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Szent Anna búcsú

8. oldal
Bemutatkozó sorok

3. oldal
Beszélő kövek…

4. oldal

„Isten papja, celeb-
ráld ezt a szentmisét, 
mint az első miséd, mint 
az utolsó miséd, mint az 
egyetlen miséd!” 

Ezt a fohászt leg-
először kispap ko-
romban olvastam 

Teréz Anya Nővérei budapesti rendházának sekrestyéjé-
ben, s akkor eldöntöttem, hogy én is fogom imádkozni 
ezt, ha pappá szentelnek. S immár negyedik éve imád-
koz hatom a szentmisék előtt. 

Életemben a legnagyobb öröm, hogy Krisztushoz 
tartozom, követhetem Őt, s hogy kitüntetett bizal-
mával és szeretetével, részesített az Ő papságában. A leg-
nagyobb csoda, a megtestesülés csodája minden 
szentmisében végbemegy a kezeim között, Isten Fia 
beletestesül a kenyérbe és a borba. Rajtam keresztül 
adja magát az embereknek. Isten alázata mindig ámu-
latba ejt. Annyira alázatos, hogy a kezembe adja ma-
gát. Kiszolgáltatja nekem magát. A szavaimra a Szent-
lélek erejéből megtörténik a csoda. Erre nem lehet 
méltónak lenni, ezt nem lehet kiérdemelni, ez kegye-

lem, ajándék. Az ajándék pedig mindig öröm. De az 
ajándékozó több mint az ajándék. Krisztus az ajándé-
kozó, a „csodaadó”. Őt ünnepelni, Neki örülni. 

A csoda nem magyarázható, nem vezethető le tu-
dományos elméletekkel és egyenletekkel. A csoda titok. 
Ezért hálát adok minden nap, hogy a csoda közvetítő-
je és szolgája lehetek. Minden nap megújítom azt az 
igent, amelyet a papszentelésemkor kimondtam Is-
tennek. 

„Igen, Uram. Ma is Veled és Érted akarok tevékeny-
kedni. Engedd, hogy ma is megfelelő eszközöd lehessek az 
üdvösség szolgálatában.” 

Ennek az igennek a mindennapi kimondása hoz-
zátartozik a hűséghez. Hiszen a jelmondatom, ame-
lyet papi életem egészére választottam: „Légy hű mind-
halálig és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2, 10) Hű-
ségben szolgálni és örülni az Úrnak. 

Nem tudhatom, hogy másokat mi fog megérinteni 
életemből, tetteimből, szavaimból vagy gesztusaimból, 
éppen ezért szükséges mindig készen állnom. Mindig, 
minden körülmény között papnak lenni. Nem feladat, 
hanem létállapot. Életemet Isten kezébe tettem le. 
Nem ímmel-ámmal, kelletlenül, hanem örömmel és 
bizalommal. Rendelkezzen velem. Használjon fel az Ő 

Öröm 
papnak 
lenni!

folytatás a 2. oldalon —>

Augusztus 10-én, Szent Lőrinc diakónus 
és vértanú ünnepén ismét Ebesen talál-
koztak az anya-egyházközség és a fi lia 
hívei, valamint azok a papok…

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves 
testvéreket a Debreceni Katolikus Figye-
lőn keresztül is. Örömömre szol gál, hogy 
így, e sorok által, újra…

Az idén június 19-én a Szentatya meg-
nyitotta a papság évét. Ennek kapcsán 
nemcsak a papoknak kell a „Jó Pásztor” 
felé fordulni, hanem…

Szent Lőrinc ünnepe  ››
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Beérkeztem  ›› A papi élet buktatói  ››

folytatás a 9. oldalon —>folytatás a 2. oldalon —>folytatás a 6. oldalon —>

XIX. évfolyam 2. szám Az Úr lelke betölti a földkerekséget 2009. május 31.

Ó, hét ajándék Istene! 
A Szentlélekre  úgy tekintünk,  mint  az  ajándékozás 

lelkére. Ő az isteni adományok kiosztója és éltetője.  A 
szeretet  Lelke.  Minden jóság Istentől  jön,  ezt  jelenti  a 
hetes szám. Az ajándékok teljességének Istenéből szár-
mazik mindaz, amitől igazán gazdagodhatunk.

Bölcsesség: révén képes az ember a dolgok igazi va-
lóját  és lényegét  meglátni.  A bölcs a dolgokat Istennel 
való kapcsolatukban értékeli. Aki a bölcsesség lelki ado-
mányát birtokolja, az az Isten szemével látja és ítéli meg 
a dolgokat. Mindenben megtalálja az Atyát. A Bölcses-
ség Lelke felvértez az ostobasággal szemben. Rádöbben-
ti az embert arra, hogy semmit sem használ az embernek,  
ha az egész világot megnyeri is, örök életét viszont elve-
szíti. Ahol alázatosság van, ott van a bölcsesség. A tisz-
taszívű ember  jár  a bölcsesség útján.  Az Úr félelme  a 
bölcsesség kezdete. A bölcs lélek derűben él. A bölcses-
ség ízes, a tévedés keserű.

Értelem: az a képesség, amellyel  az ember az igaz-
mondás és hazugság, a jó és a rossz között biztonsággal 
különbséget  tud tenni.  Az Értelem Lelke a  hit  erényét 
tökéletesíti bennünk. Ezzel az adománnyal mélyebbre lát 
az ember,  mert  ez irányit  és eligazít  bennünket.  Ennek 
révén lelepleződik a farizeus lelkület.  A Szentlélek fé-
nyével az értelmet, tűzével a szívet ragadja meg.

Tanács: ajándékával találjuk meg a helyes utat, a kö-
zéputat. A tanács adománya az okosság erényét tökélete-

síti bennünk. Segít, hogy ne essünk szélsőségekbe, se túl 
szigorúak, se túlzottan engedékenyek ne legyünk. A ta-
nácstalanság a leggyötrőbb kínok egyike. Ahol a Lélek, 
ott az Egyház, ahol az Egyház, ott a Lélek. A Jótanács 
Lelke  segít,  hogy  gyorsan  felismerjük  a  mondani-  és 
tennivalókat, még válságos, szorongatott helyzetben is.

Tudomány: világos látást ad az élet feladatai között, 
segít, hogy jól felhasználjuk az érdemszerzés eszközeit. 
A lényeglátás  képességével  megszabadulunk a  hosszas 
bizonygatásoktól. Az ember vágyik a tudásra. Az ember 
végső célja azonban a boldogság. Ahol nincs a lélek tu-
dománya,  ott  nincs a jó (Péld. 19, 2).  A szentek tudo-
mánya  Isten  körül  forog,  ők erőt  és  örömet  merítettek 
belőle. Ha nem ismerjük Istent, akkor nem tudjuk Őt sze-
retni.  Sajnos,  ma a halál  tudománya  tör előre.  A tudo-
mány Isten nélkül boldogtalanságba és halálba visz.

Jámborság: istenesség! Ez az ajándék képessé tesz 
az Isten iránti  gyermeki  vonzódásra  és  gyöngéd szere-
tetre,  segít,  hogy az  Ő szolgálatában  megtaláljuk  örö-
münket. Istenben Atyát látunk, akiből minden származik. 
A Jámborság Lelke megtanít  Istenből  és  Istennek élni, 
Vele élni és hozzá térni. A Szentlélek nélkül semmit sem 
tehetünk. A jámborság segít abban, hogy a tett és a lel-
kiség fedje egymást. Előbb lenni, utána tenni!

Folytatás a második oldalon →

A tartalomból...
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Katolikus
Figyelő

a Szent Anna Főplébánia értesítője

Debreceni

Te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint!

2009. augusztus 30.
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Te pap vagy…

terveinek végrehajtásában. Nem magamat akarom 
ajánlani és hirdetni, hanem az ő szeretetét akarom 
énekelni mindhalálig. S kértem és kérem, hogy tegyen 
alkalmas eszközévé, hogy általam emberek jussanak 
közelebb hozzá. 

Ember, keresztény, pap. Ez a sorrend. Így tanítot-
ták a szemináriumban. Ahhoz, hogy Istent megmutas-
sam, emberközelivé kell tennem. Istent sokan úgy 
képzelik el, hogy nagyon távol van tőlünk, emberektől. 
Megközelíthetetlen. Rajtunk, és rajtam, a papon sok 
múlik, hogy Istent közel tudom-e hozni, közelről meg 
tudom-e mutatni. Az életem kell, 
hogy tükrözze, Istennel és Istenért 
élek. Ez egy nagy kaland, nagy vál-
lalkozás, de ebben nem vagyok 
egyedül, nem a magam erejére tá-
maszkodom, hanem Krisztusra. 

Mindannyiunk közös hivatása, hogy szebbé és 
jobbá tegyük azt a világot, azt a helyet, azt a környeze-
tet, azt a családot, ahová a mennyei Atya állított. Ezt 
senki, én sem tudom szomorú arccal, savanyúan meg-
valósítani. Csak örömmel és szeretettel. Olvastam 
évekkel ezelőtt egy szentképen a következő mondatot: 

„Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott ahol vagy, nem 
rendelt volna oda.” Ez azóta nagyon sokat jelent nekem. 
Az életemben, de egyetlen embernek az életében sin-
csenek véletlenek. Mindennek oka, célja, rendeltetése 

van. Bár sokszor sok mindent nem értek, bizalommal 
törekszem ráhagyatkozni a Teremtőre, aki mindent is-
mer. Benne sohasem csalatkozom. Eddig sem, és tu-
dom, hogy ezután sem. Lelkiatyám azzal indított el a 
papi életbe, hogy legyek „józan” pap. Akinek az életét 
nem az emberek elismerése, hízelgése, dicsérete hatá-
rozza meg, hanem a krisztusi tanításhoz való hűség és 
annak bátor hirdetése. 

Nyitottság, közvetlenség, humor. Ezek nem szé-
pen hangzó jelszavak akarnak lenni, hanem eszközök 
a papi életemben. Isten vidám természettel ajándéko-

zott meg, amit úgy gondolom, hogy 
nem rejtek véka alá, hanem élek 
ezzel. Igyekszem önmagam lenni 
és Krisztust adni. Örömmel, vidá-
man, boldogan. Szükséges, hogy az 
élet apró csodáit meglássam, és 

másokat is arra biztatok, hogy nyitott szemmel járja-
nak. Vallom, hogy az élet szép és értékes, hogy az élet 
olyan játék, amelyet közösen kell játszanunk, hogy az 
élet szeretet nélkül nehezen élhető, hogy az evangéli-
um örömhír, és annak hirdetője örömhírvivő. Istentől 
ajándékot kapni nagyon nagy öröm. És Isten ajándé-
kait továbbadni még nagyobb öröm. Látni mások örö-
mét: engem boldoggá tesz. 

Ferenczi Richárd 
káplán

Öröm papnak lenni!
folytatás az első oldalról

Beérkeztem

Nagy szeretettel köszöntöm a 
kedves testvéreket a Debreceni 

Katolikus Figyelőn keresztül is. Örö-
mömre szol gál, hogy így, e sorok által, 
újra találkozhatok a kedves testvé-
rekkel.

Amikor pappá szentelésemet köve-
tően Lőrinc atya felhívott, és felkért  
a cikk megírására, bevallom, egy kicsit 
meglepődtem, de nagy örömmel fogad-
tam a felkérést. Lőrinc atya a be szél-
getésben azt javasolta, hogy a cikknek 
a következő címet adjam: „beérkeztem”, 
s valóban azt gondolom, hogy a cím ta-
lálóan és jól tükrözi, mindazt, ami 
velem történt két hónappal ezelőtt.

A papszenteléssel lezárult egy 
életszakasz az én életemben is, véget 
ért a szemináriumi felkészülés idő-
szaka, s kiléptem a „nagy betűs élet-
be”. Most már más kalandokat és 
újabb kihívásokat tartogat számomra 

a mindenható Isten, de tudom és 
hiszem, hogy amíg rá �gyelek és az  
ő arcát keresem, biztos helyen: az ő 
kezében van az életem.

Mindannyian megtapasztaltuk 
már a földi életünkben, hogy számta-
lan próbatételnek kell nap mint nap 
megfelelni, de Istennek hála, mindig 
küld olyan embereket, akik vigyázó 
szemükkel kísérik a mindennapjain-
kat, és imádságaikkal, szavaikkal, és 
életpéldájukkal vezetnek és támogat-
nak bennünket.

Mindezeket én is megtapasztal-
tam a debreceni diakónusi szolgála-
tom bő négy hónapja alatt. Nagyon 
sokan igyekeztek formálni, javítani, 
alakítani, tanácsot és példát adva 
számomra, hogyan legyek igazán jó 
ember, jó keresztény és jó pap. Isten 
�zesse meg a jóságukat százszorosan!

Én utólag is szeretném megkö-
szönni – innen Kisvárdáról– Isten-
nek, hogy a főpásztor szaván keresztül 

Deb recenbe vezérelt diakónusi gya-
korlatra. Köszönöm az atyáknak, a 
kedves testvéreknek, hogy befogad-
tak, hogy elfogadtak olyannak, ami-
lyen vagyok. Köszönöm a vidám, 
perceket, amelyek még szebbé tették 
az ottlétemet. 

Nehéz mindent leírni és elmondani 
a saját szavaimmal, ezért inkább a köl-
tőt hívnám segítségül: „Az ember há-
lás ezért, azért, egyszóval mindenért”.

Befejezésül kérném a testvéreket, 
hogy egy-egy imával kísérjék és segít-
sék továbbra is az életemet, most kez-
dődő papságomat, hogy valóban Isten 
segítségével jó és hűséges pásztora 
legyek a híveknek.

S remélem, hogy amikor majd 
befejeződik földi zarándokutam, és  
a Mennyei Atya hazavár, akkor is el 
tudom majd mondani örvendező szív-
vel: „Beérkeztem!”

Szeretettel és imával:
Bancsi Zoltán, újmisés
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Te pap vagy…

Nyíregyházán születtem 1982-ben, családom 
Ófehértón él, itt végeztem az általános is-
kolát, majd a Nyíregyházi Szent Imre Kato-

likus Gimnázium és Kollégium diákja lettem. Kö-
zépiskolai éveim alatt hallottam meg az Úr hívó 
szavát, amiben nagy segítségemre voltak az egri hi-
vatás-hétvégék illetve a középiskola 
jó hangulata, nyitottsága. 

Miután 2000-ben leérettségiz-
tem, jelentkeztem a Debrecen-Nyír-
egyházi Egyházmegye szolgálatára. 
Bosák Nándor püspök atya felvett 
kispapnak, így elkezdtem � lozó� ai 
és teológiai tanulmányaimat a váci 
szemináriumban. Ezt az előkészítő 

évet két év követte Egerben a Hittu-
dományi Főiskolán, mígnem 2003-
ban püspök atya kiküldött Rómába, 
hogy ott folytassam a felkészülést a 
papságra. Ott az egyik legrégebbi, 
mégis haladó szellemű szeminári-
umban, a Pápai Német-Magyar Kol-
légiumban éltem. A teológiai tanul-
mányaimat a Pápai Gergely-egyetemen folytattam, 
mely – akárcsak a kollégiumunk – szintén a jezsui-
ták vezetése alatt áll. Itt tanultam meg az egyhá-
zon belüli sokszínűséget és a hagyományba ágya-
zott újító szellemet értékelni. A diploma megszer-
zése után 2006. október 10-én Kurt Koch, baseli 
püspök – több társammal együtt – diakónussá 
szentelt a Római Szent Ignác templomban. A dia-
kónusszentelés után tovább folytattam tanulmá-
nyaimat. A Szent Anzelm Egyetemen tanultam litur-
gikát, azaz szertartástant. Érdekes volt a jezsuita lel-
kiség és gondolkodásmód után egy másik nagy múltú 
szerzetesrend, a bencések világát is megtapasztalni. 

A következő meghatározó lépés az életemben a 
papszentelés volt, melyre rendhagyó módon Mária-
pócson, az egyházmegyei búcsú keretében került 
sor 2007. július 29-én. A szentelés után ismét Róma 
következett, és csak idén februárban tértem végleg 
haza. Kíváncsian vetettem bele magam a lelkipász-

tori munkába Nyíregyházán, ahová 
püspök atya átmenetileg helyezett. 
Augusztus elsejétől pedig itt, Debre-
cenben szolgálom az Urat. Papi jel-
mondatom: „Nézzétek, mek kora szere-
tettel van irántunk az Atya: Isten gyer-
mekeinek hívnak, és azok is vagyunk.” 
(1 Jn 3,1) Talán azért esett éppen 
erre a mondatra a választásom, mert 

megfogott a belőle áradó erő és öröm: 
maga a Mennyei Atya tisztelt meg 
minket azzal, hogy „családtagokká”, 
a Szentháromság életének részeseivé 
szeretne minket tenni. Keresztény 
emberként egyik legnagyobb felada-
tunk, hogy felismerjük ezt a végte-
len szeretetet, hogy aztán viszonoz-

hassuk. A fenti mondatból ugyanakkor gyengéd 
sürgetés is áthallik: ha valakinek megvolt ez a felis-
merés, természetes reakcióként mással is meg sze-
retné ezt osztani. Papként talán ez a legfontosabb: 
mindenkit személyes istentapasztalatra segíteni, 
és megízleltetni, hogy „milyen édes az Úr”.

Ezúton is szeretném megköszönni minden kis-
pap és pap nevében az értünk mondott imákat, és 
kérem a Kedves Testvéreket, hogy továbbra is tá-
mogassák imáikkal papjaikat.

Csordás Gábor
káplán

Bemutatkozó sorok

A Szent László Domonkos Plébánián Górski Jacek OP atya plébánosi megbíza-
tása 10 évi szolgálat után, a rendi szabályzat szerint lejárt. Ő a soproni rend-

házban folytatja szolgálatát. Debrecenben a rendház irányítója Köbli Tamás OP 
atya lett, a plébánosi teendőket pedig Barna Máté OP vikárius atya látja el, Bosák 
Nándor püspök úr jóváhagyásával. A változások augusztus 20-án léptek életbe. 

Személyi 
változás a 
Szent László 
plébánián
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Zarándokúton

A kövek beszédességéről 
el mélkedve Kós Károly azt is 
mondja, hogy a köveket „az ember 
Istentől való lelke némából 
beszélővé és örökkévalóvá tette”. 
A kőben él minden, ami szép és jó, 
mert igaz. 

Kövek. Utak kövei: meg-
megbotlunk bennük, hogy aztán 
akár elesve majd fölállva, tovább 
haladjunk. Égig érő sziklák kövei: 
égnek vonzzák a tekintetet. 
Templomok kövei: térdre kénysze-
rítenek. Mindezekkel volt 
találkozása az Erdélybe útra kelt 
közel ötven fős plébániai 

„csapatnak”.

Ha előbb az Alföld ismerős tájain jártunk, a határt átlépve Nagy-
várad, a „Körös parti Párizs” után már szelíd lankák fogadtak, majd Bi-
har és Kolozs megye (a Réz-hegység és a Meszes) találkozásánál várt a 
történelmi Erdély kapuja: a Királyhágó. Itt volt az első pihenőnk.

Eztán a Sebes-Kőrös forrásáról, a � atornyos templomáról, varrot-
tas kézimunkáiról és fafaragásáról híres Körösfő (Izvorul Crisului) kö-
vetkezett. Ez a tájegység, a Kalotaszeg, a Mezőség része, melyről oly 
szívhez szólóan tudott írni nagy szülötte, Sütő András. Nemcsak szü-
lőfalujára, Pusztakamarásra érvényes, amit írt róla: „hajdani lápok, ta-
vak, nádasok völgye” ez, ahol a magyar szót nem tudták „szép ruhába 
öltöztetni”, azaz színesen, választékosan beszélni, (ez is mintegy saját 
szegénységüket szimbolizálja), s ahonnan az írónak Nagyenyedre kel-
lett mennie Arany János Toldijából tanulni az anyanyelvet. (Úgy meg-
tanulta, hogy ma sokan az ő műveiből tanulják!!) 

Érintjük Bánff yhunyadot (Huedin), eztán jön Erdély fővárosa: 
Kolozsvár (Cluj-Napoca). A több mint 300.000 lakosnak ma nem egé-
szen 20%-a magyar. (Csak 20 % felett kötelező a kétnyelvű felirat!) De, 
hát európai uniós országban vagyunk: a Szent Mihály-templom kertjé-
ben óriásnak mintázottan végre már állhat Márton Áron püspök szobra. 
A „régészeti ásatások” miatt közelről megtekinthetetlen Fadrusz Já-
nos híres, a párizsi világkiállításon 1900-ban első díjra méltatott Má-
tyás-szobra. (Reméljük, hogy valóban csak jó szándékú felújításról van 
szó!) A hatalmas templom azonban a régi szeretettel fogad minket. 
1316-ban megkezdett építése másfél évszázadon át tartott. Ma a kö-
zép-európai gótika egyik legszebb remeke. Történelmünknek sok jeles 
és szomorú eseménye fűződik hozzá. Például Izabella királyné itt adta 
át a szent koronát I. Ferdinánd megbízottjának (1551). Itt választották 
Erdély fejedelmévé Bethlen Gábort (1613). Itt ravatalozták fel Bocskai 
Istvánt (1606). Volt miért felszakadjon szívünkből a könyörgés: „Isten, 
hazánkért térdelünk elődbe./ Rút bűneiket jóságoddal född be!” Má-
tyás szülőházát kívülről tekintjük meg, majd egy rövid bepillantás a ba-
rokk, kéttornyú piarista templomba, aztán a 
Farkas utca emlékhelyei következnek. Apáczai 
Csere János ra, a tudományok foglalatát elő-
ször magyar nyelven közre adó enciklopédia 
szerzőjére már semmi nyom nem utal, pedig itt 
állt az a kollégium, amelynek előbb tanítványa, 
majd Hollandiából, ottani feleséggel az olda-
lán, hazatérve, tanára volt. (Apáczai, „akinek 
egyszer meleg lett a vére / Aletta van der Maet 
meleg nevére” – énekli Brassó szülötte, Áprily 
Lajos, a tudósfeleség sírját keresve a Házson-
gárdi temetőben.) 

A híres temetőt is rövidesen felkeressük, 
csak előbb a Farkas utca egy másik nevezetes-
ségével ismerkedünk: a református templom-
mal, amelyik délkelet Európa legnagyobb gó-

Beszélő kövek nyomában
E ,  –

„Milyen jó, hogy a kövek 

beszélni tudnak…”

(Kós Károly)
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tikus egyhajós csarnoktemploma. (1486-1516) Ennek építtetését Má-
tyás király rendelte el. Volt minorita majd jezsuita templom is. A refor-
mátusoknak Bethlen Gábor fejedelem adományozta. Amint lelkes ka-
lauzunktól megtudtuk, a szentélyben fennmaradt „katolikus hálóbol-
tozatot” a hajóban ún. balkáni boltozat követi. Kiemelkedő értékű a 
templom szószéke. Érdekessége még, hogy megőrizte minden itt felra-
vatalozott erdélyi nemesi család címerét. A templom előtt áll a Kolozs-
vári testvérek, Márton és György sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló 
szobra, illetve – mivel az eredeti Prágában van – ennek egy jól sikerült 
másolata. Következett a Há zsongárd-temető. A jártasabbak megtalál-
ták Dsida Jenőn sírját, aki Psalmus hungaricus c. versében jajdul föl 

„szent, kárhozott, de drága” magyar népéért. A történelmi Torda 
(Turda) városán áthaladva a Tordai hasadékhoz (Cheile Turzii) igye-
keztünk. Az emberpróbáló hőséggel és igazi turistáknak szánt út fára-
dalmával megküzdve többen élveztük a Hesdát-patak lábfrissítő vizét, 
mígnem � gyelmünket az égnek meredő sziklák el nem vonták. Bizony 
érdemes felnézni rájuk! Még László királyunk lovának a patanyomát is 
megláthatjuk, amikor – a legenda szerint – az üldöző kunok elől mene-
kült, akik, természetesen, nem tudták átugratni a szakadékot. Vagy ez 
talán épp ekkor keletkezett?! Eztán az éjszakai pihenést nyújtó 
Nagyenyed (Aiud) következett. Bár fáradtak voltunk, a szállásunkon 
kapott pohárka tiszta pálinka, és a � nom vaddisznó pörkölt (aminek 
mibenlétét csak fogyasztás után árulta el rejtélyes mosoly közepette a 
panzió gazdája) meghozta a kedvet egy frissítő sétára, illetve csöndes 
éneklésre.

A második nap Gyulafehérváré, Alvincé, Déváé és az egyik legcso-
dálatosabb fekvésű és történetű Máriakegyhelyé: Mária radnáé volt, 

hogy aztán Arad után búcsút ve-
gyünk Erdélyországtól. 

Gyulafehérvár (Alba Iulia), 
latin nevén Apullum. A mai hely-
ségnév a rómaiak által fehér kö-
vekből épített castrumra, (várra) 
és Gyula vezérre utal. A latin el-
nevezés pedig az Ompoly folyóra, 
amelyik itt ömlik a Marosba. Ősi 
erdélyi város, mely az idén ün-
nepli Szent István alapította püs-
pökségének ezredik esztendejét. 
Az újabb építésű, hosszan terjesz-
kedő Ortodox Bazilika és Hittu-
dományi Intézet szomszédságá-
ban méltóságosan áll szürke kö-
veivel az évezredes Szent Mihály 
Székesegyház. Az eredeti templom 
1009-ben épült, és a mai három-
hajós bazilikás elrendezését a 12–
13. század fordulóján kapta. Szin-
te felbecsülhetetlenek a bazilika 
egyházi, történelmi és művészet-
történeti értékei: freskók, szob-
rok, domborművek, síremlékek 

és tumbák (díszes szarkofágok) 
kő- és fafaragások stb. Kiragadva 
néhányat ezek közül: középkori 
Mária-szobor; az ún. Várdai-kápol-
nában (híres püspöke nevéből), 
Izabella királynő és � a, János 
Zsigmond fejedelem tumbája; a 
törökverő Hunyadi János és több 
családtagjának síremléke. A hu-
manista Lászai kanonok nevét 
vi  selő kápolna maga egy rene-
szánsz építészeti csoda, Erdély leg-
régibb reneszánsz építészeti em-
léke (1512). Egyik oldalon rene-
szánsz falfestménymaradványok 
(pl. Szent András, Remete Szent 
Antal, Szent Tádé). Itt található 
egyik legnagyobb magyar diplo-
matánknak, Martinuzzi (Fráter) 
Györgynek (1482–1551) a sírem-
léke is, (akinek romokban álló 
alvinci kastélyát is megtekintet-
tük.) Zarándoklatunk vezetője, 
Orosz Lőrinc plébános atya maga 
is megilletődötten végezte a szent 
liturgiát az évezredes falak kö-
zött, miközben valamennyien áhí-
tatos lélekkel mondtunk köszö-
netet Istennek, hogy annyi vihar 
közepette is fenntartotta nemze-
tünket. 

Dévára érkezésünk előtt üdí-
tő zápor zúdult a tájra, (kár, hogy 
jégesővel!), de mire megérkez-
tünk Böjte Csaba atya templomá-
hoz, már el is állt. A templom és a 
gyermekeket befogadó kolostor-
épület „bejárása” után Mária rad-
nára igyekeztünk. A hatalmas, 
kéttornyú, volt ferences templom 
felállványozottan várja megszé-
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Augusztus 10-én, Szent Lő-
rinc diakónus és vértanú 
ünnepén ismét Ebesen ta-

lálkoztak az anya-egyházközség 
és a � lia hívei, valamint azok a 
papok, akik tizenegy év óta ebben 
a szép kis templomban próbálják 
összeilleszteni a négyszáz éve meg-
szakadt szálat, a katolikus hitélet 
folyamatát. Az évezredes Árpád-
kori templom maradványait őrző 

községben ugyanis négyszáz év 
„templomtalanság” után, 1998-
ban szentelték fel ezt katolikus 
templomot. Az építtető Orosz Lő-
rinc plébános úr Szent Lőrincet 
választotta a templom védőszent-
jéül. A titulus megválasztásában 
az is közrejátszott, hogy Lőrinc 
atya édesapja, aki a legalább száz-
húsz, de akár kétszázezer doni 
magyar áldozat egyike volt, szin-

tén a Lőrinc nevet viselte. De a 
vértanú védőszent felidézi azok-
nak az áldozatoknak az emlékét 
is, akik a kommunizmus legva-
dabb időszakában, az ötvenes 
évek legelején – mint „osztályide-
genek”– ide lettek kitelepítve.

Az idei Szent Lőrinc-búcsú 
vendég-szónoka a balmazújváro-
si plébános, Pankotai József atya 
volt.  Beszédének kedves színfolt-
ja volt az a személyes vallomás, 
amelyben felidézte bérmálásának 
emlékét. Ugyanis megismerve a 
vértanú szent életét, bémanevéül 
ő is a Lőrinc nevet választotta. Ki-
emelte, hogy a mai keresztények-
nek is – ha vérüket nem is kell fel-
áldozniuk – hűségben és kitartás-
ban hasonlítani kell Szent Lő-
rinchez. A szentbeszédben azt az 

Szent Lőrincet 
ünnepeltük Ebesen

pülését. A kegykép azonban a helyén fogadott: Szűz Mária a kisded Jézus-
sal ezüst keretbe foglaltan, fejükön Radnay hercegprímás, esztergomi ér-
sek, volt gyulafehérvári püspök ajándékából (1820) arany koronával. A le-
genda szerint a templom helyén álló kápolnát 1695-ben a törökök felgyúj-
tották, de a képnek (Olaszországból került festmény) nem esett bántódása. 
A lakosok ezt csodának tekintették, s ettől kezdve rendszeresen zarándo-
kok ezrei keresték fel a helyet Szűzanyánkhoz folyamodva kéréseikkel. 
A csodálatos imameghallgatások emlékére számos tárgyi adomány gyűlt 
össze a templomban. Ezeket is megcsodáltuk. 

Arad. Nem győztük csodálni a várost, sajnos csak a buszunkból, amely 
szerencsére több kört is tett a belvárosban, amíg a vértanúk emlékművét 
megtaláltuk. Láthattuk a megújult, megszépült főteret, a patinás, nagyvá-
rosias középületeket, templomokat. A 13 aradi vértanú emlékművénél nem-
zeti imánk eléneklésével és fohásszal vettünk búcsút kivégzett hőseink től és 
a várostól, hogy «hazulról haza» vegyük utunkat.

Bérces Mária Klára
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életrajzi adatot méltatta, misze-
rint Lőrinc diakónus az Egyház 
kincseit az ugyancsak vértanúsá-
got nyert pápa, Szixtusz biztatá-
sára a szegények között osztotta 
szét, s mikor üldözői az egyház 
kincseit akarták zsákmányként 
elrabolni, Lőrinc diakónus a sze-
gények sokaságára mutatott: Íme, 
ők az egyház kincsei. Az ebesi ol-
tárkép is felidézi ezt a jelenetet, 
hiszen a vértanú alakja mögött a 
nyomorúságos szegények és bete-
gek sokaságát látjuk.

A szentmisét Orosz Lőrinc 
plébános úrral együtt mutatta be 
Pankotai József atya, akit még 

debreceni káplánként „Panki”-
nak becéztek a � atalok, ott volt 
Kerekes László atya, aki káplán-
ként szintén kijárt Ebesre. Ő most 
kapott plébánosi kinevezést Be-
rettyóújfaluba. De eljött kon celeb -
rálni a nyíregyházi állomáshelyé-
re most távozott káplánunk, Ko-
csis Gábor atya is, és jelenlegi káp-
lánunk, Ferenczi Richárd atya. 
Megtisztelte jelenlétével az ün-
nepet Oláh Miklós atya is, aki 
hajdúszoboszlói parókusként az 
ebesi görög katolikusok hitéleté-
ről is gondoskodik.

A szentmise után a hittano-
sok szavalattal köszöntötték az 
ünnepelt védőszentet, majd pe-
dig az ebesi katolikusok és az 
anya-egyházközség nevében kö-
szöntötték Lőrinc atyát. Ilyenkor 
zsúfolásig megtelik a kicsi temp-
lom, hiszen sokan kilátogatnak 
Debrecenből is az ünnepre. Bí-
zunk abban, hogy az ebesiek kö-
zül is mind többen felismerik, 
milyen kincs is ez a templom, és 
milyen követendő példát képvisel 
védőszentje.

KVI 

Könyvajánló

Bibliával Munkácsy 
Krisztus-trilógiája előtt

Elsőként a Figyelő olvasóit tájékoz-
tatom arról, hogy a Déri Múzeum 
kiadásában, bőséges képanyaggal meg-
jelent Munkácsy Mihály Krisztus-triló-
giáját elemző könyvem. 

Annak örömére jelent meg ez a könyv, hogy a Krisztus Pilátus előtt című 
Munkácsy-festmény visszaérkezett Kanadából a Déri Múzeumba. 

A könyv elegáns technikai szerkesztése Kónya Ábel munkáját dicséri. Az igé-
nyes fotókat Lukács Tihamér készítette. A kötet végén az elemzés rövidebb 
változata angol nyelven is olvasható, Lieli Mariann fordításában. Arra töre-
kedtünk, hogy az igényes tartalom és forma ellenére a könyv meg� zethető 
áron kerüljön az olvasó kezébe. (Megvásárolható a Déri Múzeumban.) 

Keresztesné Várhelyi Ilona

Debreceni Katolikus Figyelő  
A debreceni Szent Anna 
Főplébánia értesítője

Megjelenik évente ötször
Szerkesztőség:  Szent Anna Főplébánia 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 21.
Telefon: (06-52) 536-652
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akolitus@freemail.hu; 

baranyacsaba@gmail.com
Felelős kiadó: Orosz Lőrinc 

Főszerkesztő: 
Keresztesné Várhelyi Ilona

Munkatárs: Bérces Mária Klára
Szerkesztők, tördelés: Záborszky László, 

Baranya Csaba, Győri Attila
Fotók: Anders Gyula, Bérces Mária, Hompoth 

Mária, Keresztesné Várhelyi Ilona
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A nemrég még munkazajtól 
hangos székesegyházunk 
július 26-ára a tisztaság fé-

nyében ragyogva fogadta híveit: 
helybelieket és vendégeket, akik 
közt a nagykárolyi Mária Légió 
mintegy 50 fős közösségét is. Az 
ünnepi szentmise fő celeb rán sa 
Temp	i József nagyváradi püs-
pök volt. Köztudott, hogy Debre-
cen az 1993-as egyházmegyei szék-
hellyé válásáig a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye felügyelete alatt ál-
lott, de történelmileg a nagyvára-
di püspökséghez tartozott, amit 
Trianon szakított szét. A nyugal-
mazott püspök úr szavaiból az 
őszinte testvériség, az össz magyar-
ság sorsáért való őszinte aggoda-
lom és egy boldogabb jövő remé-
nye csendült ki. 

Szentbeszédében emlékezte-
tett arra, hogy egyházmegyéje fő 
védőszentje az a Szent László, aki 
a mi egyházmegyénknek is fő 

„védnöke”. Székesegyházunk főol-

E 
S A   



(A kereszt) egyik vezércikke alap-
ján ki is fejtette. Ha azonban 
mindnyájan becsülettel tesszük a 
dolgunkat, hívek és papok, köl-
csönösen segítve, bátorítva egy-
mást, ha vigyázunk i�úságunkra, 
hogy minél többen ismerjék fel a 
hit erejét, akkor reménykedhe-
tünk egy szebb jövőben. 

Ezt a bizakodást kaphatta a 
püspök úr egyik eszményképétől, 
Mécs Lászlótól (1895–1978) a „fe-
hér baráttól” (tudniillik a papköl-
tő premontrei szerzetes volt), a 

„vándor lantostól”, vagy–ahogy ma-
gát nevezte–a „magyar jojkulá-
tortól” (énekmondótól), aki nem-
csak írta verseit, de a Kárpát-me-
dencét járva szavalta is őket, mint 
egy „hídverő” az Úr és az emberi 
szívek közt. Mert Mécs László az 
egyetemes krisztusi elvek, távla-
tok megszólaltatója volt. A Méhes, 
(így szimbolikusan, nagybetűvel 
írva) a költő saját magyarázata 
szerint a „templomalja”: a hívek 
és a „parlament alja”: a politiku-
sok (a becsületes, jó politikusok) 

–fejtegette a püspök atya. 
Bevezető köszöntőjében Ke -

resz tes né Várhelyi Ilona–mint 
régi ismerős és az egyházközség 
képviselő testületének elnöke–üd -
vözölte a püspök urat, a szentmi-
se végén pedig Orosz Lőrinc plé-
bános úr köszönte meg, hogy 
Temp	i püspök úr elfogadta meg-
hívását erre a szép ünnepre. 

A hívek serege úgy érezhette, 
hogy a nagyváradi nyugalmazott 
főpap maga is egy új énekmondó, 
aki hitet, bátorítást visz minden-
üvé, ahol csak megfordul. Saját 
gondolataként mondhatná Mécs 
László szavait:

Bérces Mária Klára

 „Megújult lelkekben megújulhat minden,
 Csak a Méhes álljon fényességes hitben.”

Mécs László

tár-képén Szent Anna tanítja a 
gyermek Máriát, Megváltónk föl-
di édesanyját, akiről szép nép-
énekünk ezt mondja: „Te voltál a 
gyökér, melynek virága / üdvösséget 
hozott egész világra.” A püspök úr 
szülőfalujában, a romániai Csaná-
loson pedig szoborba öntve áll a 
Máriát tanító Anna alakja. 

Már ezek a közös vonások is 
elegendőek arra, hogy közösen 
fohászkodjunk Szent Annához, 
akit mint az Isten iránti szeretet, 
az alázat és jámborság példakép-
ét állított elénk a szónok. A szent-
beszéd utalt arra, hogy, sajnos, 
ma nem az említett értékek a kö-
vetendőek, amint azt a híres 
francia katolikus lap, a La croix 

„Lehetünk szétszórva harminckét határba,
s hordhatjuk a mézet közös kaptárba.
Csak a Méhes álljon ragyogón, kitárva
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A papi élet buktatói

Az idén június 19-én a Szentatya megnyitotta a papság évét. Ennek 
kapcsán nemcsak a papoknak kell a „Jó Pásztor” felé fordulni, hanem a hí-
veknek is érdemes komolyan elgondolkodni azon, miért nincs több pap, 
és miért ilyenek. Mit kellene tenni azért, hogy ne legyenek olyan túlter-
heltek a papok, mint manapság.

Ajándék, kincs a papi hivatás! Az Úr ébreszti a szívben a vágyat, hogy 
hívására –„jöjj, kövess engem!”– igent mondjunk. A papság évé ben sokat hal-
lunk a papi hivatás szépségéről, értékéről, de most néhány szempontot felso-
rolva lássuk a veszélyeket, a buktatókat! Ezekre a szemináriumban nem le-
het teljesen felkészülni. A �atal pap felszentelése után egyedül az Úrra szá-
míthat, de Vele jó együtt lenni. A gondokon, veszélyeken Ő tud átsegíteni. 

Fiatalabb és idősebb korban is előfordul a papi életben a mellőzések 
miatti sértődöttség. Gyakran adódnak nehéz helyzetek, nem mindig sike-
rül a különböző személyekkel való együttmunkálkodás. Hiúság fűtötte 
érzelem miatt a papnál is előfordul, hogy nem tudja feldolgozni kudarcait, 
úgy érzi, őt nem értik meg. Ha ebből nem tud kitörni, nincs lehetősége vál-
toztatni a helyzetén, fásult vegetálás lesz az élete, vagy törés következhet be.

Az anyagiasság szelleme régen is, de ma is megkísértheti a papot. Ha 
a gyűjtés szelleme motiválja, és így bánik a híveivel, bizony élőbb-utóbb „a 
pap zsákját” emlegetik, és ez árnyékot vet munkájára. Soha senkinek nem 
lenne szabad elfelejtenie, hogy az Úrban kell gazdagodni, és olyan kincset 
gyűjteni, amit nem vehet el senki. Megélni, hogy nagyobb boldogság adni, 
mint kapni. 

A megfáradás, az eredménytelennek érzett munka, a személyes gon-
dok vagy egyéb hatás kiválthatja a menekülést az alkoholba, és ettől a 
szenvedélytől nem könnyű szabadulni. Ez a hajlam sokszor már a nevelés 
során kialakul, de a papi életben tudni kell uralkodni a szenvedélyeken! 

A társtalanság, a meg nem értés érzése gyakran azt eredményezi, 
hogy a pap túl közel engedi magához a női nemet, és oktalan módon bele-
bonyolódik egy kapcsolatba. A katolikus pap a szenteléssel le van foglalva 
Istennek és az Egyháznak. Ha földi értelemben társtalan is, még egyedül 
élve sem magányos, hiszen az Úr betölti életét. Érte indul, Vele él, és Hoz-
zá tér haza. 

Nagy veszélye a papi életnek az, ha elhatalmasodik a tevékenység, és 
e munka kiszorítja az imádságot, az elmélkedést, szemlélődést. Ha a pap 
nem imádkozik eleget, gyorsan kiég, „lemerül”. Belső életére, lelkére min-
den papnak minden nap nagyon kell �gyelnie, és erősíteni, ápolni kell hi-
tét, hivatását, hogy a holnapi, talán még nehezebb terhet is bírja hordoz-
ni. A pap számára olyan fontos az ima, a szentségekkel való töltekezés, 
mint a testnek a levegő!

Előfordul, hogy a pap nem tudja feldolgozni a kon	iktusokat, sok-
szor kap „övön aluli” ütést. Hiába hirdeti Jézus örömhírét, sokszor még 
rokonai is elutasítják. A kereszt alatt tud a pap is megnyugodni, ha sorsá-
ban megsejti a krisztusi sorsot. Ez ad erőt tovább menni. 

Vannak uralkodó típusú papok, akik dorgálnak, nem megértők, ami-
kor látják mások gyengeségeit. Viszont a pap számára is nehézséget okoz, 
amikor vele éreztetik, hogy miért jött ide. 

A megszentelődés útját kell járni, ehhez erőt az Úr ad. Őt kell szolgál-
ni a hívekben, Őt adni mindenkinek. Csak így lehet csonkig égni.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Először is bemutatkoznék: Hom-
poth Mária vagyok, Nagykárolyból és 
társaimmal együtt volt szerencsém 
élvezni a debreceni Szent Anna temp-
lom Mária Légiójának és kedves 
Orosz Lőrinc prépost-plébános úrnak 
feledhetetlen vendégszeretetét július 
26-án, vasárnap, a templombúcsú al-
kalmával.

Megbízottja vagyok a nagykáro-
lyi zarándokoknak, hogy nevükben is 
köszönetet mondjak mindnyájuknak 
azért a szeretetért és kedvességért, 
amivel fogadtak minket. Külön kö-
szönet jár Vida Lászlónénak, Rózsi-
kának, akinek áldozatkészsége és 
kedvessége nélkül bizonyára nem lett 
volna ilyen örömteli ez a napunk. 
Nagy hálával tartozunk Bérces Mari-
kának is, a kedves és lelkes „idegenve-
zetőnknek”. Csodálatos napot szerez-
tek nekünk, Isten áldja meg mindnyá-
jukat érte!

A helyi újságunkban írtunk egy 
kis tájékoztatót a debreceni zarán-
doklatunkról. Azért kérem köszönő 
soraim közlését a Debreceni Katoli-
kus Figyelőben is, hogy minél többen 
értesüljenek erről az eseményről, s 
ezáltal a két város kapcsolata mélyül-
jön, és a jövőben több bizalommal 
szervezzünk hasonló rendezvényeket. 
Mi mindenképpen megtisztelve érez-
zük magunkat, hogy kitüntettek sze-
retetükkel. 

Élek a lehetőséggel, hogy ezúton 
is meghívjuk a debreceni testvéreket 
a mi templomaink búcsújára. A legkö-
zelebbi Kalazanci Szent József ünne-
pén lesz.

Hálás szeretettel: 
Hompoth Mária

Nagykárolyiak  
köszönete
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Engedjétek hozzám…

A z idén Kölcsére mentünk hittantáborba, ahová 
június 28-án, vasárnap délután indultunk el, 
igazán hangulatos, vidám légkörben. Egy hetet 

töltött ott a kis létszámú, de annál lelkesebb, vidám 
csapatunk. Ez már a második turnus volt, amit Lőrinc 
atya vezetett. Köszönetet mondunk neki azért, hogy a 
templom felújítása közepette is szakított időt és ener-
giát a gyerekekre, az i�úságra.

Minden reggelt szentmisével kezdtünk. A temp-
lom kissé távolabb volt a szálláshelytől, így mindenki-
nek volt ideje felébredni és összekapnia magát! A szent-
mise után a testi táplálék következett. Ezek után kez-
dődtek az igazán gazdag, kulturális és szórakoztató 
programok: 

Első nap gyalogtúra keretében a Túr-bukóhoz 
mentünk el, ahol a Tisza és a Túr találkozik. Vissza 
útban kissé elfáradtunk a hőségben és a játéktól,  
de Lőrinc atya– mint a jó pásztor,– példát mutatva 
elöl ment, s vezette „nyáját”. Összesen 18 km-t  
tettünk meg.  

A második nap szekérrel Penyigére kirándultunk,  
a „Lekváriumba”, ahol a szilvalekvár főzés ősi tudomá-
nyának világába tekinthettünk be. Ezután Szatmár-
csekére szekereztünk, ahol megnéztük Kölcsey Ferenc 
emlékházát és a sírhelyét a híres csónakfejfás temető-
ben, majd Túristvándiban megismerkedtünk a vízima-
lom működésével. Nagyon érdekes és új dolog volt 
mindannyiunk számára a szekérrel való közlekedés, 
mert a rohanó világunkban lelassítottuk mi is a tem-
pónkat, s még közelebb is kerültünk egymáshoz, 
�zikai lag is és lelkileg is.

A harmadik napon a fehérgyarmati strandra men-
tünk a távolsági busszal. A lányoknak ez különösen 
nagy élményt jelentett, mert az elég mély úszómeden-
cében lubickolhattak egész nap, s így az úszásukat to-
vábbfejleszthették.

A negyedik napon mikrobusszal elmentünk Kis-
szekeresre, Nagyszekeresre majd délután a szomszédos 
faluba, Sonkádra túráztunk át. Mindhárom falu érde-
kessége, hogy a katolikusból lett református templomai-
ban megláthattuk azokat a gyönyörűséges freskó- és 
oltárrészleteket, amelyeket még sikerült restaurálni.

Az ötödik napon, Lőrinc atya–a mi kedvünkben 
járva, mindenki örömére – ismét a strandot javasolta, 
így enyhítve a kánikulai hőséget.  Ezen a napon tehát 
szintén a fehérgyarmati strandra mentünk.

A hatodik napon a szálláson voltak programok: 
lelki programok, játékok, szalonnasütés, beszélgetés.  
A szálláshely érdekessége a szauna volt, amit ki is pró-
báltunk,– hiszen sokunk számára ez újdonság volt!

A hetedik napon, vasárnap pakolással, takarítás-
sal töltöttük az időt, mert délután már indultunk haza. 
Bizony, mindenki kellőképpen eltelt a programokkal, a 
játékkal, s már hiányoztak az otthoniak is, akik izga-
tottan és örömmel vártak haza bennünket.

Természetesen minden nap volt lelki program is, 
amelyen mindenki aktívan közreműködve vett részt.  
A lelki programot minden alkalommal egy tized rózsa-
füzérrel kezdtünk –amit sorban imádkoztunk elő –, és 
azután Lőrinc atya vezetésével, egy-egy szent életével 
és tanulságos történetek olvasásával folytattunk. Eze-
ket aztán meg is beszéltük. Vacsora után sosem maradt 
el az esti foci a helyi legényekkel. Maga a szállás jó volt, 
tiszta és rendezett, nagy udvarral, saját focipályával, 
és a kert végében kis tóval. Igazán hangulatos, tágas és 
élvezetes volt, tehát, minden adott volt, hogy jól érez-
zük magunkat. 

Megegyeztünk abban, hogy jövőre ismét jövünk,  
s hívjuk a barátainkat is!

Veres István és 
Kovács Péter 

Befejezéséhez közeledik székesegyházunk júni us 
2-án kezdődött belső felújítása. A festés, a falfest-
mények restaurálása és az új gránit burkolat mellett 
a szentély berendezése is gazdagodik. Köszönjük a 
hívek türelmét és segítségét. 

A belső felújítás költségeit a plébánia és az egy-
házmegye közösen fedezi, amihez jelentős segítsé-

get jelent a hívek adománya is. A műemléki előírá-
soknak megfelelő felújításhoz személyesen az irodá-
ban, vagy a Szent Anna Plébánia számlaszámán 
11738008–20170332 (OTP) vagy a Szent Anna Plé-
bánia Alapítványon keresztül:
(10403428–34213692–00000000) lehet hozzájá-
rulni. Csekk található a templomban. 

Hálás köszönet minden támogatásért, ami imád-
ságban, anyagi segítségben vagy önkéntes munká-

Hittantábor Kölcsén

Felújítás – megújulás
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Engedjétek hozzám…

Legyen 
több 
hittanos 
az új 
tanévben!

Évről évre kérjük a szülőket, 
ne feledkezzenek meg gyer-
mekeik hitoktatásáról, amely-

re ígéretet tettek keresztelésük-
kor. Már az ígéret teljesítése mi-
att is fontos a gyermekek katoli-
kus nevelése, de még inkább 
azért, mert korunkban az érté-
kek és világnézetek veszélyes ke-
veredése közepette fel kell vér-
tezni az i�úságunkat azzal a tu-
dással és lelkülettel, amely segíti 
őket az eligazodásban. 

Látjuk, mennyi pszichés tor-
zulás, lelki és testi veszély fenye-
geti a mai �atalokat (és a felnőt-
teket!). Olyan csábításoknak van-
nak kitéve, amelyeket hitismere-
tek nélkül nem tudnak kivédeni, 
hanem csak sodródnak az anya-
giasság, az önzés útján. Meg kell 
tanulniuk azokat a válaszokat, 
amelyekkel szembe tudnak száll-

ni a divatos irányzatok ravasz, 
keresztényellenes propagandájá-
val. Meg kell erősíteni vallási ho-
vatartozásuk tudatát, hogy fel 
tudják ismerni a megtévesztő, 
vonzó látszatok mögött húzódó 
veszélyeket! Nagy szükségük van 
arra is, hogy kialakuljon az egész-
séges érzelmi életük, tudjanak szo-
lidárisak lenni, és helyesen értel-
mezzék, megfelelően alkalmaz zák 
a ma oly sokat hangoztatott tole-
rancia elvét. (A lélek számára nem 
minden hasznos, ami szabad!!!)

Minden gyermekben ereden-
dően megvan a vonzódás Isten 
iránt. Ha ezt az alapvető szükség-
letet nem elégítjük ki, akkor hiá-
ba gondoskodunk gyermekeink 
anyagi és szellemi jólétéről, éle-
tük céltalanná, értelmetlenné vá-
lik. A korábbi évtizedekben még 
számítani lehetett a nagymamák 
felelősségtudatára, ma azonban 
már a nagyszülők korosztályában 
sem általános a vallásosság. Még-
is ők, élettapasztalatuk birtoká-
ban, sokat segíthetnek unokáik 
(örök) boldogságának munkálásá-
ban, s ezzel saját és gyermekeik 
üd vösségét is szolgálják.

A hitoktatás két színtéren 
történik: az iskolákban és a plé-
bániákon. Az egyházi iskolákban 
természetesen órarendi keretek 
között biztosítva van a tanulók 
felekezetének megfelelő hitokta-
tás, illetve a keresztségre való 
előkészítés. A korábbi gyakorlat-
tal szemben ma már a reformá-
tus iskolákban is első osztálytól 
kezdve lehet katolikus hittanra 
járni. Ennek igényét jelezni kell a 
beiratkozásnál, de legkésőbb a tan-
év elején. Nagyon szükséges a szent-
ségi élet fejlődése szempontjából, 
hogy már elsőtől kezdve katolikus 
hitoktatásban részesüljön a gyer-
mek, hogy megfelelő időben le-
hessen elsőáldozó. 

Minden önkormányzati vagy 
egyéb fenntartású iskolában is le-

hetőség van katolikus hitoktatást 
kérni a tanulók számára. A hitok-
tatókat a területileg illetékes plé-
bánia biztosítja. Ezzel a szabad-
sággal addig kell élni, amíg van! 
Ha nem lesz igény az iskolai hit-
oktatásra, ne csodálkozzunk, ha 
ugyanúgy elsorvad, mint a rend-
szerváltás előtt! Az iskolai hitok-
tatás egyben tanúságtétel, ma-
guk a gyermekek lehetnek egymás 
apostolai! Bár az időbeosztásban 
nehézségek adódhatnak, hiszen 
ezekben az iskolákban órarenden 
kívül oldják meg a hitoktatást, de 
a szülők felelőssége megtalálni a 
gyermekeik számára legszüksége-
sebb „különórák” fontossági sor-
rendjét. A hittancsoportok a sok 
közös élmény hatására olyan kö-
zösséggé formálódhatnak, amely 
megvédi a gyermekeket a rossz 
társaságba keveredéstől.

A templomi hitoktatás lehe-
tőségét is minden korosztály szá-
mára biztosítjuk, óvodáskortól 
kezdve a felnőttek katekume ná-
tusáig. Előfordul, hogy a gyerme-
kek és a szüleik – más-más cso-
portban – egyszerre készülnek fel 
a tudatos katolikus életre.  Nem 
egyszer a gyermek hatására kezd 
el vallási kérdésekkel foglalkozni 
a szülő is. Csak elkezdeni nehéz, 
de érdemes megtenni ezt a válasz-
lépést Jézus közeledésére, már 
csak azért is, hogy Isten kegyel-
méből megújuljon a család – s azon 
át egy kicsit a magyar társadalom 

– szeretetközössége!

Keresztesné Várhelyi Ilona 
ban nyilvánul meg. Szolgálja temp-
lomunk felújítása az ide betérők 
belső megújulását!

A felújítás méltó befejezése 
lesz a szeptember 20-i esti szent-
mise, amelyben hálát adhatunk 
az elvégzett munkáért, és Isten to-
vábbi áldását kérjük templomunk-
ra és közösségünkre. 

(szerk.)

L
Adventi számunkhoz 2009. novem-
ber 10-éig várjuk az egyházközsé-
günk életével kapcsolatos cikkeket 
e-mailcímeink valamelyikére, vagy a 
plébániára.
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Gratulálunk!

Hírek

Könyvajánló

Imádság a papokért

A papság évében minden szentmisében az áldozás után közösen mond-
juk el az alábbi imát!

Úr Jézus, aki közénk jöttél, és életünk tápláléka lettél,
hálát adunk neked minden kegyelmi ajándékodért, 
amivel a szentmisében megajándékoztál bennünket.
Köszönjük életet adó igéd tanító és bátorító szavát.
Köszönjük, hogy gyógyító erőddel valóságosan itt vagy közöttünk az Oltári-
szentségben.
Kérünk, tarts meg mindnyájunkat szeretetedben és hűségedben.
Áldd meg szolgáló papjainkat, és támassz új hivatásokat.
Add, hogy mindig legyenek, akik neked ajándékozzák életüket, közvetítik 
számunkra tanításodat, bemutatják a szentmisét, és a szentségek kiszolgál-
tatásában mellettünk állnak életünk állomásain.
Hallgass meg minket, Urunk, és áldd meg hívő népedet szent papokkal. 

Ámen

P 
Szeptember 5-én kezdődik a templomi 
hitoktatás. A hittancsoportok órarendjét 
a hirdetőtáblára kifüggesztjük, várjuk az 
új hittanosokat a korosztályuknak megfe-
lelő csoportba. 

A S  
Szep tember 6-án ¾ 9-kor kezdődik a tan-
évkezdő Veni Sancte szentmise. Ezt köve-
tően ugyanebben az időben ismét lesz va-
sárnaponként diákmise. Kérjük, hogy a 
hittanos gyerekek– lehetőleg a szülőkkel 
együtt–erre a szent misére járjanak. 

F-
Szeptember 4-én este ¾ 7 órára várjuk a 

„régi” katekumeneket a plébániára. Új cso-
portot is indítunk felnőttek számára. 
(Felnőtt korban a keresztelésre, bérmálás-
ra felkészülés az egyház ősi szokása sze-
rint hosszabb, több szakaszra tagolt tan-
folyam keretében történik. Ezt nevezzük 
katekumenátusnak.) 

K
A nyári szünet után a képviselőtestület 
első ülése szeptember 9-én, az esti szent-
mise után lesz. 

S
Ha a templom belső munkálatai szüksé-
gessé teszik, további önkénteseket kérünk 
a takarításhoz. 

H 
   
Szeptember 20-án az esti szentmise kere-
tében Bosák Nándor püspök úr megáldja a 
megújult templomot. 

K 
November 21-én ismét megrendezzük 
a közkedvelt keresztény bált.

Debreceni templomaink miserendje

Templom Vasárnap Hétköznap

Szent Anna 6.30, 7.30, 8.45, 10, 11.30, 18 7, 8, 18

Szent László 7.30 gk, 9, 11, 18 7.15, 18

  K, Cs: 18
Szent István 10.30 1., 3.,5. Szo: 18
  2., 4. Szo: 18 igelit.

Szent Család 9, 10.30 gk 18

Megtestesülés 9 gk, 11 18

  Sze, P: 18
Jézus Szíve 8.30 Cs: 18 igeliturgia
  2., 4. Szo: 18

Józsa 9, 10.30 gk Sze: 17

A Szent Anna Főplébánia felter-
jesztésére Szent László ünnepén a 
nyíregyházi társszékesegyházban 
vette át Hevele József a „Pro 
Com munitate Cristiano” díjat. Az 
egyházmegyei kitüntetést a Szent 
Anna templomban végzett gond-
noki munkája elismeréséül kapta. 

A kitüntetett a Partiumból 
települt át, 1989 óta él Debrecen-
ben. Szakmai tapasztalatait csak-
hamar felajánlotta a Szent Anna 
Egyházközség szolgálatára. Gond-
noki munkája minden műszaki 
feladatra kiterjedt. Áldozatosan 
segített a felújításokban és az egy-
házi rendezvényeken. Közremű-
ködött a Székesegyház külsejé-
nek festésében, az oltárok restau-
rálásának lebonyolításában, az 
al templom rendezésében, a Szent 
Imre-terem kialakításában, a teme-
 tőkápolna felújításában, a mike-
pércsi templom bővítésében, az 
ebesi templom építésében, a 
Szent László Kollégium kialakítá-
sában és a most tervezet bővíté-
sében. Szervezési munkákban és 
a villanyszerelés szakmai munká-
jának irányításában is igen sokat 
segített. Jelenleg a templom belső 
felújítását irányítja.

Megérdemelt kitüntetéséhez 
szívből gratulálunk!

KVI 




