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A boldogabb családokért - 1. 
1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki kar körlevelet bocsátott ki „A boldogabb 

családokért” címen. Ez az írás most ismét aktuális lett, egyrészt, mert megkezdődött a 
családok éve, másrészt, mert a körlevélben felvázolt problémák azóta sem oldódtak 
meg, sőt, még inkább elmélyültek. Sokan azt mondják, hogy a család intézménye 
nincs válságban, mindössze átformálódik. Mi mindenesetre úgy látjuk, hogy az 
emberek többsége boldog, békés családi életre vágyik. Talán hozzájárulhatunk ehhez 
azzal is, ha a körlevél fontosabb mondandóiból szemezgetünk idén.  

Bevezetőül nézzük meg, hogyan határozza meg a körlevél, hogy mi is az a 
család: „A család szó ma a köztudatban azt az általában egy fedél alatt élő 
kisközösséget jelöli, amelynek tagjait egyrészt házassági kötelék, másrészt pedig 
gyermek-szülő kapcsolat fűz egymáshoz. A történelem korábbi századaiban azonban 
Európában a család fogalma nem egészen ezt jelentette. A szó egyaránt utalhatott az 
együtt élők közösségére, de a rokoni kötelékkel összetartozók csoportjára is. A csak 
együtt élő - s inkább a háztartás szóval jelölt - közösségnek nem minden tagja állt 
egymással rokoni kapcsolatban; ugyanakkor a vérségi rokonok - akik viszont, nem 
feltétlenül laktak egy fedél alatt - szintén családként azonosították magukat." 

 

Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, és nem volt 
plébániánkhoz tartozó temetés sem.  

Közösségünk farsangi bálja idén február 12-én lesz a Kazinczy Iskolában. Aki 
csak teheti, segédkezzen a szervezésben, főleg tombolatárgyak és támogatók 
szerzésében. A fiatalok nyitótánca és a szokásos vidám műsorok mellett 
természetesen most is sor kerül a gyermekek (és vállalkozó kedvű felnőttek) 
jelemezes bemutatójára. Jegyárak: felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak (8. osztály felett) 
és nyugdíjasoknak 500 Ft, a Család évre való tekintettel Családi belépőjegyet is 
kínálunk 1500 Ft-ért. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket is! 

 

II. János Pál boldoggá avatása  
Május 1-jén boldoggá avatják II. János Pál pápát! Az ünnepélyes ceremóniára 

Rómában, húsvét 2. vasárnapján kerül majd sor, mely az Isteni irgalmasság 
vasárnapja. Azért éppen ekkor, mert ezt az ünnepet maga II. János Pál vezette be és 
tartalmát gyakran hangsúlyozta. 

Lassan 6 éve, hogy II. János Pál hazatért az örök hazába, lassan 6 éve, hogy a 
Szent Péter téren felhangzott a tömeg kívánsága: „Santo Subbito!” vagyis „Azonnal 
Szent!” Ezzel a jelenlévő hívek kifejezték bizonyosságukat, hogy a szentatya eljutott 
az örök üdvösségre. Efelől aligha volt kétsége az Egyház elöljáróinak, ám az 
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Egyházjognak megvannak a maga szigorú szabályai a szenté avatásra vonatkozóan, 
mely helyén is való, hiszen ezzel az Egyház végérvényesen és teljes bizonyossággal 
kijelenti az adott személyről, hogy üdvözült. 

A szenté avatáshoz pedig szükséges, hogy az egyház előzőleg boldoggá avassa. 
Maga az eljárás alapszabály szerint a halál után 5 évvel kezdődhet. Alaposan 
megvizsgálják, hogy az adott személy valóban szent életet élt-e. Amennyiben ez 
pozitív, tiszteletre méltónak nevezik a jelöltet. Ám a boldoggá avatáshoz még egy, az 
elhunyt személynek tulajdonított és igazolt csodára is szükség van, amennyiben nem 
vértanúhalált halt. 

II. János Pál boldoggá avatási eljárását 2005. április 2-ai halála után mindössze 
2 hónappal már el is indította utóda, XVI. Benedek. Az alapvető vizsgálat 2005 
júniusa és 2007 áprilisa közt lezajlott, majd ennek érvényességét 2007. május 4-én 
dekrétummal ismerte el a Szentté-avatási Kongregáció. Ezt követően sor kerülhetett 
előző Szentatyánk személyes közbenjárásához köthető csoda kivizsgálására. Marie 
Simon Pierre nővér azt állította, hogy az elhunyt pápa közbenjárására gyógyult ki a 
Parkinson-kórból. A nővérnél 2001-ben állapították meg a Parkinson-kórt, majd ezt 
követően gyorsan romlott az állapota, fel volt rá készülve, hogy élete hátralévő részét 
tolószékben tölti. A csodás gyógyulás II. János Pál halála után 2 hónappal szinte 
egyik napról a másikra történt. A nővér először így nyilatkozott a sajtónak: "Annyit 
tudok mondani, hogy beteg voltam és meggyógyultam. Hogy csoda volt-e, azt az Egyház fogja 
kimondani." Az Egyház pedig alaposan kivizsgálta. A Szentté-avatási Kongregáció 
orvosi tanácsa a gyógyulás tudományos szempontból való megmagyarázhatatlansága 
mellett foglaltak állást. Majd teológiai szempontból is megvizsgálták és egyhangúan 
elismerték: "a János Pálhoz forduló könyörgés, … az Isten Szolgájának közbenjárásáért 
mondott imádság hatékony volt a bámulatos gyógyulás érdekében." 

Egyházunk így hamarosan gazdagabb lesz egy boldog pápával, és ez minket is 
boldoggá kell, hogy tegyen. Hogy miért? Egyházunk újra példát állít elénk és 
kimondja egy emberről, hogy biztosan eljutott a boldog örök életre, s ez a személy 
nem több száz évvel ezelőtt élt, hanem a mi korunkban! Íme a bizonyíték, hogy 
ebben a történelmi korban is el lehet jutni az örök üdvösségre, hogy érdemes 
küzdenünk, mert ma is és nekünk is van esélyünk, hogy beteljesítsük életünk fő 
célját!           Szél Barnabás 

A Bizalom Zarándokútján  
A Taizéi Közösség életében minden év végén fontos esemény történik, a 

Bizalom Zarándokútja egy újabb állomásához érkezik, egy újabb európai városba, 
ahol a világ minden tájáról összesereglett fiatalok tölthetnek el egy felejthetetlen 
hetet. Ebben az évben a hollandiai Rotterdam és a környékbeli városok nyitották 
meg kapuikat közel 30.000 fiatal számára.  A zarándoklat fő célja mindig a találkozás, 
az Istennel, egymással és önmagunkkal. Naponta három közös imán vettünk részt, 
ezek az alkalmak voltak azok, amelyek egybefogták a találkozót. Felfedezhettük a 
csöndben, hogy mit is akar tőlünk Isten... 

De mégis az egymással való találkozás is igen fontos volt. Jó volt látni, hogy 
bármilyen nemzeti- etnikai ellentéten felülemelkedve is imádkozhatunk közösen, 
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beszélgethetünk egymással és szórakozhatunk együtt! Ilyen élményekben gazdagodva 
kezdtem az újévet, új barátaimmal, lelkiekben megerősödve. „Mert mindig a 
bizalomé az utolsó szó”              Németh Isti 

Telnek az évek... - Mi újság a Pallag családban? 
A bemutatásuk óta eltelt hat évben nagyon sok változás történt a családban, 

elsősorban a gyerekek életében. István, az édesapa jelenleg is a Péchy Mihály 
Építőipari szakközépiskola fizikatanára és rendszergazdája, Németh Pista kollégája. 
Ági eredeti végzettsége programozó matematikus. Bár munkahelyet nem 
változtatott, a közigazgatás gyakori átszervezése miatt munkahelyén a cégtábla 
kétszer is cserélődött. Jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságának térinformatikusa, de ellátja a helyi szintű 
rendszergazda teendőket is. 

A négy gyerek közül ez évtől kezdődően 
mindhárom fiú Budapesten él. Dani a Budapesti 
Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. Utazási 
irodát vezet, főleg diákokat megmozgató 
programokat szervez – most éppen a sí táborok 
ideje van. Peti, bár felsőfokú pénzügyi 
szakügyintéző képesítést szerzett a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi 
Karán, inkább a filmezést választotta. Debrecenben a Pixelfilmnél dolgozott 
mostanáig. Január elején ő is a fővárosba költözött, ahol bátyjával, Danival közösen 
saját céget alapítottak. A legfiatalabb fiúval, Marcival rendszeresen találkozhattunk a 
vasárnapi miséken, amíg Debrecenben élt. Ő most másodéves a Színház és 
Filmművészeti Egyetemen színházrendező szakon. Hat éve írtuk róla, hogy az Ady 
Gimnázium dráma tagozatára szeretne bekerülni. Azóta az Adyhoz nagyon sok szép 
emlék fűzi. Középiskolás évei alatt kétszer választották az év drámásává. Sári, aki 
negyedikes a Svetitsben, éppúgy késői kislány, mint édesanyja volt három fiú után. 
Rajongva szereti bátyjait. Ez nem is csoda, hiszen a fiúk pici korától részt vettek 
gondozásában. A nagymamák elvesztése miatt ők vállalták a „gyermekfelügyeletet” a 
szülők elfoglaltsága esetén., sőt saját maguk kezdeményezték, hogy nyaranta a szülők 
pár napos „kimenőt” kapjanak és kettesben elutazhassanak valahová. Sári ovis korú 
volt még, amikor egy ilyen alkalommal belázasodott és Dani úgy döntött, hogy elviszi 
a doktor nénihez. A rendelésen éppen helyettesítés volt. Dani utólag büszkén 
mesélte, hogy dicséretet kapott: „...ilyen fiatal apuka és milyen talpraesett!” 

A család 1995 óta él plébániánk területén, előtte a Jézus Szíve plébániához 
tartoztak, Nyizsnyánszky atya hívei voltak, akit Ági és Pista is nagy szeretettel őriz 
emlékezetében.  Akkor még Ági édesanyja mellett ültek sorban a fiúk a vasárnapi 
miséken. Esküvőjüktől Sára kereszteléséig minden szentséget ott kaptak meg. Ági 
örömmel emlékszik vissza ottani közösségi életükre, az ifjúsági dalokra, a tardosi 
táborokra a svetitsesekkel, András atya vezetésével.  Plébániánk közösségi életében 
inkább a „lányok” aktívak. Ági a képviselőtestületünk jegyzője, a karitász csoport 
munkájában szokott segíteni. Sári a hittanos táborok és egyéb közösségi 
programjaink lelkes résztvevője. A kirándulás, túrázás kedvenc időtöltése a 
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családnak, bár az utóbbi időben ritkán van olyan alkalom, ahol teljes létszámmal 
együtt lehetnek. Jeles családi alkalmakkor telik meg újra a családi fészek, ilyenkor a 
fiúk már párosával érkeznek és amelyeknek Pista édesapjáék is elengedhetetlen 
résztvevői.  

Az édesanya gondolataival zárjuk a bemutatást: „Zajlik az élet, mindig történik 
valami, ami okot adhat a féltő aggodalomra, de tudom, hogy a legtöbb, amit tehetek, 
hogy őket, akikért nagyon hálás vagyok az Úrnak, Neki ajánlom, mindennap….” 
 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
Jan.23. (Évk. 3. vas.): Hajdú család    Jan.30. (Évk. 4. vas.): Ifjúság 
Febr.6. (Évk. 5. vas.): Ministránsok    Febr.13. (Évk. 6. vas.): Betánia 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Ágnes 
A 303 - 305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római 

Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája 
keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a 
próbatételét, mások viszont megkapták az erősség ajándékát, hogy vérükkel tegyenek 
tanúságot hitük mellett.  

Római Ágnes fiatalon áldozta életét keresztény hitéért. Nem világos, hogy 
lefejezték-e vagy megégették. Római helyi tradíció őrizte meg a szent szűz, Ágnes 
vértanúságának hagyományát. E tradíciót a 4. század vége felé rögzítették írásban. 

Ágnes a hitnek és a tiszteletnek köszönhetően nagy szentté lett. Nevét 
fölvették a mise római kánonjába. Egyházatyák és szónokok fáradhatatlanul 
hirdették e vértanú szűz dicséretét. Ünnepét kezdettől fogva január 21-én ülték, mert 
ezen a napon temették el.            Petrik János 

Szép gondolat  
 Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a 
környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a 
látomásszerűt.           Márai Sándor 

Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés  

A múltkori feladványunk (Nyél nélkül egy vasdarab, mégis vízen úszik, amikor az Úr 
szolgája Istenében bízik.) megoldása: Elizeus vízen úszó fejszéje.  

             itt született Jézus 

             … és bor színében adta önmagát 
             Evangélium 

             ... testi és lelki cselekedetei 
             az első ember 

             örök kárhozat 
             150 van belőle a Bibliában 

             hitvallás 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
A kis Zsuzsika kipróbálja új esernyőjét. Hirtelen éleset villámlik. 

-  Anyu, anyu, a Jóisten is látta az esernyőmet!  - Le is fényképezte!  


