mennyire elpocsékolta az értékes 
életet, mily sokszor áthágta Isten törvényeit, mennyire 
elhanyagolta kötelességeit „az ő vétke, az ő vétke, az ő 
igen nagy vétke” által. Ez a vétek körülfogja, és nincs 
más kiút, mint az, hogy elismerje fönntartás nélkül: 

„Vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel a szent 
Isten és a szentek közössége ellen.” A lélek ekkor Isten 
pártjára áll és állást foglal mellette önmaga ellen. Úgy 
gondolkozik most önmagáról, mint ahogy Isten nézi őt. 
Haragszik önmagára bűnei miatt és mellét verve bün
teti magát.

A mellverés tehát annyit jelent: Az ember felébreszti 
önmagát. Felrázza belső világát, hogy meghallja Isten 
hívását. Isten oldalára áll és megbünteti önmagát. 
Vagyis magábaszállás, bánat, megtérés. 

Ezért veri a mellét a pap és a nép, amikor bűnvallo
mást tesznek; ezt teszik akkor is, amidőn a pap az áldo
zás előtt az Úr testét mutatja föl és mondja: „Uram, 
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.” Hasonlókép
pen a litániában, amidőn bűnösnek valljuk magunkat: 

„Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!”
Az idők folyamán a mellverés sokat vesztett eredeti 

értelméből. A hívők most már sok helyütt úrfelmuta
táskor is verik a mellüket, sőt az Úrangyala közben is, 
midőn azt mondják: És az Ige testté lőn. Az eredeti je
lentés itt már szétfoszlott, és a mellverés általánosság
ban csak a tisztelet és az alázatosság kifejezője akar 
lenni. De nekünk meg kell őriznünk az eredeti nyers ko
molyságot is: hogy Isten szólítja vele magábatérésre a 
lelket, és a bánatos lélek bünteti vele önmagát.

Romano Guardini

Következő számunk 2019. március 6-án, Hamvazószerdán 
jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt cikkeket 2019. 
február 10. vasárnapig küldjék el az impresszumban meg adott 
e-mail címek egyikére, vagy személyesen adják le a plébá-
nián. A mellékelt képeket mindig külön fájlban kérjük, nem a 
szövegbe beágyazva!

La
pz

ár
ta

!
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„S ez lesz nektek a jel”
„Találtok kisdedet”, kis ártatlant. Igazán ártatlant bűn és 
hiba nélkül. Csak róla igaz, hogy „ilyeneké a mennyek 
országa". Az ártatlanság tekintete e szempárból villan ki! 

Nekem is újjá kell születnem, s Istenfia leszek lelki 
tisztaság által. Oh, gyermek, hogy tiszta lelkű legyek, 
hogy a bűnt szívből bánjam s gyónjam, hogy a te gyer
mekséged lelkébe öltözködjek, arra kérlek.

„Pólyákba takarva”; keveset igényel a világból. Pedig ő 
teremtette a világot, de mint lelke remekét, nem mint 
szellemének megölőjét.

Csak annyit a világból, amennyi szebbé, erősebbé 
tesz, amennyi fejleszt; ami pedig sorvaszt, szárít és per
zsel, abból minél kevesebbet. A kultúra s a modern élet 

e kérdést nem érti; sokat akar élni, mint a légy, mely 
légyvesztőre száll. Én akarok élni, azért erős, mértéket 
s fegyelmet tartó életet nevelek magamban.

„Jászolba fektetve”; maga számára az alacsonyt s igény
telent választotta, mint tiszta, estalkonyú eget, mely
ből leemelkedjék finom rajza az igazán nemes emberi 
életnek. A világ pedig szereti a mámoros, homályos, ne
héz atmoszférát; nem akar öntudatra ébredni, csúnya 
képet látna.

Jézusom, én lehajtom fejemet barlangod nyirkos kö
vére; oszlasd szét az igézetet, törüld le szememről a 
káprázatot; látok magamban sok nyomorúságot, de az 
új ember képe, a te képed is ragyog felém s biztat, hogy 
magamra öltsem vonásait. Prohászka Ottokár  

(Elmélkedések az Evangéliumról)

Nyári gazdagság…

M i lehetne nagyobb érték, mint 
ahogyan Jézus maga mondja: 

„testvéreinkért tenni minden 
idő ben, minden helyzetben”, és aho
gyan Máté apostol is lejegyezte: „Sze
resd felebarátodat, mint saját magadat, 
e két parancson nyugszik az egész tör
vény és a próféták” (Mt 22, 3440). Ezt 
az evangéliumi utat követik, és ennek 
a parancsnak tesznek eleget a Szent 
Benedek Leányai Társaság Nővérei.

„A bencés lélek viharokkal dacoló kö-
veit szeretnénk lerakni az Alföld futó-
homokjában.” Ez a gondolat indította 
útjára Berecz Erzsébet celldömölki ta
nítónőt és Kühár Flóris bencés szerzetest, akik a szerzet 
alapkövét tették le az 1920as években. Berecz Erzsé
bet írja az alföldi misszióra készülődve: „Indulás előtt 
Pannonhalmára okvetlen elmegyek. Szeretném, ha az a 
kövekben élő lélek mélyen átjárná egész lényemet, így 
csodás erejével az Alföld futóhomokján is megkövesedett 
hitet teremt hetnék.”

Az elszórtan, tanyákon élő emberek között óriási lel
ki, szellemi és fizikai ínség várta. Sejtette ezt. Tudta, 
hogy sokáig nélkülöznie kell a szentáldozás kegyelmét, 
de a csillag hívta, s érezte, hogy mennie kell. Útra kelt – 
mint mondotta –, hogy elhagyja az Istent, az Istenért. 
A tiszaugi földbirtokos Steer házaspár fogadta kasté
lyába, akiknek szívügyük volt a birtokaikon élő egysze
rű nép testi, lelki felkarolása. Bözsike – ahogy akkoriban 

a legtöbben szólították – innen hamar 
felmérte a missziós terület szükség
leteit, nagyságát, és érezte, hogy mun
katársak kellenek.

Régi vágy találkozott ekkor azzal az 
égető szükséggel, miszerint életre kel
lene kelteni Magyarországon a bencés 
szerzetesség török időben kiveszett női 
ágát. E kettő metszéspontjában merült 
fel a közös élet, majd a szerzetalapítás 
gondolata. Berecz Erzsébet bencés 
obláta volt, – szerzetesi nevén Skolasz
tika testvér, azonban a hagyományos 
oblátaállapotnál valami többre, szoro  
sabb Krisztuskövetésre gondolt. Kü

hár Flóris elkészítette a közösség szabályzatát, a Steer 
család pedig az újfalusi tanyák között földet adományo
zott, rajta egy megüresedett ispánlakással. Itt indult el 
1927. augusztus 1jén a közösség élete egy lelkigyakor
lattal, amelynek mottója ez volt: „Benedictus Deus, qui 
ducit” – „Áldott az Isten, aki vezérel minket”.

Csodálatos munkát végeztek, több generációt taní
tottak egyszerre írni, olvasni, a betűvetés tudományát 
elsajátítani. A hitéletet szem előtt tartva összefogták a 
szétszórt, gyakran egyedül élő embereket. Az ott élők 
szívták magukba az újat, a tanulás és a hitélet gazdag
ságát. Igazi közösséget formáltak, ahol nemcsak az egész
séges, hanem a beteg testeketlelkeket is ellátták.

A missziók vezetésére bencés atyákat hívtak meg. 
A közösségi munka, a teljes erőt igénybe vevő feladat 

KRÓNIK A
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Először a pásztorok

M ilyen istenien jó vagy, Istenem! Ha először a 
gazdagokat hívtad volna magadho', akkor nem 
bátorkodtak volna a szegények közeledni hoz

zád. Azt gondolták volna, hogy szegénységük miatt tá
volságot kell venniük, csak messziről néztek volna rád 
és átengedtek volna a gazdagoknak. Azáltal azonban, 
hogy a pásztorokat elsőkként hívtad a jászolhoz, min
den embert hívtál: a szegényeket, mert ezáltal minden 
időkre tisztáztad nekik, hogy ők az először meghívot
tak és előnyben részesítettek; a gazdagokat, mert egy
részt ők nem szegyellősek, és másrészt, mert csak tőlük 
függ, hogy éppoly szegények legyenek, mint a pászto
rok: egy percben, ha akarják. Ha arra vágyakoznak, 

hogy hozzád hasonlók legyenek; ha félnek attól, hogy 
gazdagságuk őket távol tartja tőled, akkor teljesen sze
gények lehetnek.

Milyen jó vagy, Istenem! Megtaláltad annak a helyes 
módját, hogy egy csapásra minden gyermekedet hívd 
kivétel nélkül! És milyen balzsamod van az idők végezetéig 
a szegények, a kicsik szívére, akik a világban megvetettek, 
azáltal, hogy születésed óta megmutatod nekik, hogy ők  
a te előnyben részesítettjeid, kedvenceid, az elsőként meg - 
hívottak, akik mindig megmaradnak a közeledbe meg-
hívottaknak, mivel Te jászolodtól kezdve és egész életedben 
egy akartál lenni közülük.

Charles de Foucauld

KRÓNIK A

Skolasztika nővér egészségét felemésztette, s fiatalon, 
mindössze 34 évesen hunyt el 1932ben. Hamvait ké
sőbb az 1943ban felszentelt Zárdatemplom kriptájá
ban helyezték örök nyugalomba.

A háború alatt a Zárdatemplom és az épületek sú
lyosan megsérültek, de megmaradt lakói folytatták ki
tartó hitbéli munkájukat. A nővérek sokoldalú tanító  
és gyógyító munkát végeztek. Óvodát, egye sületeket 
szerveztek, s a hiányban lévő lelkipásztorok munkáját 
igyekeztek segíteni, vagy pótolni.

A kommunizmus alatt megvonták működési enge
délyüket, mintegy ötven nővér Pannonhalmán kapott 
civil munkakört. Voltak, akik más plébániá kon, egyház
községekben igyekeztek szolgálatba állni. Az újfalusi 
ház azonban sohasem volt elhagyatott, mindig volt 
friss virág Skolasztika nővér sírjánál. Az illegalitás évei
ben is a titokban belépők ébren tartották a jövő remé
nyét. Hajós Ida Placida testvér vezette őket rendíthe 
tetlen elszántsággal.

Azután, ahogyan Ágota nővér mondotta (ő vezetett 
és irányított minket a Zárdatemplomban és a Szere
tetotthonban), elérkezett a tavasz, és a megmaradt 
maroknyi csapattal 1989 után visszatértek a gyökerek
hez, az alapítás helyére, Tiszaújfaluba (Tiszaalpár).

A tönkrement templom és zárdaépületek helyreho
zatala mellett szükség volt új zárdaépületek létrehozá
sára, új kolostor megépítésére. 1995re el is készült – a 

„hegyre” épült, mert jelentőségét az Alföld síkján sem 
lehet elrejteni…

„Ha nagyon tudjuk majd a jó Istent, szent hivatásunkat 
és egymást szeretni, már a földön élvezhetjük az örök 
béke és öröm hazájának, boldogságának előízét.”

A bencés nővérek munkája, lelkesedése és életük 
példamutatása sok hívőt vonzott. Ágnes perjelnő el
mondása szerint – aki szintén megtisztelt minket ott
jártunkkor – a vasárnapi miséken minden alkalommal 
teltházas a templom. Pan nonhalmáról és Kalo csáról  
érkeznek atyák, akik a hitélet vezetői, s osztják meg Is
ten hitében megalapozott gondolataikat homíliáikban. 
A szeptemberi igehirdető dr. Korzensz ky Richárd OSB 
perjel atya volt Tihanyból.

A nővérek munkatársaik segítségével rendben tart
ják a házat, a kertet, a templomot, ápolják idős, beteg 
rendtársaikat. Részt vesznek az iskolai,  óvodai oktató 
nevelő munkában, lelki leg gondozzák a kolostor mö
götti Pax Otthon idős lakóit. (Tiszaalpár, Istvánújfalu)

„Szent Benedek Regulájának tanácsai ma egyre aktuá-
lisabbá válnak: Krisztus szeretetének elsőbbsége, a sta-
bilitás, a közösség megtartó ereje, a bölcs mérséklet 
képes ma is választ adni mindenkinek. Jézus Krisztus a 
mai világ emberének is személyes Megváltója, és az élet 
szolgálatát vállaló családok és közösségek összetartó  
ereje.” …Szeresd felebarátodat, mint Tenmagadat…

Ezúton mondok köszönetet Ágnes OSB perjelnőnek 
és Ágota Nővérnek, akik lehetővé tették a Zárdatemp
lom és kolostor megtekintését. Az írásomban fellelhető 
idézetek a Bencés Nővérek az Alföldön Szent Benedek  
Leányai kiadványból valók.

A helyiségek nevei az idők folyamán változtak, mint 
az a cikkben olvasható, de ezek mind ugyanazt a tele
pülést jelölik.

v. Reviczky Éva
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Száz éve született Mándoki Ernő piarista pap-tanár
Sokan ismerték őt Debrecenben, akik 
az elmúlt ötven évben nagy szere-
tettel emlegették, és a hétköznapok 
szentjének tartották.

1919. január 4én született Arad me
gyében a vallásos Metzger család 
hatodik, legkisebb gyermekeként. 
1945 nyarán változtatta nevét Mán
dokira. 1944 januárjától az 1948as 
államosításig tanított Debrecenben, 
a Piarista Gimnáziumban latinné
metének szakos tanárként. A diá
kok körében nagy megbecsülésnek 
örvendett főként szerénysége, köz
vetlensége és józansága miatt. 1948 februárjában az 
országos kórusversenyen, Nyíregyházán ezüst serleget 
nyert 220 tagú diákkórusával. „Következetes magatar-
tásával és szakmai munkájával úgy belénk verte az adott 
szólam ismeretét, hogy még ma is tudom énekelni eze-
ket.” (tanítványa, Csernus István)

1948tól 1970ben bekövetkezett haláláig a debrece
ni Szent István Plébánián volt segédlelkész. Mivel bör
tönviselt ember volt, élete végéig megbélyegzettként 
viszonyultak hozzá még a paptársai is, főleg a békepa
pok. A szintén megbélyegzett Verdung József P. Gellért 
ferences atyával volt jó barátságban. Ekkor ehhez a plé
bániához 20 kmes körzetben kiterjedt tanyavilág pasz
torációja tartozott. Hóban, fagyban is kerékpárral járt 
ki a tanyákra misézni és hittant tanítani. 1957ben a ta
nyai és a plébániai elsőáldozók száma 200on felül volt, 
1958ban pedig 114en bérmálkoztak. A tanyai paszto
ráció az ő halálával nagyon megcsappant és rövidesen 
teljesen megszűnt. Lelkipásztori munkája és az állandó 
tanyákra járás, az énekkar vezetése mellett minden fizi
kai munkát elvégzett a plébánián és a templom körül: 
kapált, fákat vágott ki a templomkertben, parkosított, 
havat lapátolt még a templomtetőről is, hogy be ne áz
zon a templom. Valaki így fogalmazott: „Inas volt ő ott, 
nem káplán.” Emellett nagyon sok emberrel és család
dal tartott személyes baráti kapcsolatot. „Önzetlen, 
egyszerű, csendes ember volt, sosem zúgolódott. Zúgoló-
dás helyett mosolyogva tűrt mindent.” (Lakatos Ferenc 
[Ferike] sekrestyés) „Krisztus sem követelt magának kü-
lönleges eljárást, amikor szenvedett. Így én sem kíván-
hatok a magam számára különleges bánásmódot” 

– mondta. Paptestvéreivel jó kapcso
latban volt. „Az ütközéseket mindig 
leszerelte a mosolya.” (Orth Vilmos) 
Temetésén dr. Virág János, a plébá
nosa mondta: „Aki csak ismert, cso-
dált téged. Hogy szeretted paptestvé - 
reidet! Én még ajkadról senkire egy 
megszóló szót nem hallottam. De azt 
igen, hogy védted, ha távollétében 
valakit bántottak.”

A Szent István templomban a hí
vekkel együtt reggelente a fél 7es 
mise előtt zsolozsmát imádkoztak. 
Debrecenben a katolikusok közül 
sokakat ő látott el komoly és vallá

sos irodalommal, mert az '50es években egyáltalán 
nem jelenhettek meg ilyen könyvek. Abban az időben, 
amikor még papi civilben is alig jártak a papok, ő min
dig piarista reverendában járt kerékpáron a városban 
és a tanyákon jó és rossz időben, munka és kápolnaépí
tés közben is. Tanúságtétel volt ez s egyben jel is, amire 
az egyház azóta is újból és újból felhívja a figyelmet.

Etele Ágoston rendtársa és káplántársa szerint élete 
végéig minden csüggedésében két dologra emlékezett 
szívesen, ami vigasszal töltötte el: a Wolaffkatelep és a 
tanyák. 1956/57ben saját erőből, rokonai, barátai se
gítségével építette át kápolnává a Debrecen Wolaffka 
telepi, egyszerű családi házból kialakított misézőhe
lyet. Ezt a kápolnát – megelőzve a II. Vatikáni Zsinat 
ökumenikus szellemét – 1951 óta testvéries szellemben 
együtt használták katolikusok és reformátusok. Ezért a 
homokkerti református lelkipásztor is gyűjtött hívei kö
rében az építkezéshez. Tervezzük, hogy a kápolna falán 
egy emléktáblán megörökítjük nevét az utókor számá
ra. A II. Vatikáni Zsinat szellemében élt és prédikált már 
a zsinat előtt is. Nem volt szónok, inkább hangosan  
elmélkedett, röviden. Egy gondolat a prédikációiból: 

„A mostani egyház problémáit csak az imádkozó család 
tudja megoldani. Sok alázat kell a mai korban a hitvalló 
magatartáshoz.” Erre az alázatra adott ő példát élete 
minden mozzanatával a ma emberének is: papnak, 
szerzetesnek és világi hívőnek egyaránt.

Meg kell emlékeznünk egyházzenei jelentőségéről is. 
A karvezetésben és zenében szaktekintélynek számí
tott Debrecenben. Kiváló hegedűs volt, többször kisegí
tette a Debreceni Filharmonikus Zenekart. Két énekkart 
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vezetett: a Szent Anna templom Szent László kórusát 
és a Szent István templom Boldogasszony kórusát. Ez 
utóbbi volt a kis kórus. Időnként egyesítette a két kó
rust. Amatőr kórustagokkal csodákat művelt: magas 
színvonalra hozta az egyszerű emberek előadását, li
turgiára tanította, és életüket meghatározó élmények
kel ajándékozta meg.

Az egyházzenei áhítatok alkalmával ő szöveg és ze
nei magyarázataival együtt hangzottak el a művek. 
Roppant nagy jelentősége volt ennek az énekkarnak és 
ezeknek az egyházzenei áhítatoknak abban a korban, 
ugyanis állami koncerteken nem volt szabad egyházi 
műveket előadni. Így Debrecenben az 50es és 60as 
években egyedül a Szent Anna templomban lehetett 
egyházzenei oratórikus műveket hallani. Személyes jó 
barátságban volt az ország legjobb zenészeivel: Pong
rácz Zoltánnal, Gergely Ferenccel, Margittai Sándorral, 
Virág Endrével, Melis Györggyel, Jándányi Pállal, Han
kiss Ilonával, Mátyás Máriával, Ferencsik Jánossal, Réti 
Józseffel.

A kórus miatt is sokszor meghurcolták a rendőrsé
gen és az Állami Egyházügyi Hivatalban, de ő sohasem 
beszélt ezekről.

Ezekben az években az egyházi zeneművek nyom
dai kiadásáról szó sem lehetett. Mándoki atya testvérei 
és barátai révén szerzett egyegy példányt a művekből, 
és ezt éjjelnappal kézzel másolták a kórustagok. Így 
emberfeletti munkával óriási értékű hatalmas kottatá
rat gyűjtött össze, melynek nagy része, sajnos, elve
szett azóta. Sokat fáradozott azon is, hogy az énekkart 
közösséggé formálja. Az ő nagy szelídsége és hősies 
embersége tartotta össze a kórust. Nagyon jól tudta, 
hogy a közösségi élethez hozzátartoznak a kirándulá
sok is, bár ezek a gyülekezési tilalom miatt azokban az 
években még veszélyesebbek voltak, mint a konkrét 
énekkari munka, ő mégis vállalta a kockázatokat. Az 
énekkari tagok közül toborzott egy elszánt, lelkes kis 
csapatot, s kimentek kerékpárral a tanyákra virágva
sárnap passiót énekelni, vagy elsőáldozásokra, hogy 
szebbé tegyék az ünnepet, és a tanyasi emberek is ré
szesüljenek ilyen zenei élményekben. Kovács Béla em
lítette, hogy volt olyan virágvasárnap, amikor 9 helyen 
énekelte vele a passiót.

„Ritkán nevetett, mégis mindig derűsnek ismertem. 
Ritkán mosolygott, mégis áradt belőle a szelídség. Ez 
adta az erejét, amivel hatni tudott mindenkire.” (dr. Lud
mány Konrád Emil segédkarnagy)

A túlfeszített munka hamar felőrölte egészségét. 
Gyermekkorában a homlokán egy ótvart túladagolt su

gárral kezeltek. Ezért 1967ben Budapesten koponya
csonttumorral megoperálták. Három év múlva újabb 
műtétre került sor, de ebből már nem épült fel. 1970. 
november 21én az Úr magához szólította sokat szenve
dett szolgáját. „A betegágyon mondtad életed legmeg-
ragadóbb prédikációját. Megmutattad, hogy szenvedve 
is, a szörnyű kereszt súlya alatt hogyan kell a Golgotán is 
eggyé lenni Krisztussal.” (dr. Virág János a temetésén) 
Kovács László (most Dr. Kisházi Kovács László) atya volt 
az utóda a debreceni Szent István Plébánián. Betegsé
ge idején még néhány évig együtt szolgáltak. „Az a 
Mándoki Ernő, aki 20 éves lelkipásztori szolgálata alatt 
kicsinységében volt nagy, élete végén szenvedésével is 
naggyá lett” – mondta. Debrecenben Wolaffka Nándor 
óta papot úgy nem sirattak, mint őt. A nép közhangula
ta általánosan úgy tartja: szentség hírében élt és halt 
meg. Akik együtt dolgoztak vele, mindannyian vallják, 
hogy életüket meghatározó személy volt.

100. születésnapján, 2019. január 4én (pénteken) a 
székesegyházban a 18 órai szentmisén emlékezünk 
meg róla. Szentmise után a 7es terembe hívjuk mind
azokat, akik személyesen vagy szüleik elbeszéléséből 
ismerték, hogy közösen elevenítsük fel és osszuk meg 
emlékeinket. Ekkor lehet megtekinteni azokat a fényké
peket, amelyeket őrzünk róla, és kérjük is, ha van vala
milyen tárgyi emlékük, fényképük, hozzák el, hogy 
emlékét és hagyatékát továbbra is megőrizhessük – át
adván az utókornak.

A Szent István templomban pedig január 6án, va
sárnap a fél 10es szentmisén emlékezünk meg róla.

A Géczy család nevében Géczy M. Erzsébet

Források
Kegyeletes életrajzok 1970-71 Piarista Archívum Budapest
A Magyar Kegyestanítórend debreceni Kalazanczi Szent József Gimná-

ziumának évkönyvei, 1944-1948.
Mándoki Ernő rövid életútja – Szerk. Géczy M. Erzsébet, 1991. Alföldi  

Nyomda
Pedagógusok arcképcsarnoka (Főszerk.: Ungvári János) Debrecen, 

Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület, 2004., 147.p.
dr. Kovács László (Mándoki utódja a Szent István Plébánián): Debrecen 

ferences plébániái a XX. sz.-ban – szakszemináriumi értekezés 
1971-72.

A Debreceni Szent István Plébánia Historia Domus
Etele Ágoston (piarista káplántársa) hiányos visszaemlékezései 

– kézirat
Csányi László (osztálytársa, piarista barátja) megemlékezése Mándoki 

halálakor – kézirat
A Kalazantinum kispapjainak búcsúztatója Mándoki szentelése előtt 

– kézirat
Dr. Szénásy József gyermekideggyógyász c. egyetemi tanár (gimnáziu-

mi évfolyamtársa) visszaemlékezése 2000. – kézirat
A volt énekkari tagoknak, tanítványainak és ismerőseinek visszaem-

lékezései
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Az Otthonlakók, akik otthonra találtak a debreceni  
Jézus Szíve templomban…

Ö römteli ünnepre készültünk szeptember 30án, 
vasárnap. Éva testvér közvetítésével látogató
kat kaptunk a mikepércsi Idősek Otthonából. 

Tizenegy testvér jött el Szentírás vasárnapján délelőtt 
templomunkba. A kisbusz, ami elhozta őket, valamivel 
8. óra után gördült a templomunk elé. Időbe telt, amíg 
bejutottak, hiszen nehéz járású idős emberekről van 
szó. Van, akinek a járókeret adott biztonságot. Miután 
mindenki elhelyezkedett, megismerkedtek a templom 
történetével. Közben megérkeztek a hívek, és elkezdő
dött a Rózsafüzér imádság. Pontosan 9 órakor, mint 
mindig, kezdődött a szentmise.

Jó volt látni azt a figyelmet, amit nehéz körülmé
nyeik ellenére tanúsítottak. Az arc mindent elárul. Volt 
közülük, aki áldozni is kijött, elvégezte a szentgyónást 
mise előtt. S volt, akihez oda kellett menni, hogy az  
Oltáriszentséget magához vegye. 

Több hete készültünk eme látogatásra, így a felkérő 
szóra tizennyolc asszony vállalt házi süteménykészítést 
és az üdítők beszerzését. Közösségi hely hiányában 
minden ilyen rendezvényt a templomban tartunk – 
még főtisztelendő nyugalmazott Bosák Nándor püspök 
atya engedélyével. Szépen megterített fehérabroszos 
asztalra kerültek a szebbnél szebb, és láthatóan finom 
süteményféleségek. Természetesen a teljes templomi 
közösség együtt fogyasztotta a szerény, de gazdagra si
keredett agapét. Közben meg lehetett tekinteni az Ott
hon lakóinak munkáiból készített kiállítást. Remegő, 
idős kezek munkái. 

Azután Nyírmártonfalvára, a Reviczky Ligetbe utaz
tunk. Az ottani segítő Szűzanya szobornál rövid imát 
tartottunk. Sokaknak ismerős volt a táj, de többeknek 
nem, mert nem idevalósiak. S amióta bekerültek az 
Otthonba, „elfoglalt” családtagjaik nem, vagy csak na
gyon ritkán látogatják őket, és kirándulás idő hiányá
ban sajnos nem vagy csak elhalványuló emlékként 
szerepel. Elgondolkodhatunk azon, hogy a világ nem 
csak csillogás. Eljön az ősz, a tél is… mindannyiunknak. 

Visszafelé az úton nótás kedvű utasaink már dalra is 
fakadtak. Előjöttek a szép idők emlékeiből származó, 
nem feledett nóták. A vámospércsi Kiss Virág cukrász
dában még rövid időre megálltunk fagyi és kávészüne
tet tartva. 

Kora délután érkeztünk vissza a Szeretet otthon ba. 
Már nem úgy, ahogyan elindultunk. Jó hangulatban, 
kedves ismerősként, és ami a legfontosabb, hittel, sze
retettel feltöltődve. Köszönetet mondok mindenkinek, 
aki ebben a szép programban részt vett szervezőként, 
hozzáállással s biztató szavaival, és annak a kiváló kö
zösségnek, amelynek tagjai munkájuk által szeretetből 
jelesre vizsgáztak. Az Úr Jézus biztat bennünket hason
ló tettekre: „Bizony mondom nektek: amikor megtetté-
tek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem 
tettétek” (Mt 25,40).

Szegedi Kálmán plébános
Jézus Szíve templom, Debrecen

Bemutatkozik egyházközségünk diakónusa

D ebrecenben születtem 1993. november 22én. 
Még egészen kicsi voltam, amikor édesapám el
hunyt, és Nyíregyházára költöztünk. Ott nőttem 

fel, és ott kezdtem el ministrálni már óvodás koromban 
a társszékesegyházban. Papi hivatásomat azonban 
csak később, általános iskolai éveim vége felé ismer
tem fel.

Hivatásom kibontakozásában nagyon sokat segített 
középiskolám, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gim
názium, ahol 2008 és 2013 között végeztem tanulmá
nyaimat. Az ottani közösségi élet, mint a smirgli csiszolt 

engem. Középiskolai éveim alatt a kollégium sekres
tyéseként és asszisztenciamagiszterként szolgáltam, 
illetve igyekeztem aktívan részt venni a diákön kor
mány zat munkájában és a gimnáziumomban évente 
megrendezett Fiatalok a Világ Életéért Találkozó szer
vezésében. Ezek a szolgálatok nemcsak a liturgikus is
mereteim, szervezőképességeim, hanem az Istennel 
való kapcsolatom elmélyítésére is ösztönöztek. Mind
ezek mellett lelkiatyáim is segítettek, vezetettek. 

Végzős koromban egy nagyböjtben átimádkozott hi
vatástisztázó lelkigyakorlatnak köszönhetően tudtam 
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Erzsébet nővér válaszol…
3. rész

Nem a ruha teszi az embert, ennek ellenére sokat 
elárulhat a viselőjéről. A divat világa változatos színeket 
és anyagokat kínál a követői számára. A szerzetesek 
öltözete ennél jóval egyszerűbb. Mi lehet az oka, hogy 
mégis észrevesszük őket az utcán, villamoson vagy a 
bevásárlóközpontokban? Erzsébet nővér a szerzetesi 
öltözködés üzenetéről és változásairól is mesélt.

Hogyan öltözködtek a szerzetesek régen, és napjainkban?

A II. Vatikáni Zsinat az öltözet terén is alapvető változást 
hozott a szerzetesek életébe. A Zsinat kifejezte: másod
lagos, hogy milyen ruhában vagyunk, ha az méltó Isten
hez. A legfontosabb az emberek szolgálata az Úristen 
iránti szeretetből, valamint a Jézus Krisztushoz fűződő 
személyes kapcsolatunk. A szerzetesi öltözet alkalmaz
kodjon a kor követelményeihez, és főleg egyszerűsöd
jön. Erre azért volt szükség, mert hosszú időn át a 
barokk kor túldíszített és bonyolult formája jellemezte 
a szerzetesnők ruháját is.

A Svetits gimnáziumban 1965ben, amikor én érett
ségiztem az a formaruha volt használatban, amelyikkel 
Terézia anya az 1800as évek közepén megalapította a 
rendet. Az érettségim után a nővérek ennek az öltözet
nek az első változatát kezdték viselni. Öt év múlva én 
már a második variációba öltöztem be, és abban taní
tottam öt évig. Majd újabb változások következtek: rö
vid fátyol rövidebb ruhával, majd a fátyol viselete csak 
ünnepi alkalmakkor. Egy szó, mint száz: több lépésen 

keresztül jutottunk el a mai, egyszerű öltözetünkhöz. 
A jelvényünkkel kifejezzük rendi hovatartozásunkat, és 
néha karikagyűrűt is viselünk, nehogy azt gondolják az 
emberek, hogy „szabadok” vagyunk. Ilyen módon is al
kalmazkodunk a korhoz, mivel a szimbólumok üzenete 
ma már más lehet, mint régen. Valamikor elképzelhe
tetlen lett volna, hogy egy apáca karikagyűrűt használ
jon, mert az mást jelentett.

Az idők során a ruhaviselet mellett jelentős változás 
következett be a szerzetesek névválasztásában is. Azt 
ti is tudjátok, hogy a szerzetesi élet megkezdése egy 
teljesen új élet kezdetét jelenti. „Meghalunk” addigi 
életünknek és elkezdünk egy újat. Hasonlóan a házas
sághoz, ahol az asszony új nevet választ vagy megtartja 
a régit, mi is választhatunk új nevet, vagy bizonyos fel
tételek mellett megtarthatjuk a keresztnevünket is,  
mivel a szerzetesi életforma a keresztségben kapott ke
gyelem kibontakoztatásának egyik formája. Ez sem 
volt mindig így… Korábban az elöljárók adtak új nevet 
a nővéreknek, melyet csak a beöltözési szertartáson 
tudtak meg.

Milyen jelentéssel bírnak ezek a megújult formai ele
mek, mint például az egyszerű szerzetesi öltözet vagy a 
névválasztás? Ráirányítják figyelmünket a keresztény 
hitünkkel járó felelősségünkre. Felelősségteljes, önálló 
döntéseinkkel is a közösséget szolgáljuk. A megbérmált 
keresztény ember nagykorúsága abban is megnyilvá
nul, hogy úgy dönt, ahogy azt az Úristen elvárja. Le
gyen az akár egy ruhadarab viselete vagy egy név 
kiválasztása… Lányok! Ugye, ti már bérmálkoztatok!

A beszélgetés résztvevői:  
Géczy M. Erzsébet, Berényi Emma, Győri Eszter

igent mondani Isten papi szolgálatra szóló meghívására. Filozófiai és teológiai 
tanulmányaimat 2013tól az Egri Hittudományi Főiskolán végzem.

Palánki Ferenc püspök atya idén június 23án szentelt diakónussá székes
egyházunkban.

Szentelési jelmondatom: „Mindent elviselek abban, aki erőt ad.” (Fil 4,13)
Szeptember 1jén a debreceni Szent Annaszékesegy házban kezdtem meg fél

éves diakónusi gyakorlatomat. Feladataim közé tartozik – többek között – a 
templomi liturgikus és a plébániai szolgálat, valamint hitoktatás két általános 
iskolában.

Kérem a kedves testvérek megértő támogatását, hálás vagyok imádságu
kért, segítségükért, és remélem, hogy ez a félév az egyházközségnek és nekem 
is kölcsönös gazdagodásunkra szolgál.

Sziklai Dávid
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ÉLET-KÉPEK

Krizantém

A z őszirózsafélékhez tartozó, sok fajt számláló, 
Eurázsia szerte őshonos, ám többnyire Kelet 
Ázsiából származó növénynemzetség. Innen in

dult kultusza. Kínában már 2500 éve említik, nemesítik, 
ahol a magányosság és az ősz nyugalmánakszépsé
gének idézője, rengeteg művészeti megörökítés (vers, 
festmény, hímzés, stb.) tárgya. Japánba 1300 éve ke
rült, itt még inkább becsülték: uralkodóik s trónjuk,  
címerük jelképe. Koreában a „négy nemes növény” 
egyikeként népszerű díszítő elem. Egyiptomban sír
kamra falfreskókon leltek ábrázolására. 

Aranyvirágot jelentő neve görög eredetű. Európában, 
így Magyarországon, valamennyi magyarlakta terüle
ten szintén kedvelt, a kegyelet virága: ősszel utolsóként 
nyíló fehér illetve színes változatait Mindenszentekkor  
s Halottak napján szokás temető és sírlátogatások
kor vinni.

Alkonyi bíborfényekben kanyargunk ki a (rónáról 
nézve „fenti világ”) hegyvonulatokról. Míg ránk sötétül 
a szürkület, lila ormokat, dombokat magunk mögött fe
ledve visszaereszkedünk a (szirtekről szemlélve „lenti 
világ”) tengernyi síkra. Már távolról látni, a telepü
lésszélek bederengik az eget, az utcákon ölnyi virág
csokrokkal emberek. Halottak napja van – hetek óta s 
még hetekig. Régebb a napján mentek, saját kertben 
nevelt krizantémot vittek, gyermekujjvékony gyertyát. 
Míg lobogtak a gyönge lángok, imádkoztakemlékeztek, 
hála, fájdalom, önmarcangolás ejtette könnyel küsz
ködve. Hazaballagtukban tán dúdolták Kodály Zoltán 
legismertebb, a Mátraszéli Pásztón gyűjtött népdalból 
alkotott művének, az Esti dalnak harmadik, Szeged 
környéki eredetű versszakát: „ Adjon Isten jó éjszakát…”. 
Szolidméltó volt az alkalom befelé forduló ünneplése. 
Pihenni vágyó elhunytjaikat nem hagyták rideg önma
gukra a hamar növénykazlakká hervadó sziromboglyák 
ölén, vödörnyi, másnap is pislákoló (újabban akár LED) 
mécsesek zavaró, lidérces fényében. Ismerték, betar
tották az erdélyi bölcseletet: „ A hamut hagyd, a múlt ki-
aludt tüzéből csak a parazsat vidd tovább!” Okulva 
figyeltek Tamás István kérdésére: „Tudja-e, hogy a hol-
tak már semmi mást nem akarnak, mint élni tanítani az 
élőket?” Ennek töprengését segítse: „Jézus azonban ezt 
felelte: Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék 
halottaikat!” (Mt 8,22) Továbbá (meg)érteni, pl. Pál 
apostol leveleinek szinte szuggesztív konzekvenciával 
üzent központi gondolata, a keresztség által az Úr az 
élet szentségére hív, mégpedig Jézus Krisztus kereszt

halálából feltámadása révén végtelen értelműtávlatú 
emberi életre.

Mert mire való a hasztalanképtelen önáltatás? 
Arány aránytalanság léptékborulás mentén a jelképek 
teátrális díszletekké nőneksilányulnak, viszont utólag 
a megalomániás külsőségek se pótolják a valamikor  
elmulasztott szeretetet, tiszteletet, bármit: a lélek, a 
lelkiismeret mammon oltárain sosem volt, sose lesz 
megváltható. Hiszen „Azt tenni, ami jó és igazságos, 
sokkal kedvesebb az Úrnak, mint az áldozat.” (Péld 21,3). 
Sőtér István elbeszéléshőse a másokkal (magával?!) 
szemben elszalasztott dolgain ekképp mereng: „A való-
ság: a múlt, míg a jelen: kényszer. Nem hívnia kell, akit 
szeret, hanem vissza kell mennie érte a múltba, ahol 
mindörökre jelen van”, később: „ Az időt az teremti meg, 
hogy sorozatos részei elrekesztődnek egymástól, ami-
ként a teret szobákká rekesztik a közfalak”, majd: „A ha-
lott mindig olyan, mintha sohasem élt volna, amiként nem 
is élhetett, mert a halottnak nem múltja az élő ember”.

Néhol napvirágnak hívják a fentiek mellett a boldog
ság, kitartás, hosszú élet, erényesség, előkelőség, 
szerencse, gazdagság, elmélkedésszimbólumát. Nagy 
László így ír róla: „Krizantém, havas zivatar / készül, s a 
föld lesz ágyad, / Isten haragja betakar, / és vége a világ-
nak.”, az angol Thomas Hardy pedig: „– Úgy szólok, mint-
ha szirmait / Ész hajtaná, pedig ez / Csak egy maszk a sok 
közül, amit / A Nagy Arc magára vesz”. Két költő, két 
versszak, két világ(kép).

Dr. Milbik József
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ÜNNEPRE KÉSZÜLVE

Ady Endre: 

A Jézuska  
tiszteletére
A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,
Áldja meg azokat,
Kik a szívünkbe vernek
Mérges szuronyokat.

Áldassanak bennünk
A kifeslett vér-rózsák:
Bánat, kín, szenvedés,
Mert Jézus volt a Jóság
S a nagy, szent türelem

Csengessünk csengőkkel,
Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,
Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk.

A született Jézus
Született így s kívánta,
Hogy ez legyen az üdv:
Minden hívság kihányva
Életünk gömbiből.

Kis fény – nagy világosság!

K íváncsi vagy, merre lehet Isten? A válasz egyszerű! Megszülethet szíved 
jászlában. Amikor Karácsonyra készülünk, mindannyiunk gondolatában 
megjelenik az istálló képe! Az állatok, amelyeket Isten alkotott, szerényen 

és egyszerűen vesznek részt a világegyetem legnagyobb történelmi esemé
nyén. A láthatatlan és természetfeletti olyan közel jön a világhoz, amit sokszor 
felfogni is képtelenek vagyunk, de ismerjük. Isten részese lesz a teremtett világ
nak az általa alkotott emberi természetben, mert megtestesül! Ez Karácsony 
misztériuma: Isten ember lett!

Csodálatra méltó az, ahogyan Isten lehetőséget adott az embernek, hogy ta
lálkozhasson azzal a végtelen jelenléttel, melyből a tökéletes szeretet, elfoga
dás, megnyugvás és bölcsesség fakad.

Minden találkozás igényli a hatékony felkészülést. Vendégvárásnál pl. egy jó 
háziasszony süt, főz és takarít. Egy gyermek születése előtt az édesanya és az 
édesapa felkészül arra, hogy az új élet érkezésének fogadása méltóságteljes le
gyen. Beszerzik mindazt, ami ehhez szükséges, és lelkileg is felkészülnek.

Én is megfigyeltem egy családnál, ahogyan izgalommal felkészültek a harma
dik gyermekük születésére, bár már az előző két gyermek születésére is gondo
san és odafigyelve készültek elő. Az édesapa örömmel mutatta gyermekeinek 
születendő testvérük ultrahangos képét, hogy ők is készüljenek fel, mert eggyel 
többen lesznek.

Egyházunkban az adventi időszak sajátos gyakorlatai által ráhangolódunk és 
felkészülünk Krisztus születése megünneplésére. Advent (adventus Domini) je
lentése: úrjövet, amely keresztény kultúrkörünkben a Karácsonyt (december 
25ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. A karácsonyi ünnep
kör advent első napjával kezdődik és Urunk megkeresztelkedése ünnepéig tart. 
(Advent első vasárnapja, amely a Szent András apostol napjához legközelebbi 
vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.)

Elegendő időnk van felkészülni arra, hogy méltóságteljesen fogadjuk be Is
tent az életünkbe. Ez az erőfeszítés szükséges részünkről is, ha azt akarjuk, hogy 
Isten feltárja nekünk önmagát. Mi is lehet Karácsony igazi titka? Elgondolkodta
tó kérdés, melyre egyből tudnánk válaszolni, hogy Isten emberré lett! Vajon ez 
mit jelenthet?

Számomra egy nagyon mély és tökéletességre vezető kapcsolatot. Megszü
letik egy pici, törékeny baba, akire nézve csupán embert láthatunk, de ha való
ban kinyitjuk lelki szemeinket is, akkor egyszerre nyilvánul meg a látható és a 
láthatatlan. A kicsi fény, amely a legnagyobb világosságra vezeti az embert. 
Máris felismerhetővé válik számunkra, hogy ez a legnagyobb boldogság. Isten 
jelenléte, melyet be is tudunk fogadni. Van egy nagyon szép mondás: „Az ember 
Isten tenyerén van.” Karácsonykor én ezt így fogalmaznám meg: Isten belehe
lyezte magát az ember tenyerébe. A béke és a szeretet ünnepén Jézus jelenléte 
gyógyító hatású, mellyel megtapasztalahatóvá lesz Isten üdvözítő kegyelme.

Karácsonyt ünnepelsz? Akkor valójában az ünnep lényegét: az Úr születését 
ünnepled. Készülj fel annak ünneplésére, hogy ,,az Ige testté lett, közöttünk la
kott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve 
kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14).

Markovics Balázs, káplán
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KISFIGYELŐ

Bemutatkoznak 
a ministránsok A z oltár körüli szolgálatot nem 

csak kisgyermekként lehet el  
kezdeni, erre nagyon jó példa 

Mátrai Sebestyén, aki tizenévesként 
vállalta ezt a feladatot. A következő 
néhány sorban őt ismerhetitek meg.

– Mutatkozz be, kérlek, néhány mon - 
datban!

– Mátrai Sebestyén Gyula vagyok, 15 
éves, a Tóth Árpád Gimnázium emelt 
biológiakémia tagozatos osztályá
nak tanulója. 

– Mikor és hogyan kezdtél el minist - 
rálni?

– Aktívan tavaly nyáron kezdtem el, 
még Orosz Lőrinc atya nyugdíjba 
vonulása előtt.

– Miért jó ministránsnak lenni?
– Én azért szeretek ministráns lenni, 
mert úgy érzem, hogy aktívabban 
rész tudok venni a szentmisében.

– Mit üzennél azoknak, akik gondol-
kodnak rajta, hogy vállalják ezt a 
szolgálatot?

– Ne csak gondolkozzanak rajta, kezd
jék is el! Tény, hogy minden szent
misén egyfajta élményben részesü 
lünk, de olyankor, amikor ministrá
lunk, ez az élmény teljesen más ér
telmet nyer. Emellett minél többen 
teljesítünk szolgálatot, annál jobb. 
Nekem is van egy jó barátom, aki
vel gyakran szoktam segédkezni a 
szentmise alatt.

Feketéné Nagy Magdolna

Szókereső
Az adventi időben is készültünk számotokra egy rejt
vénnyel. Keressetek a betűhálóban nyolc, az adventi 
időszakhoz kapcsolódó szót! A megfejtéseket kérjük, 
küldjétek el a rejtveny.szentanna@gmail.com email cím
re 2019. január 20ig.

Az előző számban megjelent rejtvény helyes megfejtői 
közül az alábbi nyertest sorsoltuk ki: Bakó Hédi (4. o., 
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola). 
Gratulálunk!

Feketéné Nagy Magdolna
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KISFIGYELŐ

Kedves gyerekek!
Miután elolvastátok a betlehemkészítés hagyományáról szóló 
írásunkat, lapozzatok egyet az újságban, és lássatok munkához, 
készítsétek el a saját betlehemeteket! 

1. Vágjátok ki ezt a lapot a szaggatott vonal mentén, majd 
ragasszátok rá egy kartonlapra.

2. Színezzétek ki a képet, és nyírjátok körbe a figurákat.
3. A kerítést ragasszátok az istállóhoz a jelölés mentén, így 

térbe állítható lesz a betlehem. 
4. Díszítsétek szalmával, aranyszínű papírcsíkokkal.

A karácsonyi hagyományokhoz hozzátartozik a betlehem
készítés. Az első betlehemállítás Assisi Szent Ferenc nevéhez 
fűződik, aki 1223ban megkérte barátját, hogy ren dezzen 

be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat, 
ökröt és hívjon szereplőnek pásztorokat. A zarándokok közül az 
egyik azt tapasztalta Ferenc beszéde alatt, hogy a jászolba fek
tetett baba megelevenedik, az istengyermek valóban ott van az 
imádkozók között.

A betlehemállítás lényege azóta is az egykori események áté
lése, s nekünk saját szívünkben is el kell készítenünk a jászolt, 
amelybe minden karácsonykor beleszülethet az isteni gyermek.

Feketéné Nagy Magdolna

Forrás: http://kateteka.hu/betlehem-papirbol-kreativ-otletek-2/
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HIRDETÉSEK

Áldás az adventi  
koszorúra

I rgalmas és jóságos Istenem, áldd meg ezt az adventi 
koszorút, hogy kísérjen bennünket az éber várakozás 
és a növekvő remény meghitt időszakában. Erősítsd 

általa hitünket, hogy életünk jó véget ér, hogy az új egy
házi év kezdetén mindazt akarod bekötözni és meggyó
gyítani bennünk és körülöttünk, ami sérült, megtört és 
széttöredezett.

Add, hogy ezek az adventi gyertyák ne csak a szo
bánkat világítsák meg, hanem a szívünket is melegítsék 
fel. Ragyogtasd fel vigasztaló fényedet szívünkben, 
hogy elűzze a megkeményedettség és a kétségbeesés 
sötétségét. E gyertyák fényének üzenete űzzön el ott
honunkból minden békétlenséget, haragot, gyűlöletet 
és széthúzást. Töltse el otthonunkat szereteteddel és 
belőled forrásozó reménységgel.

Arra vágyakozunk, hogy ez az advent átváltoztassa 
házunkat, hogy benne otthonunkra leljünk, és közelsé
ged kimondhatatlan gyöngédségébe húzódjunk. Emlé
keztess minket az adventi koszorú fényével arra, hogy 
Te magad lakozol a házunkban. Otthon csak ott tudunk 
lenni, ahol rejtett jelenléted titka betölti házunkat. 

Anselm Grün (ford. K.Z.)

A Szent Anna Főplébánia 
hirdetései
December 1-jén szombaton 15 órától a 7es teremben 

adventi koszorúkészítés lesz kicsiknek és nagyoknak. 
A koszorúk megáldása 17.30tól lesz a templomban. 
Semmiféle kelléket nem kell hozni hozzá, feliratkozás 
azonban szükséges a sekrestyében vagy a plébánián 
november 26ig.

December 8-án szombaton 10 órától adventi filmes 
családi délelőtt lesz az Apolló mozi Nagytermében. 
A csillag – az első karácsony története (amerikai ani
mációs film, 86 perc) c. filmet tekinthetjük meg. Az 
animációs film története szerint egy kicsi, de bátor 
szamár, Bo többre vágyik, mint amiből most áll élete: 
mindennap a helyi malomban őrli a gabonát. Egy na
pon összeszedi minden merészségét, és útra kel. Uta
zása során találkozik egy kedves juhval, Ruthszal,  
aki elveszítette nyáját, illetve Davevel, a galambbal, 
akinek igen nagyratörő vágyai vannak. Ők hárman 
követik álmaikat és az első karácsony valószerűtlen 
hőseivé válnak. A film megtekintése ingyenes, de re
gisztrációhoz kötött.

12 órától várjuk a Mikulást a Szent Annaszékesegyház
ba. Feliratkozás szükséges a sekrestyében, vagy a 
plébánián december 5ig.

18 órától hálaadó szentmise lesz az elkészült orgona át
adásának 25. évfordulóján. Közreműködik székes
egyházunk Szent László Kórusa – Kodály Zoltán 
Missa brevis című művét adják elő.

19 órától a Sol Oriens Kórus adventi koncertje lesz a 
templomban.

December 14-én pénteken 16.30tól mézeskalácsdíszí 
tés lesz a gyermekek számára a 7es teremben.

December 15-én szombaton 16 órától Pál, Krisztus 
apostola című filmet tekinthetjük meg az Apolló mozi 
Nagytermében (angol filmdráma, történelmi fikció, 
108 perc). Házigazda a Szent Anna Főplébánia. A film 
megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

December 20-án csütörtökön 8.45től karácsonyfa és 
betlehemállítás, templomtakarítás és ünnepi díszítés.
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