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Scheffler János vértanú püspököt, aki 
rettenthetetlen és állhatatos…

Július 26-án még a régi, Szalézi Szent 
Ferenc-harang megszokott…

Szentföldi zarándoklatról jött haza egy 
debre ceni csoport 1988. augusztus…

Boldog Scheffler János…   ››

Debreceni Katolikus Figyelő • 84. szám

Harangszentelés…  ›› 20 éve járt II. János Pál…  ››

folytatás a 18. oldalon —>folytatás a 16. oldalon —>folytatás a 6. oldalon —>

Örömmel készült országunk a pápa látogatására 
1991-ben. A Szentatya kívánsága volt, hogy sze-
retne találkozni ittléte alatt a testvéregyházak 

képviselőivel is. Erre a legünnepélyesebb, legalkalma-
sabb helyszín a Debreceni Nagytemplom volt. Mint ille-
tékes püspök, felvettem a kapcsolatot dr. Kocsis Elemér 
református püspök úrral. Nagyon örült. Pár nap múlva 
telefonált, hogy nehézségek vannak a világi vezetőség ré-
széről, de ezt – hála Istennek – pár nap alatt egyenesbe 
lehetett hozni, meggyőzve őket a nagyszerű lehetőségről.

II. János Pál helikopteren érkezett Debrecenbe, majd 
„pápamobilon” jött a Nagytemplomhoz. Mint az egyház-
megye akkori vezetője, én kísérhettem. A bevonulást egy 
pici incidens zavarta meg, egy protestáns testvérünk a 
küszöbre feküdt, de a biztonságiak pillanat alatt besegí-
tették a padokba. A szentatya ebből semmit sem látott.  
A templom telve volt a testvéregyházak vezetőivel, hívei-
vel és persze nagyon sok katolikus pappal, hívővel.

Elhangzottak a beszédek. Igazi testvéri megnyilatko-
zás volt mindkét részről. Komoly buzdítás a közös szere-
tetgyakorlásra is, a békéért történő erőfeszítésekre is. Az 
ajándékozások is megtörténtek. Az egyházmegye részéről 
két, egyetlen példányban nyomtatott, lengyel nyelvű köny-
vet nyújtottam át: „A Vatikán és Magyarország kapcsola-
tai”, valamint a „Lengyel–magyar kapcsolatok” címmel.

A kivonulásig nem volt ismert, hogy a pápa megko-
szorúzza-e a gályarabok emlékművét. Szóban volt, de 
döntés egész eddig nem történt. Ekkor szólt a titkárá-
nak, megvan a koszorú? Ezzel a döntés megszületett.  
A biztonságiak nyugtalansága igen nagy volt, mert az 
emlékmű környéke tele van bokrokkal, de a pápa kíván-
sága szerint indultunk. Megható jelenet volt ez a pár 
perc. Vége az ellenségeskedéseknek, az egymást gyilko-
lásnak. Krisztus tanításának követői vagyunk! Megható 
volt ez a testvéregyházak felé tett gesztus. (Pár hét múl-
va protestáns püspökök mentek Esztergomba, a kassai 
vértanuk emléktáblájához, és ott a kiengesztelődés jelét 
viszonozták.)

A búcsúzások után indult a Szentatya a „pápa-
mobillal” vissza a helikopterhez, de alig haladtunk  
ötven métert, szólt a gépkocsivezetőnek, megálltunk, és 
az emeletes házak és az út mellett álló mozgáskorláto-
zottakhoz, betegekhez lépett, köszöntötte őket, sokuk-
kal kezet fogott, volt, akinek arcát vagy kezét megsimo-
gatta, és ezután tért vissza a kocsijához, hogy az utak 
mellett is integető emberek között haladva, elérje a heli-
kopterét. 

Csodálatos hangulatot teremtett, és maradandó él-
ményt nyújtott szavaival, szívből jövő testvéri szereteté-
vel, mind a katolikus híveknek, mind pedig protestáns 
testvéreinknek. Csak a biztonsági szolgálat nyugtalan-
kodott rögtönzései miatt, a város azonban nyugodtan 
ünnepelte a történelmi eseményt.

Gyulay Endre püspök

II. János Pál pápa 
húsz éve járt Debrecenben

a Szent Anna Főplébánia értesítője

Magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk!

2011. szeptember 4.

XXI. évfolyam 3. szám
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A gyermekvárás  
öröme…
Dr. Rakonczás Nándor egyetemi tanársegéd, fele-
sége Stiegelmayer Anita nemzetközi referens. 
Nem ismerik egymást még két éve, mégis kicsivel 
több, mint egy esztendeje szentségi házasságban 
élnek. Az első randevún Nándi megkérte Anita 
kezét. Ő igent mondott, a Szent Anna Székesegy-
házban esküdtek örök hűséget egymásnak, s most 
várják első gyermeküket. 

 Milyen érzés első gyermeketek születését várni?
Anita: Mindenképpen felemelő érzés, benne van 

a várakozás az emberben, hogy kit is ad ajándékba a 
Jóisten. Isten ajándékát hordozom testemben, mert 
igazából a gyermekáldás nem számolgatás és emberi 
akarat kérdése, hanem egy felülről jövő kegyelmi 
ajándék. Eleinte türelmetlenül vártuk az áldást, de 
rá kellett jönnünk, hogy Isten sokkal jobban tudja, 
hogy mikor ajándékoz gyermeket egy házaspárnak. 
A lehetőségeket sem mi teremtjük, hanem felülről 
jönnek, csak fel kell ismernünk azokat. Megtapasz-
taltuk azt, hogy a kitartó imádságnak meg van a 
gyümölcse. Kérjetek és adatik…

 Milyen lélekkel várjátok érkezését?
Nándi: Ha az ember olyan lelkülettel készül a 

dolgokra, hogy minden ügyét a Jóistenre bízza és 
van helyes értékítélete, őszinte másokhoz és saját 
magához is, nem belemenekül a házasságba, vagy az 
élet akármelyik dolgába (munka, karrier), akkor az 
ember azt veheti észre, hogyha beérett benne vala-
mi, akkor azzá válik. Talán így lett belőlünk férj és 
feleség, és lesz édesapa és édesanya.

 Kis�ú lesz, vagy kislány?
Nándi: A nemét még nem tudjuk, de akár �ú lesz, 

akár lány, a lehetséges nevekben könnyen meg-
egyeztünk.

 Azzal, hogy pici élet fejlődik a pocakodban, a te életed 
hogyan változik?

Anita: Nem csak saját magamra kell, hogy gon-
doljak, hanem a bennem fejlődő életre is. Sokkal 
többet kérem a Jóisten segítségét, mint eddig, és fo-
lyamatosan tanulom, hogy minden napot külön ér-
tékeljek, mert napról-napra közelebb kerül az ő 
világra jövetele.

 Mikor érkezik a baba?
Anita: 2012. január 13. péntekre vagyok kiírva.

 Hogyan készültök gyermeketek érkezésére?
Nándi: Próbáljuk az otthonunkat átalakítani és 

felszerelni a baba érkezéséhez egyelőre még hiányzó, 
de elengedhetetlenül fontos tartozékokkal. Igyek-

szünk többet imádkozni közösen is és egyénileg is. 
Minden nap megköszönjük az életünket, a házassá-
gunkat, a szeretteinket, a családunkat, az ellensége-
inket. Kérjük az Urat, hogy áldja meg képességeinket, 
hogy hivatásunkat betöltsük, és olyan emberré vál-
junk, amilyennek Ő látni szeretne. S hadd váljunk 
igazán jó szülőkké, hogy igaz embereket nevelhes-
sünk a ránk bízott gyermekekből, akik méltók az Ő 
dicsőségéhez.

 Milyen teendők vannak, amelyeket rendezni kell a 
gyermek születése előtt?

Anita: A megbízható forrásból származó termé-
seket el kell tenni télire. A babakelengyéknek helyet 
kell készítenünk, a kevésbé fontos dolgokat eltesz-
szük „jó helyre”.

Nándi: Polcot szereltem a garázsba, hogy legyen 
hely a befőtteknek, leburkoltam a garázst, hogy ne 
álljon benne a víz. Folyamatosan átgondoljuk, hogy 
mit kell átalakítani, berendezni, kitenni.

 Milyen érzés várandós kismamának lenni?
Anita: Nagyon jó. Az pedig végképp jó, hogy ki-

lenc hónap a várandósság és nem egyik napról a má-
sikra lesz az ember lánya édesanyává, így kellő idő 
van a lelki és a dologi felkészülésre.

 Hogyan készültök az édesanyai, ill. az édesapai sze-
repre?

Nándi: Sok a keresztgyerekekkel eltöltött idő, és 
a velük való foglalkozás segít a szülői szerepre való 
felkészülésben.

Anita: Emellett a család is sokat segít példamu-
tatással. Édesanyámról mindig Weöres Sándor egyik 
gondolata jut eszembe: „Szórd szét kincseid, a gaz-
dagság legyél te magad!” (Tíz lépcső). A családért 
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való önfeláldozás példáját látom benne. Ügyes-bajos 
dolgainkkal, kérdéseinkkel nyugodtan fordulha-
tunk hozzájuk, és esetleges felesleges aggodalmain-
kat egy-két mondattal eloszlatják.

 Apás szülést terveztek?
Nándi: Mindenképpen szeretnék jelen lenni, de 

nem digitális kijelzőn akarom végignézni gyerme-
künk születését, hanem OTT AKAROK LENNI!

 Mi az, amiben a baba érdekében változtattok élete-
tekben?

Nándi: Ami számít, az a család. Eddigi életem 
során sok mindent: időt, pénzt, energiát feláldoz-
tam arra, hogy emberekkel találkozzak, szakmailag 
előre haladjak, gyakorlati tapasztalatokra tegyek 
szert, de tudtam, hogy ennek a korszaknak egyszer 
vége lesz. A jövőben nem vállalok be huzamosabb 
távollétet a családomtól, mert senki nem ad vissza 
egyetlen napot sem, amit nem a családommal töl-
töttem. Egy csoda részesei vagyunk, s igyekszünk 
alázattal kezelni, s tudat alatt is megválogatjuk, 
hogy ezt a titkot kivel osztjuk meg. 

Anita: A munkahelyemen munkaköri könnyí-
tést kértem és kaptam.

 Nagy családot terveztek?
Anita: Nyitottak és elfogadóak vagyunk, szeret-

nénk minél több ajándékot elfogadni Isten kezéből.
 Mit jelent számotokra az ígéret, amit házasságkötése-

tekkor tettetek, hogy gyermeketeket katolikus módon 
nevelitek?

Nándi: Egyértelmű. Nincs más út! De azért is 
imádkozunk, hogy ne kényszernek lássa majd, ha-
nem azt lássa rajtunk keresztül, hogy ez az út az, 
amelyen érdemes haladni. Hiteles példát akarunk 
adni gyermekünk, gyermekeink elé. Isten kegyel-
mébe ajánljuk mostani gyermekünket és majd szü-
letendő gyermekeinket, s a Szent Család oltalmát 
kérjük. Azt az örömet kérjük az Úrtól, hogy soha ne 
tegyünk különbséget gyermekeink között, hanem 
mindnyájan részesülhessenek az őket megillető lel-
ki készülődésből, mint ahogyan most első gyerme-
künket várjuk.

 A keresztény hit mit ad hozzá a gyermekváráshoz?
Anita: A hit szemüvegén keresztül tudjuk szem-

lélni ezt a világot. Sok baljós jel, elrettentő, rossz do-
log van ebben a világban, de a hívő, keresztény 
embernek minden a javára válik. Sokakat visszatart 
a gyermekvállalástól a mai gazdasági helyzet. De ha 
visszatekintünk eddigi életünkre, szinte elképzel-
hetetlen mindaz, ami megtörtént. Isten ajándékozó 
szeretettel mellettünk állt, s Ő akkor is, most is gon-
dot visel ránk.

A házaspárral Ferenczi Richárd  
káplán atya beszélgetett

CSALÁDOK ÉVE

Személyi változás  
a Szent Anna  
Főplébánián

Augusztus 1-től Papp Pé-
ter káplán helyére Törös 
Ádám káplán került a 
Szent Anna Főplébániára. 
Az alábbiakban Törös 
Ádám atya bemutatkozó 
cikkét olvashatják.

1985. március 2-án születtem Vásáros na mény-
ban. Három éves koromig szüleimmel laktam a 
Bereg megyei Tarpán, majd 1988 nyarán költöz-
tünk Nyírpazonyba, Nyíregyháza mellé. Általá-
nos iskolai tanulmányaimat a nyíregyházi Zelk 
Zoltán Általános Iskolában végeztem, majd kö-
zépiskolás éveimet a nyíregyházi Szent Imre Ka-
tolikus Gimnáziumban töltöttem. 2003 tavaszán 
érettségiztem, és érettségi után kértem felvéte-
lemet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
kispapjai közé. Az első szemináriumi évet a váci 
Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézetben 
töltöttem, és az előkészítő év után az Egri Érseki 
Papnevelő Intézetbe kerültem. 2008 augusztusá-
tól az Amerikai Egyesült Államokba, a Mount 
Angel szemináriumba küldtek tanulmányaim 
folytatására, majd onnan hazatérve Bosák Nán-
dor püspök atya 2010. június 26.-án pappá szen-
telt a Szent Anna székesegyházban. Első 
he lyezésemet a Szent Család plébániára kaptam, 
mint káplán és egyben a Szent József Gimnázi-
um iskolalelkésze és hittanára, majd 2011 au-
gusztusától a Szent Anna székesegyház káplánja 
lettem, megtartva az iskolalelkészi megbízatáso-
mat. 

Elsős gimnazistaként tértem meg egy lelki-
gyakorlaton, és ott fogalmazódott meg bennem 
a papi hivatás gondolata. Papként azt az örömet 
szeretném megosztani az emberekkel, amit én 
éreztem azon a lelkigyakorlaton, amikor meg-
tértem, és rádöbbentem arra, hogy a jó Isten itt 
van mellettem, aki szeret, és akinek tervei van-
nak velem. Papi jelmondatomat a János evangé-
liumából vettem: „Én vagyok az Út, az Igazság és 
az élet.” (Jn 14, 6)

Törös Ádám
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I�. Stiegelmayer Károlyt és feleségét Nagy Mártát 
azóta ismerem, amióta négy esztendeje Debre-
cenbe kerültem káplánnak. Az otthonukba lépve 
mindig megtapasztalom a családi szeretetnek és 
a keresztény hitnek a légkörét. Sokszor beszélge-
tünk együtt a családról, a hivatásról, a vallásról, 
az élet nagy kérdéseiről. Most a gyermekeikről 
beszélgettünk (Máté 12, Hanna 10, Bálint 6 éves), 
s ezt megosztjuk a kedves olvasókkal is. 

 Hogyan kezdődött közös életetek?
Karesz: 1992-ben könyvelő családi vállalkozá-

sunk alakult, ahová egy évvel később csatlakozott 
alkalmazottként Márti az iskola elvégzése után, s a 
munkakapcsolatból előbb barátság, majd szerelem 
lett, és egy évi együtt járás után 1995-ben házassá-
got kötöttünk. Én akkor huszonhárom, Márti húsz 
éves volt. 

 Mit jelentett első gyermeketek, Máté születésével há-
zastársakból szülővé válni?

Márti: Házastársként csak egymásra �gyeltünk, 
szüleink pedig reánk. Máté érkezésével a �gyelem 
őrá terelődött. Mivel nyugodt, jó baba volt, ezért 
nem fordult ki sarkából a világ. Fiatalok voltunk, ta-
lán ezért volt az, hogy lazábban vettük a dolgokat, s 
a szüleink többet aggódtak, mint mi. A nagyszülői 
jelenlétnek köszönhetően továbbra is volt elegendő 
időnk egymásra. Szülőnek lenni olyan életállapotot 
jelentett és jelent ma is, amit nehéz szavakba önteni. 
Mindenképpen új érzések kerültek mindennapja-
inkba: Isten ajándéka felett érzett öröm, hogy új éle-
tet bízott ránk, büszkeség, hogy a miénk, s 
aggodalom, hogy megfelelő körülményeket tu-
dunk-e neki teremteni, s hogy jó szülei tudunk-e 
lenni. Minden napnak megvolt a maga öröme és ag-
godalma. Új élet érkezésével új család született.

 Házastársi- és családi életetekben milyen példaképek 
állnak előttetek?

Karesz: Pozitív példaként állnak előttünk első-
sorban szüleink, valamint a baráti körben és gyer-
mekeink iskolatársainak családjai között is rengeteg 
olyan ember van, akikre felnézünk, akik értéket 
közvetítenek felénk, sokszor úgy, hogy ők ezt nem is 
tudják. Az emberségben, a családi élet megélésében, 
a keresztény értékrendben, a hitben, a szeretetben. 
Igazából jó emberekkel, jó családokkal vagyunk kör-
bevéve, s ez rengeteget jelent számunkra.

 Mindig is három gyermeket szerettetek volna?

CSALÁDOK ÉVE

A gyermekáldás  
öröme…

Márti: Igen. Mind a három gyermekünket ter-
veztük és örömmel vártuk. Isten áldásai ők szá-
munkra.

 Az otthonotok egyben a munkahelyetek is. Milyen elő-
nyei, illetve hátrányai vannak ennek?

Karesz: Előnye, hogy rugalmas a munkaidőnk, 
mi magunk osztjuk be magunknak az elvégzendő 
munkát, s így gyermekeink mellett könnyebben ott 
tudunk lenni, bármiben is van szükségük ránk, le-
gyen szó tanulásról, játékról, vagy arról, hogy el 
tudjuk vinni őket különórára, egyéb foglalkozások-
ra. Hátránya, hogy délután négykor nincs vége a 
munkaidőnek, s így gyakran még estére is jut munka.

 Gyermekeitekben mennyire fedezitek fel saját maga-
tok erényeit vagy akár hibáit?

Karesz: Ahogyan nincs két egyforma hópehely, 
úgy nincs két egyforma ember sem. Nap, mint nap 
látjuk és tapasztaljuk, hogy gyermekeink természe-
tünkből, jó vagy rossz tulajdonságainkból, lelküle-
tünkből sok mindent örököltek. Elsőszülöttünknél, 
Máténál a legszembetűnőbb, hogy külsőleg is, belső-
leg is „tiszta apja”.

 Miben mutatkozik meg, hogy keresztény család vagy-
tok?

Márti: Gyermekeink a Svetits Katolikus Óvodá-
ba és Iskolába járnak, hiszen fontosnak tartjuk, 
hogy keresztény szellemiségű közösségben nevel-
kedjenek. Összetartó erő számunkra, hogy csalá-
dunk minden nap együtt imádkozik. Természetesen 
együtt megyünk vasárnaponként szentmisére, ahol 
Hanna lányunk ministrál. Igyekszünk részt venni a 
keresztény közösségi életben (pl. keresztény bál), s 
ezzel is felvállalni, hogy ide tartozunk, és itt va-
gyunk boldogok. Szentségi életet igyekszünk élni, 
rendszeresen végezzük szentgyónásunkat és járu-
lunk szentáldozáshoz.

 Mit jelent számotokra a keresztény hit, Jézus Krisz-
tus tanítása?

Karesz: Ezt elég nehéz néhány szóban összefog-
lalni, de mindenképpen benne van az, hogy keretet 
ad az életünknek, biztonságot és bizalmat jelent, s 
hogy bármilyen akadály kerül utunkba, nem a saját 
erőnkre kell elsősorban támaszkodnunk, hanem Is-
tenre kell bíznunk a megoldást. Ha szeretettel és 
megbocsátással válaszolunk a megbántások és a vi-
szályok hegyeire, akkor a hitünk valóban hegyeket 
mozgató. Jézus egyszerre példa és példakép. Ő sar-
kall bennünket, ha olykor el is csüggedünk, nála 
mindig vigaszt és reményt találunk, hogy újult erő-
vel folytassuk életünket.

 Milyen nevelési elveitek vannak?
Márti: Arra büszkék vagyunk, hogy gyermeke-

ink jók, de természetesen nap, mint nap töreked-
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nünk kell arra, hogy a helyes irányba vezessük őket. 
Lényeges, hogy a férjemmel azonos álláspontot kép-
viseljünk gyermekeink előtt, s összhangban le-
gyünk. A keresztény alapelveket akarjuk előttük 
megélni, mint a szeretet, egymás tisztelete és meg-
becsülése, azt tenni a másikkal, amit szeretnénk, 
hogy velünk is tegyenek, s hogy bátorító, biztató 
szóval álljunk mellettük, tehát az „igen”-ek legye-
nek túlsúlyban a „nem”-ekhez képest.

 Kié a döntő szó közületek?
Karesz: Mindig megbeszéljük a dolgokat, s kö-

zösen döntünk mindenben.
 Miben vagytok egyek, s miben vagytok különbözőek?

Márti: Céljaink és elképzeléseink közösek, a ter-
mészetünk különböző.

 Milyen kihívásokat támasztanak a szülőknek a csepe-
redő gyermekek?

Márti: A gyerekekkel együtt a kihívások is nő-
nek. Nehéz elfogadtatni velük saját meglátásainkat. 
Különösen a beszédstílus, a televízió nézés, a számí-
tógépezés, az öltözködés területén vannak jelen pil-
lanatban erőpróbák, illetve határrendezések.

 Mit jelent édesanyának lenni?
Márti: Nagy felelősség, büszkeség, nagyon jó 

dolog! Nehéz elképzelni, hogy milyen lenne család 
nélkül élnem. Odahaza mindig azt láttam, hogy 
édesanyám gondoskodó szeretete egybefogta a csa-
ládot, s így belém ivódott az, hogy édesanyaként a 
saját családomat szeretettel és törődéssel vegyem 

körül, s rendezzem felelősséggel a mindennapokat. 
Folyamatosan tanulom, hogyan váljak minél oda-
adóbbá férjem, gyermekeim számára, hogy mindig 
biztos pont legyek életükben.

 Mit jelent édesapának lenni?
Karesz: Valakitől azt hallottam, hogy a mennyei 

Atya képét az édesapa tükrözi gyermekei számára, s 
a család papja az édesapa. Éppen ezért tudom, hogy 
a lelki élet útján vezetni őket nagy felelősségem, s 
átadni számukra mindazt, amit én eddig megta-
pasztaltam, megéltem, megtanultam. Ránevelni 
őket arra, hogy Isten mindig mellettünk áll, rá biz-
tosan számíthatunk. S tanulom, hogy ők önálló sze-
mélyiségek, a feladatom, hogy kibontakoztassam a 
bennük rejlő képességeket. 

 Boldog szülők vagytok?
Márti és Karesz: Igen! Hálásak, boldogok és 

elégedettek vagyunk.
 Mi az a három dolog, amit mindenképpen át akartok 

adni gyermekeiteknek?
Márti és Karesz: Hit: mert Istenre mindig 

szükségünk van. Család: hogy egykoron egy na-
gyobb család részesei legyünk az égi Hazában. Örök 
értékű kincsek gyűjtése: mert ezek el nem évül-
nek.

A házaspárral Ferenczi Richárd  
káplán atya beszélgetett
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Sche�er János vértanú püspököt, aki rettenthetetlen és 
állhatatos pásztorként evangéliumi hősiességgel inkább 
elszenvedte a bebörtönzés kínjait, minthogy elárulja  
Jézus Urunkat, és megmaradt a hit teljes közösségében 
Szent Péter Szé kével, mostantól fogva Boldognak tisz-
teljék… – hallhattuk a Szentatya képviseletében 
szóló Angelo Amato érsektől 2011. július 3-án Szat-
márnémetiben.

A szatmári megyeszékhelyen napokon át ünne-
pi hangulat uralkodott. A Krisztus Menny-
bemenetele titulusú Székesegyház, a Püspö-

ki Palota, de mondhatni az egész városközpont ün-
neplőbe öltözött. Az újságok, – magyar és román la-
pok egyaránt – már napok óta cikkeztek a várható 
nagy eseményről: oltárra emelik azt, akit 1942-ben 
ugyanitt szenteltek püspökké. A székesegyház egyik 
jobboldali kápolnájában felszentelten várt az új, 
vörösmárvány síremlék, hogy befogadja a város 

MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK

Boldog Scheffler János 
  ,     
„A papi hivatás Isten jóságának homlokunkra írt jele.” 

(Sche�er János)

nagy �ának 1965-ben Jilaváról (Zsilava, Románia) 
hazahozott, és eddig a templom kriptájában nyugvó 
földi maradványait. Ugyancsak a templom jobbolda-
lából nyílóan megnyitásra várt a Boldog Sche�er 
János Emlékszoba, hogy a szertartás és a szabadtéri 
szentmise után a több ezren egybegyűlt hívek em-
léktárgyak, fényképek és szövegek segítségével még 
teljesebben megismerhessék az új boldog életét és 
munkásságát.

De ki is volt dr. Scheffler János?
1887-ben született Kálmándon (Camin, Románia) 
10 gyermekes, mélyen vallásos, szegény zsellér csa-
lád �aként. A nagy szorgalmú, kitűnő emlékezőte-
hetséggel, jó nyelvérzékkel, és más kiváló szellemi 
képességekkel megáldott gyermeket plébánosa se-
gítette, hogy a szatmári katolikus gimnáziumba ke-
rülhessen. Eztán Budapesten és Rómában foly - 
 tathatott teológiai tanulmányokat, és lett a hittudo-
mány, majd a kánonjog doktora. 1910-ben szentel-
ték pappá. Nagymajtényi (Moftinu Mare) papsága 
idejére esett a XXVIII. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus Chicagóban (1926), amelyre ő is ki-
utazhatott. Élt az alkalommal, hogy felkeresse az 

„Újvilágba” szakadt hon�társait. Több szövetségi ál-
lamot bejárt az Amerikai Egyesült Államok keleti és 
középső vidékein. Falujabeliek, volt nagymajtényi 
hívek, magyarok és svábok (németek) mind-mind 
nagy szeretettel várták és fogadták. S ő örömmel ke-
reste fel őket, a lelkipásztor természetes egyszerű-
ségével, őszinte kíváncsiságával érdeklődött életük, 
sorsuk felől. A kritikus, jó meg�gyelő szemével szá-
molt be élményeiről, tapasztalatairól „Szatmártól 
Chicagóig” című könyvében. Ebben egyfelől elisme-
ri az Államok technikai fejlettségét, másfelől bírálja 
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egyebek mellett a nagymérvű vallástalanságot vagy 
a keresztény hittől való elhajlást, amit az általa 
meg�gyelt hibák fő forrásának tart. „Keressenek 
kenyeret és dollárt, de közben el ne veszítsék lelkü-
ket; ne feledjék el e nagy és gazdag országban, hogy 
azért csak egy igazi nagyság van: az Isten.” Kifogá-
solja a gyermekek elkényeztetését, minden „meg-
erőltetéstől” való óvását. Így hiába okosak, féktele-
nekké, kezelhetetlenekké lesznek. „Okosabbak! 
(tudniillik, mint a régiek.) Lehet. De hogy sem jobbá, 
sem kedvesebbé, sem boldogabbá nem teszi őket ez 
az újfajta okosság, az is bizonyos.” Talán legfájóbb-
nak az élet fogantatásának gyakori visszautasítását 

találja. „Amerika minden szép technikai vívmánya 
mellé kiállítja a kultúrnemzeteknek azt a nagy szé-
gyenét, hogy küzd az élet ellen, a Teremtő munkája 
ellen.” A prosperitás, az anyagi jólét a keresztény női 
ideál leértékelését hozta magával – állapítja meg.  
A vallási életben uralkodó káosz és nihilizmus alól 
csak Krisztus egyháza a kivétel: „Ebben a vallási ká-
oszban és nihilizmusban valóságos oázis a Krisztus 
egyháza.” Az ottani katolikus egyházban három 
dolgot csodál: az aktivitást és gyakorlatiasságot, az 
áldozatkészséget és a jól szervezettséget. (A bíráló 
szavak akár mai magyar viszonyainkról is szólhat-
nának!)

Külföldi tapasztalatai javára váltak püspöksége 
idején. Nem óhajtotta, de alázattal elfogadta és 
nagy felelősségtudattal látta el püspöki teendőit, 
míg tehette. (Tudjuk, Szatmárnak és Nagyváradnak 
együttes püspöke volt.) Nagy nevelőként nevelt hit-
tankönyveivel, számos egyházjogi és más, szépiro-
dalmi könyvével; szentbeszédeivel, lelki gya kor la- 
taival; de mindenekfelett tetteivel, intézkedéseivel. 
Példát adott gerincességből, meg nem alkuvásból, 
hitéhez és a Szentszékhez való hűségből.

Egy embertelen kor embertelen börtönében vé-
gezte be életét. Még „csak kényszerlakhelyen” volt a 
körösbányai Szent Ferenc-rendi kolostorban, mikor 
ezeket a sorokat vetette papírra: „Könnyen lehetsé-
ges, hogy közülünk némelyek elpusztulnak, de pusz-
tulásunk, bukásunk az új világot termékenyítő 
áldozattá válik.” Elpusztították, de immár mint Bol-
dog mutat példát számunkra, akihez kéréseinkkel is 
folyamodhatunk.

Boldog Sche�er János, könyörögj érettünk!

Bérces Mária Klára

MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK
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ELMÉLKEDÉS

HITOKTATÁS

Hol a határ?

Nem csak arra kell gondolni, meddig lehet el-
menni egy adott dologban, például nem csak 
étel, ital, szórakozás vonatkozásában, vagy 

meddig bűn, vagy nem bűn egy adott tett, mert aki 
tűzzel játszik rajta veszt.

Nem a középszerűségre kell gondolni, hogy az 
adott személy ne lógjon ki a sorból, hanem az arany 
középutat kell választani, mert így bír az ember 
adott esetben megállni, de haladni is. Az élet is bizo-
nyítja, hogy a szélsőségek, melyeknek túl merev és 
széles a tábora, nem visznek előre. Az egyént pedig 
a közösség nehezen viseli el. A másik véglet sem 
gyümölcsöző, hiszen aki meghunyászkodik, esetleg 
kényelmes, ekkor sok minden parlagon marad.

Hol a határ? Meghatározza a teherbíró képesség, 
de a külső hatások is. Figyelni kell és bölcsnek lenni, 
mert van ideje a hallgatásnak. Meghunyászkodni 
azonban nem kell: szólni kell, de nem vádolni.

Takarékoskodni kell, de nem szabad zsugorinak 
lenni, akkor lesz boldog az ember, ha megteszi, ami 
tőle telik. 

Imádkozzál és dolgozzál, szól az évszázados élet 
ige. Az ima sürget a cselekedetre, de ha a cselekede-
tet nem szakítjuk meg imával, akkor széthull a sze-
mélyiség.

A helyes út, arány, mérték kialakításában segít a 
józan gondolkodás, a mértékletesség, az előrelátás, 
a felelősségérzet. Ezekre kell rátalálni, mert ezek se-
gítenek. Megmaradni a helyes irányban és arányban, 
ami erőt feltételez. Sok a sodródó ember a mai világ-
ban. Az ilyen nem dönt és nem választ, a csábítás-
nak nem tud ellenállni és ráhatások lökik ide-oda. 
Tudni kell ellent állni, ellent mondani, de kitartani 
is a jóban, a mértékben, hogy ne vigyen el a kapzsi-
ság, a szenvedély, az uralomvágy, megint csak belső 
erőre van szükség.

Segít az eszmény: Jézus példája és a szentek, a 
gyakori lelkiismeret-vizsgálat, a baráti jó és igaz ta-
nács elfogadása. Ha erre �gyelünk, nem vádol a lel-
kiismeret este vagy nehéz helyzetben, hogy tényleg 

„megtettem-e, amit megtehettem”.
Nagyon kell rá �gyelni, mert egyesek felmentik 

magukat, mások vádolják és nem fogadják el önma-
gukat. Ne lépjük át a határokat, mert bűn és tragé-
dia.

Légy szerény és elégedett és sok ráadást kapsz, 
súgja a bölcsesség angyala és az élet is ezt igazolja, 
ezért �gyeljünk mindig és mindenben arra, hogy 

„hol a határ”.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Iskolakezdés előtt…

Szinte már lerágott csont, hogy ilyenkor iskola-
kezdés előtt mindig felhívjuk a szülők, nagy-
szülők �gyelmét a hitoktatás fontosságára. 

Erre most nem is térnék ki, hiszen minden évben el-
hangzik mind a hirdetésekben, mind az írott sajtó-
ban. Én most inkább a szentmise fontosságát 
emelném ki, hiszen nagyon sok �atal, aki hitokta-
tásban részesült gyermekkorában, felnőtt korára  
elmarad a templomból. Szinte már szállóigévé vál-
tak a következő kifejezések: „leáldozott” (első áldo-
zásban részesült), vagy „kibérmálkozott az Egyház-
ból”. Hallottam például egy, a beavató szentségek-
ben részesült felnőtt katolikustól, hogy „azért nem 
járok misére, mert kötelező. Nekem ne írják elő, 
hogy mit tehetek és mit nem.” Erre én azt válaszo-
lom, hogy nem kötelező senkinek sem üdvözülni. 
Szabad akaratunk van, s szabad akaratunkból vá-

laszthatjuk a kárhozatot is. Sok szülő megelégszik 
azzal, ha kipipálhatja, hogy a gyermeke a következő 
hittani fokozatot is teljesítette, de utána már nem 
járatja a gyermekét misére, hiszen saját maga sem 
jár. Pedig ebben a korban a példamutatás döntő té-
nyező. Nem beszélve arról, hogy éppen ez az a kor – 
bérmálás után –, amikor az ember belátja, hogy a 
szentmise ajándék.

Az Egyház nem ír elő teljesíthetetlen parancso-
kat. Azokat sem azért teszi, hogy gúzsba kösse az 
embert, hanem kizárólag az üdvösségünk miatt.  
A vasárnapi és parancsolt ünnepnapi misehallgatási 
kötelezettség talán csak gyermekkorban lehet nyűg, 
amikor még nem jutott el az ember értelme haszná-
latáig. Idősebb korban hamar beláthatja az ember, 
hogy az Egyház előírásai értünk vannak. Ahhoz, 
hogy üdvözüljünk, nekünk is meg kell tennünk 
mindazt, ami rajtunk múlik. Ehhez pedig nagyon 
nagy segítséget jelentenek a kegyelmek, amelyek-
nek egyik forrása éppen a szentmise. Ugyanígy, 
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SZENT LŐRINC BÚCSÚ

HITOKTATÁS

Záborszky László

Keresztszentelés Ebesen

amikor az Egyház előírja, hogy évente gyónjál és legalább 
húsvéti időben áldozzál, egy minimumot ad meg. Egy, a 
hitét komolyan vevő gyakorló katolikus nyilván nem elé-
gedhet meg ennyivel, hiszen az örök életét teszi kockára, 
ha hagyja, hogy a lelkiismerete szava elhalkuljon. De so-
kan vannak olyanok, akik még ezt a minimumot sem tel-
jesítik. Felmerül az emberben, hogy tényleg ennyire kö-
zömbösek a saját sorsukat illetően? Ha tudnánk, hogy 
mit kockáztatunk, hanyatt-homlok rohanna mindenki a 
gyóntatószékek felé.

Ha ismerünk olyan embereket környezetünkben, 
akikről tudjuk, hogy katolikusok, beszélgessünk el erről 
velük. Talán felnyitjuk a szemüket, hogy nem elég az, ha 
gyermeküket beíratják a kötelező hittanra; saját maguk 
is mutassanak példát. Nem elég, ha csak a gyermek jár 
misére; legyen ott a szülő is. Nem elég, ha elsőáldozás 
előtt csak a gyermekünket küldjük el gyónni; magunk is 
tegyük ezt meg. A személyes példa mindig sokkal többet 
ér a szavaknál.

K edves Testvérek, kereszt mellett állunk, ke-
resztre szegezzük tekintetünket. A kereszt a 
hit jele, a hit szimbóluma. A kereszt a szen-

vedés jele, eszköze. Az apostoli kereszt arra is utal, 
hogy tovább kell adni mindazt a kincset, amit rejt 
magában. A Szentkereszt, a mi Üdvözítő Jézus 
Krisztusunk jele, hiszen „rajta függött valaha a Vi-
lágnak váltsága”. Éppen ezért központi jelképe hi-
tünknek.

A kereszt az Isten útja az emberhez, de az ember 
útja is a kereszten vezet az Istenhez. A kereszt min-
den kor, minden emberének tanítja, hogy egyetlen 
könny, egyetlen szenvedés sem hiábavaló. Az ember 
egyik küldetése, találja meg a keresztjét, vegye fel 
mindennap és azonosuljon vele.

Hitünk tanítja: nincs élet kereszt nélkül. A Gol-
gotán, a Kálvárián felállított három kereszt képvi-
seli az emberiséget.

A baloldali kereszt – és a rajta függő – nem kap-
csolódik Krisztushoz. „Szabadítsd meg hát magadat 
és minket is” – mondja kétségbeesve. Értelmetlen 
számára a kereszt, Isten ellen lázad. Ez a nem meg-
váltott kereszt.

A jobboldali kereszt – és a rajta függő – megbékélt 
sorsával, megérdemeltnek tartja azt. Elismeri Jézus 
ártatlanságát, keresi a kapcsolatot vele: „Jézus em-

lékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal”.
Jézus keresztje: Szent kereszt. Az ártatlan szen-

ved értünk, de a feltámadás fénye, győzelme árad a 
keresztre. Ez a kereszt összeköt az éggel, de lefelé 
mutatva jelzi, itt élned és halnod kell. Hittel kell 
szemlélni és azt szeretni, akit átszúrtak. El kell fo-
gadni és felajánlani a szenvedést Istennek.

Jézus a szeretetet árasztja arra, aki felnéz rá. Itt 
megnyugszik az ember, hogy nem hiábavaló a szen-
vedés.

Az Egyház nemcsak nagypénteken emeli a ke-
resztet, hanem minden nap és jelzi számunkra: 

„Nézd, az Isten így szeret” a kérdés csak az, mi, mi-
kor és hogyan válaszolunk e nagy szeretetre.

Szent Pál írja a I.Kor.1,23-24-ben „mi a megfeszí-
tett Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan bot-
rány, a pogányoknak meg oktalanság, de a meghí - 
vottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus, Is-
ten ereje és bölcsessége.”

Megtapasztaljuk, erő és bölcsesség van benne, 
hiszen az élet fája lett a keresztfa.

Ezekkel a gondolatokkal tekintsünk erre a ke-
resztre és ne keresztet rakjunk egymás vállára, ha-
nem annak enyhítésében serénykedjünk. Ámen.

Orosz Lőrinc
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

Köszönet Helénnek!
Dr. Keresztes Lászlóné Dr. Várhelyi Ilona testvé-
rünk több mint két évtizedig volt a debreceni 
Szent Anna egyházközség tagja és több ciklusban 
elnöke. Az idén 2011. májusában, Ő is elköszönt 
több testületi taggal együtt.

Mint volt elnökünkről külön is szólnunk kell 
és így nyilvánosan is megköszönjük szol-
gálatát. Azért is nézünk tisztelettel az el-

múlt évtizedek közös munkájára, mert bizonyította 
nívós munkájával, hogy akkor is szerette az Egyhá-
zat, mikor mások támadták vagy közömbösek vol-
tak iránta. Nemcsak kritikával élt helyzetek és 
személyek iránt, hanem felvállalt dolgokat és csinál-
ta. Különösen áldásos volt a Figyelőben végzett 
munkája, méltán �gyeltek fel rá országszerte. Kö-
szönjük azt a kapcsolatrendszert, amivel rendelke-
zett és segítette közönségünket, különösen a nívós 
lelkigyakorlatot tartó sze mélyek meghívásában. 

Miután kölcsönösen el tudtuk fogadni egymást 
és nem került sor kenyértörésre, az ügy szolgálatát 
néztük kölcsönösen és ez, meg az égiek kegyelme 
hozta azt a gyümölcsöző együttműködést, aminek 
köszönhetjük, hogy ide értünk. Valóban nehéz len-
ne felsorolni mi mindent tett, de köszönjük, hogy 
kiállt a temető kápolna ügye mellett, hogy marad-

jon az egyházközség használatában. Köszönjük, 
hogy bátorított az oltárok restaurálására és méltó 
művészt tudtunk találni, hiszen hosszú munka 
eredménye, hogy ilyen szép a templomunk belsője.

A mai világ azért is bomlasztó, mert sokan saját 
dicsőségüket keresik, uralkodnak, és olyat gyűjte-
nek, ami nem tesz boldoggá. Köszönjük, hogy az Is-
ten dicsőségét látta szolgálatában. Kérjük az Urat, 
áldja meg már földi javakkal, családi örömökkel és 
majd örök boldogsággal.

Hisszük, hogy példájára sokan �gyeltek és sokan 
örültek a szép munka látványának. Csak azt kérjük, 
szeresse továbbra is a Szent Annát, hiszen évszá-
zadok óta sokan hazajártak ide és sokan várják a 
hívó harangszót is.

Köszönjük Helén Testvér!

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Köszönet  
az útmutatásokért
Kedves Helénke!

Zoltán atya tanácsára fordultam először hozzád, 
hogy mint a Debreceni Irodalmi Múzeum ve-
zetőjétől szakirodalmat, illetve út mu tatáso-

kat kérjek a debreceni katolikusság történetének, il-
letve a mai katolikusok tevékenységének megisme-
réséhez. Ez 2000-ben, férjem halála után történt, 
mikor Tóth Gyuláné Annuska kedves invitálására 
Mária légiós lettem.

Te voltál az, aki segítettél, hogy aztán a helyi rá-
dió riporternőjének kérdéseire helyesen felelhessek, 
ugyanakkor – Lőrinc atya mellett – első bátortalan 
írásaimnak helyt adtatok a Debreceni Katolikus Fi-
gyelő hasábjain. Tanácsaid a későbbiekben is irány-
adóak maradtak számomra.

Emlékezetesek a múzeumban folytatott beszélgeté-
seink, mikor mint kezdő internetezőnek még tech-
nikai tanácsokat is adtál a számítógép kezelését 
illetően.

Bízom benne, hogy �gyelő szemed továbbra is kí-
sérni fogja a lapot, s benne gondolataidat ezután is 
gyakran meg fogod osztani az olvasókkal. Kérem a 
Szentlelket, hogy míg erőm engedi, úgy írhassak 
még magam is néhány cikket, hogy azok megüssék 
azt az igényes mércét, amelyet főszerkesztőként te 
állítottál elénk.

Hálás köszönetem mellett kívánom a Jóisten ál-
dását életedre és munkádra, legyen az akár hivata-
los, akár „csak” családi teendő.

Bérces Mária Klára
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Meghívtak  
a Testületbe

A hogy értesülhettünk, a Képviselő Testület 
mandátuma lejár, és az ősz folyamán hiva-
talos eskütétellel megkezdi munkáját a rész-

ben régi, részben új tagokból álló következő Testü-
let. A szokásostól eltérően személyes vonatkozással 
folytatom ezt az írást.

Orosz Lőrinc prépost-plébános urat több mint 
harminc éve, egyetemista korom óta ismerem a sze-
gedi Fogadalmi Templomból (Dóm). Útmutatásait, 
megnyilvánulásait, rendíthetetlen iránytartását, 
lelki-szellemi kisugárzását mindig igazodási pont-
ként kezeltem. Ezért különös megtiszteltetés, hogy 
többek ajánlására felkért, kapcsolódjak be a Képvi-
selő Testület munkájába, amit ezúton is köszönök.

Rövid, bár tüzetes mérlegelés után szívesen 
mondtam igent, mert nehézségei ellenére kitűzései 
találkoznak alapelvemmel, azaz önös érdektől men-
tes, közösségért hozott áldozattal szolgálni Istent.

Hisz kit hamarabb, kit később utolér a felismerés: 
ahogy pirosodnak gyümölcseink a fán, úgy válik 
egyre nyilvánvalóbbá: minden csak akképp lehet 
naggyá, ha közösséget tesz azzá. Mert minden Is-
tentől való s Istenhez száll. Számomra ez teszi az in-
vitálást rendkívülivé, széppé, avatja kihívássá.

Vélhetően, a korábbi testületek tagjai hasonló 
hitvallások mentén vállalták, végezték feladatukat. 
Tehát az adott körülmények mellett mindenkor 
folytatólagosságot kell biztosítani hagyományaink 
őrzésére, követésére, gazdagítására, továbbadására, 
az egyházközség mostani s jövőbeni épülésére, elé-
gedettségére. Vagyis a cél: patinás korok legneme-
sebb értékeinek mentése, azok a jelen veretes vív-
mányaival magasabb rendűvé termékenyítésével, 
azaz szebb holnappá ötvözni értéket értékkel.

Gyógyszerészi hivatásom gyakorlása alábbi sar-
kalatos tételeinek a témához illő tartalommal meg-
töltésében látok eszközöket a ma, néhány sürgető és 
súlyos kérdésének megválaszolására.

Egyrészt: az egészség testi, lelki, szellemi jólét, 
amit célszerűbb megőrizni, mint romlása után hely-
reállításán fáradozni. 

Másrészt: az ép testben ép lélek közmondás ta-
lán teljesebb üzenetű a transzformálással kapott 
alakban: ép a test, amiben ép a lélek.

Hatékony „egészségóvás” a három elem (test, lé-
lek, szellem) harmonikus együtt-ápolásával érhető 
el. Nyilvánvaló, ezt az építkezést mi, világiak hát-
térmunkákkal a szellem és a test dimenziójában 
tudjuk igazán segíteni, tartalommal megtölteni. 

Például olyan közös programokra gondolok, me-
lyek a kultúrán, a művelődésen át (=szellem), illetve 
a természet, a teremtett világ életszerű megismeré-
se által (=test) visznek közel Istenhez. Vagyis időnk-
ből ennek jegyében szentelhetnénk valamennyit 
annak közös, keresztény lelkületű eltöltésére. A le-
hetőségek tárháza végtelen, fantázia kérdése alkal-
masra találni, ám ironikusan hozzáteszem, bármi 
elvetése, feladása még kényszerítő külső körülmé-
nyek dacára is szintén egy belső elhatározás döntése.

Közösséget kovácsoló programjaink praktikusan 
legyenek nyitottak, módot adva közel kerülni, eljut-
ni a keresztény értékekre vonatkozó igény megfo-
galmazásához olyanok számára is, akik még nem ré-
szesültek a keresztség szentségében. 

Ide kapcsolódóan több dolgot sem szabad feledni, 
amik szerencsésen futhatnak boggá kezünkben, le-
gyen ez célunk, kockázata ellenére vállaljuk.

Egyik: minden emberre vár a sorsdöntő eszmé-
lés: földi élete időben, térben véges, ami óhatatlanul 
önazonosság- és eredetkeresést indukál, s ennek út-
vesztőjében igencsak el lehet tévelyegni.

Másik: egy régi helyzet (sokat és szkeptikusan 
emlegetett) utolsó óráját mindig követi egy új hely-
zet (bármire megnyerhető) első perce, amiért ta-
pasztalhatjuk, gigászi csata folyik.

Továbbá: az elmúlt hónapokban-években vulgá-
ris hevülettel tört fel tömegekből a valakihez-vala-
hová tartozás igénye, s öröm, a tendencia még növe-
kedési fázist mutat. Itt is óriási a „begyűjtő verseny”.

A kellő pillanatra ébredés, s benne e szálak össze-
fogása, erős (emberhalász) hálóvá fonása segítésé-
nek szándékával vállalom a tagságot és a munkát a 
Képviselő Testületben, hogy közösségünk megma-
radjon, hitben, reményben, szeretetben gyarapod-
jon, s majdan népesedjen.

Az aratni való sok, a dolgos kéz lehetne több. Ám 
a hasztalan sopánkodást váltsuk inkább tevékeny 
realitásra: az ember bárhová szülessen, vagy vesse 
sorsa, keresse, találja meg helyét, feladatát, Isten 
vele kapcsolatos célját. Nekünk itt és most van dol-
gunk, nem majd ott és akkor.

Kérjük Isten áldását, s a fentiek szerint tegyük 
közössé és segítsük az új Képviselő Testület munká-
ját!

Dr. Milbik József
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HARANGSZENTELÉS

Amiért a harang szól
„Hívom az élőket, elsiratom a halottakat, megtöröm 

a zivatarokat” – mondja az ősi mondás. A harang bű-
vös hangjával végig kíséri a keresztény embert egész 
életén át a keresztségtől a temetésig, az örvendetes 
és fájdalmas történéseiben. A földi zarándokút min-
den állomásánál jelez, és emlékeztet bennünket 
arra, hogy Istennek ajánljuk életünket. Kiemelkedik 
a települések zajából, és arra �gyelmezteti a zűrza-
varban élő embert, hogy ne csak lefelé, hanem fölfe-
lé is nézzen.

A nép megérti, megérti beszédét, a harang ki-
fejezi a gondolatait, érzelmeit. A harangszó-
ra az emberek megilletődnek, megindulnak, 

felemelkednek, megborzonganak, szomorkodnak, 
vigasztalódnak és örülnek. A keresztény nép ragasz-
kodik az ő harangjaihoz, megszemélyesítve beszél 
róla, mondván: „A harang a toronyban lakik”.

Nagy újság, ha új harang érkezik a templomba, és 
fájdalmasan élik meg, ha erőszakkal elviszik, vagy 
elhallgattatják azt. Az első világháború óta csak egy 
harangja volt ez idáig (2011. július 26-ig) a debrece-
ni Szent Anna székesegyháznak. Az akkor meglévő 
négy harang közül a legnagyobb, 44 mázsás 
Nepomuki Szent János harangot három részre tör-
ve hozták le a toronyból 1917. május 29-én ágyú ön-
tés céljából. A harangok búcsúztatásáról meghatóan 
ír az egyházközség historia domusa: „A hívek megko-
szorúzták, megsiratták, megcsókolgatták kedves ha-
rangjaikat, s így vettek búcsút.”

Kinek hírvivő dallam, kinek ébresztő óra. Sajnos 
háború nélkül is elnémulhat a harang, hiszen a 
közel múltban egy debreceni lakos panaszának kö-
szönhetően megszűnt a reggel 6 órai Úrangyala ha-
rangszó. A panaszt tévő törekvése sok debreceni 
polgárból felháborodást váltott ki, amelyet a me-
gyei napilap hasábjain is tolmácsoltunk, de a ha-
rang mégis elnémult. Az érezni tudó ember szíve 
mélyén megilletődve �gyeli a harang magasztos zú-
gását, de akit ez zavar és csak rosszul beállított éb-
resztőórának tartja, azt nem kíséri élete szakaszain, 
nem �gyelmezteti a fölfelé tekintésre.

A falusi ember a hajnali 5 órakor megszólaló ha-
rangozásra is megemeli a kalapját, nem méltatlan-

kodik, hanem hálát ad a Jóistennek az új napért, 
együtt él zúgásával, �gyel a hangjára, meghallja, ha 
baj van és „félre verik” a harangot, ha „delet” haran-
goznak, vagy „beharangoznak”. Természetesen 
másként éli meg mindezt a vidék, és másként a 
nagyváros embere. Érdekes megemlíteni, hogy ami-
kor elnémíttatták a nagyharangot, azon a héten ér-
kezett meg a két új harang a székesegyházba.  Nem 
véletlen az egybeesés, ami arra enged következtetni, 
hogy az akadékoskodók, minden mesterkedésük el-
lenére nem érték el céljukat. Azt gondolom, hogy a 
panaszt tévő polgár is akkor tudna nyugodtan alud-
ni, ha a harangokkal együtt belesimulna az élet 
rendjébe.

A nép a harang iránti szeretetét, sok közmondá-
sába is belevitte. Ha terve nem sikerült: „Annak 
ugyan beharangoztak!” A kárvallott azzal vigasztaló-
dik: „Majd meg�zeti a nagyhang” A szószátyárra nem 
bízza a titkát, mert „akárcsak a nagyharangnak súgná 
meg”. De üzeneteit visszahalljuk a néphez fűződő 
érzelmeit a népdalokban, a költők énekeiben is. 

Harangozási szokások településenként változ-
nak, a régi hagyományok a vidékeken jobban meg-
maradtak, mint a városokban.

Harangoznak, amikor a pap szentséggel a beteg-
hez indul, hogy a jámbor hívek az Oltáriszentséget 
imáikkal kísérhessék.

A betegek haláltusájában szólt a lélekharang, de 
ma is jelzi valakinek a halálhírét, hogy a testtől el-
vált lélek a hívek imaszárnyain jusson Isten felé.  
A XI-XIII. században kétszer harangoztak a nő és 
háromszor a fér� halálakor. Temetéskor ma is szól a 
harang, amikor végső nyughelyére kísérik az el-
hunytat. Vasárnapokon és ünnepnapokon ma is 
szokásos, hogy a szentmise előtt háromszor haran-
goznak. A Szent Anna székesegyházban (vasárnap 5 
alkalommal) egymás utáni gyakori misék előtt csak 
egy-egy alkalommal harangoznak. Vidéken a vasár-
napi szentmisék előtt egy órával harangoznak, majd 

„felet”, végül „beharangoznak”. Úrfelmutatáskor 
szintén harangoznak, hogy az otthon maradt hívek 
is tudják annak idejét, és imájukkal otthonról is be-
kapcsolódhassanak. Naponta háromszor: hajnal-
ban, délben és este Úrangyalára harangoznak. 

Harangoznak a körmenetek alatt, különösen, ha 
az Oltáriszentséget körbeviszik. Régen harangoz-
tak zivatarok idején, félreverték a harangot, ha tűz 
ütött ki a faluban, és ilyenkor az emberek azonnal 
vödröt fogtak a kezükbe és futottak a füst irányába, 
hogy segíthessenek.  Egy nagy tűz mindenki számá-
ra félelmetes volt és részvétet ébresztett a falu min-
den lakójában a kárvallott felé. 

Kovács Ágnes
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Az alábbiakban Orosz Lőrinc prépost-plébános atya meghívólevelét olvashatjuk, amelyet a képviselő testület új és újból 
megválasztott tagjainak küldött el. Szerk.

A mindennapokban jót cselekedni, Isten dicsőségére
A  C 

Lassan véget érnek a kellemes nyaralással, pihenéssel 
eltöltött napok. Sokan közülünk az őszi rendrakásra 

készülünk otthon, a házon belül vagy a kertben, a házon 
kívül. Szekrényeinket is áttöröljük, kipakoljuk, kíváncsian 
nézzük, mi lesz jó az őszre, télre még, mit nőtt ki gyerme-
künk a nyáron, mit lehet eltenni még talán jövőre...
Sok esetben a használt ruhát, lábbelit, kabátot nem tudjuk 
hova tenni, mit is kezdhetünk vele.

Ezúton kérjük Önöket, gondoljanak azokra a nélkülözők-
re, akiknek a már megunt, kinőtt, vagy kicsit kopottas 
ruha vagy cipő még jó szolgálatot tudna tenni. Ezzel örö-
met szerezhetünk azoknak, akiknek a „NINCS” sajnos 
mindennapi fogalom.
Kérjük, hogy ismerőseik és barátaik körében is hirdessék 
ama igényt, hogy a Sumen utcai Caritáshoz be lehet vinni 
és át lehet adni ezeket a szeretettel összegyűjtött holmikat. 
Ne engedjük el magunk mellett a felhívást!

Éva testvér
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OKTATÁS

Szeles diák-ösvény

A város messze esik, egynapos gyalogjárásnyi-
tól is többre. Ember innen ritkán megy arra: 
üggyel-bajjal s vásárba – hajnalban vonatra 

száll, este érkezik. Meg sóvárgó gyermekszívek áb-
rándja jár oda: kirakatok, fények, óriás házak, kar-
csú tornyok közzé, hol a cukrászda illatú utcán sok, 
parfümfelhős hölgy s úr sétál, és sárga villamos zö-
työg. S vaj’ hány i�ú vágya, iskolásnak lenni ott…

Dohog a mozdony, kerekére gőzt szuszog, kémé-
nyéből füst tódul, csípős gomolya ellepi az állomást. 
A vonat még nagyobb hely felé zakatol tova, pero-
non hagy egy diákot, nehéz pakkot. Ki, mikor a zu-
hogó esőben először lép a városka kopottas kövére, 
színlelt jó kedvvel leplezi egész családja bánatát: in-
dulása keserves búcsújakor kezdetét vette a kegyet-
len elszakadás. (Pedig mennyit vágyta, őt is repítse 
ide fapados vagonon a vasparipa, később csalfa met-
ropoliszokba…)

Az évkezdésen levegőt visszafojtva nyitja a gim-
názium kapuját. Új világ tárul elé: tágas lépcsőház, 
ódon falak, csupa ismeretlen arc, szigorú tanári kar, 
szónokló igazgató, akinek puszta jelenléte micsoda 
tiszteletet parancsol: jöttére-szavára a rettegett na-
gyok hada is ijedten falhoz lapul…

A minap üdvöske-csillagként ide pottyant külde-
téssel jött: átvenni e hely üzenetét, átadni övét, gaz-
dagodni s gazdagítani. Arcán most szeppent önérzet 
vibrál. Feszíti a rá váró ismeretlen bizonytalansága, 
szédül a „minden-mindenki idegen” érzésétől. Hát 
lelki békét kapni, hitét gyakorolni, bár titkon, eljár 
templomba, örömest téve eleget szülei, örökké fülé-
ben csengő szavának:

– Édes gyermekünk! Bárhová vessen sorsod útja, a 
hit, a templom legyen életed igazodási pontja. Min-
denütt rálelsz az égbe mutató tornyokra. Onnan in-
dulj, oda térj!

Nyugalmat lelni szívesen ücsörög a mögötte lévő 
galamb-burukkolásos kertben. Padon pihentében 
gesztenyét rugdos, kócos felhőjátékban gyönyörszik: 
időtől, tértől független, lehetne bárhol, miként sehol, 
ugyanazokat a pamacsokat látná, vagy nem látná…

Este, a kollégium ágyán fekve, lopva imádkozik, 
puha ujjaival soká babrálja kamaszodó arca pöttyeit, 
közben távoli falujára, otthonára, családjára gondol, 
amitől nedvesedő szeme alvásra szenderül. Álmá-
ban a város szélére jut, ahová a marcangoló honvágy 
első harapásakor loholt tájékozódni: merre induljon 
az erdők-dombhajlatok óvásában kanyargó vágá-
nyok mentén haza…

(Ez jó rég esett, restelli, pedig naponta kijárt. 
Kátránybűzű talpfákon botorkált, körül fürj pitty-

palattyolt szénafű rejtekén, a bodza lédús bogyóit 
madarak csipegték, lepkék lengték. Hányszor érin-
tette a bokrok takarta útszéli feszület odvas kereszt-
jét, s pillantott orozva a rozsdás arcú pléh-Krisztusra: 

– Dicsértessék! Odébb sors-rokon gólya szomor-
kodott, folyton a hívogató délre sandítva, amerre 
társait elrepülni látta. E zsebkendőnyi rétecske lett 
összes menedéke, faltalan-bástyátlan vára.)

Egy őszvégi, nyirkos szombaton anyja látogat 
hozzá. Rohannak-repülnek egymás nyakába.

– Édesanyám… – de hangja csuklik, szeme csillan, 
visszafojtott könnye orcájára gördül, a lenyelt sírá-
sok hirtelen felszakadnak, anyja vállára borul s 
meddig rázkódik, zokog ott.

– Drágaságom… – ám anyja torkán is gombóc szo-
rul, zokog, nevet, öleli-csókolja rég látott gyermekét.

Némán gyönyörködve egymást hangtalan rebe-
gik: a szeretet, akár a vékony pókfonál, mit hiába té-
páz gonosz szél, azért sem szakad szét!

– Gyermekem, tanárid dicsérnek, csupa jót mon-
danak rólad, előmeneteled, magaviseleted példás. 
Itt is családunk büszkesége lettél!

– Köszönöm…
– Apád üzeni, kíméld magad bármi csúftól! Ke-

resd, járd, őrizd a napsugaras utat! Munkád végezd 
tisztességgel, de kéri, sose feledd a pap bácsi költő-
től idézett, esdeklő-dörgedelmes szavát:

„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

– Dehogy, igaz, rajtam kívül oda senki se jár. Hogy 
vannak, édesanyám?

Soká beszélik, rengeteg áldozat árán ível végte-
lenbe emelkedő örvényen a tudás, csiszolódik a mű-
veltség, születik sok, életre szóló barátság. Mint 
társai, teszi dolgát: tanul, sportol, lázad, gondtalan 
kacajától egy szebb jövő reménye előtt világomlasz-
tó rés reped kemény falakon. A rohanó időben tágul 
a tér, szélesedik a horizont. Többen megbotlanak, 
elkallódnak, ám a zöm jó akarattal halad. Ez a fő! 
Fény nem vakítja, lárma nem teszi süketté, hamis 
káprázat önzővé-álnokká, és siettében sem gázol 
keresztül útszélen kuporgó kolduson.

Így telnek hetei-hónapjai év, év után. Közben le-
peregnek, sárba kesernyednek a színes falevelek, 
csatakos árral óceán felé zubog a szikrázó hó, ismét 
zöldül a fű, kéklik az ég…

Évek múltán a zsivajgó iskolára rejtett varázs-
ütésre hirtelen csend ül. Az épület mélyéről néhány 
ismerős ének zendül s a színes hang-labdák az udva-
ron tolongó ünneplők lábához gurulnak. Szipogó 
anyák, akadozó szavú apák, pazar virágcsokrok kö-
zött ballag egy sor karácsonyfává érett diák: a leg-
szebb pompájában tündöklő kicsi fenyő gyökerétől 
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szétvágva, erdejéből kitépve tündököl! Ki hűtlen 
vándorként búcsút int iskolavárosa felé, az pedig 
gazdagon ont rá fényt. Szemébe ezer álomból lett, és 
ezer emléket őrző könnycsepp csordul, amit az csil-
logni lát, aminek homályától ő semmit se lát. Feslik 
a burok, tárul a kusza útvesztőkkel teli nagybetűs 
élet. Néma csörgéssel béklyók, bilincsek hullnak 
porba: végre a hőn várt szabadság ölébe futhat. Mi-

kor eszmél, kérdi: tényleg szabad vagyok, és boldo-
gabb? Aztán rájön, boldogsága feltétele Istenre 
találni és Isten-álmodta önmagára. S majdan meg-
érti, az istenkereső keresztény élet olyan hajóutazás, 
melyen a végtelen tengerre kifutva találod meg a 
sziklarepedésből fakadó forrást.

Szél fútta oda, szél fújja onnan tova, viharos szél.

dr. Milbik József

Ünnepel a Szent  
József Gimnázium 
A Szent József Gimnázium és Kollégium 2011-ben 
ünnepli alapításának 15. évfordulóját. Az intéz-
ményt Bosák Nándor megyéspüspök úr hozta lét-
re 1996-ban.

A Szent József Gimnázium a nevében egyrészt 
emlékezik egykori piarista múltjára a piaris-
ta rend megalapítójára Kalazanci Szent Jó-

zsefre, másrészt az egyház fő pártfogójára, a Szent 
Család fér�tagjára, a példamutató, erényes édesapá-
ra, Szent Józsefre.

Iskolánk a „pietas et litterae” (kegyesség és tudo-
mány) jelmondatában ma is követi a piarista értéke-
ket tükröző vallásos szellemiséget.

A tantestület tagjai a tanárai és a kollégium pre-
fektusai nagy szorgalommal és igyekezettel vesznek 
részt a növendékeknek mind a tanulmányi, mind a 
vallásos nevelésében. A tantestülettel együttmű-
ködve, tagjait segítve a hittant, az etikát, a �lozó�át 
oktató atyák a hétköznapi tanórák mellett a lelki-
gyakorlatok alatt is segítik mind a tanárok, mind a 
diákok munkáját, iskolai életét.

A Szent József Gimnázium szépen felújított, kor-
szerű épülete az iskolai oktatás helyszíne, amely a 
magas szintű szakmaiságot is szem előtt tartva el-
sősorban az informatikára, a műszaki előkészítő 

képzésre, a LEGO-robot-programozásra, az idegen 
nyelv oktatására, a honvédelmi nevelésre és a haza-
szeretetre összpontosít.

Új képzési formaként a Honvédelmi Minisztéri-
um által támogatott honvédelmi oktatás is megin-
dul szeptembertől. A 15 éves �úképzés eredményei 
után a jövő tanévtől már a lányok előtt is megnyitja 
kapuit az iskola. A Svetits Intézménnyel szorosan 
együttműködve a debreceni középfokú katolikus 
oktatás új arculatát alakítjuk ki, amely reményeink 
szerint még több lehetőséget biztosít a két oktatási 
intézmény számára, hogy a �atal nemzedék tudását 
gyarapítsa, s betöltse legfontosabb feladatát, az 
evangélium hirdetését.

A kollégium intézménye gondoskodik a bentlakó 
diákok tanulmányi eredményének, készségeinek 
fejlesztéséről, diákjainak lelki nevelődéséről.

A Szent József Gimnázium és Kollégiumhoz tar-
tozás nemcsak hivatás, hanem életforma, amely 
olykor lemondással is jár, hiszen a bentlakó diákok, 
prefektusok, tanáraik életének nem kevés része jó-
részt az intézményben zajlik. De az értékek, amelye-
ket e falak közvetítenek, és amelyeket e közösség 
megteremt, táplálják a hétköznapok olykor nehe-
zebb, göröngyösebb világát.

Kérjük a Jóisten áldását a Szent József Gimnázi-
um és Kollégium munkatársaira, diákjaira, hogy 
munkájukat a jövőben is hasonló vallásos és példa-
mutató szellemben végezzék!

Gáti Magdolna
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A Szent Anna Főplébánia  
hirdetései
Szeptember
4-én a ¾9-es szentmisében évkezdő Veni Sancte gyerme-
kek és szülők, hitoktatók számára.
5-től kezdődik a templomi és iskolai hitoktatás.
6-án egynapos buszos kirándulás lesz Pácin-Karcsa-
Sárospatak megtekintésére.
14-én az új képviselőtestület első gyűlése. Eskütétel ké-
sőbb.
24-én kirándulás a Zsuzsi vonattal.

25-én Szentírás vasárnap. Kiállítás a szokott helyen.

Október
Októberben az esti mise előtt közös rózsafüzér-mondás.

November
1-én 16 órakor szentmise a Köztemetőben a szokott he-
lyen.
2-án 15 órakor szentmise a Temetőkápolnában.
12-én este 6 órakor jubileumi házasok miséje.
Novemberben lesz a Keresztény bál. Pontos időpontot 
majd a templomi hirdetésekben közlünk.
20-ára új harangot kap az ebesi templom.

Szerk.
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Vivos voco…
H  S A 
 

Július 26-án még a régi, Szalézi Szent Ferenc-
harang megszokott, kedves hangja hívta a reg-
geli szentmisére a híveket, de délben már há-

rom harang hangja dicsérhette az Urat a székesegy-
ház tornyából. Azonban már a reggeli órákban is 
látni lehetett a templom előtt a nemzetiszínű sza-
laggal átfont, zöld fenyő és virágkoszorúval díszí-
tett nagy „csengettyűket”, hiszen már előző nap 
megérkeztek.

Katolikus keresztény egyházunk előírásai sze-
rint harang addig nem szólalhat meg a templomto-
ronyban, míg meg nincs szentelve. A szentelés szer-
tartását Bosák Nándor püspök úr végezte a 10 óra-
kor kezdődött ünnepségen. Nagy napja volt ez egy-
házközségünknek, de mondhatni az egész Debre-
cennek. A Szent Anna székesegyház 180 éve nem 
láthatott ilyen eseményt. Korábban 1831-ben szen-
teltek itt harangot. (Akkor viszont négyet!)

A harangszentelést nevezik harangkeresztelés-
nek vagy latin szóval harangdedicatiónak is. Ez az a 
szentelmény, amit csak a püspöknek van joga végez-
ni, hogy Isten és a szentek oltalma alá helyezze a 
templomnak ezt a fontos kellékét. A harang hívja a 
híveket (vivos voco) a templomba, elsiratja a holta-
kat (mortuos plango) és megtöri, elhárítja a villámo-
kat (fulgura �ango) s más természeti csapásokat, de 
magát a gonoszt is. (A latin kifejezések összeolvasva 
adják az első személyű közmondást, amely nemegy 
harangon olvasható a keresztény világban.)

A harang léte szorosan hozzátartozik a keresz-
tény kultúrához, bár előzményei a pogány világban 
is megtalálhatók. Hangja Istenhez kapcsol minket, 
mintegy „isteni dimenzióba” emel. (A csak világi cél-
ra használt harangot nem szentelik, csak megáldják.)

Mi a titulusa új harangjainknak? A 325 kg-os  

nagyobbik harang gróf Csáky Imre templomalapító 
bíboros nevét viseli. „Derekán” látni a Csáky-címer 
kis domborművét. Felirata a következő: „Isten  
dicsőségére és a templomépítő gr. Csáky Imre tiszte-
letére Orosz Lőrinc prépost-plébános kezde mé nye-
zésére készíttette a debreceni Szent Anna 
egy házközség Bosák Nándor püspöksége idején, 
2011. VII. 26.” Testének felső és alsó pártázatát sti-
lizált fonottas fríz díszíti. Aljára a harangöntő Gom-
bos Miklós mester neve is fel van írva műhelye he-
lyének, Őrbottyánnak a megnevezésével. A súlyra 
kisebb, 160 kilós harang Bosák Nándor püspök úr 
adománya a templomnak. Boldog II. János Pál pápa 
titulusú. Felirata: „Boldog II. János Pál pápa tiszte-
letére adományozta: 2011-ben Bosák Nándor püs-
pök.” Ennek derekán II. János Pál domborműve ta-
lálható.

A harangok Gombos mester szakszerű irányítá-
sával kerültek fel a déli toronyba a zuhogó esőben is 
kitartó, örömteli szívvel, meghatottan �gyelő soka-
ság szeme láttára.

A megjelentek közt ott voltak a testvéregyházak-, 
a város képviselői, papi személyek más egyházköz-
ségekből, a sajtó emberei is. Az ünnep elején Orosz 
Lőrinc atya köszöntötte az egybegyűlteket. Beszé-
dében egyebek mellett szólt a templom háborúban 
elrekvirált harangjairól, amelyeket (részben) most 
sikerült pótolni. Hála ezért a Jóisten mellett a nagy-
lelkű adakozóknak. Ezek egyike, Reviczky Éva is fel-
szólalt. Megköszönte az Istennek, hogy nagyobb 
összeget volt módjában adni. A jövő nemzedéknek 
mutat példát a jószívű adakozó – hangsúlyozta. 

Az ünnepséget kántorunk, Dobos Mihály és né-
hány kórustag éneke tette még felemelőbbé.

Zengjetek, harangok! Dicsérjétek Istent, s hívja-
tok hozzá minden földi halandót!

Bérces Mária Klára
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Harangszentelés
Viszonylag ritkán esik meg, hogy harangszentelé-
sen vehetünk részt. Általában egy-egy új temp-
lom építése során kerülhet harang a toronyba, 
vagy különálló haranglábra. A Szent Anna Szé-
kesegyházban egykor öt harang lakott. A világhá-
borúk során azonban az ötből négyet elvittek. Az 
idei templombúcsú azonban kiemelkedett a többi 
közül azzal is, hogy egyszerre két új harang költö-
zött a Székesegyház déli tornyába. Az alábbiak-
ban Reviczky Éva ünnepi beszédét közöljük. 

(Szerk.)

Az Ének a Harangról (Das Lied von der Glocke) Schiller 
1799-ben írt leghíresebb költeménye soraival, tisztelettel 
köszöntöm az itt egybegyűlteket, Eminenciás Püspök urat, 
Főtisztelendő atyákat, kedves vendégeinket és híveinket 
határon innen és túlról.

Nevezetes nap a mai, hiszen az ember életében ritkán 
adódik nap, mikor harangot szentelnek. Egy többéves 
gyűjtő munka eredményét láthatjuk ma itt kiállítva a Szé-
kesegyház előtt. Nem kiállítási tárgy, annál sokkal, de sok-
kal több, Isten dicsőségét hirdeti már évszázadok óta a ha-
rang. Tudjuk jól, hiszen írásos dokumentumok igazolják, 
hogy már az Árpád házi királyok korában is Isten dicsőíté-
sére, nevezetes ünnepek alkalmából is harangoztak. Jólle-
het, az akkori harcos időkben más funkciót is betöltött, 
hadhívásra szolgálva például, de megszólalt a harang ke-
resztelőkor, esküvő alkalmából, királyok koronázási ünne-
pének a fénypontjául is szolgált, a munkás embert pedig 
ebédre hívta, hangja messze elhangzott. S bizony a harang 
megszólalt a temetéseken is. Az emberek életét a születés-
től az elmúlásig végig kíséri a harang, annak kondulása. 
Mintha mind egy-egy sóhaj lenne… 

A jó Isten kegyelméből a mi életünkben is eljött ez a 
nap, az új harangok megszentelésének és átadásának a 
napja, s mivel ma ünnepeljük a Szent Anna napi búcsút is, 
ennek a napnak emlékét és jelentőségét beírja a székesegy-
ház történelemkönyvébe. 

S ha már történelemkönyvet említettem, legyen ez a 
nap az emlékezés napja is. Július 22-én ünnepelte a világ a 
nándorfehérvári győzelem 555. évfordulóját. Mint tudjuk, 
Hunyadi János és vitéz katonái Szilágyi Mihály és 
Kapisztrán János ferences szerzetes vezetésével történel-
mi jelentőségű csatát vívtak és nyertek meg II. Mehmed tö-
rök császár és jelentős túlerőben lévő csapatai ellen.

II. Callixtus pápa – mint tudjuk – imabullát adott ki a 
jelentős csata előtt 3 héttel, felszólítva az akkori keresz-

tény világot, a közös imára a török ellen. Ennek tárgyi esz-
köze volt, hogy Európa-szerte délben megszólaltak a ha-
rangok a közös imára való felszólítás jeléül.
S ma minket is a Szentlélek ereje, a jó szándékú közös ada-
kozás eredménye hívott össze. Szép számmal vagyunk itt 
jelen hívek és adakozók. Nem minden adakozó hívő és 
nem minden hívő adakozó. Lőrinc atya felhívása sokunk-
nál nyitott fülekre talált, s mindenki a lehetőségéhez ké-
pest adott, segített! 

Összefogtunk. Száz forinttól milliós nagyságig, de ami 
ebben a közös és a legfontosabb, hogy átéreztük annak 
szükségességét, hogy székesegyházunk gazdagodjék ezál-
tal az adomány által is. Nagy szükség van a harangra, hi-
szen a fent lévő harang 1831 óta működik és már a végki-
merülés határát súrolja. Bár hangja még ma is meghatáro-
zó eleme Debrecen városának, amelynek öblös hangját – jó 
idő esetén – a Hortobágyig is hallani. S mérete is tekinté-
lyes 753,2 kg-os, amit Szalézi Szent Ferenc tiszteletére 
szenteltek fel 1831-ben. Éppen 180 esztendeje!

Debrecen eddig 12 harangot tudhat magáénak. A mos-
tani felszentelésre kerülő nagyharang 3 mázsa 25 kg-os, a 
13. lesz. S ha már ünnep, akkor duplán is legyen az, hiszen 
püspök atya nagylelkű ajándékaként ma felszentelünk egy 
másik, 160 kg-os lélekharangot is! Debrecen városának  
14. harangját. Külön köszönet ezért Önnek Eminenciás 
uram.

Mi, az adakozók, hívők belső lelki örömünket is kifejez-
zük a mai napon, mert Isten kegyelméből tudtuk azt nyúj-
tani, amit adni tudtunk. Adni kétszeres öröm, lehetőség 
egyben és a másikra való odafigyelés eszköze. Minden nap 
hálával kell, hogy eltöltsön minket, mindannyiunkat, hogy 
adhattunk, a köz javára! Hálával kell, hogy tartozzunk 
azért a kegyelmi ajándékért, hogy a becsületes munkával 
megszerzett bérből a sok esetben napi megélhetési gondok 
ellenére, Lőrinc atya hívó szavának eleget tudtunk tenni.

Elődeink példáját követve, az ő nyomdokukon járva, a 
jövő nemzedékének is mintát nyújtva. Abban is példát mu-
tatva, hogy a Szent Anna székesegyház hívői egy nagyon jó 
közösség, püspök úr, Lőrinc atya, Richárd és Péter atyák-
kal együtt olyan lelki vezetőket adott meg nekünk, akik az 
összefogáson a tiszta hitben való léten és hiten át a szere-
tet magját átültetve szívünkbe, a jóra való cselekvésre buz-
dítottak és buzdítanak. Értéket teremtenek a mindennapi 
szolgálatukkal, ennek az értéknek az eredménye a mai ün-
nep fénypontja, a két harang megszentelése és használatba 
vétele. Reméljük, sok száz évet tudnak majd szolgálni, Is-
ten dicsőségét hirdetve, s hirdesse szabadon az evangélium 
örömhírét széles e hazában. Emlékeztessen a mára, a mi 
kis közösségünkre, a későbbi időkben ránk emlékezőknek 
maradandó emléket hagyva.

A jókedvű adakozót a Jóisten is szereti, s segíti is! Pár 
száraz adat: 28 adakozó 2.066.960.- forintot adott össze a 
nagyharang elkészítésére.

S most rövid versszak ismét a nagy német költő Schiller 
soraiból:

„Lám-lám öröm száll rám az égből,
Mint egy csillag úgy ragyog,
Amint kikel hüvelyéből:
Nézzétek az ércmagot!
Palást és sisak
Vihog, mint a nap
S biztos mesterkézre vall a

Címerpajzsok tiszta rajza.
Ide, ide!
Álljatok hát, legények, körbe
Mind a harang keresztelőre!
Concordia legyen a neve:
Egyetértésre, szíves szeretetre
Szólítsa a gyülekezetet egybe.”

„Feszüljünk most kötélnek,
Rántsuk gödréből elő,
Zengjen tőle fenn az égnek
Kék ölén a levegő!

Rajta emberek!
Mozdul! száll, lebeg!
Mind a város örömére
Legyen első szava: béke.”

Reviczky Éva
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1991. aug. 18-án tisztának és boldognak láttam 
Debrecent. Egy kis eső is segített, de az csak kívül-
ről. A „kál vinista Róma” ünnepelte az egyetemes, 
azaz katolikus egyház fejét, Róma püspökét, Isten 
szolgáinak szolgáját. Talán nem is a pápa személyé-
nek szólt az ünneplés, hanem annak, hogy idejött, 
hogy beszédében bölcs útmutatást adott a kiengesz-
telődésre, és szavait a legtermészetesebb módon 
tettekre váltotta, amikor az imádságban közösséget 
teremtett, s majd a gályarab prédikátorok emlékosz-
lopára helyezett koszorújával példát adott a törté-
nelmi sebek gyógyítására. De a város önmagát is ün-
nepelte azért, mert elfogadta azt a vendéget, akinek 
a tisztségét, méltóságát nemcsak az ateisták, ha-
nem az isten hívő reformátusok is „hivatalból” ta-
gadják, sőt, a pápaság intézményét a történelmi bű-
nök meg tes tesítőjének tekintik. Az ünnepi hangulat 
alapja tehát az a tapasztalat volt, hogy a római pápa 
nem valami hatalmaskodó, feudális despota, ahogy 
tanulták, hanem egy szerény, kedves ember, aki 
nem vitatkozni jött, hanem testvéri ölelésre. Aki 
lengyel haza�ként jó szívvel viseltetik a magyarok 
iránt, és aki nemzetében és személyében is osztozik 
történelmi tapasztalatinkban. 

Ismert okai vannak annak, hogy a magyar nagy-
városok között Debrecen az egyetlen, ahol a katoli-
kusok kisebbségben vannak. A Szentatya ide érke-
zése nekünk, katolikusoknak nagy elismerés volt, 
megerősítette önbizalmunkat, hiszen jelenlétében a 
katolikus világegyház szívében érezhettük magun-
kat. Készültünk jövetelére. Egyik értelmiségi kiskö-
zösségünkben hónapokon át rendszeresen tanul-
mányoztuk enciklikáit, egyéb írásait. Szépirodalmi 
műveit is elolvastam, s ezek bevontak a lelki-érzel-
mi világába. (Ez a lelki közelség személyes találko-
zásokon át elvezetett még a temetésére és a boldog-
gá avatására is.)

Debrecenbe érkezésének előestéjén derült ki, 
hogy hiába kaptam belépőt a nagytemplomi isten-
tiszteletre, váratlanul a nem zetközi tévéközpontban 
kell segédkeznem. A sajtóközpontot a már lebontott 
művelődési központban rendezték be. A helyszíne-
ken mozgó külföldi stábokat innen irányították, és 
ide futottak be a kamerák felvételei és a szóbeli in-

for mációk. Innen kapták az első szövegeket és kép-
sorokat a hírügynökségek és a tévétársaságok. Telje-
sen részletes forgatókönyv volt a kezünkben, több 
nyelven. Az eredeti verzióban nem szerepelt a ko-
szorúzás. A nyíregyházi ebédről jött az első infor-
máció a koszorúzásról mint lehetőségről, erről 
azonban sem a szervezőket, sem a biztonsági szol-
gálatot nem értesítették. A Szentatya a máriapócsi 
szentmise után boldognak, de elég fáradtnak lát-
szott. (Betegsége tünetei már ekkor világosan meg-
mutatkoztak.) Azt javasolták neki, hogy az isten-
tisztelet végén a Nagytemplomban áldja meg a ko-
szorút, s majd a �atalok kiviszik és ráteszik az em-
lékműre. Mint tudjuk, nem egészen így történt, ha-
nem a Szentatya is elindult a koszorú után, s persze 
akkor már a házigazdák és a kíséret is. Így aztán ez 
az esemény igazi szenzáció lett. 

A sajtóközpont zárása előtt II. János Pál pápa az-
napi dátummal dedikált fényképét küldte a munka-
társaknak, sőt, néhányan még rózsafüzért is kap-
tunk tőle. Figyelmességével is tanított, nevelt!  
Ezért is örülök annak, hogy az emlékmű talapzatán 
néhány év óta egy bronzkoszorú emlékeztet erre az 
eseményre. A pápalátogatás 20. évfordulója indokol-
ta, hogy a Bosák püspök úr ajándékaként elkészült 
harang Boldog II. János Pál pápa nevét viseli. Ezen 
és egy-két kamara-kiállításon kívül sajnos nem sok 
szó esett erről az évfordulóról. Remélem, hogy öt év 
múlva, a 25. évfordulón valaki ráébred, hogy a város 
ünnepi hetének minden évben értékes eseménye le-
hetne egy ökumenikus istentisztelet vagy egy orgo-
nahangverseny a Nagytemplomban a pápalátogatás 
emlékére, hogy olyan boldog, derűs és tiszta legyen 
a város, mint 1991. augusztus 18-án este.

Keresztesné Várhelyi Ilona
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…a húsz évvel ezelőtt történt 
debreceni pápalátogatásra

Szentföldi zarándoklatról jött haza egy debre-
ceni csoport 1988. augusztus 20-án. A repülő-
gépen hallottuk a hírt, hogy a magyar 

mi   nisz  terelnök (Grósz Károly) és Paskai László 
bíbo ros meghívta magyarországi látogatásra a 
Szentatyát. Akkor ez számunkra teljesen hihetet-
lennek tűnt. Még hihetetlenebb volt, hogy rá három 
évre arról értesültünk, hogy a Szentatya Debrecen-
be is ellátogat.

1991 januárjában kaptam a feladatot, hogy az 
egyház részéről legyek a debreceni látogatás előké-
szítésének főszervezője. A városházán olyan bel-
ügyes, rendőri és katonai vezetőkkel kellett tárgyal-
nom, akikkel korábban szinte semmi kapcsolata, il-
letve ellenséges viszonya volt az egyháznak. A biz-
tonságiak mindent elterveztek, hogy a stadionból 
milyen útvonalon jön be a pápa a Nagytemplom elé. 
Az aknafedeleket lehegesztették, a tetőket pedig 
mesterlövészek �gyelték. A főteret fémkordonnal 
vették körül. Amikor az előkészítő megbeszélésen 

mondtam, hogy a Szentatya be fog menni az embe-
rek közé, a biztonsági főnök közölte, hogy a pápa úr 
majd arra megy, amerre kijelöltük az útját. Nem vi-
tatkoztam vele, de éreztettem, hogy nekünk inkább 
szolgálnunk kellene a pápalátogatás eredményessé-
gét és nem megrendszabályozni a pápát.

Az én fő feladatom a hivatalos szervekkel való 
együttműködés mellett a látogatás lelki előkészí-
tése és az önkéntesek szervezése volt, akik egyen-
pólóban és sapkában élő láncot alkottak az úttest 
két oldalán a stadiontól a Nagytemplomig. Az egész-
ségügyi szolgálatot a paderborni máltaiakkal 
együttműködve a debreceni máltai csoport látta el. 
Egy külön szektora volt a betegeknek, mozgáskorlá-
tozottaknak. Őket is a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat járműveivel szállítottuk a helyszínre.

Amikor a Szentatya megérkezett a Nagytemp-
lom elé és kiszállt a pápamobilból, felment néhány 
lépcsőt, visszanézett, majd otthagyva a kísérőit, le-
ment a kordonhoz és sorra kezelt az ott lévő embe-
rekkel. Mint szervezőnél, nálam is volt egy rádió 
adó-vevő, ezen hallottam, amint a templomba be-
menet odaszólt a Szentatya az egyik biztonsági em-
bernek, hogy az ima után be szeretne menni a szek-
torok közé. Néhány perc múlva megmozdult a tér. 
Kommandós öltözetben lévők egész csapata rendez-
te át úgy a fémkordonokat, hogy a Nagytemplomtól 
a Csonkatemplomig kialakítottak egy utat, ahol a 
pápamobil végig tud menni.

Az ökumenikus istentisztelet és a gályarabok 
emlékművének megkoszorúzása után a pápamobil 
elindult a kialakított úton, de azonnal az első szek-
tornál, ahol a betegek voltak, a pápa kiszállt a kocsi-
ból és a betegeket egyenként megáldotta, meg - 
simogatta. Ezután a pápamobilba visszaszállva ha-
ladt végig a Kistemplomig, majd ki a stadionhoz, 
hogy helikopterrel térjen vissza Budapestre.

Ebből a néhány órás debreceni látogatásból egy 
egészen új időszak kezdődött Debrecenben. Új len-
dületet vett az ökumenikus kapcsolat a keresztény 
egyházak között, 1993-ban pedig II. János Pál pápa 
megalapította a Debrecen–Nyíregyházi Egyház-
megyét. 

Fodor András
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MISEREND

Debrecen katolikus templomainak és filiáinak miserendje – 2011. II. 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)

Adventben hétköznap 6
(ilyenkor a 7 órás mise 

elmarad) 
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: 
7.30 — A hónap 1., 3., 5. 

vasárnapján
Római rítusú mise: 

7.30 — 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. 9 —

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

Sárga 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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