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A megtérés a helytelen magatar -
tás megváltoztatását jelenti, va-
lamint a bűn fölszámolását jóvá-

tétellel, vezekléssel, böjttel és egyéb bűn-
bánati cselekménnyel. Magába foglalja  
a gondolkodásmód megváltoztatását is. 

A megtérés nem tévesztendő össze 
a bűnbánattal, mely az elkövetett hibáért elszenve-
dett büntetésre emlékeztet, hanem ez vonatkozik a 
múltra és a jövőre is. A megtérés a helytelen út elha-
gyását jelenti lelki értelemben, és visszatérést ered-
ményez a jó irányba, valakinek vagy valaminek a se-
gítségével.

Aki megkeresztelkedett, de az élet más irányba 
sodorta, annak a megtérés visszafordulást jelent Is-
ten országa felé. Amikor Jézus tanítani kezdett, ezt 
hirdette: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a 
mennyek országa!” (Mt 4,17) Ő a bűnösökért jött!

Feltámadása után tanítványaira bízza a megté-
résre hívó küldetést. Tőle tudjuk, hogy nagy az öröm 
a mennyben a megtérő bűnös miatt!

Ma is érvényes, hogy nem szolgálhatunk két úr-
nak. Tisztázni kell, mitől kell elfordulni, hogy az élő, 
igaz Istent tudjuk követni! Csak komoly, belső átala-
kulással lehet ragaszkodni Jézushoz, őt követni, 
vele és érte élni. Jézus azt mondta Péternek: „imád-
koztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te 
egykor megtérve megerősítsd testvéreidet.” (Lk 22,32)

A jöjj, kövess engem felszólításban is benne rej-
lik: hagyd el a mulandót és fogadd el azt a kincset 
amit én adok! Ez a kincs pedig a hit. Hittel lehet hoz-
zá térni, vele élni, vele halni! 

Sault megtérése előtt a bűne vakította el, helyte-
len volt a lelkiismerete, de a damaszkuszi út élmé-
nye teljes fordulatot jelentett életében. Pálként egy 

új világ tárult fel előtte, és soha nem 
esett vissza korábbi tévelygésébe. Az 
igazi megtérésben ez is benne van, a 
felismert igazság nem halványulhat el, 
hanem tökéletesedésre vezeti az em-
bert! Így a megtérés egy életen át tartó 
folyamat.

A megtérés olyan fordulat, amelyben az ember 
korábbi önmagával kerül szembe. Ezért segíteni kell 
a megtérőket, hogy harcolják meg ezt a lelki harcot, 
ismerjék fel a kegyelem erejét, amely segíti őket a lá-
tásban, az útkeresésben, a nagy lépés megtételében, 
hogy eljuthassanak a meggyőződésre: Tudom, kinek 
hiszek! 

Ne legyünk elutasítók a megtérőkkel szemben! 
Ne kérdezzük: miért most, és miért nem korábban?! 
Lehet, hogy nem is tehetnek róla, talán szüleik is hi-
tetlenek, s nem kaptak semmi kapaszkodót a kör-
nyezetüktől sem! De ha felcsillan előttük a szép és a 
jó, és befogadókészséget tapasztalnak az egyházban, 
akkor bizalmuk megerősödik Jézusban, akiben nem 
fognak csalódni!

Ne az emberek tekintete vezessen bennünket a 
megtérésben, hogy mit szólnak a szemléletváltá-
sunkhoz, hanem ha rátaláltunk, éljünk Isten szere-
tetében! Az Úr tiszteli az ember szabadságát, de 
minden eszköz a kezében van, hogy megtérítsen 
bennünket!

Őszintén örüljünk a megtérőknek, hiszen a jó kö-
zösség, jó család szilárd pont, amire építeni lehet!  
S így nemcsak őseinkhez térünk meg egykor, hanem 
hazatérünk oda, ahol nem utasítanak el. Ez vezes-
sen bennünket most is, a nagyböjt és a húsvét szent 
idején!

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Térjetek 
meg…

a Szent Anna Főplébánia értesítője

Föltámadtam, és újból veled vagyok!

2011. március 9.
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 Kettejük közül kinek, melyiküknek volt nehezebb az 
élete a munkahelyén a vallásossága miatt?

– Cs. I.: - Holtversenyben vagyunk, de az az érzé-
sem, hogy a feleségemnek nehezebb helyzete volt, 
mert tanár. Egy gyárban sem volt sima az élet, de egy 
tanárnál nagyítóval figyelték, hogy milyen vallási 
megnyilvánulásokat tesz, és annak voltak következ-
ményei is. Nálam is akadtak, de az övéi kellemetle-
nebbek voltak.

– Cs. I.-né: Ügyeltek arra, hogy az oktatásban ne le-
gyen olyan ember, aki rossz irányba tereli az i�úságot, 
ráadásul gyakorolja a vallását.

 Kati néni a vegyipariban tanított. Mielőtt oda került, 
milyen volt a vallásos élete? Honnan, hogyan indult?

– Cs. I.-né: - Én a Svetitsben tanultam tizenkét évig, 
ennek megfelelően vallásos légkörben töltöttem az 
életemet. Viszont otthon a szüleim nem voltak kifeje-
zetten vallásosak. Vegyes házasságban éltek, édes-
apám református, édesanyám katolikus volt. Abban 
az időben, ha az egyház nem adott reverzálist, akkor 
eltiltották az illetőt a szentségek gyakorlásától. Így 
járt édesanyám is. Úgy egyeztek meg édesapámmal, 
hogy a fiúk az apa, míg a lányok az anya vallását viszik 
tovább. Ebből kifolyólag édesanyám eltávolodott a 
vallás gyakorlásától, mert kitaszítottnak érezte ma-
gát. Mindettől függetlenül a szüleim kifejezetten jé-
zusi értékrenddel éltek. Amikor negyvenkilencben ki-
kerültem az iskolából és érettségiztem, akkor államo-
sították az intézményt, félévkor. Érdekes módon, ak-
kor kezdődött az a korszak, hogy igazán kezdtem ér-
tékelni mindazt, amit addig ott kaptam. Mert addig 
az természetes volt, de attól kezdve meg kellett küz-
deni a vallásáért. Igazából akkor kaptam hitet, amikor 
küzdenem kellett érte. Addig természetes volt a min-

dennapi vallásgyakorlás a törvényeivel, áldozásokkal, 
gyónásokkal, templomba járásokkal. Ugyanakkor 
büszkeség is volt bennem, hogy ha sokan elhagyják az 
egyházat, én akkor sem teszem. Aztán már az érettsé-
ginél kiderült, hova nem mehetek továbbtanulni. Ta-
nár szerettem volna lenni, német-francia szakos. Utó-
lag tudtam meg édesapám révén, hogy teljesen re-
ménytelen volt bekerülnöm az egyetemre, tanár szak-
ra. Az történt ugyanis, hogy az érettségi elnököm ki-
ment cigarettázni a folyosóra, és az állami Svetits ud-
varának az ablaka a kis, megmaradt egyházi Svetits 
udvarára nézett. És ott engem meglátott, amikor be-
szaladtam a nővérekhez beszámolni a vizsgámról. Az 
akkori egyetemi rektor ezt követően nyíltan meg-
mondta az édesapámnak, hogy semmilyen tanári 
szakra nem kerülhetek be. Abban az időben viszont 
felfutóban volt a vegyészi pálya, így vegyész szakra ke-
rültem, akkor indult az első ilyen, nem tanári szak. A 
végzés után fölhelyeztek az óbudai gázgyárba, mert 
akkoriban helyezték az embereket, nem oda mentünk, 
ahová akartunk. Borzasztóan elkeseredtem, mert 
több napi járkálás után rájöttem, hogy a fizetésemből 
albérletben nem tudok megélni. Aztán váratlanul ösz-
szetalálkoztam egy volt osztálytársammal, aki buda-
pesti volt, de Debrecenbe helyezték, engem meg Deb-
recenből Budapestre; ő javasolta, menjek, próbáljam 
meg a cserét. Akkor indult a debreceni vegyipari isko-
la, és sikerült odakerülnöm, ahol bizonyos tantárgya-
kat csak vegyész vagy vegyészmérnök oktathatott. Is-
teni szerencse volt, mint ahogy az is, hogy nem vettek 
fel tanár szakra, mert akkor sohasem találkozom a 
későbbi férjemmel.

 Nem lehetett könnyű a helyzet a Biogalban sem. Val-
lásos emberként mégis vezérigazgató-helyettesi székig ju-
tott. Ráadásul a családjában papok, kántorok voltak.

– Cs. I.: - A mi családunk elkötelezett, vallásos csa-
lád volt. Édesapám latin-történelem szakos tanárként 
dolgozott. A római katolikus polgáriban kapott állást. 
És mivel jó hangja volt és tudott orgonálni, a pénz 
meg kevés volt, elvállalta az állás mellett a kántorsá-
got. Körülbelül tizenhat évig kántorkodott is. Ezáltal 
én is és a család is közelebb kerültünk az egyházhoz; a 
papokat is jól ismertük. Aztán a polgárinak apám lett 
az igazgatója, és amikor a ’45-ös időkben összevonták 
az iskolákat, akkor a piaristák alsó tagozatának veze-
tője lett. De akkor már nem kántorizált. A nagybá-
tyám meg pap volt. Dolgozott korábban Debrecenben 
is, mint káplán. Ilyen körben nőttem fel, nálunk ez a 
világ természetes volt. Én tehát a piaristákhoz jártam. 

PORTRÉ

Csernus István és felesége Katalin, vagy inkább 
Kati néni (mert ez a kedves megszólítás sokkal 
jobban illik hozzá) vegyészek. A legtöbb ember 
azt gondolná: száraz, racionális gondolkodású 
idős emberek, hiszen vegyészek. Pedig ez egyálta-
lán nem így van. Bár nyolcvan évesek mindketten, 
de nem idősek. Vidámak, friss gondolkodásúak, 
fiatalosak. Ráadásul nagyon barátságosak, kedve-
sek, jó humorral megáldottak, egyáltalán: na-
gyon jó a társaságukban lenni! Örülök, hogy meg-
ismerhettem Őket, és sajnálom, hogy a csaknem 
kétórás beszélgetés után el kellett jönnöm tőlük – 
egy ridegebb világba. Nem is teszek tiszteletkörö-
ket a kérdéseimmel.

Szeretetben egymással és Istennel
V  ,     

82_2011_03_nagybojt.indd   2 2011.03.06.   21:25:28



32011. március 9.

PORTRÉ

Végzős voltam, amikor az államosítás történt, men-
tem volna egyetemre, orvos akartam lenni. A felvéte-
lin kiscsoportos megbeszélések zajlottak, ahol az első 
kérdés az volt, hisz-e Istenben. Aki igent mondott, az 
kihullott. A jelentkezési lapomon a második helyre a 
vegyész volt beírva, úgyhogy másokkal együtt ide ke-
rültem. Harmincan voltunk, közülünk eredetileg egy 
akart vegyész lenni. A többi újságíró, francia szakos 
tanár, még papjelölt is volt. Én szerves kémia szakon 
végeztem, gyógyszer, kémia, ilyesmikkel kellett volna 
foglalkoznom, ehhez képest elhelyeztek szénbányá-
hoz, mert ugye a szén, az szerves anyag. Dudarra, Zirc 
mellé kerültem, egy kis faluba. Végül addig nyüzsög-
tem, hogy Várpalotára helyeztek, egy kicsit közelebb a 
kedvesemhez, ám közben ő meg Debrecenben kötött 
ki. Végül jó félév után sikerült a Biogalban állást kerí-
tenem, ahol 1954 januárjától ’91-ig ott dolgoztam.  
A kezdettől fogva mindent tudtak rólunk. Aminek 
előnye és hátránya is volt. Nem álltam ki melldöngetve, 
hogy ki vagyok, de nem is lehetett rám fogni, hogy el-
titkoltam. Mindenki tudta, a személyzetistől kezdve 
az igazgatóig, hogy vallásos vagyok. Megtörtént, hogy 
a volt ávós, kommunista igazgatóm nyomozott utá-
nam: mit szólnak hozzá a kollégáim, hogy egy ilyen 
vallásos felfogású embert ki lehet-e nevezni vezető ál-
lásba. Ez persze visszajutott hozzám, mert akit töb-
bek között kérdezett, az véletlenül a premontreiekhez 
járt. Ilyeneken, meg a Jóistenen múlt, hogy anélkül, 
hogy a pártba léptem volna, magas vezetői beosztásig 
vittem. De volt egy időszak, amikor már vezető vol-
tam, hogy írásos feljelentéseket kapott az igazgatóm, 
hogy tudja-e, hogy a helyettese milyen ember, hogy 
templomba jár? Sőt kiscsoportos tevékenységet foly-
tat! Az főnököm behívatott, és kérdi: igaz? Mondom, 
igaz. No, de hát mit csináltok? – kérdi. Olvassuk a Bib-
liát, beszélgetünk róla. Na, de tudod, hogy mindenről 
tudnak? Mondom, az a jó, legalább tudják, hogy nem 
teszünk semmi rosszat. 

De most egy fontos dolgot el kell mondanom! Volt, 

hogy a feleségemet is piszkálták. Egyszer leültünk be-
szélgetni. Arról, hogy lehet, valamelyikünket kirúg-
ják. Tudjuk-e vállalni a vallásosságunkat, vagy nem? 
Abban maradtunk, hogy vállaljuk, legfeljebb elme-
gyünk Debrecenből. Ahogy ezt megbeszéltük, felsza-
badultunk. Mert tényleg igaz az, hogy a szabadság a 
félelmet elűzi. Jöhetett utána bármilyen piszkálódás, 
volt, hogy javasolta a személyzetis, hogy inkább haj-
dúszoboszlói templomba járjunk, ne mutassunk itt 
rossz példát. Azt hiszem, hogy ezzel a magatartással 
több becsületet szereztünk, mintha titkolóztunk volna.

 A hetvenes években indultak a kisközösségi moz-
galmak. Úgy tudom, Kati néninek jelentős szerepe volt 
ebben. Mi szükség volt ezekre a kisközösségekre, mivel is 
foglalkoztak?

– CS. I.-né: - Debrecenben negyvenötben indult Bu-
lányi György atyával. Csak az börtönnel zárult, de az-
tán Budapesten illegálisan folytatódott. Debrecenben 
hetvenötben indult újra. Nem akarok szerénytelen 
lenni, de ennek az újraindulásnak részese voltam. Tu-
lajdonképpen összejöttünk tízen-tizenketten, és az-
zal az indíttatással, hogy valahogy ezt a langyos ke-
reszténységünket - templomban imádkozik az ember, 
aztán beteszi maga mögött az ajtót, és ennek a profán 
világnak az összes értékrendjébe belesimul - megújít-
juk. Vissza kell térni a Bibliához, a jézusi értékrend-
hez, ezt pedig csak úgy lehet tenni, ha a Bibliát sokkal 
jobban ismerjük. Negyvenöt éves voltam, amikor elő-
ször olvastam végig az Újszövetséget. De nem ma-
gamban, hanem közösségben. És így sokkal jobban 
meg lehetett érteni egy-egy szakaszt, mert mindenki 
elmondta, hogy hogyan értelmezte. 

 Mi az az Ősközösség? Ma milyen tevékenységet 
folytat?

– Cs. I.-né: Egyszer volt egy összejövetel, rengeteg 
debreceni közösség részvételével. Mindegyik bemu-
tatkozott, nekünk meg nem volt nevünk. Azt, hogy 
Bulányi, ki se mertem ejteni a számon. Ott piszkáltak 
engem, hogy mutatkozz már be, mi vagyunk a legré-
gebbi közösség. Nem tudtam hirtelen mást mondani, 
csak azt: mi vagyunk az Ősközösség. Így született 
meg a név. Manapság pedig szintén olvassuk a Bibliát, 
de tematikus felosztásban. Például Jézus és a templom. 

 Járnak-e középgenerációsok, vagy �atalok ezekre a 
foglalkozásokra?

– Cs. I.-né: Sajnos nem. Nálunk a legfiatalabb hat-
van év körül van. De bárki jöhetne. Van olyan katoli-
kus, templomba járó ismerősöm, akit megpróbáltam 
rávenni, jöjjön hozzánk. De nem tette, mert akkor 
szembesülnie kellene a saját gyengeségével. Ami pe-
dig mindannyiunkban van. Legalábbis a jézusi érték-
rend szerint.

Barna Attila 
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ÉLŐ EGYHÁZ

Az ősegyház példája
Ö ,  
.  -

A z ősegyház a Péter apostol beszédének hatá-
sára megtért jeruzsálemi zsidókból, s azokból 
a más, jeruzsálemi lakosokból álló közösség 

volt, akik elfogadták, hogy a keresztre feszített Krisz-
tust Isten „Úrrá és Messiássá” tette (ApCsel 2,36/b). 
Ezek a Szentlélek hatására megkeresztelkedtek, és 

„kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösség-
ben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 
2,42). Ez utóbbi idézet egyben az imahét mottója, 
amely megjelöli azt a négy alapelemet, amelyek a ke-
resztény egyházak életének és egységének pillérei 
ma is. Római- és görög katolikusnak, református-
nak, evangélikusnak, baptistának, akik nyolc napon 
át együtt imádkoztak egymás templomaiban.

Szent Péter idején az egyház még egy volt. 
Nézzük sorra a jellemzőket!
1.) Az Igét az ősegyházban az apostolok adták to-

vább, az őskeresztények meghallgatták és követték 
tanításukat. Ma papok, parochusok, lelkészek hirde-
tik az evangéliumot, de mi, hívek is, mindenki, misz-
sziós kötelességnek kell, hogy tekintsük az örömhír 
terjesztését. 

2.) A jeruzsálemi hívők teljes testvéri közösség-
ben éltek, mindenük közös volt. „Egyikük sem mond-
ta vagyonát sajátjának” (ApCsel 4,32). Mikor székes-
egyházunkban Bölcskei Gusztáv református püspök 
úr többek között utalt erre a bibliai szakaszra, mind-
járt a hívek emlékezetébe idézte Ananiás esetét, aki 
két eladott földje után, feleségével egyetértésben, 
csak egyik földjének árát „tette az apostolok lába elé” 
(osztotta meg a közösséggel), amiért Péter apostol 
meg is dorgálta őt, Isten pedig azzal büntette, hogy 
ő is, meg felesége is azonnal meghaltak.

3.) „Kitartóan részt vettek a kenyér megtörésében” – 
Ebben közöttünk még vannak felekezeti különbsé-

Mese, játék, áhítat
G   S

A meséről, pontosabban a népmeséről, még 
pontosabban a népmesék örökségéről szólt 
Jenei Teréz mesekutató előadása azon a no-

vemberi svetitses iskolai rendezvényen, amelynek a 
hallgatóságát zömmel gimnazista lányok, (várható-
an, többségükben leendő édesanyák), alkották. A 
csillogó szemeken, s az előadás végén feltett kérdé-
seken látszott, hogy érdekli őket a téma: van-e még 
helye mai világunkban a mesemondásnak közösség-
ben vagy épp a családban? Bár az előadó megállapí-
totta, hogy a technika és tudomány mai fejlettségi 
fokán a népmese (s a mese általában) nem töltheti 
be azt a szocializáló szerepet, mint a szóbeli kultúra 
idején, nevelési szempontból ma is felbecsülhetetlen 

érték. A jó mese életvezetési tanácsot ad szülőnek és 
gyermekének egyaránt. (Ezért szerethetjük mi, fel-
nőttek is a mesét.) Tudott dolog, hogy a mesét az 
ember meta�zikai (az élet létkérdéseit, az alapvető 
igazságokat kereső) érdeklődése hozta létre. Hogy 
miképp viszonyul a mese a valósághoz? Hát, mesei-
en: ábrázolja is, meg nem is. Az „igazi mese” a csú-
nyát, a gonoszt nem tagadja le, hiszen igaz, hogy a 
gonosz és a jó harca végig kíséri az emberiség egész 
történetét, de nem ezt hangsúlyozza, hanem a jót, a 
szépet, ami küzdelem árán, de a mese végére mindig 
győz. A boszorkányt, a sárkányt, a gonosz óriást, az 
ordas fenevadat varázseszközök vagy különböző jó-
ságos, okos lények segítségével legyőzi a mellőzött, 
lenézett, legkisebb �ú/leány, az árva, a szegény. Mi-
ért? Mert ő jószívű, szorgalmas, eszes, segítőkész, 
bátor. Hát itt van az életvezetési tanácsadás! Ne vár-
juk, hogy a sült galamb a szánkba repüljön, hanem 
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gek. De ez ne legyen megosztó! Vegyük észre azt pél-
dául azt, hogy mindegyik keresztény egyház meny-
nyit tesz a szegényekért, elesettekért! Csodás vélet-
len, hogy a negyedik napra megszabott, a székesegy-
házunkban elhangzott olvasmányok egyike éppen 
püspök urunk püspöki jelmondatát is tartalmazó 
igeszakasz volt: Törd meg az éhezőnek kenyeredet! A 
könyörgésekben pedig egyebek között így fohász-
kodtunk valamennyien: „Ha a szenvedők, a természe-
ti katasztrófák áldozatai és a szegények felé fordulunk, 
és Krisztus keresztjéből merítünk reményt, megsebzett 
Isten, aki eggyé teszel minket, tedd egységünket látha-
tóvá, és hozz gyógyulást a világnak!”

4.) A jeruzsálemi közösség tagjai „kitartóan részt 
vettek az imádságban”. Jónás Isten felszólításának 
először nem akart engedelmeskedni, hogy Ninivébe 
menjen. A cethal gyomrában, a három napos sötét-
ségben tanult meg az Úrhoz fohászkodni, aki ki is 
szabadította őt. Mennyi sötétség van a mi életünk-
ben is! Betegségek, üldöztetések, csapások, szegény-
ség, félretájékoztatás… Hit nélkül csak kétségbe 

esni tudnánk. Aki hisz, az imádkozik. Ima közben 
Isten „otthonra talál bennünk” – fejtette ki Felföldi 
atya a baptista imaházban. Az imádság az elcsende-
sedéssel kezdődik. A csendben meghalljuk Jézus ko-
pogását. Mert Ő nem siet, nem tolakszik, szabadsá-
got adott nekünk, beengedjük-e életünkbe. 

Szent Pál írja: „Mindenki, aki Krisztusban van, új 
teremtmény… Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelő-
dött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk 
bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követ-
ségében járunk.” (2Kor 5, 17-20). Ezek az olvasmányi 
részek hangzottak el a Nagytemplomban a záró na-
pon, s fejtette ki őket püspök urunk. Hitben és sze-
retetben Krisztussal és egymással – ez bizonyossá-
gunk a megmaradásról és a megváltásról. Ez hoz ál-
dott gyümölcsöket életünk minden területén. 

Az ősegyház tagjaihoz hasonlóan mi se fárad-
junk bele a tanításba, az áldozatos közösség gyakor-
lásába és az imádságba” – írja a programfüzet bekö-
szöntőjében Erdő Péter bíboros, prímás és D. Szebik 
Imre ny. evangélikus püspök.     

Szomorú, hogy Krisztus szülőföldjén, a Szentföl-
dön ma is sok a békétlenség, gyűlölködés, háborús-
kodás. A világ számos pontján üldözik a kereszté-
nyeket. Éppen ezért nemcsak magunkért, kereszté-
nyekért kell imádkoznunk, hanem a más vallásúa-
kért is, hogy bomoljanak le a közömbösség és a gyű-
lölet falai, és jöjjön el a krisztusi béke és igazságos-
ság itt a földön. 

Erős, megsebzett, szentháromságos Isten, hozz gyó-
gyu lást a világnak!

Bérces Mária Klára

ÉLŐ EGYHÁZ

tegyünk boldogságunkért: bátran, szorgalmas mun-
kával, embertársaink segítése és nem eltiprása ré-
vén. Így leszünk Istennek tetsző teremtményei, aki-
ket – a felolvasott cigány mese szerint – úgy terem-
tett Isten, mint a kemencében sült kenyeret. Első 
nap még csak sárgára sütötte az embert. A második 
napon túlégette, a harmadik nap már benn is felej-
tette volna a kemencében, ha ki nem szól az ember, 
hogy vegye ki őt. Hát ez lett a cigány, akit Isten jó-
kedvében teremtett. Így lett a cigányember fekete és 
vidám – hangzott el a mesében. 

No és a játék? Nem arra gondolok, hogy a 
svetitses óvodások, iskolások játszanak is. Persze. 
Hanem arra a játékra, színi megjelenítésre, amit pél-
dául karácsony közeledtével adtak elő a nyolcadiko-
sok, felidézve a három királyok látogatását a betle-
hemi barlangban fekvő Kisjézusnál. S ami az igazi 
karácsony elengedhetetlen tartozéka: a szeretet ki-

fejezése is megtestesült azon a decemberi napon: 
osztályok ajándékozták meg egymást, a tanárok 
egy-egy sorshúzáson kihúzott osztálynak szintén 
ajándékot adtak, s megfordítva: egy osztály ajándé-
kozta meg a tantestületet. Ezeknek az ajándékok-
nak a zöme úgynevezett „lelki ajándék” volt: egy-
egy vers, egy ének, bölcs mondás stb. Követhetnénk 
az itteni �atalok példáját, hogy ne az ajándék drága-
sága legyen fokmérője a szeretetünknek.

És az áhítat? A farsang vidám időszaka után, 
az elmúlt évek tapasztalatából ismerhetjük, hogy a 
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi-
um és Diákotthon tanulói hogyan tudnak elmerülni 
az imádságban, a lélek csendjében. Ehhez kívánunk 
nekik további áldott szép napokat Isten dicsőségére, 
tanáraik örömére és saját lelkük üdvére!  

Bérces Mária Klára
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Örömünnep Május 1.
II. János Pál pápát, az általa rendelt ünnep, az irgal-
masság vasárnapját megelőző szombaton boldoggá 
avatja utódja, XVI. Benedek pápa. A Gondviselés hu-
morát fedezhetjük fel abban, hogy a mozgó ünnepek 
rendje szerint ez az ünnep az idén május 1-jére esik. 
A szocializmus kiüresedett május elsejéit jól ismerő 
lengyel pápa boldoggá avatása üzenet az egész világ-
nak, hogy az isteni irgalmasságra a helyes emberi 
válasz a szolidaritás. A Teremtő – tavasszal különö-
sen is megélhető – munkálkodása pedig méltóságot 
ad a felelősséggel végzett emberi munkának. 

II. János Pál életével és halálával azokat is taní-
totta, akik a keresztény hitet elutasítják. Nekünk, 
Magyarországon, és itt Debrecenben is volt és van 
mit tanulnunk tőle! Ha felidézzük Magyarországon 
elmondott beszédeit, észre kell vennünk előrelátá-

sát és gondolatainak időszerűségét. Boldoggá avatá-
sa és látogatásának közelgő 20. évfordulója jó alka-
lom arra, hogy tanításának szellemében alakítsuk 
egyéni és közösségi életünket. Imádkozzunk, hogy 
az ő „boldogsága” minket is megszenteljen!

KVI

Édesanyám mosolya

Sok emléket őrzök édesanyámról. Apámat nem 
ismerhettem meg, nincs személyes emlékem 
róla. Most, a család éve kapcsán, nekem anyám 

mosolya jutott eszembe. Mosolya most is előttem 
van. Pedig 49 évig özvegyen élt. Nem is tudom, hogy 
bírta, három gyerekkel az ötvenes években, sze-
génységben...

A mosoly az érzelem kifejezése, amely az arcon 
jelenik meg. A szem tükrözi az örömet, amely a lel-
ket átjárja. A szájon is meglátszik, hiszen telítődik a 
szív a lélek. A mosoly belülről fakad, és fényt ad az 
arcnak.

A mosoly nem állandó, de baj, ha nincs, mert a 
pókerarcú ember nehezen ismerhető ki. Az is baj, ha 
valaki csak mosolyogni tud, de nincs mögötte ko-
moly érzelem, és leplez valamit. Nem őszinte.

Az öregek is örülnek a bájos gyermeki mosolynak, 
hiszen tiszta és egészséges életöröm van mögötte. 
Jóság, őszinteség, gondtalanság csillog a gyermek 
szemében.

A mosoly a kapcsolatteremtés, a nyíltság, az 
öröm kifejezése. Még a menyasszonyi mosolyban is 
van valami titok, mögötte ott a rejtély: vajon hogy 
fog sikerülni a házasság. 

A felszabadult, boldog, őszinte mosolyt minden-
ki jó szívvel fogadja. Derűt és jó hangulatot teremt.

Fájdalmas és zavaró azonban a gúnyos mosoly, 
amely azt érezteti velünk: mit keresünk itt. A tudá-

lékos emberek fölényes mosolya nehezen indít kap-
csolatteremtésre. Bántó, ha valaki csak kényszere-
detten mosolyog, mondhatni: hivatalból. Az is érzé-
ketlenségre vall, ha valaki mosolyog más baján, és 
csak azt várja, hogy rámosolyogjon a szerencse. 

Az édesanya mosolya akkor igazi, amikor gyer-
mekét a karjába veszi, kommunikál vele, örül neki: 
jó hogy vagy! A gyermek már csecsemőként vissza-
mosolyog rá. Mosolya életörömöt fejez ki: jól érzi 
magát a bőrében.

Olyat is tapasztalunk, hogy megfagy a mosoly 
valakinek az arcán, amikor a hírek hirtelen válta-
nak, drámaira fordulnak. Mégis, olykor még a halott 
arcán is mosoly látható. Nemcsak a szentek életéről 
lehet ilyet olvasni, de ma is hallani a gyászolóktól, 
hogy kedves halottuk arca olyan volt, mintha moso-
lyogna. Bizonyára az elébe jövők öröme, az Úr látói-
nak közelsége hagy mosolyt az arcon.

Az én édesanyám mosolya igazi volt és őszinte, 
mélyről jövő. Tartalmas életének gyümölcse és jósá-
ga nyilvánult meg arcán. Amikor gimnazista voltam, 
és vasárnap reggel a 8-as misére készültem, ünnep-
lőbe öltöztem, kikísért az utcára, nézett utánam, és 
mosolygott. Elköszöntem és visszanéztem. Akkor 
különösebben nem tűnt fel, de máig kísér, és érzem, 
mosolya útravaló. Idővel hol tisztábban, hol halvá-
nyulva, így áll előttem. Szeretek visszanézni oda, 
ahol akkor állt, mert őt látom ott. Őt, aki most áll és 
vár az ég kapujában. Igen, ezt a tiszta becsületes, 
őszinte mosolyt őrzöm és szeretem.

Orosz Lőrinc, prépost-plébános
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K arácsony előtt kilenc hónappal, március 25-
én ünnepeljük az Ige megtestesülésének ün-
nepét. Latin neve: Annuntiatio Beatae Virgi  nis. 

Azt az eseményt idézi fel az ünnep, amikor Gábor 
főangyal megviszi a hírt Názáretbe Máriának, hogy 
Isten kiválasztotta őt arra, hogy Fiának anyja legyen. 
S bár Mária nem érti, hogyan történik meg ez, igent 
mond az Úr akaratára, és áldott méhe gyümölcsöt 
hoz. Kezdetben ez nem Mária-ünnep volt, hanem az 
Úr ünnepei között tartották számon.

Azt, hogy az egyház már a kezdeti századokban 
megünnepelte ezt a napot, onnan tudjuk, hogy a 7. 
században a trullai zsinat kimondta, hogy a nagy-
böjtben sem kell tiltani ennek a napnak a megün-
neplését. Ma is csak akkor helyezik át az ünnepet, 
ha a szent három napra esik. 

A magyar kódexekben és régi liturgikus naptá-
rakban ezt a napot különböző nevekkel illették, pl.  
a Müncheni-kódex Máriának hirdetete napjának, a 
Lányi-kódex Testfoglaló Boldogasszonynak, a Lőcsei 
kalendárium Boldogasszony fogadásának nevezi.  

Gyümölcsoltó  
Boldogasszony

A katolikus szemlélettel átitatott magyar kultúra 
Gyümölcsoltó névvel jelölte, s már a 16. századi ma-
gyar írásos emlékekben is így találkozunk az ünnep-
pel. Így említi a Winkler-kódex és a ferences ere de tű 
Debreczeni-kódex is. Ebben a sajátosan magyar el-
nevezésben egyszerre tükröződik a népi realitás és a 
transzcendens fogékonyság. A gyümölcsfák oltásá-
ra alkalmas idő egyben az Isten emberbe oltódását 
is jelenti. A néphagyomány úgy tartja, hogy a gyü-
mölcsoltókor szemzett szőlővessző és fa bő termést 
hoz, és az ekkor „fogant” hajtásokból később is jó 
oltványokat lehet nyerni, mert Mária védelmezi és 
termékennyé teszi a növényt. Sok helyen a rózsa 
szemzését is ekkor végezték, és néhol rózsafüzérrel 
tekerték körbe a szemzés helyét, közben pedig az 
örvendetes olvasót imádkozták. Voltak és vannak 
olyan faluközösségek, ahol megfelelő beosztással 
ezen a napon reggeltől estig imádkozzák az Úran-
gyalát.   

Padányi Bíró Márton följegyzése szerint „Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige testesülése 
és fogantatása napján, a misemondó pap az isteni 
szolgálatban lévő több társával együtt az oltár elei-
be mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson éppen a 
földig leborul, így imádja a Megtestesült Igét és az 
isteni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát 
ilyen alázatossággal tiszteli.” 

KVI
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Családos zarándoklat Csíksomlyóra

A Magyar Katolikus Egyház az idei évben a 
családok megerősítését igyekszik szolgálni. 
A Szent Anna plébánia ehhez kapcsolódva 

családos zarándokutat szervez a csíksomlyói pün-
kösdi búcsúra egy autóbusszal. Papi vezetés mellett 
a zarándoklatot Keresztesné Várhelyi Ilona és Csirmaz 
László szervezi.

A zarándoklatra olyan 5 év fölötti gyermekekkel 
lehet jönni, lehetőleg mindkét szülő (vagy nagyszü-
lő) részvételével, akik jól bírják a hosszú buszozást 
és Csíksomlyón a kb. 4–5 km-es gyaloglást. (A �ata-
lok ennél hosszabb gyaloglást is vállalhatnak.) A je-
lentkezéskor előnyben részesítjük a családokat, és 
kérjük, mielőbb jelezzék részvételi szándékukat, mert 
a fennmaradó helyekre egyéni résztvevők jelentke-
zését is elfogadjuk. Várjuk azokat is, akik 1990 óta 
rendszeres résztvevői a csíksomlyói búcsúnak.

Jelentkezni 10.000 Ft/fő előleg be�zetésével a 
plébánián lehet, családoknak már április folyamán, 
egyéni résztvevőknek pedig húsvéttól kezdve május 
10-ig. A részvételi díj végleges összegét lapzárta ide-
jén még nem tudjuk pontosan, kb. 20–22 000 Ft lesz 
személyenként, de a négy fős vagy nagyobb csalá-
dok számára méltányos kedvezményt szeretnénk 
biztosítani. Ennek fedezetére hálával fogadnánk 
adományokat azoktól, akik személyesen nem tud-
nak eljönni, de lelki közösségvállalásukat ezáltal is 
szeretnék kifejezni. Az adományokat április 15-ig 

kérjük a plébánián be�zetni vagy a Keresztény I�ú-
ságért Alapítvány OTP 11738008-201804476 számú 
számlájára utalni. (A közlemény rovatba kérjük be-
írni: Csíksomlyó) Ezt követően tudjuk a családok 
végleges részvételi díját kiszámítani. Ígérjük, hogy 
támogatóinkról imával emlékezünk meg a zarán-
doklaton.

Az előzetes tervek szerint június 10-én reggel 6 
órakor indulunk a Szent Anna-templom elől. Szállás 
és egyszerű étkezés Gyimesfelsőlokon a Sziklára 
Épített Házban. Szombaton részt veszünk a csík som-
lyói búcsún, majd visszatérünk Gyimesfelsőlokra. 
Az időjárás függvényében kirándulást teszünk az 
ezeréves határhoz, és út közben is több pihenőt tar-
tunk. Vasárnap későn este érkezünk haza. (Hétfő 
még munkaszüneti nap!) 

A program részleteiről és egyéb tudnivalókról áp-
rilis közepén adunk pontos tájékoztatást.  

A gyermekek és �atalok számára egy ilyen zarán-
doklat a család közös vallási élménye mellett a nem-
zettudat erősítését is szolgálhatja. Éljünk a lehető-
séggel!

KVI
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Most, a Család évében különös öröm volt fel-
keresni a szervezőket, Scha� Kálmánt és 
hű társát, Pannit, hat gyermek szüleit.  Csil-

logó szemükből, lelkes beszédükből látszott, hogy 
tudják: jó ügyet szolgálnak. 

Mi a célja mozgalmuknak? 
A Hétvége rendezvényének célja a megjelentek 

házasságának megújítása, a házastársak szeretet-
kapcsolatának növelése. 

Házasságkötéskor „üres papírt írunk alá” – 
mondja Panni, arra gondolva, hogy mikor az oltár 
elé állnak a �atalok, még csak a szépet, a jót látják 
egymásban, és – nagyjából – a világban. De az évek 
sok-sok bejegyzéssel írják tele a fehér lapot. S akkor 
bizony nemcsak szép színes betűkkel, de sötét feke-
tével írt szavak is kerülnek rá. A „te” akkor már nem 
vidám színnel íródik, hanem a vihar feketéjével.  
A türelmetlenség, a vádaskodás, a harag, a meg nem 
értés sötét színével. S a vége? 

Igen, a végén jönne az elhidegülés, a válás…
Hogyan segít a házas hétvége, hogy kevesebb legyen 

a „sötét betű”? 
Nem kendőzzük el egymás előtt a nehézségeket, 

nem „vágunk jó képet”, ha valamit helytelenítünk, 
hanem megbeszéljük. A Hétvégén ennek a megbe-
szélésnek a mikéntjéről, a konkrét megvalósításáról 
van szó. Elgondolkodunk arról, mi Isten álma a há-
zasságról, s ehhez képest ki-ki hol tart a megvalósí-
tásban. A program vége felé sokakban születik meg 
a döntés arra vonatkozóan, hogy a kapcsolatunkért 
nap mint nap tennünk kell, mindenkinek a maga 
módján. Ekkor értjük meg, mit is jelent szentségi 
házasságban élni. Ehhez kérjük és kapjuk meg Isten 
segítségét. 

A Hétvégét 3 házaspár és egy pap tartja. Az atya 
jelenléte itt többrétű. Egyrészt képviseli az egyház 
tanítását, és rendelkezésére áll a résztvevő házas-
pároknak, megadva a gyónás vagy a lelki vezetés le-
hetőségét. Másrészt a jelen lévő szerzetesek, papok 
számára mondja el azokat a szempontokat, amelyek 
alapján ők is megerősödhetnek hivatásukban. A pap 
elénk tárja közösségével való kapcsolatát, hisz szá-
mára a közösség a „házastárs”. Aki házas hétvégén 
találkozott már papokkal, rögtön megérzi, milyen 

őszinték. Ez a tulajdonságuk megnyílásra készteti a 
hívőt, és általában értékes, mély lelki beszélgetések 
lehetőségét adja meg.     

Nem vonakodnak-e a házasfelek közösség előtt „ki-
beszélni” családi problémáikat?

Nem erről van szó. Éppen az a lényege ezeknek a 
házas hétvégéknek, hogy lehetőséget biztosítunk a 
házastársaknak a maguk intimitásába elvonulni 
elő adás/előadások után (például nálunk a kollégi-
umba, a szabad hétvégére távozott diáklányok szo-
báiba). A hallottakat itt beszélik meg, és vonatkoz-
tatják magukra. Csak az őket érdeklő-érintő kérdé-
sekről esik szó, és nem a mások házassági prob lé- 
 máiról. A visszajelzések mindig pozitívak: felfris-
sült lélekkel, még nagyobb szeretetben/szerelem-
mel távoznak a megjelent házaspárok.

Csak katolikus vagy más vallású házastársak is je-
lentkezhetnek a Házas hétvégékre?

Nem zárkózunk el más vallásúak elől sem. Kikö-
tésünk: egyházi házasság s legalább 5 együtt leélt 
év. – És időben jelentkezni, és pontosan jelenni meg 
– fűzi hozzá mosolyogva Kálmán.

Köszönöm a beszélgetést. Külön is megköszö-
nöm a megélés élményéből fakadó őszinte gondola-
taikat, mondataikat, amelyekkel az enyémeknél 
sokkal szakszerűbben és világosabban mutatták be 
olvasóinknak a Házas hétvége mozgalom lényegét, 
jelentőségét. 

A Scha� házaspár beszélgető társa volt
Bérces Mária Klára

Házas  
hétvége  
a Svetitsben

Talán sokan nem tudtuk, hogy már 26 éve működik hazánkban  
a Házas hétvége-mozgalom. A spanyol katolikus egyház kezdemé-
nyezte mozgalom Ausztrián keresztül jutott el hazánkba. Gabriel 
Calvo atya elképzelései nyomán Chuck Gallager jezsuita szerzetes 
dolgozta ki a hétvége programját. Az idén – (immár negyedik al-
kalommal) – február 11–13-án Debrecen, a Svetits Intézet adott  
otthont a rendezvénynek. 
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A méltó szentáldozásról

Minden keresztény magához veheti az Úr 
szent testét és vérét, ha igaz hitet vall a 
Szentségről és a megfelelő előkészületeket 

megtette. A szentáldozásnak egyetlen lényegi krité-
riuma a kegyelmi állapot. Ezért, ha valakinek súlyos 
bűn terheli a lelkiismeretét, áldozás előtt feltétlenül 
szentgyónáshoz kell járulnia. 

Az Oltáriszentséghez a legnagyobb tisztelettel és 
hódolattal szabad csak közeledni, hiszen az Euka-
risztiában Isten szó szerint a legkézzelfoghatóbb mó-
don jön el hozzánk, az Urat pedig „teljes lélekből, teljes 
szívből, teljes elméből és minden erőből” imádni minden 
ember tartozik, kivált, ha katolikus. Ennek az imádó 
magatartásnak külső jelekben is meg kell mutatkoz-
nia, és óvakodni kell a helytelenül értelmezett ún. ke-
resztény nagykorúság minden álságos megnyilvánu-
lásaitól (pl. az átváltoztatás alatt történő térdelés indoko-
latlan elhagyásától). A nagykorúság ui. helyes értelem-
ben azt jelenti, hogy keresztény kötelességeinknek tu-
datosan, tevékenyen és önként teszünk eleget, de ez 
soha nem vezethet oda, hogy valaki Istennel szemben 
érezze magát nagykorúnak. Ne szégyelljünk Istenhez 
őseink alázatával közeledni és „leborulva áldani a látha-
tatlan istenséget”. 

A külsőségek igenis fontosak, mert noha létezik 
üres külsőség, merő formalitás, mely nélkülözi a belső 
tartalmat, azonban nem létezik belső érték, mely kül-
ső formát ne öltene. Másfelől a külső visszahat a bel-

sőre, hiszen az imádságban a testtartás szerepe az 
imamódnak megfelelő lelkület kialakítása és fenn-
tartása, és a belső alapállást nagyon jól elősegíti a 
megfelelő testtartás felvétele. Egy nagyon régen és 
más vallások által is felismert alapigazság, hogy elő-
ször kell megtanulni a külső formákat, és ezek segíte-
nek majd lassan megérteni a formák mélyebb értel-
mét. (Azt sem várjuk meg, hogy a gyermek megértse, mi-
ért kell köszönni, hanem megtanítjuk köszönni, és később 
minden magyarázat nélkül megérti, miért fontos ez.) És 
nem utolsó sorban: magatartásunk másokra is hat, és 
ennek a felelősségét hiba lenne alábecsülni.

A templomi magatartás külsősége sok mindent je-
lent (tiszta, tisztességes és szemérmes ruházatot ill. haj-
viseletet, helyes testtartást, érthető, hangos, de a feltűnés-
től mentes imát és éneklést, tisztelettudó viselkedést stb.) 
A külsőségek között azonban az egyik legmeghatáro-
zóbb mozzanat a térdelés, mely az átváltoztatás alatt 
kötelező, de ez nyilván csak arra a hívőre igaz, akinek 
kora és egészségi állapota ezt különösebb erőfeszítés 
nélkül megengedi. Kisebb kényelmetlenség pedig né-
hány másodpercig igazán vállalható Jézusért, aki az 
oltáron életét adja értünk, hiszen az átváltoztatás 
Krisztus keresztáldozatának a jelenbe hozása (régi 
kifejezéssel: megújulása). Ha pedig az Istenember meg-
tisztel bennünket testi jelenlétével, akkor őt, mint  
Istent, a hódolat gesztusai illetik. És mivel Isten min-
den létezőt végtelenül felülmúl, a térdelés előtte a lé-
lek természetes alapállása, hiszen a magasság csök-
kentése által a térdelő külső formában is hitvallást 
tesz, hogy akihez szól, rangban és méltóságban maga-
sabb nála. Csak egy súlyosan hibás és felületes gya-
korlat tekintheti a térdelést a Karoling-kori hűbéri 
eskü liturgikusan rögzített és ezért szabadon elhagy-
ható maradványának. A Szentírás számtalan helyen 
tanúsítja, hogy az imádságos térdelés ősrégi gyakorla-
ta megelőzi a feudalizmus korát: „Hajtsatok térdet lába 
zsámolya előtt, mert ő Szent!” (Zsolt 99, 5). „Dániel na-

Szt. Pál apostol komoly �gyelmeztetéssel int: „aki 
méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, 
az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg ma-
gát mindenki (…), mert aki csak eszik és iszik anélkül, 
hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét 
eszi és issza” (1 Kor 11, 27). Ezért, hogy a szentál-
dozás lelkünknek hasznára és ne kárára váljon, 
érdemes tisztázni néhány alapkövetelményt.

Keresztény  
I�úsági  
Találkozó 
  S J  
G  K

E bben az esztendőben 2011. március 18-án 
gimnáziumunkban kerül sor a már hagyo-
mánnyá váló Keresztény I�úsági Találkozó 

megrendezésére. Ez az esemény több szempontból is 
jelentős. Mint ahogyan a neve is jelzi, a keresztény if-
júság találkozására ad alkalmat. A találkozásban az 
együtt eltöltött időben a nap mint nap megélt ke-
resztény értékek, elvek, tapasztalatok is kicserélőd-
nek, átöröklődnek. A Család évében ennek kiemelten 
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fontos szerepe lehet, hiszen a gyermekek értékrend-
jében, megélt hitében rejlik a leendő keresztény csa-
ládok összetartó ereje.

A gimnázium nevelői és diákjai számos élvezetes 
programmal készülnek a környező megyék iskolái-
ból érkező i�úság fogadására: nyelvi vetélkedők, tan-
tárgyi-, népdal- és versmondó versenyek, látványos 
természettudományos kísérletek, festészeti kiállítás 
várja az ideérkező fiatalokat. 

Mindemellett a testedzés sem maradhat el, a 
gimnáziumunkban ugyanis a barantának és az íjá-
szatnak már több éves hagyománya van, melyet 
szakköreink keretében gyakorolhatnak a növendé-
kek. Így a találkozón íjászatból is versenybe szállhat-
nak a jelentkező fiatalok. 

Reméljük, hogy ez az esemény is egy építő és erős 
láncszeme a fiatalok jövőbeni találkozásainak! 

Gáti Magdolna

ponta háromszor térdre borult. Imádkozott és magasztalta 
Istenét” (Dániel 6, 11). „Salamon fölkelt az Úr oltára elől, 
ahol kezét az ég felé tárva térdelt” (1 Kir 8, 54). „Borulja-
tok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt” (Zsolt 94, 
6). „Előttem hajlik meg minden térd” (Iz 45, 23). „Péter 
térdre borult és imádkozott” (ApCsel 9, 40). „Ezért meg-
hajtom térdemet az Atya előtt” (Ef 3, 14). „Jézus nevére 
hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvi-
lágban” (Fil 2, 10).

Áldozás előtt szentségi böjtöt kell tartani, mely 
országonként és koronként változhat. Ez azt jelenti, 
hogy a szentáldozás előtt bizonyos ideig tartózkodni 
kell az étkezéstől és az ivástól (kivéve víz, gyógyszer). 
A szentségi böjt nem lényege ugyan az áldozásnak, de 
ha az Egyház mégis előírja, akkor azért teszi, hogy a 
Szentség iránti tiszteletet fenntartsa, és az Eukarisz-
tia és a közönséges kenyér közötti különbség tudatát 
ébren tartsa, ill. elmélyítse. 

A szentségi böjt, noha koronként és viszonyonként 
változhat (jelenleg 1 óra), súlyos bűn terhe alatt kötelez. 
Erről már Szt. Ciprián és Tertulliánusz is tud. Szt. 
Ágoston kifejezetten hangsúlyozza is, és ismertet egy 
szigorúbb és egy enyhébb gyakorlatot. A szigorúbb 
csak akkor engedélyezte az áldozást, amikor a hívő  
jóval önmegtagadóbban élt, mint máskor. Az enyhébb 
irányzat csak a főbűnöktől való mentességet és a rövid 
böjtöt tartotta követelménynek. Az első ritkább, a má-
sodik gyakoribb áldozást eredményezett. Szt. Ágoston 

szerint, mivel mindkettőt az Eukarisztia iránti tisz-
telet szülte, mindkét gyakorlat követhető, mert mint 
mondta: „Csak egy valamit nem tűr meg a Szentség, a 
megvetést, amint a manna sem tűrte a csömört.” Ebből 
fakad, hogy az Egyházon belül koronként más és más 
volt az áldozás gyakorisága. Volt, hogy évente négy  
alkalommal áldoztak a hívek, míg manapság Szt. X. 
Piusz pápa szorgalmazására nem ritka a napi áldozás 
sem. Mindkét gyakorlattal lehet jól és rosszul is élni; 
mindkettőnek vannak előnyei és veszélyei. A ritka ál-
dozás nagy áhítattal és bensőséges tisztelettel jár, de 
nagy veszélye van a szentségek vételétől való elszo-
kásnak és a kegyelem elapadásának. A gyakori ál-
dozás magasfeszültségen tartja a lelki életet, de köny-
nyen vezethet a Szentséggel szembeni közömbösség-
hez, ahogyan a régi mondás tarja, „a mindennapos dol-
gok unalmassá válnak” (Quotidiana velascunt). A meg -
felelő gyakoriságú áldozás a lelki alkattól függ, ezért 
érdemes kikérni a gyóntató atya tanácsát. Alapvetően 
tehát nem kárhoztatható sem a ritka, sem a gyakori 
áldozás, hiszen egy másik régi mondás szerint, „a 
szentáldozásból a sok sem sok, és a kevés sem kevés,” en-
nek ellenére a híres lelki vezetők mégis inkább a gya-
kori áldozás felé hajlanak. De ha valaki ritkán is áldo-
zik, azt tudnia kell, hogy évente, mégpedig a húsvéti 
ünnepkörben legalább egyszer köteles áldozni. Ezt 
ugyan tételes isteni parancs nem rögzíti, de az Egyház 
kötelez rá, mert az áldozás a természetfölötti, kegyel-
mi élet fönntartásának leghatékonyabb rendes eszköze. 

Mindez tehát nem azt jelenti, hogy le kell szokni a 
gyakori áldozásról, hanem azt, hogy fel kell nőni a 
feladathoz, és igazodni kell, az Egyház által elvárt és 
az isteni Fölséget megillető kritériumokhoz, nem ag-
gályos rettegéssel, se nem minimalista közönnyel, ha-
nem őszinte, „Isten házáért emésztődő” katolikus hit-
buzgalommal. Aki ugyanis gyakran szeretne szentál-
dozáshoz járulni, annak a fegyelem szorosabb kötelé-
kével kell elköteleződnie Krisztushoz és az ő Egyhá-
zához.

Füzesi Zsolt
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A Kalazanci-oltár

A templom legegységesebb stílusú mellékoltá-
rát Kalazanci Szent József tiszteletére szen-
telték, hiszen a Szent Anna építése és fenn-

tartása szorosan összefonódik a piarista renddel. 
(Mellékoltárokra is főként a szerzetesrendek temp-
lomaiban volt szükség, mivel korábban nem voltak 
koncelebrált szentmisék, így a rendtag papok a mel-
lékoltároknál külön-külön el tudták végezni a napi 
szentmiséjüket.) A jobboldali középső mellékoltár 
képe a kegyesrend alapítóját gyermekek körében áb-
rázolja. A magas művészi színvonalú, hatalmas fest-

ményt különleges színhatású és gazdag formavilá-
gú barokk faragványok fogják közre. Ez is, akárcsak 
az Immaculata-oltár, ún. architektúra, azaz hátlap 
nélküli oltár, így a sötétebb és matt színhatás elle-
nére levegősség, könnyed elegancia jellemzi. A növé-
nyi ornamentika rendkívül plasztikus és játékos. 
Gyümölcsök, virágok változatos füzérei helyettesí-
tik a barokk oltárokon megszokott oszlopokat. Az 
oltárkép aljától induló oldalkonzolokon kecses és ér-

zelem-gazdag angyalszobrok állnak. Az oltár orom-
zatán a piarista Mária-monogram látható. A többi 
mellékoltárhoz képest ez kevesebb aranyozást ka-
pott, helyette vidám és szokatlan színek tarkítják a 
szürkés-zöldes összhatást. Az egész oltár, képével 
együtt, mesterien foglalja össze a barokk stílus fan-
táziadús formavilágát. Érdemes megállni előtte, fel-
fedezni a részletek szépségét és összhangját. S ha 
már előtte állunk, kérjük a katolikus nevelés védő-
szentjét, segítse a mai pedagógusokat, hogy a �atal 
nemzedékeket a hit, a hazaszeretet és tudás útján 
helytállásra neveljék, és képesek legyenek életüket 
és nevelő munkájukat az örök élet dimenziójában 
szemlélni!

A Kalazanci-kápolna falán II. János Pál pápa 
bronz plakettje, alatta pedig debreceni látogatására 
és az egyházmegye alapítására emlékeztető már-
ványtábla látható. A pápai és püspöki címerrel dí-
szített emléktábla Bosák Nándor püspökké szente-
lésének 10. évfordulója alkalmából készült.

A mellékoltárral szemközt a szépen faragott 
gyóntatószék egy nagyméretű emléktáblát takar, 
amely a 39-es gyalogezred hősies helytállásának ál-
lít emléket. (Lásd: tavalyi adventi számunkban Bér-
ces Mária cikkét!) A gyóntatószék „ikertestvéreit” a 
pesti egyetemi templomban találhatjuk meg.

A Kalazanci-oltár restaurálása lassan befejező-
dik. Köszönetet mondunk Károlyi Györgyi művész-
restaurátor aprólékos munkájáért, valamint a hívek 
persely- és egyéb adományaiért, beleértve az alapít-
ványunkhoz irányított adószázalékokat is, amelyek 
évről évre segítséget jelentenek templomunk érté-
keink megóvásához és gyarapításához. 

Keresztesné Várhelyi Ilona

Templomunk értékei 1.
A Szent Anna székesegyházról a közelmúltban 
megjelent igényes album részletesesen elénk 
tárja a templom építészeti, történeti és művé-
szettörténeti értékeit. Néhányat ezek közül a 
Figyelő olvasóinak is bemutatunk a most kez-
dődő cikksorozatunkban. A kötetben minder-
ről részletesebb ismertetést adunk. Hapák Jó-
zsef művészi fotói pedig szemléletesen tükrö-
zik templomunk szépségét. A képek és a kísérő 
szövegek még azok számára is tartogatnak 
meglepetéseket, akik jól ismerik székesegyhá-
zunkat, azoknak pedig, akik kevésbé ismerik, a 
felfedezés örömét nyújtják. 
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Te védj meg, Uram!

Még kicsi gyermekkoromban megtanították 
a szüleim, hogy minden, amit kapunk Is-
tentől van, és mindent, amit teszünk, a jót 

és a rosszat, Isten látja, és ha rosszat teszünk bünte-
tés jár érte. Sokszor mondta édesanyám, ha valami 
rosszat csináltam, hogy ezt nem szabad, mert az Is-
ten látja, és majd megver érte. Sokszor hatott is az 
intelme. Már kisiskolásként templomba irányított, 
és hamar ministrálni kezdtem a szentmiséken. Köz-
ben az iskolában megkezdődött a hittan oktatása, 
ahol szintén azt tanultam, hogy minden, amit ka-
punk az életben, azt Istentől kapjuk. 

Az általános iskolának kezdtem az utolsó évei-
hez közeledni. Már a pályaválasztásról kellett gon-
dolkozni, szüleim segítségével. Hetedik osztályos 
voltam, amikor a tanárok a szülői értekezleten azt 
mondták, hogy azokat a gyerekeket, akik hittanra 
járnak, nem fogják felvenni oda, ahová jelentkez-
nek. Ennek az ijesztgetésnek meg is lett az eredmé-
nye, mert mire nyolcadik osztályhoz értünk, már 
csak egy leány osztálytársammal ketten maradtunk 
hittanosok. Emlékszem, édesapám mesélte, hogy a 
gyárban, ahol dolgozott, és ahová én is jelentkeztem 
ipari tanulónak, behivatták a személyzeti osztályra 
és közölték vele, hogy hallották, hogy a �a – már-
mint én – templomba jár, és még ministrál is, a hit-

tan oktatásról nem is beszélve, és ezért nem lehet 
idevenni tanulónak. Apám magyarázta, hogy az Is-
ten házában, a templomban jó helyen vagyok, a hit-
tanórákon is csak jót tanulok. Nem is maradtam el 
sem a templomból, sem a hittanról, mégis felvettek 
az ipari iskolába. 

Az általános iskola befejeztével a hittanoktatás 
is véget ért, de a vasárnapi templomba járás megma-
radt. Tudtam, hogy Isten kijelölte az utat, amelyen 
járnom kell. Volt egy időszak, amikor éreztem, hogy 
az Úr által számomra rendelt úttól távolabbra kerül-
tem. Ekkor nagyon sokat imádkoztam, hogy vissza-
térjek a helyes útra. A hétköznap esti szentmisékre 
is eljártam, a szentgyónás után minden misén ál-
doztam.

Azóta is nagyon sokszor álmodok a gyermekkori 
templomommal, ott ministrálok, vagy a templom-
kertben vagyok. A gyermekkor vallási élményei 
máig elkísérnek. A mindennapi imádság, a vasárna-
pi szentmise, az áldozás az életem része maradt. Az 
áldozás után a Pió atyától tanult imával kérem, Ma-
radj velem Uram, mert szükségem van Rád, hogy ne 
essek el annyiszor!  

Életem során megtapasztaltam, hogy nagy hatá-
sa van az imának. Az Úr meghallgatott és mindig 
visszavezetett az általa kijelölt útra. Életem hátralé-
vő részében is szeretnék ezen az úton járni. Tudom, 
hogy Vele ez sikerül.

 Juhász János

„Fogadj örökbe”  
egy dévai gyermeket

R ománia többnyire magyar lakta nyomorne-
gyedeiben élő sokgyermekes családok szá-
mára nagy gondot jelent a napi betevő falat 

megszerzése, a gyermekek felnevelése. Az éhhalál 
szélén élő „apróságok” számára egyetlen megoldást 
az jelenti, ha Böjte Csaba ferences szerzetes „védő-
szárnyai alá kerülnek”.

Jelenleg közel 700 kisgyermek él a Böjte Csaba 
által működtetett Szent Ferenc Alapítvány gyer-
mekotthonaiban. Ennyi gyermek étkeztetése, ruhá-
val való ellátása, taníttatása nem kis feladat, ezért 
az Alapítvány az adományok gyűjtése mellett létre-
hozott egy úgynevezett „Keresztszülői Programot”, 
mely lehetőséget ad arra, hogy egy mély szegénység-
ben élő dévai gyermeket anyagilag támogassunk, 
esélyt adva ezzel számára a szegénységből való kitö-
résre, egy szebb jövő megalapozására. 

A támogatók név és kor szerint választhatnak 
egy gyermeket, akinek az ellátásához havi rendsze-
rességgel körülbelül egy éven keresztül (hosszabb 
idő is lehet) 5000–10000 forinttal járulnak hozzá.  
A „keresztszülő” fényképet kap a választott gyer-
mekről, levelezhet vele, jeles alkalmakor (születés-
nap, karácsony) ajándékot küldhet neki, megláto-
gathatja a gyermekotthonban. Mindezek mellett a 
„keresztgyermek” nevelője köteles félévente beszá-
molni a „keresztszülőnek” a gyermek fejlődéséről.

Lehet, hogy egy dévai kisgyermek éppen a mi se-
gítségünkre, szeretetünkre vár, és lehet, hogy éppen 
mi menthetjük meg őt az éhhaláltól.

Bővebb információ a következő e-mail címen: 
devaigyerekek.tamogatas@gmail.com

Hegedűs Hajnalka

„Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, 
az engem fogad be” 

(Mt 18,5)
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Újságunk előző évfolyamaiban már foglalkoz-
tunk több olyan katolikus egyházi személyi-
séggel, akiknek tevékenységét várostörténe-

ti jelentőségűnek tartjuk. Mindenekelőtt gróf Csáky 
Imre bíboros nevét kell újból és újból felemlíteni, aki 
hitével és diplomáciai érzékével 1715-ben elérte, 
hogy közel 170 év után visszatérhessen Debrecenbe 
a katolikus hitélet. Az ő előretekintő buzgalmának 
köszönhetjük, hogy ma székesegyházunk lehet a 
Szent Anna. Foglalkoztunk már Bémer László 
váradi püspökkel is, aki az 1849. április 14-i trón-
fosztó országgyűlésen jelen volt, és a szabadsághar-
cos eszméket támogatta, amiért halálra, majd ke-
gyelemből 20 évi súlyos várfogságra ítélték. Törté-
nelmi személyiség volt, nevét mégis alig ismerik.

A debreceni plébánosok sorában is találkozunk 
olyan személyiségekkel, akik nek nemcsak a katoli-
kusok, hanem az egész Debrecen köszönettel tarto-
zik. Már az első plébános, Lipóczi Keczer István is 
megérdemelné, hogy neve ismertté váljon, hiszen 
igen nehéz körülmények között, a katolikusok teljes 
jogfosztottsága idején került a városba, 
hogy előkészítse a templomépítkezést és 
újjászervezze a katolikus életet. Abban 
az időben kellett ezt tennie, amikor a ka-
tolikus restaurációt itt még értetlenség 
fogadta, és a törvényes jogok érvényesíté-
sekor falakba ütközött.  

Most azonban Kricsfalusy Ferenc 
alak ját szeretném felidézni, aki 1826-tól 
kezdve egy évtizeden át volt Debrecen 
plébánosa. 1777. február 26-án született 
Nagylétán. 1800-ban szentelték pappá, majd Gyu-
lán, Nagyváradon, Békésszentandráson és End-
rődön gyakorolta hivatását. 1825-ben lett váradi 
székesegyházi kanonok, majd a következő évtől 
Debrecen prépost-plébánosává nevezték ki. 

Már ideérkezése előtt kijavították ugyan az 1811. 
évi tűzvészben leégett templom-tetőt, de az igen sú-
lyos károkat szenvedett templomban további mun-
kálatok várták. A teljes renoválással együtt ő építet-
te fel a tornyokat, és négy harangot is önttetett. 

Utcanevet  
érdemelnének

Kricsfalusy Ferenc,

Keresztesné Várhelyi Ilona

Mint tudjuk, J. B. Carlone eredetileg torony nél-
küli zárdatemplomot tervezett, elegáns olasz-ba-
rokk stílusú homlokzati kiképzéssel, amit szobrok 
díszítettek. A ma álló tornyokat Kricsfalusy Ferenc 
megbízása alapján Povolni Ferenc építette. A város-
házát is építő Povolni jó stílusérzékkel alkalmazko-
dott az eredeti Carlone-tervhez. (A sajátkezű aláírá-
sával ellátott tervrajz eredeti példányát Hapák Jó-
zsef Bosák püspök úrnak ajándékozta. Ezen a nevét 
nem y-nal, hanem i-vel írta.) 

A 45 méteres tornyok építése – sok nehézség után – 
1834-re fejeződött be. Már 1831-ben készen volt a 
falazat és a négy harang is, amelyek Éberhard Hen-
rik pesti műhelyében öntöttek. A toronysüveg elké-
szítése a rézlemezek beszerzési nehézségei miatt 
késlekedett. Később még egy ötödik, kisebb méretű 
harangja is lett a tornyoknak. Sajnos a harangokat – 
egy kivételével – az első világháború fémszükségle-
tének fedezésére az egész országból begyűjtötték, 
így innen is elvitték. A Szalézi Szent Ferenc nevét vi-
selő 1345 font (605,25 kg) súlyú harangot ma is 
hallhatjuk. (A harang súlyadata sajnos a mértékegy-
ségek különbözése miatt sok helyen, így a Szenteb-
bül megújult c. könyvünkben is tévesen szerepel.) 
Lehetséges, hogy Kricsfalusy védőszentjeként tisz-
telte Szalézi Szent Ferencet, azért kapta ezt a nevet 
a harang, amelyen a szent domborművét is megta-
láljuk.

A tornyokkal és harangokkal kapcsolatos mun-
kálatokkal együtt Kricsfalusy Ferenc a templom 
szentélyét és a bejáratot is megújította. A plébániai 
levéltár dokumentumai egy igen lelkiismeretes, 

szorgalmas papi életről tanúskodnak. A 
mesteremberekkel már akkor sem volt 
könnyű betartatni a költségvetést és ha-
táridőket. Sokszor anyaghiánnyal, szállí-
tási nehézségekkel és pénzhiánnyal is 
meg kellett küzdenie. Bizonyára sokszor 
eszébe jutott Jézus példabeszéde a to-
ronyépítésről, amelyhez csak bölcs előre-
látással szabad hozzákezdeni. Ő nem-
csak elkezdte, hanem be is fejezte a tor-
nyokat, és olyan életművet hagyott hát-

ra, amelyért ma is hálásak lehetünk. A sok munka 
felőrölte egészségét, ötvenkilenc évesen, 1836. jú-
nius 28-án meghalt. Előzőleg még egy jelentős ösz-
szegű alapítványt hozott létre, amelyből szegény 
sorsú diákokat lehetett támogatni. 

Szép templomunkra tekintve, harangjának sza-
vát hallva gondoljunk hálával Kricsfalusy Ferenc 
prépostra! Égi jutalmát már bizonyára elnyerte, de 
talán Debrecentől is megérdemelné az emlékezést. 
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Ferences i�úsági élet 
(D –)

Több évszázados szünet után 1942-ben tele-
pedtek le ismét Debrecenben a Szent Ferenc 
rendi szerzetesek a Nyilas-telepen, a későbbi 

Szabadságtelepen. (A Nyilas név a régi földmértékre 
utal, nyilasokban határozták meg a parcellákat. A 
századfordulón itt földeket osztottak a rászorulók 
részére.) A rend itteni működése Kiss Szaléz rendfő-
nök atya vezetésével indult. Krupa Kolumbán, Osz-
kár atya és Firmusz testvér vállalták a missziós 
munkát. Később Szaléz atyát máshová rendelték, 
majd Gyöngyösről elhurcolták, és egyike lett a fe-
rences vértanúknak. Utóda P. Faddy Othmár lett. 
Csatlakoztak még: Antal atya, Zoltán atya, Oktáv 
atya, Benő atya és Kristóf atya. Nagy szeretettel és 
lelkesedéssel fogadta őket a kb. tizenötezer lelket 
számláló szegény munkásnegyed lakossága.

Úgy kezdték a szervező munkát, hogy állandó 
lakhelyük sem volt. A telepi Római Katolikus Elemi 
Iskola igazgatójának házában kaptak átmeneti szál-
lást, az akkori Szárazi Ferenc utcában. Pár év múlva 
a templommal szemben lévő egyemeletes épületet 
kapták meg, és itt rendezték be a Ferences Rend há-
zat. A berendezések, tárgyak beszerzésében a hívők 
is segítettek adományaikkal. A szakmunkákat a 
Járműjavító Gyár munkásai végezték. Induláskor  
a miseborról az ottani vendéglős, az élelmiszerekről 
a fűszeres gondoskodott. 

A közeli tanyákról is rendszeresen bejártak a hí-
vők, megtelt a templom a szentmiséken, lelkigya-
korlatokon, körmeneteken, litániákon. Beindult a 
pezsgő közösségi élet is. A lelki atyák célul tűzték ki 
az erkölcsös, tisztességes életre való nevelést. Bizto-
sítani akarták a �atalok szabadidejének hasznos és 
értelmes eltöltését!

Szaléz atya megalakította a ferences ifjúság-
nevű szervezetet önkéntes alapon, tagdíj �zetése 
nélkül. A �atalok toborzása kiterjedt a plébánián  
kívüli területekre is. A �atalok többsége a Svetits  
Intézet és a Piarista Gimnázium diákja volt. Indu-
láskor kb. ötven lehettünk. A közösséget egy egyhá-
zi személy vezette, de mellette egy �atal is dolgozott.

Megalakult a templomi vegyeskar és amatőr ze-
nekar Forrai Miklós és Kolumbán atya vezetésével. 
A nagy létszámú színjátszó csoport tagjai gondos-
kodtak a rendszeres, kulturált és színvonalas szóra-
kozásról. Szinte minden hétvégén volt előadásuk az 
elemi iskola színpadán. Megtelt a terem, felekezetre 
való tekintet nélkül jöttek az emberek. Bemutatásra 

kerültek a Genovéva, a Hófehérke, a Hamupipőke 
című darabok. Még egy operett is színre került; a 
Vén diófa című. A Genovévát a Svetits Intézet diák-
jainak és apácáinak is bemutatták, nagy sikerrel, sőt 
a Csokonai Színházban is előadták. A csoportnak 40 
állandó tagja volt, de óvodások, alsó tagozatos gye-
rekek is jöttek, ha galambokra, tündérekre, törpék-
re volt szükség. Kolumbán atya zenekara szolgáltat-
ta a zenét a táncesteken, teadélutánokon is.

Egy családdá alakult a telep apraja és nagyja, még 
a Csapókert és a Vágóhíd környékéről is sokan meg-
jelentek ezeken a rendezvényeken.

Elkészült az elemi iskola udvarán a csodálatos ját-
szótér hintákkal, libikókákkal, pingpong asztalok -
kal, valamint kosárlabda- és focipályákkal. A zene 
állandóan szólt Kolumbán atya jóvoltából. Ő volt a 
játszótér szervezője, tervezője, állandó munkása. A 
felszerelésben sokat segítettek a Járműjavító mun-
kásai.

Létrejött a sportolók csoportja is. A kosárlabda 
és focicsapat tagjai több iskola csapatával mérték 
össze ügyességüket. Pingpongban még országos 
ötödik helyezést is szereztünk. 

A �atalok rendszeresen kirándultak a Zsuzsi-vo-
nattal vagy gyalogosan Halápra, Nagycserére, Hár-
mas-hegyre. A kicsiket kiskocsikkal húzták a na-
gyobb �úk. Elől Kolumbán atya az elmaradhatatlan 
Mackó kutyájával. Az erdő tisztásán tábori szentmi-
se, játék, sportrendezvények várták a részvevőket.  
A közeli tanyák lakói többször megvendégelték a  
kirándulókat.

A ferences atyák maradandó emléket hagytak 
nemcsak a környék, hanem az egész város lakóiban. 
Megmutatták és továbbadták a ferences szellem ér-
tékeit: a munkát, a testvéri szeretetet, az egyszerű-
séget, a derűt, a természet szeretetét.

Nagy Julianna 

a Ferences I�úság egykori tagja
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Tavaszi szél, böjti szél

Korán indulok, királyt-váró illőn, szinte éjt. 
Fölöttem pufók csillagok, körül időtér-oldó 
sötét. Keskeny, kőmorzsalékos ösvényen 

medve járta, farkas járta hegyre kaptatok: látnék 
bár kikeleti hajnalpírt, távol, túl a csipkebokroson, 
kaszálóktól fennebb, magasan, hóharmatos fenyves 
alatt. 

Hátam sziklának vetem. Hallgatok, bámulok. 
Kémlelem, magamra húzom a szürkülő csendet. Ké-
sőn nyíló toboz perceg, hamar kelő ökörszem cser-
reg érdesen, „szi-szi-szi” hanggal királyka kotoz.

Friss fuvallat kócol barkás ágakat, mogyoróét, 
nyírét. És zsarátnokot szít: dereng Kelet felől, gyúl, 
tűzre lobban a fény, perzseli a hirtelen hízott felhő-
maszatok toprongyát. Nő a láng, feslik az éj rongyos 
gúnyája. Sápadnak pisla csillagok, meg nem halnak, 
álomba ringva elszentülnek estelig.

Hunyorgó szememhez szikra pattan, az első nap-
sugár. Mint vékony-erecske méz csurog, majd lila 
ormokon átcsobbanva bíbor fényözön ömlik a völgy-
be, hullámot vet, hömpölyög. Tárul a kegyelem ka-
puja az öröm forrásának, áradjon völgyön-halmon, 
frissüljön test, lélek, értelem.

Hajnalonta, mikor mélykék égre olvad a narancs-
izzású napkorong, óvatlan pillanatra fel-felvillan a 
teremtés titka, mit tér-idő távlatú türelem, hangta-
lanság, káprázat rejteget. Hogy testet öltsön, földre 
száll az égi fény: út lesz, melegség, világosság. Lám, 
az est azért tördeli a világot apró cserepekre, hogy 
reggelente az idő alkotóképzelet-kezével ismét való-
sággá illessze - újjászületésre szenderít.

Ó be kedves e ragyogó vibrálás! Akár szép-álmá-
ból ébredő hercegecske, ki bársonyról emeli buksiját, 
s göndörmosollyal édesded ráz szőke üstökén. Hó-
sapkás bércek végtelen során hullámoznak-csilin-
gelnek tova az arany-fürtöcskék.

Világ, ne légy rest, tárd ki szíved, tartsd oda or-
cád, csillogjon tükrön a tündöklés és nevess vissza!

Éles szellő borzol szirt-szirt után, messzi lódul, 
visszatér. Rétet illatos virágsziromba ringat, madár 
torkán új dalba kezd, tetőn csúszik, utcán siklik, aj-
tót-ablakot zörget: jó reggelt, emberek!

Korosodó gazdáim bőséges reggelire hívnak. A 
szokatlan melegben udvaron terítenek, rügybontó 
fák alá. Pintyőke énekel ezüstöst, kereken zsenge fű 
sarjad, pitypang sárgáll, százszorszép hamvaz. 
Eszünk, poharazunk, atya�san beszélgetünk. Ké-
születlen ér a fordulat:

– Uram! Mondja, mi az a válság? Annyit halljuk, 
meg a bankokról, mégsem értjük. Mü eleget dolgoz-
tunk, szinte öreggé koptunk belé, ám bankval, biz-
tosítóval ügyünk sose volt. A pénzt, a kufárkodást 
nem erőst szerettük! Úgy tetszik, a pénz, a bankok, 
a biztosítók…

– Ne törődj, Mihály, hadd el! Pénzvel rég es az ör-
mény-zsidó bánt, maradjon övé! Hallja-é, bácsika, a 
gépek óta bajlódik a világ, egész elpusztítják a lelket, 
s a ménkő-nagy modernség!

– Uram! Ahol legel a lovam. Erőst küzd, hoz-visz a 
havason, szénát, fát, ganyét. Az autófélék es sokat 
bírnak, szó se! De hát a Kesely, ami füvet, abrakot 
kap, végül visszaadja az anyaföldnek, nó, érti maga, 
attól zsírosodik pityóka alá a talaj! A gép? Nyeli a 
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motorinát, füstöl-kojtol, kész, vissza semmi… Ad-
junk hálát, jöjjön, nézze meg a gazdaságot! Van ke-
vés majorság, két fejősteheny, borjú, kis bokor juh, 
egy kocadisznyó nehány malacval. Jut boldog ta lan-
kodni…

Valóban, a csűr tele állattal, szénával, munkával. 
A jászol felett levert fecskefészkek sáríve boltoz.

– Mihály bácsi, ezeket tán tehén farka csapta ol-
dalba? – kérdem viccesen.

– Uram, én üttem le azokat! Pedig szerették itt ná-
lunk azok a drága madárkák, mü es őket…

– Bácsika, kezdtünk féleni, addig mondogatták a 
madárin�uenzát. Mivé rontotta a világot az ember! 
Egészség legyen s békesség! Így tartották a mü szü-
leink, nagytátáink, nagymámáink.

– Uram, tudom, mire gondol, sajgó szűvvel mü es 
arra: az a kicsi fecske hová száll a hosszú út után, ki 
nem kapja meg édesanyja fészkét? Hej, én édes Jóis-
tenem, miként énekeljük eztán őseink himnuszát?!

– Ne a fészekhez nyúló kezet illesse megvetés, ha-
nem a báránybőrbe bújt, rettegést, gyűlöletet keltő 
gonosz ordast, ki jámbor embert rosszra ösztökél. – 
szólok mérgesen.

– Uram! A tévére, rádióra gondol?
– Á, a ripacs dobozok csupán hűséges szócséplők! 

– legyintek.
– Aha, értem, sejtem már, honnét es fú, mi a válság…
– Hadd, Mihály, hadd el nó, a politikát! Öltsünk 

hamar ünneplő ruhát, keljünk útra!
– Sose búsulj, csizmát es fényesíts, Boglár!

A gyöngyház-ég alatt napban fürdő patak-ország 
völgyeiből kicsi-nagy mind templomba siet.

A folyóvá duzzadt vizek menti laposon színes ha-
cukákban idegen társaság viháncol. Valami bohó 
maskarások. Markukban spárga feszül, a végén tar-
ka ördög csapong. Sárkányeregetők.

Szilaj szél jár bolondos vígságot, kapukat dönget, 
sudár fenyőkbe cibál, dübög az oldalakon.

Az útszéli feszülethez Boglár néni virágot hozott. 
Ahogy csak fehérnép teheti, rendezget a csokron, ke-
resztet vet, emeli tekintetét, s feljajdul:

– Drága Jézusom, Téged itt es megcsúfolnak, itt 
es bántanak! – zokog, ki árván maradt.

Ekkor vesszük észre, csonka a korpusz, letört bal 
karja árokba dobva, gyalázva.

– Uram, mit szól?! Úgy lehet, ez es válság!
– Hm - Hm… - csóválom fejem.
– Bácsika, hová gondol, biza e nagy válság!
– Nem, nem nagy válság, több attól: minden vál-

ság gyökere. – nyögöm rekedt keserűséggel.
– Bácsika, mikor lészen a világ szeretet s béke?

– Mikor az ember visszatér Istenéhez, és főhajtás-
sal vállára veszi a keresztet!

– Miféle keresztet?
– Melynek egyik szára hiába-mégis, a másik hiá-

ba-mégse.
A mise végén harangszóra árad ki a nép, könnyes 

szemmel, harmatos szívvel ájtatosan énekel. Künn 
mind megborzongnak. Józanító szél tombol, szikár 
huzata csontig hatol. Süvít, üvölt, mocskot hord.

Az ólom nehéz szürkeségre tintakék felleggo-
moly, rettentő hóvihar tolul. Téltől verzett hegyeken 
dühöng a megveszekedett, erdőt tépáz, zúgnak-búg-
nak a fenyőorgonák.

– Ohó, ember, fékezd magad, az Istókját! Most po-
kolbéli sátán�óka mókáz véled! Akkor lőn itt cifra 
nyomorúság, ha Isten haragja szakad rád! – hűget 
öblös torokkal szekeréről egy sorstól kérgesedett fa-
vágó, s fejszéjét a világra rázza.

Családja a derékaljban kucorog, daróc alatt resz-
ket. Menedéket keres a szegényes fogat, pustolás 
nyeli a zötyögést.  

Tobzódik a beste dög, villámot szór, bőszen gör-
get, az égre sűrű havat okád. Recseg-ropog, számo-
latlan rogy térdre fenyves. Öles fák is derékba törve, 
földre borítva, szégyenítve.

Alkonyattájt csitul az orkán. Szú nem perceg, ág 
se reccsen, sűrű lég fojtogat. Némák a völgyek, az er-
dők, a rétek. Madár s szelíd állat mind aludni tér, 
millió virág fagyos csatakba bólintja nektáros fejét.

Ma észrevétlen szentül le a nap, ma látatlanul 
gyúlnak a csillagok, köd kavarog, sirül-sirül az árny.

„Hidegen fújnak a szelek,
Azok nem jót jelentenek.”

Gyimesfelsőlok – Debrecen, 2010. Advent

Dr. Milbik József
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Nagyböjti lelkigyakorlat
„Tekintsetek a Megfeszítettre!” címmel nagyböjti lelki-
gyakorlatra várják az érdeklődőket a magyarszéki 
kármelita nővérek. A lelkigyakorlatot Szabó Kristóf 
OCD kármelita atya vezeti Avilai Szent Teréz: A töké-
letesség útja c. műve alapján.

Időpont:  
április 8–10. (péntek 14 órától vasárnap 16 óráig).
Részvételi hozzájárulás adomány formájában.

Gyógyító lelkigyakorlat
A keresztény ember számára gyakran adódnak olyan 
helyzetek, amelyek által Isten belenyúl az életünk-
be, és olyan találkozások, amelyek kihívások, hitünk 
próbatételei.

Hogyan éljük át ezeket? Tudunk-e döntéseinkkel, 
életvezetésünkkel tanúságot tenni a keresztény 
örömről? Hogyan éljük át az Istenben való béke és 
öröm valóságát korunk kihívásai közepette? A lelki-
gyakorlat a gyönyörű természeti környezet békéjé-
ben és a szerzetesközösség imáinak erőterében folyik.

Időpont:  
május 20–22. (péntek 14 órától vasárnap 16 óráig).
A lelkigyakorlat vezetője: dr. Hörcsig Edit katolikus 
pszichiáter
Részvételi hozzájárulás: 12 000 Ft.

Mindkét lelkigyakorlat helyszíne a Sarutlan Kár-
melita Nővérek Kolostora, 7396 Magyarszék, Kolostor u. 1.

Jelentkezés és további részletek: 
www.karmelita.hu, vagy levélben a fenti címen.

Szerk.

Emlékeztető  
az adóbevalláshoz
A Magyar Katolikus Egyház kódja 0011. (egyik 1%)
A civil szervezetnek ajánlható másik 1 % jó helyen len-
ne az alábbi, megbízható alapítványok valamelyikénél: 

Szent Anna Plébánia Alapítvány  
(rendkívüli plébániai kiadások) 
Adószám: 19128616-1-09 (besorolása: közhasznú)

Sziklára Épített Ház – csángó-magyar lelki  
közösség – Alapítvány 
Adószám: 19128850-1-09  
(Gyimesfelsőloki iskola támogatása: közhasznú)

Rátky Alapítvány a debreceni Szent József Gimnáziumért 
Adószám: 18558182-1-09  
(Ösztöndíjak, támogatások: közhasznú)
Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány 
Adószám: 18551563-1-09  
(Az ebesi filia hitéletének fejlesztése)

Szent Erzsébet Alapítvány (kiemelten közhasznú)
Adószám: 18545348-1-09  
(A debreceni szeretetotthon támogatása)

Keresztény I�úságért Alapítvány (közhasznú)
Adószám: 19127866-1-09  
(Fiatalok közösségi életének fejlesztése)

Jubilate Alapítvány (Szent László Kórus)
Adószám: 18552519-1-09 

Zarándoklat 
az Örök  
Városba

P – A – R – F

Április 4–9. között autóbuszos zarándoklat in-
dul Rómába, Richárd atya vezetésével. Lapzártakor 
már lejárt a jelentkezési határidő, de érdemes ér-
deklődni, hátha van még lehetőség a csatlakozásra.

Részvételi díj: 98.500 Ft /fő, mely tartalmazza 
az utazást, a szállást félpanziós ellátással és az ide-
genvezetést. Az utasbiztosítás és a belépőjegyek ára 
egyénileg fizetendő.

Érdeklődni lehet Ferenczi Richárd káplán atyá-
nál, telefonon.: 30/466-3585 számon vagy e-mailben: 
pherenty@gmail.com

Kísérje áldás a zarándokutat és résztvevőit!

Lelkigyakorlatok a magyarszéki Kármelben
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Debrecen katolikus templomainak és filiáinak miserendje – 2011. első féléve
Templom 

rítusa
Templom neve, címe Vasárnap Hétköznap Egyéb

Latin

Szent Anna
Székesegyház

Debrecen, Szent Anna u. 15.

6.30, 7.30, 8.45, 10, 
11.30, 18

7, 8, 18
(a szombat esti mise 
vasárnapinak számít)

Nagyböjtben pénteken 
keresztút: 17.15 

Havonta az 1. szerdán 
szentség-imádás a 8-as 

mise után 17.30-ig

Szent László templom
(Domonkos tempom)
Debrecen, Füredi u. 6.

7.30 gk, 9, 11,
16 angol nyelvű,

18
7, 18

Szent Család templom
Debrecen, Holló László sétány 1. 9, 10.30 gk 18

Szent István templom
Debrecen, Faraktár u. 78. 9.30 hétfő, szerda, péntek: 7

kedd, csütörtök, szombat: 18

Jézus Szíve templom
Debrecen, Mikes Kelemen u. 31. 8.30 kedd – 

szombat
téli idősz. 17,

nyári idősz. 18

Megtestesülés temploma
Debrecen, Borbíró tér 9 gk, 11 18

Görög

Szent Péter és Pál templom
Debrecen,

Vak Bottyán u. 26.
9.30, 11.30 rk,

hétfő – 
péntek

7.30,
téli idősz. 17,

nyári idősz. 18
Vasárnap

8.30 utrenye,
18 vecsernyeszombat 17, utána vecsernye

Istenszülő Oltalma
templom

Debrecen, Attila tér

6.45, 8.30, 10, 12, 
téli idősz. 17.30,
nyári idősz. 18

6.45, 7.15, 8,
téli idősz. 17.30,
nyári idősz. 18

Vasárnap Utrenye 
7.30

Nagyböjt szerdáin és péntekein 
előszentelt áldozatú liturgia:

téli idősz. 17.30,
nyári idősz. 18

Szombat, 
vasárnap

Vecsernye 
16.45

Latin

Szent Család templom
Debrecen-Józsa Felsőjózsa,

Rózsavölgyi út 31.
9, 11 gk Szerda 18

Szent Erzsébet kápolna
Debrecen, Tátra u. 2. 10.30 —

Homokkerti kápolna
Debrecen, Bujdosó u. 1/B 16.30 —

Wolafka-telepi Szent Antal 
kápolna

Debrecen, Wolafka u. 1.

Görög rítusú mise: 
14.30 — A hónap 1., 3., 5. 

vasárnapján
Római rítusú mise: 

14.30 — A hónap 2., 4. 
vasárnapján

Görög Tégláskerti iskolakápolna
Debrecen 11.30 —

Latin Szent Lőrinc templom
Ebes, Ady Endre u. 6. 11.30 —

Latin

Jézus Szíve templom
Mikepércs, Mester u. 2. 15 —

Szent István templom
Vámospércs, Béke u. 34.

A hónap 1. és 3. 
vasárnapján: 15 —

Keresztelő Szent János templom
Hajdúsámson, Béke u. 1. 11.45 —

Vegyes Ökumenikus templom
Bocskaikert 10 —

Fehér háttér: debreceni plébánia-
templom, vagy székesegyház

Szürke háttér: debreceni plébániá-
hoz, vagy székesegyházhoz tarto-
zó fília

A „gk” rövidítés: latin rítusú temp-
lomban celebrált görög rítusú 
szentmise

Az „rk” rövidítés: görög rítusú 
templomban celebrált latin rítusú 
szentmise

Jelmagyarázat:
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Déli harangszó  
templomainkból
Márciusban két alkalommal (7-én és 
12-én) hallható a Szent Anna-templom 
harangja a Magyar Rádióban. A déli ha-
rangszó pünkösdhétfőn és június 18-án 
Ebesről, a Szent Lőrinc-templomból fog 
megszólalni. 

Új harangok
Mint már hírt adtunk róla, az idén új 
harang készül a Szent Anna-templom 
számára. A 325 kg súlyú harangot Gom-
bos Miklós fogja önteni. Ez a harang 3,2 
millió forintba kerül. Az összeg első fe-
lét az eddigi jelentős összegű adomá-
nyokból sikerült kifizetni, a további 
költségekhez hálával fogadunk hozzájá-
rulást. Az egyházközség összefogásából 
születő harang mellé Bosák Nándor 
püspök úr felajánlásából egy 160 kg sú-
lyú lélekharang is készül. Az új haran-
gok elkészítése kb. fél évet vesz igénybe. 
Nevükről és szentelésükről később adunk 
hírt. 

Ökumenikus világ-imaóra
A nők ökumenikus imanapjának rende-
zését az idén az evangélikus gyülekezet 
vállalta. A március 4-én megtartott 
imaóra anyagát a chilei asszonyok állí-
tották össze „Hány kenyeretek van?” cím-
mel. 

A mi családunk
Március 19-én a Család évére meghir-
detett rajzpályázat legjobb alkotásaiból 
templomunk Szent Család-kápolnájában 
kamara-kiállítást rendezünk, és ehhez 
kapcsolódva az iskolai és templomi hit-
tanosaink versműsort adnak elő.  Szere-
tettel várjuk a családokat és az érdeklő-
dőket.

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt idején minden pénteken ne-
gyed hatkor kezdődik a keresztúti ájta-
tosság. Március 26-án délelőtt 10 óra-
kor a gyermekek és családok végzik az 
ájtatosságot.

Szentségimádás a családokért
Április 15-én, pénteken az esti szentmi-
se után családos szentségimádásra vár-
juk a szülőket és a gyermekeket.

Nagyböjti lelkigyakorlat 
Böjte Csaba vezetésével
Április 16-17-18-án (virágvasárnap és a 
nagyhét két első napján) az esti szent-
misék keretében tartjuk egyházközsé-
günk lelkigyakorlatát. A szentbeszéde-
ket Böjte Csaba atya tartja. Hálából sze-
retnénk az általa létrehozott gyermek-
otthonokat is támogatni. Egyéni hozzá-
járulást köszönettel fogadunk a plébá-
nián, amit a hétfői esti szentmise per-
selyadományával kiegészítve adunk át.

Tegyük gyümölcsözővé a nagyböjti 
időszakot és a lelkigyakorlatunkat a 
húsvéti szentgyónás elvégzésével! 

Nagyheti szertartások
Virágvasárnap a 10 órai szentmisén a 
Szent László Kórus passiót énekel.

Nagycsütörtökön, április 20-án dél-
előtt 10 órakor az egyházmegye papsá-
gával együtt Bosák Nándor megyéspüs-
pök olajszentelési szentmisét celebrál, 
18 órakor pedig az utolsó vacsora emlé-
kezetére mutat be szentmisét. Ezt köve-
tően imavirrasztást tartunk. Az első 
órában Orosz Lőrinc plébános úr vezeti 
az elmélkedést, majd pedig a Canto 
Armonico és a Szent László kórus alka-
lomhoz illő zenés áhítatával mélyülhe-
tünk el Jézus szenvedéstörténetében. 
Az imavirrasztás további elmélkedések-
kel este 10 óráig tart. 

A nagypénteki szertartást a kereszt-
úti ájtatosságot követően Orosz Lőrinc 
prépost-plébános vezeti. A Szent László 
kórus énekli a passiót.

Nagyszombaton 20 órakor kezdődik 
a csodálatos húsvét-vigíliai szertartás, 
amely feltámadási körmenettel ér véget. 

Húsvét vasárnap ünnepi, hétfőn va-
sárnapi miserendet tartunk. 

Elsőáldozás
Május 8-án a 10 órai szentmise kereté-
ben lesz templomunkban az elsőáldozás. 
Előző nap, szombaton 10 órától végzik a 
gyermekek az első szentgyónásukat. 
Szeretettel kérjük a szülőket, lehetőség 
szerint ők is járuljanak a szentségekhez, 
hogy példájuk is erősítse a gyermekeik 
hitét, és így valóban emlékezetes csalá-
di élménnyé váljék ez az ünnep. Az első-
áldozók számára külön oktatás lesz áp-
rilis 23-án és 30-án délelőtt 10 órai kez-
dettel.

Május 15-én fél 12-kor Ebesen is 
lesz elsőáldozás. Imádkozzunk azért, 
hogy a gyermekek megmaradjanak és 
növekedjenek a hitben!

Bérmálás
Június 12-én, pünkösdvasárnap 10 órai 
kezdettel Bosák Nándor megyéspüspök 
a bérmálás szentségében részesíti az 
arra felkészült fiatalokat. A Szentlélek 
vezesse őket elkötelezett keresztény 
életre!

Kirándulás 
Június 13-án, pünkösdhétfőn gyermek-
napot tartunk a mikepércsi templom-
kertben. A debreceni gyermekeket a hit-
oktatók és a jelentkező szülők felügyele-
tével autóbusszal visszük a helyszínre. 

VETŐ
A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye 
Vezető és Továbbképző Akadémiát 
(VETŐ) indított négy városban: Debre-
cenben, Nyíregyházán, Mátészalkán és 
Kisvárdán. Az első év témája – „Felada-
tunk, lehetőségünk a családjainkban, kö-
zösségeinkben” – a 2011-re meghirdetett 
Család évéhez kapcsolódik. Az akadé-
miát Bosák Nándor megyéspüspök nyi-
totta meg február 5-én Mátészalkán. 

A további előadások Debrecenben 
február 26-án, március 19-én és októ-
ber 22-én voltak illetve lesznek.

Szeretettel hívják és várják a fiatalo-
kat és időseket, a katolikus egyház tag-
jait és minden más érdeklődőt. Akik a 
kétéves program minden alkalmán 
részt vesznek, oklevelet kapnak az Aka-
démia elvégzéséről.

Újságunk minden olvasójának lelki megújulást hozó nagyböjti időt  
és a feltámadás örömével teljes húsvéti ünnepeket kívánunk.
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