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Bizonyára előfordult már velünk, hogy a kör-
nyezetünkből egy-egy személy a csodálatun-
kat váltja ki tartásáért, testi- vagy lelki 

szen  vedésben való helytállásáért. Az illető nyugod-
tan, hősiesen viszi napi keresztjét, nem 
zúgolódik, belenyugszik sorsába, mind-
emellett „van íze” szavának és hallgatá-
sának.

Az élet mindig bizonyítja: lemerül és 
kimerül az ember, ha nagyobbak a terhek és valami-
ről elfeledkezik. Ebben a felpörgetett világban a túl-
zott aktivitás kerít hatalmába bennünket, hogy 
nem �gyelünk a feltöltődésre. Előfordul, hogy olyan 
személyek vesznek körül bennünket, akiknek nincs 
senkijük és ránk telepednek, csak szívják az erőt be-
lőlünk. A zsoltáros így jellemzi: „Kiszáradtam, mint 
borostömlő a füstön”. Saját tapasztalatunkon keresz-
tül láthatjuk, hogy kell a lelkierő a feladat vállalásá-
hoz, nem szabad megriadni és már eleve feladni. 

Egy-egy folyamatban kell a lelkierő a nehézségek 
legyőzéséhez. Sokszor előfordul az újrakezdés, plá-
ne szentgyónás kapcsán, van értelme a küzdésnek, 
a hűségnek. Kell a lelkierő a gonosz és kísértő csábí-
tásának a legyőzéséhez. Kell a kishitűek és gyengék 
felkarolásához. Kell nemritkán az Isten akaratában 
való megnyugváshoz. Kell a bűn kötelékeitől való 
megszabaduláshoz. Kell a feltámadáshoz és a felál-
láshoz, ahhoz, hogy éljek és oda vissza ne essek. Kell 
ahhoz, hogy lemondjunk értékeinkről és odaadjuk 
annak, akinek szüksége van rá. Kell az élvezeti dol-

gok legyőzéséhez, a kevélységet és a hiúságot befo-
lyásoló dolgok legyőzéséhez. 

Az élet igazolja azt, hogyha elfogy a testi erő, az-
zal együtt jár a lelki erő megfogyatkozása is. Tapasz-

taljuk, hogy a test hat a lélekre, de a 
lélek is hat a testre. Kell a lelkierő, hogy 
adott esetben inkább hallgassunk, mint 
védekezzünk, vagy magyarázkodjunk. 
Kell a lelkierő, bátorság a szóláshoz is, 

mert úgy vélnénk nincs véleményünk, hiszen akkor 
igazolódik a mondás: vétkesek közt cinkos, aki néma. 
Honnan és miből táplálkozik a lelkierő, hiszen cso-
dáljuk, ha valaki bírja az átlagon felüli nehéz-
ségeket? Szent Pál vallotta: „Mindent megtehetek 
abban, aki nekem erőt ad”. 

Jézus példája és tanítása, erőt adó igéje, az élet 
kenyere kell, hogy erősítsen minket. Épülhetünk a 
szentek példáin, és közbenjárásukat kérve legyőz-
hetjük csüggedtségünket. Sokat segít a közös ima, a 
jó közösségre való hagyatkozás, elfogadott baráti-
lelki bíztatás. Láthatjuk, az életben nálunk eleset-
tebbek is vannak, mégsem esnek kétségbe, kérdés 
mi az alap, a háttér, ami segíti őket a helytállásban. 

Tekintsünk vissza életünkre és lássuk meg, hány-
szor és hányszor segített az Úr. Tegnap is segített a 
szükségben és Ő holnap is kinyújtja felém segítő ke-
zét. Az is tapasztalat, hogy a kereszthez, nagy fela-
dathoz kegyelmet is ad az Úr. Megvan minden 
nap nak a keresztje, de a kegyelme is. Bírjuk több-
frontos harcunkat az Úrral.

Lelkierő

Orosz Lőrinc prépost-plébános

a Szent Anna Főplébánia értesítője

Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel

4. március .

. olyam . szám

"Légy lámpa, mely míg másoknak világít, 
tulajdon életét fogyasztja el"

"Tanárként és kollégiumi nevelőként 
nagyon szerették tanítványai..."

"Erre a tiszviselőnő azt mondta: Én is így 
szeretnék meghalni."

Az apostol… ›› Búcsúzunk…  ›› A hétköznapok hőse  ››

Írásunk a 13. oldalon —>Írásunk a 8. oldalon —>Írásunk a 4. és a 7. oldalon —>
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Családi ünnepek Okváthéknál

� Kérlek, foglald össze családi indíttatásodat, élet utadat.
– Boldog gyermekkorom volt, szerető szülők neveltek. 
Tisztes polgári családban nőttem fel Mátészalkán. 
Szüleim biztos hátteret jelentettek számomra. A kis-
városi élethez nálunk még hozzá tartozott a keresz-
tény szemlélet. Így engem is az isteni erények 
ve zettek: hit, remény és szeretet. Szüleim gondot 
fordítottak arra, hogy jó színvonalú iskolákba járjak. 
Debrecenben a KLTE angol-népművelés szakán 
végeztem. Férjhez mentem, és még az egyetemi évek 
alatt édesanya is lettem. Férjem kórházi orvosként 
dolgozott, majd egy ebesi praxist választott. Itt én is 
munkát kaptam, az iskolában 26 évig angolt taní-
tottam.

� Mikor és hogyan alakult a vallásosságod, egyházi te-
vé  kenységed?

– Gyermekkortól kezdve vallásosan nevelkedtem, 
mindkét szülő ágán hitben éltem. Apai nagyapám 
cipészként és kántorként is köztiszteletben állt. 
Ebesre költözvén szünet következett a vallás gya-
korlatomban, a faluban se templom, se temető nem 
létezett, vallásosságnak nyoma sem volt. A rend-
szerváltással azonban itt is fordulat követ kezett be, 
s a házasságkötő-terem vasár na pon ként kápol na-
ként szolgált. Látszott, hogy az emberek vágynak 
Istenre. Ebes a debreceni Szent Anna főplébánia 

�liája, és az óvodavezető, Horváth Ferencné ja-
vaslatára a képviselő-testület tagja lettem. Tavaly 
volt 20 éve, hogy Margit néni helyébe léptem a 
testületben.
A rendszerváltás időszakában testvérvárosi kap-
csolat jött létre Ebes és a svájci Meilen között, s 
ebben eleinte tolmácsként kaptam szerepet, majd 
magam is részt vállaltam a kapcsolat tartalmi 
kiszélesítésében. Előbb a református templom épí-
tésébe kapcsolódtam be, majd mi, katolikusok is 
otthonra vágytunk, és Lőrinc atyával belevágtunk a 
templomépítésbe. Walter Landis, Meilen polgár-
mes tere feleségével együtt mellénk állt, de sokat 
segítettek mások is. Így 400 év után a falunak ismét 
lett temploma, mindjárt kettő is. 1997-ben átadták 
a református, majd 1998-ban felszentelték a kato-
likus templomot.

� Okozott-e nehézséget a tanári hivatásod és a vallá-
sos ságod összeegyeztetése a rendszerváltás előtt és 
után? 

– Azon kevesek közé tartozom, akik erre a kérdésre 
nemmel válaszolhatnak.

� Hatvanadik születésnapodon barátaid leginkább az 
empátia képességet emelték ki jellemedből. Szívesen 
segítesz a bajba jutott embereken, még akkor is, ha a 
problémáikat maguk okozták. Hogyan alakult ki ez a 
képességed?

– Azt hiszem, így születtem, ezt örököltem az őse-
imtől, nagyszüleimtől. Ezt a példát láttam édes-
anyámtól, édesapámtól. Nekem ez nem tűnt fel, 
természetesnek tartom, hogy empátiával fordulok 
az emberek felé. Másként tanár sem tudtam volna 
lenni, de orvos-feleség még kevésbé. Ott segítek, 
ahol tudok, annak, akinek kell, és aki hagyja.

� Az ebesi templomépítést életed nagy eseményének 
tar tom. Változott-e a helyzeted a községben attól kezdve, 
hogy a svájci kapcsolatok ápolásával fellendítetted a 
falu életét? Hogy élte meg a családod a megszaporodott 
elfoglaltságaidat?

Dr. Okváthné Kertész Anna angoltanár, az ebesi 
templomépítés és az ottani katolikus élet motorja, a 
székesegyházi képviselőtestület tag ja, a múlt évben 
ünnepelte hihetetlen 60. születésnapját. 40 éve él 
házasságban dr. Okváth Lászlóval, aki Ebesen 
család orvos. Az idősebbik �uk még az egyetemi évek 
alatt született, és nemrégiben kötött házasságot.
Nekem azért is nehéz ezeket az évszámokat tudo-
másul venni, mert tanítottam Annát az egyetemen. 
Így a közöttünk lévő nyolc év korkülönbség nemze-
dék nyi távolságnak tűnik. Most már nem tanára-
ként, hanem barátjaként kérdezgetem őt az élet 
iskolájáról.
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– Az emberek szerettek és megbecsültek a közösségért 
végzett munkámért. (Hivatalos elismerést azonban 
csak a svájciaktól kaptam.) Számomra mindennél 
többet ér, hogy részem lehetett a templomépítés 
felemelő munkájában. Most visszatekintve látom, 
hogy ez ajándék volt számomra, és ehhez a hatalmas 
munkához a jó Istentől sok erőt és kegyelmet 
kaptam. Fáradhatatlan voltam, egy belső erő hajtott 
nap mint nap előre. Jutalomként élem meg azt is, 
hogy 15 éve a ti bibliakörötökhöz csatlakozhattam, 
amely szüntelenül építi hitemet, formálja szem lé-
letemet. A családom alapvetően mindenben támo-
gatott, bár hazudnék, ha azt mondanám soha nem 
okozott gondot a rengeteg házon kívüli elfoglaltság. 
Egyébként ez ma is így van. Most a helyi katolikus 
közösség építése ad sok feladatot és igényel nagyobb 
�gyelmet tőlem.

� Segített-e a férjed az egyházi tevékenységedben? Te 
hogyan támogattad őt hivatása gyakorlásában?

– A férjem társam és támogatóm volt mindvégig, és 
ma is mindenben számíthatok rá. Hogy én hogyan 
támogatom őt orvosi hivatásában? Erre hosszan 
válaszolhatnék. Jövőre lesz 40 éve, hogy a férjem 
letette az orvosi esküt.  Az első 10 évben Debrecenben, 
a Kenézy Kórház intenzív osztályán dolgozott, a 
következő 30 évben pedig Ebesen háziorvosként. 
Sok emlék tolul fel bennem: sorsok, örömök, tra-
gédiák. Az orvosi hivatás szép, de nagyon nehéz. 
Sok ember életének mélységei tárulnak fel az orvos 
előtt. Próbáltam segíteni, gondjait megosztani, fá-
rad ságát enyhíteni. Az 50. születésnapomra kaptam 
egy verset, amelynek egyik sora így hangzik: „A jó 
feleség a praxis fele.” Ez meglepett, de később a 
mottóm is lett.

KVI

� Most már nyugdíjas tanárként szabadabb időbeosz-
tással dolgozhatsz. Mit szeretnél még megvalósítani, 
milyen vágyaid vannak családanyaként? Áruld el a me-
se  beli három kívánságodat!

– Egészséget, békességet, boldogságot kívánok csalá-
domnak, népemnek, Európának és az egész világnak. 
A férjemnek és magamnak is ezt kérem Istentől.  
A családon belül a �aimnak, Lászlónak és Péternek 

– akikre büszke vagyok – adjon az Isten élő hitet, 
tisztességes munkát, szerető, megértő társat, boldog 
családot és gyermekeket. Szeretném, ha Magyar-
országon erősödnének a keresztény és nemzeti érté-
kek, a tiszta erkölcs megbecsülése, hogy a születendő 
unokáim is büszkén vállalhassák magyarságukat.  
A �amék esküvőjén a kis köszöntőmben is igye-
keztem ehhez tanácsot adni: Életük mottója legyen 
a Prédikátor szava: „Jobban boldogul kettő, mint egy… 
A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Házasfelek 
kettősében a harmadik szál legyen az Isten.”

� Hatvan évesen, negyvenévi házasság után miért tudsz 
legőszintébben hálát adni Istennek?

– Mindenért, s van miért. Most vettem csak észre, 
hogy egyetlen fogalom, az „empátia” kapcsolt össze 
mindent az életemben. A munkámat, a tanítást, a 
férjem orvosi hivatását, a gyermeknevelést és a kö-
zösségért végzett sokféle tevékenységemet. Ez a tu-
lajdonság visz egyre közelebb Jézushoz is. Ezzel a 
tulajdonsággal tudok keresztény életet élni. Tehát 
ez is hálára indít.

– Isten éltessen férjeddel együtt, adja meg továbbra is, 
hogy lelkesen és tevékenyen végezhessétek értékes szol-
gálatotokat! Ne fáradjatok bele mások segítésébe, és 
igazi missziós hitelességgel dolgozzatok a katolikus élet 
további fejlesztésén! Jutalmazzon meg a családi élet 
boldogságával, sok unokával, szeretteitek egészségével 
és közösségetek megbecsülő szeretetével!
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Ketten a Svetitsből
Első éves gimnazisták, akikkel beszélgettem. Az iskola 
vezetősége ajánlotta őket �gyelmembe. Rendkívüli gyer-
mekek volnának? Szerintem semmi rendkívüli bennük, 
mégis �gyelemre méltóak. Döntse el a végére a kedves 
olvasó.

Urgyán Csenge és Pete Miklós VII. A osztályos 
tanulókról van szó. Osztályfőnökük Erdős 
István tanár úr, aki magyarra és történelemre 

oktatja őket. Szeptember végén ismerkedtünk meg. 
Mindkettő középtermetűnek mondható. Csenge 
hosszú, barna hajú, csillogó szemű gyermek. Miki 
komoly, de beszélgetéskor feloldódó „�atalember”. 
Mindketten nagycsaládból valók: hárman vannak 
testvérek, ők közöttük a legnagyobbak. Így, mond-
hatni, gyakorlatból ismerik a felelősséget a kisebb 
testvérrel szemben.

A felelősségérzetről és a bizalomról vallott néze-
tükre amúgy is kíváncsi voltam. (Ezeket alapvető 
erkölcsi, (mondhatni keresztényerkölcsi tulajdon-
ságoknak tartom.) Egy kis történet kapcsán derült 
ki véleményük. A történet arról szólt, hogy a szülők 
elmennek hazulról egy meghitt beszélgetésre egy-
más között. (Ismerős téma: kisgyermekes anyukák 
szoktak panaszkodni, hogy bármennyire is szeretik 
újszülött vagy nagyobbacska, mondjuk 2 év körüli 
gyermeküket, hiányzik nekik egy kis meghitt ki-
kapcsolódás, gyermekek nélkül, csak férj-feleség 
ket tesében együtt lenni, beszélgetni.) A 2 év körüli 
kis�út a 8 éves nővérére bízzák. A kislány egy 
óvatlan pillanatban magára hagyja kisöccsét, aki a 
gáztűzhely közelébe jut. Itt leállt a történet.

Megkérdeztem, milyen pozitív illetve negatív 
tulajdonságokat találtak az egyes szereplőkben.  
A kis öcsit mindketten „felmentették”: ő még kicsi, 

természetes, hogy kíváncsi (pl. a tűzhely lángjára).  
A szülőktől több felelősségérzetet vártak, ugyan-
akkor rátaláltak a bizalom fogalmára: a szülők 
bíztak a kislányban. Aztán hozzátették: azért meg 
kellett volna magyarázniuk neki a teendőit, de in-
kább nem lett volna szabad magukra hagyni a 
gyerekeket (Miki). Csenge hozzátette: valaki fel-
nőttet, szomszédot, barátot vagy nagyszülőt kellett 
volna a szülőknek megkérniük, hogy legyen a gyer-
mekekkel. A kislányt Miki felmentette: egy 8 éves 
azért még nem tud elég felelősséggel viselkedni egy 
ilyen helyzetben, bár akkor nem is kellett volna 
elvállalnia a felvigyázást. Csenge kereste a pozití-
vumot a kislánynál: pozitívnek találta benne, hogy 
biztos nagyon szerette öccsét, ha elvállalta fel vi gyá-
zását.

Érdeklődtem arról: tudják-e, hogy iskolájuk „öko-
iskola”? A maguk korosztályának szintjén tisztában 
vannak vele: Nem szabad szemetelni, pazarolni, se 
villanyt, se papírt, se sok egyebet. (Osztályuk részt 
vett a Te szedd! mozgalomban.)

Mit tudnak iskolájuk névadójáról? (Igaz, ekkorra 
Mikinek el kellett mennie, de meggyőződésem, 
hogy ő is tudja, amit Csenge válaszolt: felvázolta a 
szomorú sorsú Svetits család életét (mindhárom 
gyermekük halála stb.) (Halottak napján az osztály 
felkereste a Svetits család síremlékét.)

Hát az iskolafenntartó nővérekről és Terézia anyáról, 
az alapítóról mit tudnak? (Szintén csak Csengét volt 
alkalmam kérdezni.) Nem volt tájékozatlan a vála-
sza szerint, de lesz még alkalma az évek során erről 
is több ismeretet szerezni.

Kedvenc tantárgyuk, foglalatosságuk? Csenge a 
ma te  matikát szereti legjobban, de Mikuláskor a 
három kis szerző egyike volt, (két másik osztály-
társnőjével) aki előadásuk szövegét írta. A történetet 
osztályfőnökük, kissé „feszesebbé téve azt”, szín-
pad ra dolgozta át. (A három kislány jó manókat 
alakított a darabban). Miki a �zikát szereti legin-
kább, s repülőgépeket rajzolgat, érdeklik a szabadu-
lási technikák. Csenge néptáncot tanul a Hajdú 
táncegyüttesben. Zongorázik is. Miki csellózik, s 
nagyon él vezi a kirándulásokat családjával pl. Zala 
megyébe, a rokonsághoz.

Rendkívüli gyermekek hát a bemutatottak? Sze-
rintem nem, csak példái annak, hogy egy igazi 
család és a jó iskola milyen értékes gyermekeket, 
�atalokat tud nevelni. Kívánom, hogy ismereteik 
gyarapodása mellett szép erkölcsi vonásaikban is 
gyarapodjanak. Bérces Mária Klára
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Egy látogató élménye

T isztelt Szent Anna Székesegyház és plébánia! 
Nagy István vagyok 32 éves. Jelenleg Mező-
kövesden élek és dolgozok. Azért írtam 

Önök nek, mert egy nagy Isten-élményben volt ré-
szem nyáron az Önök templomában… 

2013. június 9-én voltam Debrecenben a temp-
lomukban szentmisén 10 órakor. Egy idős pap tar-
totta a szentmisét. Talán Lőrinc atya lehetett.  
A naimi i�ú volt az evangélium, meg azt hiszem a 10. 
zsoltárt énekelték… De arra a szentmisére, amíg 
élek, emlékezni fogok. Akkor úgy éreztem, a Jóisten 
megérintett a miséző pap szavain keresztül. Kissé 
elsírtam magam… De azóta úgy érzem, megváltozott 
az életem, és ez elsősorban a Jóistennek és Önöknek 
köszönhető! A fájdalomról szólt a prédikáció, meg 
valami Eckhart mesterről… De akkor, úgy érzem, a 
kegyelem, meg a Jóisten megérintett… 

Gyerekkorom óta vallásos nevelésben részesül-
tem. Debrecenben jártam általános iskolába a 
Lóverseny u. 3-ba. Miskolcon tanultam egyházi is-
ko    lában. Hittanból ötösre érettségiztem. Azóta 
sokszor megpróbált az élet, de a hitem úgy érzem, 
megmaradt, sőt talán most találtam rá igazán. Igaz, 
voltak a hitben nehézségeim, voltak válságos idő-
szakok is, amikor úgy éreztem, elvesztettem a hitem, 
de a Jóisten nem hagyott magamra. Hála és dicsőség 
legyen neki mindörökké! 

Az említett napon szentmise előtt voltam a temp-
lomukban. A hívek síri csendben várták a szentmise 
kezdetét. Ezt azért írtam le, mert voltam olyan 
debreceni templomban is imádkozni, ahol a rózsa-
füzér ájtatosság alatt beszélgettek. A saját sze mem-
mel láttam… De a honlapjukon tetszik az a rész 
hogy „templomi viselkedés”. Nem ártana, ha ezt min-
den katolikus tudná. A templomban szépek voltak a 
festmények. A falai között valami megérintett… 
Talán a tisztaság, a romlatlanság, a valódi hit, amit 
én annyira hiányolok e posztmodern neoliberális 
világban. Igen, sokszor szembesültem azzal, hogy 
az Egyházunkba is, mintha kissé beszivárog -na a 
bűn, az evilág szelleme. De Önöknél mintha nyoma 
sem lett volna ennek. A templomuk sugároz valamit 
az Egyházunk hajdan volt erejéből, méltó sá gából, 
grandiózusságából. De jó is lenne, ha ezt nem csak 
Debrecenben kellene éreznem! 

Valahányszor Debrecenben van dolgom, mindig 
bemegyek a templomukba akár 20 percre is imád-
kozni, mert nagyon hiányzik nekem a templomuk. 
Sehol sem tapasztaltam meg annyira az Egyház 
erejét, mint Önöknél. Pedig igyekszem gyakran, 

heten te misére járni itthon. És azért elég sok 
templomban jártam már 32 év alatt… 

Emlékszem, gyerekkoromban is egy idős nő ta-
nította nekem a hittant az általános iskolában a 
Lóverseny út 3. szám alatt. A Plébániájukról járt ki 
hozzánk… Ha nem kellett volna megműteni a sze-
mem 10 évesen, akkor az Önök templomában ve-
hettem volna először magamhoz a Mi Urunk Szent 
Testét. 1996. március 23-án szombaton is voltam a 
gimnazista osztállyal nagyböjti lelkigyakorlaton  
a templomukban. A szentgyónásnál azt kérdezte a 
pap tőlem. „Szeretem-e igazán az Úr Jézust?” Akkor 
is, meg ma is határozott igennel válaszolok. 

Egyébként a templomukban a bal oldalon van 
egy feszület. Ez engem annyira megrendített most 
júniusban, hogy sírni kezdtem előtte… De még meg 
akarom azt is említeni, hogy júliusban voltam a 
plébániájukon, ahol kedvesen fogadtak, és sikeresen 
el tudtam egy ügyet intézni. A Krisztus követését 
vettem meg Önöknél. Ha ezt a könyvet többen 
olvasnák, meggyőződésem, hogy komolyabb lenne a 
hit is, nem lenne szükség a „Hit Évé”-re, meg tán az 
Egyházunk se lenne bajban… 

Meg szeretném még röviden említeni a kiállí tá-
sukat, ahol Nagy Rozika néni vezetett. Hálás köszö-
netem neki a kedves fogadtatásért. E kiállításon 
bepillantást nyerhettem a valódi hitünkbe. Igen, a 
régiek tudták, mi az a valódi hit, amit mi már soha 
nem fogunk tudni e posztmodern liberális világban… 
Hacsak valamilyen isteni csoda nem történik 
hamarosan, bár tudom Őelőtte semmi sem lehe-
tetlen… E gondolatokat őszintén írtam le Önöknek… 
E dolgokat valóban megéltem, átéltem… Remélem, 
még párszor tiszteletemet tehetem az Önök Székes-
egyházában!

Tisztelettel: Nagy István
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Gondolatok az új esztendő alkalmából

Újabb esztendőhöz érkeztünk, és ilyenkor 
nagy szeretettel mondjuk nem csak a bará-
tainknak, de az ismerőseinknek, sőt néha 

még azoknak is, akiket kevésbé kedvelünk, hogy 
BUÉK! Ez a négy betű teljesen mást jelent, még - 
pe dig azt, hogy Bízd Újra Életed Krisztusra. Az új 
esztendő akár bevalljuk, akár nem, mindenkit 
elgondolkoztatásra késztet. Mérleget készítünk 
gondolatban, milyen volt az az év, amit magam 
mögött hagytam és vajon mit fog hozni az Új 
Esztendő, jobb lesz-e vagy rosszabb. Hányan tesznek 
fogadalmat az új év alkalmából, ezt meg azt el-
hagyom, és a jövőben ezt meg azt másként vagy 
sokkal jobban fogon tenni vagy csinálni. Azután rá 
kell jönnünk, hogy sajnos a tavalyi fogadalmaink jó 
részéből nem lett semmi. Pedig ha rábíznánk 
magunkat Krisztusra, akkor biztosan segítene, ha 
másban nem is, de abban igen, hogy a fejünkben 
rendbe rakjuk a dolgokat, mert minden ott kezdődik. 
Vegyük például a tékozló �ú esetét. Nem az az út 
volt hosszú, amelyen visszatért apjához, hanem az 
az út, amit gondolatban tett meg egészen addig, 
amíg el nem jutott arra a döntésre, hogy vissza fog 
és vissza akar térni az atyjához. Nem tudom, de 
honnan is tudhatnám, hogy mi lesz velünk ebben az 
új esztendőben, de egyet biztosan tudok, hogy ha Rá 
bízzuk magunkat, akkor Jézus velünk jön a ván-
dorúton és velünk is marad a jóban is és a rosszban 
is, csak bízni kell benne. Nemcsak én, hanem a 
többségünk is nem könnyű évet hagyott maga 
mögött. Az emberek között sajnos napjainkban 
nagyon sok a gyűlölködés, az ellenségeskedés és a 
harag, és ez mind teher, ami megmételyezi az 
életünket. Ez teher még a hívő ember számára is, 
mert valljuk be az emberi gyarlóságok alól mi sem 
vagyunk teljesen mentesek. Pedig de jó is lenne gyű-
lölet és harag nélkül élni, mint ahogy Jézus is élt. 
Mert aki ellenségeskedik és a másikban csak a ros-
szat látja, és nem tudja az élet apró örömeit értékel-
ni annak az élete nem más, mint maga a földi pokol. 
Ha elolvassuk a Szentírást – és ezt egyre gyakrab-
ban kellene tennünk – akkor azt is látnánk, hogy 
milyen jó dolog Jézus útján járni. Mert Jézus szaba-
don élt jót tett mindenkivel, és mindenek felett sze-
retett, feltétel nélkül, úgy hogy még az életét is oda 
adta értünk. Ilyenkor az év elején azon is elgondol-
kodom, hogy mi is az én életem értelme? Miért te-
remtett engem, kis porszemet az Úr erre a világra? 
Van-e egyáltalán haszna az én életemnek? Min-
denkinek az életében két nagy döntő pillanat van.  

Az egyik, amikor világra jön, és az első hangja nem 
más, mint a sírás, miután a jó meleg anyaméhből 
erre a ridegnek tűnő világra segítik. A másik, amikor 
eltávozik ebből a földi világból, csak akkor már 
mások sírnak felette. Ez a két döntő óra határolja és 
fogja közre életünket. E két pont között bizony 
vannak olyan jelentős és általunk hozott olyan 
döntések, amik meghatározzák, befolyásolják szinte 
egész életünk folyását. De nem mindig sikerül 
szerencsésen dönteni. Ha azonban rábízzuk ma-
gunkat az Úrra, akkor bizony nagyon sokszor jobb 
döntéseket is hozhatnánk az életünket meghatáro-
zó kérdésekben. Mert az nem mindegy, hogy 
púpként vagy keresztként éljük meg az életünket. 
De úgy vélem, ha Istenre hagyatkozunk, akkor még 
a szenvedés is javunkra válik, mert csak az él, aki 
szenvedni és szeretni tud, mint Jézus. Nézetem 
szerint csak az elpazarolt, az elégetett, a mások 
örömére leélt élet lehet az életünk értelme. Ha 
megtapasztalod a másokért elégetett élet örömét az 
ad örömöt. Neked is. Úgy kellene szétszórni az 
életünket és a szeretetünket, mint ahogy a magvető 
szórta szét a magot. Az sem biztos, hogy mindig jó 
helyre kerül, de ha jó földbe kerül, akkor száz-
szorosan is megtérül az elpazarolt szeretet. Sajnos a 
mai világunkban egyre kevesebb az elismerés, a jó 
szó és a szeretet. Pedig nincs talán a földön olyan 
ember, aki ne vágyna a jó szóra az elismerésre és a 
szeretetre. Jézus arra tanít minket, hogy nem 
fukarkodjunk a szeretettel, például a Máté evan-
géliumában, amikor a még hozzá ellenségesen 
közeledő írástudóknak is azt mondja „Jól feleltél!” 
Láthatjuk, hogy Jézus dicsér és ezzel segít elviselni 
az élet nehézségeit. Nem mindegy az sem, hogy 
hogyan járod az életed útját. Össze-vissza futká-
rozva, csapongva, vagy célegyenesen és �gyelmesen 
vándorolva. Gondolkodj el ezen is, és Pál életének 
példáját tedd magad elé, hogy lehet változtatni, ha 
elégedetlen vagy magaddal. Pál életéből tanulva ezt 
a változást nem csak �atalon lehet elkezdeni, hanem 
megfáradva és öregen is, mint ahogy a közmondás is 
tartja jobb későn, mint soha. Kétségtelen sok a 
fáradt ember közöttünk, és bizony a hívő ember is el 
tud fáradni. Csak az a különbség a hívő és nem hívő 
ember között, hogy nekünk ott van az Isten, aki a 
megfáradtakat és a teher alatt nyögőket is hívja és 
biztatja. A fáradság legyőzésének egyetlen útja van, 
vissza kell térni Jézushoz. Egyre több körülöttünk a 
lelki analfabéta, akik nem ismerik Jézus üzeneteit. 
Ezért nekünk hívő embereknek kellene Krisztus 
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Az apostol  
és az apostolok
P    
 

„Menjetek tehát és tegyetek tanítvá nyom má min-
den népet.” 

(Mt 28, 19)

„Légy lámpa, mely míg másoknak világít,
tulajdon életét fogyasztja el.”

(Pető�: Az apostol, 12. rész)

A z apostol szó hallatán mi, keresztények azon -
nal Krisztus első tizenkét tanítványára gon-
dolunk, akiket feltámadása után a mottó 

szavaival küldött a világba, hogy megkereszteljenek 
minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Bizonnyal a bibliai kifejezésből vált közszóvá apostol 
szavunk minden olyan nemes szándékú ember meg-
nevezésére, aki nem önző egyéni érdekek szerint él 
és cselekszik. Így vannak a békének, a szabadságnak 
stb. apostolai. Ez utóbbinak nevez hető Pető� maga 
is, vagy éppen a sok önéletrajzi elemet tartalmazó 
elbeszélő költeményének főhőse: Szilveszter.

Színházunk stúdiójában ezt a hőst állította elénk 
Olasz Szabó Soma színművész egyszemélyes estjén, 
mikor roppant egyszerű díszlet mellett, egyszerű 

„polgári öltözetben”, csupán hangjával és kevés, 
vissza fogott gesztussal élve mondta végig Pető� 
költeményét.

Miért is apostol Szilveszter? Ő a nyomorból emel -
kedik ki tudása, s emberi nagysága révén. Miben áll 
ez a nagyság? Abban, hogy csalódásai, az őt ért 
életcsapások ellenére is megmarad a szabadság, 

pon tosabban a nép szolgaságból való felszaba dí tá-
sá nak nemes eszméje mellett. Gondoljunk az alábbi 
sorokra: „Mi célja a világnak? / Boldogság! S erre 
eszköz? a szabadság.” Ehhez a boldogsághoz (népbol-
do gításhoz) kíván maga, mint a szőlőszemet érlelő 
egy kis fénysugár, hozzájárulni. Bár magában a 
népben (illetve azokban, akik mint az őket jogaik ra 
oktató jegyzőt előbb felmagasztalják, majd „fel-
bújtatottan” megtagadják, elüldözik) csalódik, van 
ereje kimondani: „Szabadságért kell küzdenem, mint 
küzdtek érte oly sokan.” Megfogadja, hogy ehhez az 
elhatározásához mindig hű marad, s hiszi, hogy 
Isten beírja nevét a mártírok közé. (Ugye üldözött 
bibliabeli apostolaink is mártírok (vértanúk) lettek, 
hitük mártírjai.

Szép élmény volt az előadás, amit az oly sokat 
szidott �atal nézők is vastapssal köszöntek meg.

Bérces Mária Klára

üzenetét hordozónak lenni. Cél lehet a számunkra 
az is, hogy ebben az új esztendőben legyünk Krisztus 
levelei és próbáljuk meg közvetíteni a Szentlélek 
üzenetét az emberek felé, mert erre igen nagy 
szüksége van sajnos ennek az elpogányosodott 
világnak. Csak azt tudom mondani, hogy fogadjuk 
meg a BUÉK értelmét és tanácsát és Bízzuk Életünket 
Újra Krisztusra, akkor nem csak életünk kap 
értelmet, hanem vallásosságunk is. Ezért merjünk 
mégis élni, örülni az apró dolgoknak is és merjünk 
mégis újrakezdeni, de mindig Veled és benned Uram. 

Nálad letehetjük az elmúlt év minden nyomorúságát, 
bántódását, sértődését, fájdalmát, kínját, könnyét. 
Nálad hagyhatjuk a bűneinket és vétkeinket, de 
köszönetet is mondhatunk a kapott örömökért. 
Ezért kérünk, hogy az Új Esztendőben is maradj 
velünk mind a 365 napon át. Ha velünk maradsz, 
akkor nem csak múlik, hanem telik is az idő. Te vagy 
a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega. Köszönjük, és 
bízunk benne, hogy gyarlóságaink ellenére mégis 
velünk maradsz és segítesz abban, hogy továbbra is 
el tudjuk mondani, de legyen meg a Te akaratod.

Csicsovszkiné Dr. Szilassy Emília
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Búcsúzunk Jolánta nővértől

Február 2-án, a megszentelt élet napján sok 
szenvedés után hazahívta az Úr Szobonya M. 
Jolánta nővérünket. Nagyon sokan szerettük 

őt, köztiszteletben álló nővérünk volt nemcsak itt 
Debrecenben, hanem Budapesten, sőt az egész or-
szágban is. Élete 84 éve idején igen sok viszontag-
ságot élt át, s ezekben kortársai közül kitűnt 
egy   sze rűségével, természetességével, őszinteségével, 
nagy szívével, hűségével és az embert nyomorító 
hatalmakkal szemben tanúsított bátorságával.

Debrecenben született, vasutas családban nőtt 
fel 11 gyermek közül negyedikként, és élete leg-
nagyobb részében itt élt. Már családjából magával 
hozta az élet szeretetét, az egyszerűséget, őszin-
teséget, a józan, praktikus gondolkozást, amellyel 
minden helyzetben föltalálta magát – hiszen a tör-
ténelem ilyen helyzeteket teremtett –, az empátiát, 
az anyai gondoskodást és a bátorságot.

1950-ben a szerzetesek deportálása előtt a rendi 
vezetők hazaküldték a jelölteket, de ő hűségesen 
kitartott a rendben, ezért jelöltként is vállalta az 
internálást és minden következményét, pl. a beöl-
tözés és fogadalom előtt a 10 évi jelöltséget. Ezek a 
tulaj donságai minden szolgálati területen megmu-
tat koztak.

Tanárként és kollégiumi nevelőként nagyon 
szerették tanítványai, mert szigorú, igényes és 
lobbanékony természetű volt ugyan, azonnal meg-
szidta a rendetlenkedőt, de őszintesége miatt tanít-
ványai tudták, hogy ezzel le is zárta az ügyet, és 
minden helyzetben megérezték szeretetét, közvet-
lenségét, nagy szívét, anyai gondoskodását. A ta-
nítványok százai rajonganak érte mind a mai napig.

Debreceni házfőnöksége idején mindezen tulaj-
donságok mellett megmutatkozott nagy hite, prak-
tikus gondolkozása és nagy szeretete: sze  mély vá lo-
gatás nélkül mindenkire gondja volt, minden 
rábízottat sajátjának tekintett. Az állami ható sá-
gokkal szemben már akkor is határozottan kép-
viselte a rend szuverenitását: engedély nélkül tata-
roztatta a rossz állapotban levő rendházat, és 
amikor ezt számon kérték tőle a „hatalmasságok”, 
akkor bátran vállalta, s mondta, hogy ha ez nem 
tetszik nekik, kaparják le a vakolatot. A sok feszült-
ség és nyomás miatt sokszor volt hirtelen, és erős 
kritikával illetett embereket, de utána mindig igaz-
ságos volt mindenkivel, és kedvességével „begyógyí-
totta az okozott sebeket”. Sokan megszerették őt 
ebben az időben, akik valamiképpen kapcsolatba 
kerültek az intézménnyel, a nővérekkel.

Budapesti tartományfőnöksége idején is meg-
őriz te emberi egyszerűségét és közvetlenségét. Böl-
csen és anyai szívvel vezette a tartományt. Erős 
lélekkel állta a megpróbáltatásokat. Az akkori 
egyházi vezetők között a legőszintébb és legbátrabb 
volt a kommunista állami vezetőkkel szemben: 
mindig őszintén megmondta a véleményét, és nem 
működött együtt hazug, „kirakat” megoldásokkal. 
Amit jónak, igaznak, becsületesnek és ember sé ges-
nek tartott, ahhoz a végsőkig ragaszkodott, abból 
nem engedett semmiféle külső nyomásra. Az igazság 
mellett kitartott még az akkori legfőbb egyházi 
vezető megrovása ellenére is. Kockázatokat vállalva 
tartott kapcsolatot a létszámstop miatt közösségen 
kívül rekedt nővérekkel, akik az ő személyes törő-
dése által megélhették, hogy a rendhez tartoznak. 
1986-ban sem az állam, sem a hivatalos magyar 
egyház nem vállalta fel a hazánkba látogató Kal-
kuttai Teréz anya fogadását. Ő befogadta a budapesti 
rendházunkba és iskolánkba. Ezek miatt az egész 
országban, az egész magyar egyházban elismert, 
köztiszteletben álló nővér lett.

Nyugdíjas éveiben ott segített, ahol tudott. Sze-
mélyes tapasztalatainak élvezetes, lebilincselő át-
adásával sokszor elbűvölte a �atalabb nővéreket, 
diákokat, sőt azok hozzátartozóit is. 

Áhítattal és meghatódottsággal rácsodálkozott 
miden szépre és jóra, a természetben és az embe-
rekben meglátta az Úr Isten adományait, csodáit. 
Ezért tudott mindenkihez közel kerülni, és őt is 
mindenki szerette. Ezrek tudnának róla történeteket 
mesélni! Jó volna ezeket összegyűjteni!

A szenvedés keresztjét hosszú ideig hősies lélek-
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kel viselte. Sokan látogatták nővérek, tanít ványok, 
ismerősök. Mindenki iránt érdeklődött, �gyelemmel 
és imádsággal követte a rend hazai és nemzetközi 
ügyeit. Az Úr nagy ajándéka volt ő rendünk és a 
rábízottak számára!

Most, amikor hálát adunk életéért, és reméljük, 
hogy végre az élet teljességével ajándékozta meg az 
Úr, szabályunknak a tőle származó mondatával 
búcsúzunk tőle: „Hálásan ünnepeljük az életet.” 
(Konst. 7.)

Boldogasszony Iskolanővérek

Az út végén – gondolatok az öregségről

Igaz, soha sem tudhatjuk, mikor jön el az óránk, 
mikor lélegzünk utoljára. Amikor azonban az 
ember elér egy életkort, talán gyakrabban gon-

dol arra a végső órára.
A nagyszüleimet korán elveszítettem, így a kör-

nyezetemben olyan idős emberrel, akivel mélyebb 
dolgokról beszélgethettem, az édesanyámék szom-
szédságában találkozhattam. Ő volt Magda néni. 
Anyukám felhívott a minap és közölte, hogy Magda 
néni elköltözik Budapestre, el kell mennie már. Nem 
tudja magát tovább 83 évesen ellátni. Hosszan hall-
gattam a telefonban, és azt éreztem, hogy a „költözés” 
szónak itt mélyebb értelme van.

Magda néni férje már régen meghalt, családja, 
gyermekei pedig már távol élnek tőle, nem tudnak 
rá nap mint nap vigyázni, segíteni neki. A férjemmel 
odautaztunk hozzá és elköszöntünk tőle. A férjem 
látván szomorúságomat a kocsiban a következőket 
fogalmazta meg: „Úgy érzed, elmegy, mint azok az 
elefántok, akik elmennek meghalni, mert érzik, 
hogy itt a vég, eljött az utolsó állomás”.

Igen, pontosan ezt éreztem. Magda néni a 
lányához költözik Budapestre egy panellakásba. Ott 
van lift, a tolószéket is tudják görgetni. Meg tudja a 
lánya mosdatni, az ételt meg tudja melegíteni. 
Magda néni már nem tud felállni, „nem bírja a 
térde”. Állandóan székhez van kötve, korábban még 
tudott mozogni, egy kis székkel húzta magát, arra 
támaszkodott, de már „nem bírja a karja”. Gyönge, 
remeg a keze, erőtlen. El kell mennie.

Férjemmel december végén elköszöntünk tőle, 
közös fotót is készítettünk. Magda néni azt kívánta, 
jó lenne, ha minél hamarabb „elköltözne” Buda-
pestről is a legvégsőbb állomáshelyre, és ne okozna 
a lányának sok fáradságot, meg gondot. „Nekem 
már lejárt”. – Búcsúzott hangjában végtelen nyuga-
lommal.

Mi, akik itt maradunk, naponta szembesülünk 
az üresen álló kis öreg házzal, a kis ablakaival, a 
pirosra festett kapuval, a továbbra is virágzó cse-
resznyefákkal az árokparton. Közben arra gon dolok, 
milyen nagy dolog lehet ilyen nyugalom mal „el-

költözni”. Itt hagyni mindent, ami egy élet munkája, 
az élet, a �atalság emlékzuhatagja. „Fo gunk még 
találkozni, meg fogjuk látogatni Magda nénit Buda-
pesten, még fogjuk egymást látni”. – Búcsúzkodtunk 
tőle. 

Nem halt meg, még él Magda néni, de mégis 
bízom még abban, hogy valóban találkozunk. Lehet, 
hogy itt ezen a földön már nem látjuk Őt viszont, de 
a Szentmisében minden alkalommal elmondjuk a 
Hiszekegynek azt a sorát, hogy „Várom a holtak 
föltámadását és a jövendő örök életet”. Számomra a 
feltámadás mindig találkozást jelent, találkozást 
azokkal, akiket szerettem és már nincsenek itt 
velünk. 

Magda néni még él, köztünk van, most így az 
írásom végén arra gondolok, milyen szerencsések 
azok az idős emberek, akik családjuk környezetében 
élhetnek még „az út végén is”, és nem szükséges az 

„elköltözés”.

Dr. Gáti Magdolna
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Öröm a Szentírásban:  
Mária látogatása Erzsébetnél

Jelen írásomban az angyali üzenetről elmél-
kedem. Gábor angyal hírül viszi Máriának, 
hogy �út fog szülni, akit Jézusnak nevez. 

Magától értetődik, hogy először félelem tölti el a 
Szűzanyát, meglepődik és gondolkodni kezd a kö-
szöntés értelmén. Miképpen lesz ez, hiszen fér�t 
nem ismerek? – kérdezi Mária. Érdemes ezen elgon-
dolkodnunk, hiszen ő nem kér jelet, mint Zakariás. 
Az angyal a következőképpen nyugtatja meg őt:  

„A Magasságbeli ereje árnyékoz téged”. Mintha csak 
em lékeztetni akarná Máriát Isten hatalmára, hi-
szen elmondja neki, hogy rokona, Erzsébet várandós. 
Időskora miatt pedig azt gondolták az emberek, 
hogy képtelen megfoganni. „Mert Istennek semmi 
sem lehetetlen” – mondja Gábor angyal. 

Mária reakcióját tovább vezetve láthatjuk, hogy 
legyőzi félelmét, beleegyezik Isten akaratába és 
mondja: „Legyen nekem a Te igéd szerint”. 

Az angyali üdvözlet az Újszövetség egyik leg-
szebb szakasza. Amit tudunk erről a részről, azt 
Mária elbeszéléséből olvashatjuk: „Mária pedig útra 
kelt azokban a napokban és sietve elment a hegyek közé 
Júda városába”. Rokonához, Erzsébethez indult te-
hát látogatóba. Ezt vizitációként szoktuk emlegetni. 
Érdemes feltenni a kérdést, miért utazik Mária a 
hegyek közé épült városba? Erzsébet idős volt, szük-
sége lehetett segítségre a szüléskor. Szülei is bíz-
tathatták erre a családi kötelességre. Mária csak 
három hónapot töltött Erzsébetnél. Visszatérését 
indokolhatta, hogy már az ő állapota is előrehala-
dott volt. Ám azért is jöhetett Mária, hogy tanácsot 
kérjen egy idősebb asszonytól, azért, hogy meg-
beszélje vele helyzetét. Talán közelebb érezhette 
magát Erzsébethez, mint szüleihez. Egyes véle mé-
nyek szerint talán szülei sem értették meg, amit 
Mária mondott az angyali üdvözletben. 

Hittel elfogadhatjuk: az Úr elrendezi a dolgokat. 
Mária látogatására indíték lehetett az öröm, hiszen 
mondja: „Magasztalja lelkem az Urat”. Alig van ennél 
szebb rész a Bibliában. Mária boldog, mert hitt az  
Úr szavának, boldog, mert gyermeke lesz, ezek az 
ér zések járhatták át a testét és a lelkét. Mind kettő-
jüket ujjongással töltötte el Isten működése. 

De ezt a ma emberéről is elmondhatjuk: bol dog-
ság és öröm rokonokkal, barátokkal együtt ünne-
pelni. Máriát azért töltheti el öröm, mert az Isten 
vele nagy dolgot tett, mert tekintetre méltatta 
alázatosságát. Amikor jó hírt kapunk, mi is úgy 
érez zük, hogy szétfeszít bennünket az öröm és há -
lát akarunk adni Istennek. Mária szíve megváltó  
Is tenében ujjongott. „Az öröm a hála legegyszerűbb 
formája”. (Karl Barth) Hálaénekét kiterjeszti egész 
Izrael Közösségére. Jézus működése során a vakok 
látnak, a bénák járnak, a süketek hallani kezdenek. 
Isten beteljesítette népének tett ígéreteit, Mária 
ezért is boldog. Egyesek a Magni�catot az Ószö vet-
ségi Hanna énekeként emlegetik. Hanna szülte Sá-
muelt. Egyesek még Erzsébetnek tulajdonítják a 
Mag ni�catot. Erzsébetet is eltölti a látogatás miatti 
öröm. Áldottnak mondja Máriát, boldog a hit miatt, 
felujjong méhében a magzat. Ujjongó és hálaadó di-
csőítés ez. János felismerte Urát, Jézust. A jó hírre 
csakis örömmel lehet válaszolni. Keressük az ujjon-
gó örömet más Bibliai találkozásokban és törté ne-
tekben.

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik 
mindaz, amit az Úr mondott neked” (Lk 1, 45)

Orosz Lőrinc prépost-plébános

A Szent Anna Főplébánia hirdetései

� Március 1-én 15 órától gyermekfarsang volt  
a Szent Imre teremben.

� Március 5-én, Hamvazószerdán kezdődik a Nagyböjt.  
Ez a nap szigorú böjt.

� Nagyböjt folyamán péntek esténként ¼ 6-tól 
keresztutat végzünk a templomban.

� Március 14-én pénteken este 19:15-től Katona zené-
szek műsora lesz a templomban az I. Világháború 
centenáriu mának alkalmából. A belépés ingyenes.

� Április 13–14 –15. (Virágvasárnap, Nagyhétfőn és 
Nagykedden) az esti szentmisében a szokásos nagy-
böjti lelkigyakorlatot főtisztelendő Gyulai Endre 
nyugalma zott szeged-csanádi megyéspüspök tartja.

� Április 17-én, Nagycsütörtökön az esti szentmise 
után 19 órától 22 órig lesz a szokásos imavirrasztás.

� Április 19-én, Nagyszombaton 20 órakor kezdődik a 
húsvéti vigília szertartás.

Szerk.
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Vallásos hagyományőrző népszokásunk ke-
rülhet a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti 
listájára

Tudjuk, hogy a liturgikus egyházi év két ün-
nep köre, a karácsonyi (a megtestesülés) és a 
húsvéti (a megváltás) ünnepkör. Így tavasz 

elején, mikor az utóbbihoz közelebb állunk, mint az 
előbbihez, mégsem árt talán visszapillantanunk 
Megváltónk születésének eseményére. Tesszük pe-
dig ezt annak kapcsán, hogy lapunk korábbi számá-
nak megjelenése után zajlott városunkban a XXIII. 
Nemzetközi Betlehemes Találkozó. Jelentőségénél 
fogva ez egy olyan esemény, amely föltétlenül meg-
érdemli a kedves olvasó �gyelmét.

A betlehemezés szakrális népszokás és népha-
gyomány, sajátságos „drámai műfaj”. Előadói egy-
szerű, többnyire falusi emberek (vagy gyermekek), 
akik jellegzetes viseletbe öltözötten (angyalok, 
királyok, pásztorok, esetleg különböző bibliai szemé - 
lyek: Szűz Mária, Szent József stb.) jellegzetes kel lé-
kekkel (kis betlehemi templom, pásztorbot, csengő 
stb.) játszák el hódolatukat a Betlehemben meg-
született gyermek Jézus előtt. Az előadásnak van-
nak bizo nyos kötelező mozzanatai. Ilyen például a 
hódolatkor átnyújtott ajándékok. Sajátos és egyben 
mondhatni legfontosabb szereplője a műfajnak az 
öreg pásztor. Az ő „nagyot hallása” alkalom a be szél-
getőtárs szavainak félreértéséből származó humor-
keltése is. A Kárpát-medence minden magyar lakta 
országából érkező csoportok 2013-ban nyolcadik 
alkalommal itt, városunkban gyűltek össze, hogy 
ezen a fesztivál jellegű megmérettetésen részt ve-
gyenek. Ez büszkeséggel töltheti el minden debre-
ceni szívét, hiszen nem véletlenül esett ennyiszer a 
választás éppen városunkra, ahol régi hagyománya 
és jelentős eredményei vannak a néprajz tudo má-
nyának. Földrajzi fekvésünk is kedvező a csoportok 
ide utazási lehetőségeinek. Nem utolsó sorban: 
minden betlehemező csoport tudhatta, hogy most 
is, mint mindig, szeretettel fogadja őket a város. 

Ami ezt a találkozót megkülönbözteti minden 
ko rábbitól, hogy az idén először meghívásos alapon 
történt a 23 fellépő együttes kiválogatása. Tudni-
illik nem csak – és nem is elsősorban – maga az 
előadás a fontos, hanem – ezúttal – annak mérle-
gelése, hogy megfelel-e az adott szellemi, kulturális 
örökséget érintő szigorú nemzetközi előírásoknak. 
Van ugya nis egy Egyezmény, amelyhez 2006-ban 
hazánk is csatlakozott s így ún. részes állam lett. 
Előbb mindig az adott államnak (országnak) kell 
döntenie, hogy van-e az Egyezmény szellemiségének 
megfelelő „jelöltje” erre az örökségre, vagyis előbb a 
nemzeti jegyzékre kell felkerülni. (Erre már fel-
került pl. a matyó hímzés, a solymászat, a halasi 
csipke stb. Már UNESCO-listás a magyar táncház 
módszer.) A betlehemezés most van abban a sza-
kaszban, hogy a nemzeti jegyzékre kerüljön. Bízunk 
benne, hogy igen, méltó lesz erre. Reméljük, hogy a 
legközelebb Debrecenben tartandó találkozó vala-
mely csoportját székesegyházunkban is látni fogjuk. 

Bérces Mária Klára

Köszöntő

A debreceni Szent Anna Székesegyház plé-
bánosa és hívei, akik még emlékeznek rá 
és ismerték, szeretettel köszöntik és gra-

tulálnak Haller István nyugalmazott kántor taní-
tónak abból az alkalomból, hogy 65 éve ül az 
orgona előtt. Jó hangjára, liturgiai és énekisme-
retére és közösségszeretetére most is emlékezünk. 
1992-ben segített a Szent Annában – akkor még 
Szegedhez tartoztunk. Nemcsak nosztalgiáztunk, 
hanem a realitás talaján állva sokat beszélget-
tünk az egyház sorsáról. Szívesen emlékezünk a 
józsai disznóvágásokra is. Ritka alkalomként Sop-
ronban is találkoztunk. Áldja meg hűséges szol-
gálatáért az Úr, adjon erőt és jó egészséget!

Köszönöm megértő, bölcs tanácsait.

Szeretettel: Orosz Lőrinc prépost-plébános

LAPZÁRTA!

Következő számunk 2014. június 8-án, pünkösdvasárnap jelenik  
meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt cikkeket 2014. május 11-ig 
küldjék el az impresszumban megadott e-mail címek egyikére, vagy 
személyesen adják le a plébánián. A mellékelt képeket mindig külön 
fájlban kérjük, nem a szövegbe beágyazva!

Köszönettel: a szerkesztőség
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A közösség összetartó ereje
„A ,      , 
  .” (M , )

Mi tudná jobban kifejezni a közösségre való 
utalást, mint Máté evangéliumának e pár 
sora? Az evangéliumi részlet nem taglalja, 

milyen közösségről van szó, csupán utal rá. Ez azt 
jelenti, hogy már a korai idők óta léteztek különbö-
ző közösségfajták. A legelső ilyen a család. „Megte-
remtette tehát Isten az embert a maga képére: Isten 
képére teremtette őt, fér�nak és nőnek teremtette őket”. 
(Ter 1, 27)

Fér� és nő önként vállalt, tiszta szerelmi kapcso-
lata, ami később házassággá válik. S, mint ilyen el-
sődleges célját teljesíti a család alapítása. Jézus is 
családba született, gyermekként szülei nevelték, 
tanították, s beért arra az időre, amikor nyíltan fel-
lépett a közösség előtt. Hirdette az Atya országát, 
megdöbbentve ezzel tudós zsidó főpapokat is. Mi 
késztette őt erre? A hite, amit az Atyától kapott. Ő is 
úgy érezte, azt tovább kell adnia másoknak is! Hir-
dette és a maga élete példájával bizonyította, Isten 
jelenléte a családban, a segítő közösség megélésének 
és kibővítésének a színhelye. S ahol már hárman 
vannak, az a csoport közösségnek nevezhető. Kér-
dezhetjük magunktól: hogyan lett két ember kap-
csolatából egy közös család? Mi tartotta őket egyben 
és egymás mellett? Régen, ma és holnap is igaz:  
A szeretet és a hit. A szeretetnél is nagyobb össze-
tartó erő a hit. Természetesen mindkettő je len léte 
az a hatalmas jelenség, amit Isten kegyelméből a 
Szentlélek kiáradása által kapunk meg.

S aki részesül e kegyelmi ajándékban, a saját 
meg élése által példát is tud mutatni mások számára. 
Hogyan? Azáltal, hogy nemcsak megéli a hitét a sze-
retet jegyében, hanem tovább is adja azt. A hit és a 
szeretet nem magánügy. Minél többet gyakoroljuk, 
annál nyitottabb szemmel vesszük észre más gond-
ját, s a szeretet és hit kiáradása által, a közösség 
össze tartó erejét növeljük.

Kezdetben volt az Ige, nem is írásban, nyomta-
tott formában, hanem szóban és tettekkel, tettek-
ben gyakorolva. Hogyan is lett a kis közösségből 
nagyobb? Mindig is voltak, vannak és lesznek olyan 
testvéreink, akik hitüket tisztán gyakorolva, hatni 
tudnak másokra. Ezzel példát mutatva, erőt adva a 
még elbizonytalanodóknak is. Azoknak, akik még 
nem találtak az Egyházra. Azoknak, akik még nem 
élték meg az Eucharisztia közös keresztényi megün-
neplését.

Miért is van szükség az Egyházra? Mert Isten ott 
is közösséget alkotott, nem egyenként, hanem 
mind annyiunkért szenvedett kínhalált. Isten is 
háromszemélyű: Atya, Fiú és Szentlélek. Kölcsönös 
szeretetben élnek egymással és egymásban. Fele lős-
séggel, az összetartozás jegyében.

Mint ahogyan ezzel példát mutat nekünk ez a 
szeretetközösség, amelyet ki kell bontakoztatni, 
kötelességünk minden embertársunk hasznára len-
ni. Hiszen a legfőbb parancs, maga a Szeretet. 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mt 22, 39)
Ennek gyakorlása kicsiben, a családban kell, 

hogy teret nyerjen. Ott kezdődik minden, a dolgok 
alfája és omegája. A család a társadalom legkisebb 
sejtje, arra épülnek a nagyobb közösségek, maga a 
nemzet.

XVI. Benedek pápa szerint, „csak a fér� és a nő 
közötti teljes és visszavonhatatlan szeretet sziklája 
képes arra, hogy olyan társadalom épüljön rá, amelyik 
otthona lesz minden embernek.” S ahol a közösség, 
mint létező elem jelen van, annak van összetartó 
ereje, az egymás tiszteletben tartása, megértése, 
segítése emberi értékű szeretettel és tisztelettel. 
Sok esetben szolgáljuk jó értelemben a közösséget, 
és ne uralkodjunk rajta!

Hiszen olyan világban élünk, ahol megszűnnek a 
közösségek, s ezáltal a biztonságérzetünk is jelentő-
sen csökken. Elbizonytalanodunk, s a rosszul kezelt 
helyzetekből megkísértenek bennünket olyan fel-
szín re törő érzések és gondolatok, amin mi magunk 
is elcsodálkozunk. S ez lehet kétirányú! Igény a 
másik felé való nyitásra, ellenkező esetben a ma-
gányra, depresszióra, adott helyzetekben a durva-
ságra hajlamos magatartás!

De Istenhez való imával, közösségek fel kere-
sésével és azokban szerepet vállaló maga tartással 
mindez elkerülhető. Higgyünk a szeretet éltető ere-
jében, higgyünk magunkban, ahogy Jézus is hitt 
magában! Földi élete példája adjon mindannyiunk 
számára erőt a közösség mindig is éltető erejében, 
az Istenbe vetett hitünk gyakorlása által.

Reviczky Éva
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A hétköznapok hőse
2014. JANUÁR 14. Száz éve született édesanyánk: 
Dr. Géczy Istvánné, szül. Straub Margit. Az ő em-
lékére szenteljük ezt az írást azoknak ajánlva, akik 
ismerték, és okulásul azoknak, akik nem ismerték. 
Olyan tulajdonságaira hívjuk fel a �gyelmet, amelyek 
ma már nem számítanak értéknek, pedig azok. 

A házastársi hűség. 63 évet élt együtt édes apám-
mal harmonikus házasságban.

A gyermekek elfogadása. Öt gyermeket szült, 
hár mat a 2. világháború alatt, kettőt nem sokkal 
utána. Akik ismerik ezeket a történelmi időket, 
tudják, milyen bátorság kellett ehhez.

29 évig élt az anyósával egy háztartásban. Semmi 
kon�iktus nem volt köztük, sőt nagymamám élete 
végén csak őt tűrte meg maga mellett. Ez sem 
mindennapi teljesítmény!

Tanítónői végzettséggel férjhezmenetele után 
nem végzett pénzkereső munkát, de a háztartást és 
a gyermeknevelést elfogadta teljes értékű tevé keny-
ségnek. A nagy szegénység idején is jó kedvvel, derű-
sen és nagy találékonysággal táplálta a nagy csa ládot 
abból, amit megtermeltünk a kertben, ezért nem is 
éheztünk a Rákosi- korszakban sem.

A történelmi változások megfosztották polgári 
neveltetése folytán megszokott anyagi biztonsá-
gától, és teljes létbizonytalanságba taszították. Éle-
té ben kétszer kellett embert próbáló „hőstettet” 
végre hajtania:

– 1945-ben egymagának kellett három pici gyer-
mekével a Felvidékről menekülnie, amikor a Beneš 
dekrétum elűzte őket otthonukból.

– 1946-ban apánkat börtönbe zárták. Édes-
anyánk otthon hagyta kéthónapos gyermekét, és 
sok utánjárással kiszabadította apánkat a börtönből. 
Sőt ebben az időszakban még eljárt dolgozni is, hogy 
fenn tudja tartani a családot.

Nekünk, gyermekeinek példát adott az áldozat-
hozatalból. Nappal a háztartásban és a kertben vagy 
a jószágok mellett dolgozott, éjszaka meg a mi 
ruháinkat javította állva, mert ülve elaludt volna. 
Édesapánk reggel korán indult munkába. Ő minden 
nap hajnalban kelt, hogy édesapánkat ellássa és a 
napi ennivalóját becsomagolja. (Üzemi étkezés akkor 
még nem volt.)

A családban a mindennapi vallásgyakorlat része 
volt az esti közös ima. Amíg apánk börtönben volt, 
édesanyánk vezette. A vasárnapi misékre mindig 
együtt ment a család. Az ebédet hajnalban megfőz-
ték nagymamával ketten.

Minket is munkára neveltek. Minden napra ki 
volt adva a személyre szóló feladat, annak meg 
kellett lennie estére. Csak utána kezdhettünk ta-
nulni.

Másik nagy értéke, amit ránk hagyományozott, 
a takarékosságra való nevelés. Ez minket, gyerme-
keit is végigkísért egész életünkben.

A nagy szegénység ellenére minden gyermeküket 
taníttatták a szüleink. Megkövetelték tőlünk, hogy 
jól tanuljunk a nehéz körülmények között is. Mi, 
gyerekek munkahelyünkön az otthon tanult kö-
telességteljesítéssel is becsületesen végeztük fela-
datunkat, hiszen édesanyánk is zúgolódás nélkül, 
Isten akaratába való belenyugvással nevelt ben nün-
ket, gondozta anyósát idős korában, soha nem 
panaszkodott, csendes, békés természetével nyu-
gal mat teremtett maga körül. Áradt belőle a szeretet, 
amelyet nemcsak a családtagok éreztek, hanem a 
tágabb környezete is.

Mikor halála után bementünk az önkor mány-
zathoz, hogy a hagyatéki listát felvegyék, meg-
kérdezték, mi maradt utána. Mondtuk, hogy sem 
ingat lan ja, sem ingósága, de még nyugdíja sem volt, 
de maradt utána öt gyermek. Erre a tisztviselőnő 
azt mondta: Én is így szeretnék meghalni. Temetésén 
több száz ember vett tőle búcsút. Egyik résztvevő, 
aki személyesen nem ismerte, azt mondta, hogy aki 
ilyen gyermekeket nevelt, annak a temetésére el 
kellett jönnie.

Géczy Mária, Katalin, Margit, Erzsébet és István
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ÉLETKÉPEK

Allegória, penitencia

Ősi országúton baktatok, a Szent Korona, Kos-
suth, Pető� nyomdokán, ahol Debrecenbe  
köl tözött az 1848-49-es szabadságharcbeli 

Magyar Kormány. Cudar böjti szelekkel küzdök, sza-
badon fúnak át a pusztán, aminek szélén s a semmi 
közepén az ötívű, a hajdani Zádor-ér fölötti kő híd-
hoz érkezek. Rég nem folyik alatta víz. Elapadt, 
messzi kerüli? – ki tudja, pedig valaha jeges árak 
szélső pilléreit játékszerként szakították róla. Ma? – 
jó, ha nagyobb eső megnedvesíti kérges medrét.

A híd közepén kávájára könyökölve bámészko-
dok. Amott magányos tanya, micsoda élet dúl rajta! 
A szikrázó égből héja süvít, piros cserepekről sütké-
rező galambraj rebben, vakít villanó szárnytükrük, 
az udvaron rikácsolás, gágogás, hápogás, kotkodá-
csolás – majd a veszély múltán elül a ribillió. A fakó-
ból éledező gyepen madár sétál, micsoda madár! – kék 
a lába, zöld a szárnya, ej de büszkén jár! Mintha 
egyenesen a „Szól a kakas már, / Majd megvirrad már,” 
kezdetű, magyar zsidó népdalból lépne elő. Amely 
Taubeizik Izsák, a békés egymás mellett élésre tanító, 
nagykállói rabbi gyűjtése. Eredete homályos, a le-
genda szerint a később vármegyei főrabbi két �llé-
rért vette magyar pásztorgyerekektől, más forrás 
saját szerzeményeként említi, míg Móricz Zsigmond 
Erdély trilógiájában Bethlen Gábor fejedelem kedvenc 
dallama. Tulajdonképp lényegtelen, érezze, tudja 
magáénak mindenki, aki szívesen énekli, hallgatja e 
gyönyörűséges Messiás-várót. Mert az! Nézzük!

A kakas, mivel ő köszönti elsőként, a lét kezdetét 
jelző felkelő napnak, a születőben lévő szellemi 
fénynek, a feltámadásnak szimbóluma. A madár, a 
szárny az éghez, az isteni szférához tartozás, az égi 
lélek jelképe, Krisztus kereszthalála által megvál-
tott lélek előképe. A láb az alázatos szolgálat (Jézus 
az utolsó vacsorán megmosta a tizenkét tanítvány 
lábát. Egy bűnös nő Jézus lábát könnyeivel öntözte, 
hajával törölte, elárasztotta csókjaival és megkente 
illatos olajjal. [Lk 7, 38]), a kék a Fiú, a tisztaság, 
igazság és hűség, a zöld az újjászületés, feltámadás 
és a Szentlélek üzenője.

A kukorékolás kizárólag az új hajnalnak örvende-
zés, az arra való ébresztés, eszmélés katarzisa, eset-
leg egyébre emlékeztetés, �gyelmeztetés hordozója 
is? „Jézus csak ennyit mondott (Péternek): Bizony mon-
dom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor 
megtagadsz.” (Mt 26, 34) Tehát Péter apostol árulá-
sának története folytán a kakas Krisztus szenve dé-
sének szintén szimbóluma.

Körbenézek, egyedül vagyok, senki sincs itt, e 
télvégi kietlen, csatakos pusztán, divatjamúlt az ide 
kivonulás. Engem, barnára fagyott-száradt virág-
kórókat, avas nádszálakat s egy csenevész, barkás 
fát cibál a nagyhéti orkán. Törzséből készülhet majd 
jászol, bölcső, kereszt, koporsó, lehet, tűzre vetik. 
Bámulom, a Húsvétra, Jézusra gondolok: nem szüle-
tésével, halálával s abból feltámadásával lett Meg-
vál tó. A keresztutat járva ezért mondjuk: „Imádunk 
Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted 
által megváltottad a világot.”

A hídon – amin, azt tartják, akkor kell átmenni, 
mikor odaérünk –, szél fú, viharos szél. Vajon nem 
egész életünk keresztút huzatos hídon a túlsó partra, 
víz vagy kopár szik fölött, kikerülve, megspórolva a 
könnyű csónakozás révdíját? Persze, az innenső 
hídfőnél szedhetnek vámot, a hídon rabló haramia 
támadhat ránk, de odaát már egyik sem fenyeget, 
csupán számonkérés lesz és megmérettetés a kuko-
rékolások előtti időinkről. Szabadok lévén addig 
magunk döntünk, kivel-mivel tartunk: „Aki nekem 
szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a 
szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.” 
(Jn 12, 26), vagy kesergünk a múlandóságon: „Lát-
tam mindent, ami csak végbemegy a nap alatt, és kide rült: 
minden csak hiábavalóság és szélkergetés.” (Préd 1, 14)

Lopva körbenézek, egyedül didergek, sehol pál-
ma ágat lengető virágvasárnapi sokaság, nem tolong 

„Feszítsd meg”-et kiáltozó tömeg. Az Omega együt-
testől dúdolok sorokat, fals hangom úgyse hallja 
más: „Könnyű volt Neked egy Júdással, / Most próbáld 
meg ennyi jó baráttal.”, „Mindegy, kitől kapod a számlát, 
/ Ha szégyelled, hogy este könnyes a párnád.” Karcosan 
feszes ritmusú, kőkemény szavak ezek a mának em-
beréhez – rockosan nyers, kíméletlen szembesítés.

A csodaszép népdal egyik versszaka így zárul: 
„Ha az Isten Neked rendelt, / Tied leszek már.” Mi tu-
dunk-e/akarunk-e Jézusé lenni, benne/neki hinni, 
Őt követni, vagy csupán mai (Omega énekelte) have-
rok vagyunk s teátrális, farizeus (�lmcímmel élve) 
szupersztár-bálványozók? Számunkra mire intő jel, 
mire ébreszt rá a pitymallati kakasszó? Lesz-e tisz-
taságtól új napnak, új életnek, az életnek, az érde-
mes életnek köszöntője?

Janus Pannonius Búcsú Váradtól c. versében írja: 
„Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk!”. Igen, amíg el 
nem csendesednek a sziromtépő (– mérik a múló 
időt!), most még üvöltő böjti szelek, siessünk!

Dr. Milbik József
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IMASZÁNDÉK

„Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét.” (Gal, 6,2)

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége továbbra is várja azokat az Istennek címzett kéréseket, ame-
lyekért mások is imádkozhatnak. Az ima szándékokat a Szent Anna székesegyház újsá gos polcán elhelyezett zárt 
dobozban is gyűjtjük, és az újság következő számában közzé tesszük.

• December 8-án tragikus körül-
mény által elhunyt Makrai 
Zselyke. Négy hónapot élt.  
Ő már a Menny ben van. Itt 
maradtak a fájdalomtól meg-
gyötört szülők és család tagok. 
Imádkozzunk értük! Kér jünk 
vigasztalódást Mennyei 
Atyánktól a gyászo lóknak.  
Köszönettel egy jó ismerős

• Mónika gyógyulásáért, lelki 
békéjéért.

• Súlyos beteg gyermekem 
gyógyulásáért.

• A Cs. család, a Tamás család és 
a G. család összes tagjáért.

• A tisztítótűzben szenvedőkért.

• Értem és családom megtéré-
séért.

• Papokért, szerzetesekért,  
a pápáért, hazánkért, a ráko-
sokért, haldoklókért, 
Mártáért.

• Egy súlyos beteg gyermekért.

• Hogy a családok a hit igaz 
megélői és a szeretet átadói 
legyenek egymás és 
környezetük számára.

• Édesapám lelki üdvéért, testi-
lelki egészségemért, 
nagyszüleim, nagynéném, 
nagybátyám lelki üdvéért.

• Edit gyógyulásáért. 

• Úgy élni, mintha utolsó napom 
lenne, tisztán megtérve.

• Szeretet gyakorlásáért, tisztu-
lásért, pápáért, papokért, 
Erzsébetért és családjáért. 

• Családomért.

• Danka Erikáért, kisfiáért, élő 
és elhunyt családtagjaiért.

• Erzsébet, Roland, Tamás, Judit 
lelki és testi gyógyulásáért, 
hitben, szeretetben, 
egészségben való életükért, s a 
felszentelt kispapokért.

• Lelki békéért, ego legyőzéséért, 
lelki-testi egészségért, pápáért, 
papságért, békés karácsonyért, 
országunkért és vezetőiért, 
családunkért, tisztítótűzben 
szenvedőkért, megtérésekért, 
kegyelemért.

Szerk.

Hirdessük az Igét énekszóval!

Ez a történet még a karácsonyi ünnepkörhöz 
kap csolódik. Debrecen kertségi részén csendes 
kis utcában lakunk. 7 éve költöztünk ide, az 

utca belieket már ismerjük, ők is tudják rólunk, hogy 
vallásunkat gyakorló római katolikusok vagyunk. 
Adventben munka közben gyakran énekeltem beteg 
testvéremnek adventi és karácsonyi énekeket, hogy 
tudja, mire készülünk. Ez adta az ötletet, hogy az 
utcában egyedül élő vagy beteg, idős embereknek is 
szerezhetnénk egy kis örömet néhány karácsonyi 
dal eléneklésével. Két kántor testvérem támogatta  
a kezdeményezést, így karácsony másnapján ne-
gyedik testvérünkre hagytuk a betegünket, és 
hármas ban elindultunk sorra látogatni előbb a 
szom szé dokat, aztán a betegeket. Kissé tartottunk 
a fogadtatástól, de végül is minden helyen örültek 
nekünk. 5 karácsonyi éneket válogattunk ki, úgy, 
hogy mind az örömről szóljon. Bevezetőben el-
mondtuk, hogy minden gyermek születése nagy 
öröm a családban, mi most a kis Jézus születésének 
örvendezünk, és ezt az örömet szeretnénk meg-

osztani. Volt, ahol gyertyát gyújtottak, velünk pró-
báltak énekelni, egy kisbaba tátott szájjal hallgatott 
bennünket, mert még nem látott éneklő embert.  
A végén megköszöntük a �gyelmet, és egy újévi jó-
kívánsággal búcsúztunk. Nem fogadtunk el semmit. 
Meg is mondtuk, hogy nem kapni, hanem adni 
jöttünk. Sokan könnyeztek. Egy szegény rákos beteg 
mosolyogva fogadott bennünket. Elmondtuk neki, 
hogy minden vasárnap a mise előtt imádkozunk a 
betegekért a homokkerti kápolnában, és felaján lot-
tuk segítségünket szükség idejére. Nagy megtisz-
teltetésnek vette, hogy felkerestük. Egy moz gás-
korlátozott idős, egyedül élő özvegyasszony azt 
mondta, hogy ilyen szép karácsonya még nem volt. 
Azzal a jóleső tudattal tértünk haza, hogy legalább 
néhány percre sikerült örömet szereznünk nehéz 
sorsú embertársainknak. Egyúttal tudatosítottuk 
bennük karácsony ünnepének lényegét. Hisszük, 
hogy amit elkezdtünk, a jó Isten majd beteljesíti.

Géczy Mária (74 éves)

94_2014_marc.indd   15 2/25/14   10:22 AM



16 Debreceni Katolikus Figyelő • 94. szám

Debrecen katolikus templomainak és fíliáinak miserendje

Jelmagyarázat:

 debreceni plébániatemplom,  
vagy székesegyház

 debreceni plébániához,  
vagy székesegyházhoz tartozó fília

A „gk” rövidítés: latin rítusú templomban 
celebrált görög rítusú  
szentmise

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

„utr”: utrenye (reggeli dicséret)

„vecs”: vecsernye (esti dicséret)

Templom 
rítusa Templom Vasárnap Hétköznap Egyéb

Latin

Szent Anna Székesegyház
Debrecen, Szent Anna u. 15.

7, 8.30, 10, 11.30, 18
Adventben 6, 8, 18

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

Minden hónap 1. szerdáján 
szentségimádás a 8-as mise 

után 17.30-ig

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

7.30 gk, 9.30, 11,
16 angol nyelvű, 18;

Adventben 6.30, 18
Máskor 7, 18, hétfőn 19 egyetemisták szent-

miséje (csak szorgalmi időszakban)

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 18

Megtestesülés temploma
Debrecen, Borbíró tér

9 gk, 11 18

Görög

Szent Péter és Pál templom
Debrecen, Vak Bottyán u. 26.

8.30 utr. 9.30, 11.30 rk, 
18 vecs.

hétfő-péntek 7.30,
téli idősz. 17, nyári idősz. 18

szombaton 17, utána vecs.

Istenszülő Oltalma
templom

Debrecen, Attila tér

6.45, 7.30 utr.
8.30, 10, 12,
téli idősz.:

16.45 vecs., 17.30
nyári idősz.:

17.15 vecs., 18

6.45, 7.15, 8,
téli idősz.:

(szombaton 16.30 vecs.) 17.30
nyári idősz.:

(szombaton 17 vecs.) 18

Nagyböjt szerdáin és pén-
tekein előszentelt áldozatú 
liturgia az esti mise helyett

Latin

Szent Család templom
Debrecen-Józsa, Felsőjózsa,

Rózsavölgyi út 31.
9, 10.30 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.

7.30 —

Szent Lőrinc templom
Ebes, Ady Endre u. 6.

11.30 —

Jézus Szíve templom
Mikepércs, Mester u. 2.

9 —

Keresztelő Szt. János templom
Hajdúsámson, Béke u. 1.

11.45 —

Vegyes Ökumenikus templom
Bocskaikert

10 —

HIRDETÉSEK
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