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E havi zsinati tanításunk a Szent Liturgiáról szóló (Sacrosanctum concilium kezdetű).
Megkezdtük a nagyböjti időt Hamvazószerdával, ezért érdemes áttekinteni ezt a
dokumentumot. A Szent Liturgia az Egyház igen fontos gyakorlata. A kegyelmi életbe
kapcsol be, és azt közvetíti számunkra. A liturgia által megvalósul a megváltás műve. Az
Egyházat a világban élő jelként mutatja be. Minden szertartást egyenlő tiszteletben kell
részesíteni és megbecsülni.
Az ELSŐ fejezet a liturgia ápolására buzdít. Minden szertartás forrása Jézus
húsvéti misztériuma, mely Isten tökéletes dicsőítésének műve. Az Egyház a liturgiában
folytatja az üdvözítés művét, és Krisztus tevékeny jelenléte valósul benne, az Ő papi
hivatalának gyakorlása által. A földi liturgia a mennyei liturgia előíze, mely az üdvösség
örömhírét hirdeti a nem-hívőknek. A liturgia csúcspont, mely felé az Egyház
tevékenysége irányul, és forrás, melyből fakad minden ereje. Az Egyház hívő tagjai a
húsvéti szentségekkel töltekeznek benne. - A tevékeny részvételt tanulni kell, és a
liturgiára nevelni kell az embereket. Ezért a liturgia tanárainak kiemelt szerepük van.
Elősegítik a liturgikus szellemű lelki élet kialakítását. Ezért szükséges a folyamatos
továbbképzés és az összes hívek liturgikus nevelése. Egyre fontosabbak a rádióstelevíziós közvetítések. - A liturgia megújítása, a közösségi, és tanító-lelkipásztori jellege
miatt a liturgikus irányítás a hierarchia kizárólagos joga. Magába foglalja az új formák
harmonizálását a hagyományokkal, a Szentírás részletes "beemelését", és a liturgikus
könyvek kiadását. A liturgiát az egész közösség végzi, a szolgálatok megosztott
feladatokat jelentenek. Legfőbb alkotóeleme az imádás, a tanítás, az igehirdetés, az
egészséges pluralizmus szellemében. Helyei az egyházmegyék és a plébániák.
A MÁSODIK fejezet az Eucharisztia liturgikus ünneplését részletezi.
Szükségesnek tartja a szentmise rendjének megújítását, a Szentírás addiginál sokkal
szélesebb körű alkalmazását a liturgiában, a homília biblikus és liturgikus szemléletét.
Megállapítja a latin és az anyanyelv liturgikus kapcsolatát, hangsúlyozza a szentáldozás
fontosságát. - A szent liturgia megújításának egyik célja a könnyebb megértés és a
tudatosabb ünneplés. A liturgia irányítása a helyi egyházakban a liturgikus bizottságok
teendője, mely alkalmazza a Zsinat alapelveit. Egységet kell teremtenie a hagyományok
és új formák között. A korábbi évszázadokkal szemben sokkal nagyobb helyet kell
biztosítani a Szentírásnak a liturgia végzés minden fajtájában. Jelentős szemlélet változás,
hogy a liturgia a közösség, annak egésze cselekménye. Feltételezi a szolgálatokat és a
megosztott feladatokat. A liturgia végzés folyamán megvalósul az imádás, a tanítás, és az
igehirdetés.
A HARMADIK fejezet a másik 6 szentségről és a szentelményekről szól.
Megfogalmazza a szentelmények helyét a liturgikus gyakorlatban. Szükségesnek ítéli meg
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a liturgikus újításokat a szentelmények, a szentségek, a szentmise területén. Nagy
hangsúlyt helyez a felnőttkeresztségre, katekumenátusra, a beavató szentségekre és a
gyermekkeresztség megújítására.
A NEGYEDIK fejezet a szent zsolozsma gyakorlatára buzdít, megfogalmazza a
jelentőségét, szerkezetét, időpontjait. Kitér a kórusimára, a szerzetes közösségekben
végzendő imára kötelezettek státuszára, a nép bevonására, valamint a latin nyelvű
zsolozsma imádkozásának lehetőségére.
Az ÖTÖDIK fejezet a liturgikus év fontos voltát hangsúlyozza. Ez az időfolyam
megfelelő keretet biztosít Krisztus misztériumának, a Szent Szűznek, a szenteknek
ünneplésére. Kiemeli a dokumentum a liturgikus év megújítását, az Úr ünnepeinek és a
Szent Negyven Napnak különleges ünneplését. Új módon fogalmazza meg a bűnbánat
gyakorlatait és a szentek ünneplésének helyét.
A HATODIK fejezet megfogalmazza a szent zene jelentőségét, megfelelő helyét,
mondanivalóját és feladatát a liturgiában. A szent ének fejlődése és szépsége érdekében
nagy hangsúlyt fektet a zenei oktatásra és a gregorián megújult, felfrissült szerepére. A
gregorián mellett megfelelő helyet és rangot kíván adni a népéneknek. Ez nagyon
érthető, mert a dokumentum szem előtt tartja azt a sokszínű, sok országban élő népet,
mely az Egyházat alkotja a maga változatos kultúrájával, hagyományaival.
A HETEDIK fejezet kellő hangsúllyal emeli ki a szakrális művészet értékeit,
szépségét, számos stílusát. Megkívánja a kellő tiszteletet, imádságos áhítatot a szent
személyek ábrázolása során, felhívja a figyelmet a műalkotások körültekintő és gondos
beszerzésére, megőrzésére és a művészek felelősségére. Megerősíti, hogy a klérusnak
tájékozottnak kell lennie ezen a területen is.
A FÜGGELÉK elrendezi a naptár reformot, és kezdeményezi, támogatja egyfajta
"öröknaptár" létrehozását, kialakítását. Ezeket a tanításokat ismerve még inkább
ragaszkodjunk a Szent Liturgia gyakorlatához, és szenteljük meg életünk mindennapjait
általa!
Pető István atya

templomunkban
A elmúlt hónapban egy gyermek, Eszter részesült a keresztség szentségében
templomunkban, és volt egy hozzánk tartozó temetés is, Papp János testvérünket
temettük.
Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt. Igyekezzünk ebben az időszakban a
testi böjtölés mellett (péntekenkénti hústilalom) a lelki dolgokra is nagyobb hangsúlyt
fektetni: csendesedjünk el, kapcsoljuk ki a tévét – rádiót, vegyünk részt a pénteki
keresztutakon, legyen ez a néhány hét igazi készület a Feltámadás ünneplésére!

Idén is nagy sikerrel rendeztük meg közösségünk farsangi bálját. Az immár
hagyományos alkalmat egyre többen érzik magukénak, jó látni a vissza-visszatérő
arcokat. Az estét templomunk ifjúságának nyitótánca nyitotta meg, akik idén palotást
táncoltak. Nagyon szépek és ügyesek voltak, és külön öröm, hogy a táncosok kezdenek
igazi kis közösséggé összekovácsolódni. A gyermekek jelmezes felvonulása sem
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maradhatott el, majd egy lufi-hajtogató bohóc teljesítette kicsik és nagyok kívánságait. És
természetesen nem lenne bál a bál tánc nélkül, sokan lelkesen és kitartóan lesték el a
táncházban a skót polka lépéseit, a szünetben pedig a közösség fiataljainak versenytáncbemutatóját élvezhettük. Köszönjük a szervezőknek és a támogatóknak, hogy lehetővé
tették számunkra ezt az estét!
A most sorra kerülő család bár nem csak a mi plébániánkhoz tartozik, több szálon
is kapcsolódik a közösségünkhöz és szívesen járnak a Szent Család templomba. A szülők
mindketten ungvári születésűek, 1990-ben jöttek Debrecenbe, az egyetemi
tanulmányaikat kezdték itt: Ernő fizikusnak tanult az akkor még Kossuth egyetemen,
ezzel párhuzamosan külkereskedelmi főiskolát is végzett, és végül a végzettségét
használja, egy külkereskedelmi cégnél külkereskedő már 16 éve. Felesége, Marianna
pedig az orvosira járt, ő praxis nélküli háziorvosként tevékenykedik. Mindketten
katolikus családban nőttek fel, gyermekkorukban még megélték, hogy nem gyakorolhatta
a család szabadon a vallást, ezek után nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy itt
Debrecenben már nem volt ebből gond. A város összes templomában otthon érzik
magukat, leginkább a Szent László templomhoz kötődnek (ahhoz laktak közel
régebben), ott tagjai egy családos közösségnek, amely a nemzetközi E.N.D. (Équipe
Notre Dame - Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére Házas-közösségek) mozgalom
része.
Három fiuk van, a legnagyobb, Vilmos 13
éves, Vencel 11, a legkisebb, Lukács pedig 4.
A nagyobbak mindketten a Lilla téri általános
iskolába járnak, és Báránkó András hittanosai –
ezáltal kapcsolódnak a mi közösségünkhöz.
Amikor eljött az ideje, nem is volt kérdés, hogy
itt legyenek elsőáldozók. A karácsonyi
műsoroknak is rendszeres szereplői (tavaly
József és az egyik király szerepében láthattuk
őket). Mindketten sportolnak, Vilmos már 5.
éve kosárlabdázik (ebben édesapja hagyományát
követi, aki 10 évig NB2-es játékos volt a
DEAC-nál), az öccse pedig hokizik. Emellett
még a zenélésre is jut idejük, mindketten gitároznak, és Vilmos még táncra is jár. Az
öccsük még ovis, de minden bizonnyal ő is követi majd a bátyjai példáját. A szülőknek
nem kis feladat megszervezni a napok beosztását, hogy ki mikor kit hova visz, főleg,
amikor versenyekre is sor kerül. Nagy segítség Marianna édesanyja, aki velük él, és
mindig főtt étellel várja a családot, de tudnak számítani az Ernő szüleire is, akik szintén
Debrecenben élnek. Ernő és Marianna számára nagyon fontos, hogy azt a vallásos
hátteret, amit magukkal hoztak, a gyerekeiknek is átadják, úgy igyekeznek nevelni őket,
hogy a hit legyen az első az életükben. Lefekvés előtt mindig közösen imádkozik a
család, ekkor saját szavaikkal is elmondják, miért adnak hálát aznap a Jóistennek. Eleinte
a fiúk nehezebben nyíltak meg, de ma már természetes számukra ez az imaforma, és
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ezzel a hálás lelkülettel tekintik még a rossz eseményeket is. Most a nagyböjti időszakban
különösen előtérbe kerül a hitélet, hétköznap is igyekeznek részt venni szentmisén.
Áldott készületet kívánunk nekik és minden kedves olvasónknak!
Febr. 26. (Nagyböjt 1. vasárnapja): Ifjúság
Márc. 4. (Nagyböjt 2. vasárnapja): Pallag család
Márc. 11. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Vilicsku család

Szent
Oszkár 801-ben született a frank birodalom északi tartományában, Picardiában.
Mivel korán árvaságra jutott, a corbie-i bencések nevelték. Nagy Károly császár halála
(814) hatására határozta el, hogy szerzetes lesz. Ezután a kolostori iskolában kezdett
tanítani, majd a korvey-i kolostor tanára és prédikátora lett. Itt érte különleges hivatása,
amely az északi misszióra rendelte. Dániába ment téríteni Autberttel. 826-ban érkeztek
ide, de 827-ben elűzték őket onnan. 829-ben a svéd király hívta országába, ahová
Witmárral indult el. 830 tavaszán érkeztek Birkába, ahol az ország első keresztény
temploma épült. Másfél év múlva Hamburgban alakított ki Lajos császár kérésére
missziós központot. Őt nevezték ki missziós püspöknek, és 832-ben szentelték fel. IV.
Gergely pápától érseki címet kapott, és az egész északi terület misszionálását rábízta.
Tizenhárom évig dolgozott, közben sok kudarcban és csalódásban volt része. 845-ben
hatalmas megpróbáltatás érte, amikor egész addigi munkáját megsemmisítették: a
normannok lerombolták Hamburgot, a dánok föllázadtak a kereszténység ellen, a svédek
pedig elűzték Gautbertet, akit Oszkár nevezett ki. Oszkárnak is futnia kellett, s Brémába
menekült. 858-ban brémai püspök lett, majd újrakezdte Dánia és Svédország térítését.
852-ben Sigtunába ment, ahol Olaf svéd király, népével együtt megkeresztelkedett.
Oszkár egyik tanítványára, Rimbertre bízta a svéd misszió folytatását. Amikor 864.
február 3-án Oszkár Brémában meghalt, Rimbert vette át a püspökségét.
Liszkócziné Petrik Anita
Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint
előtte.
(Teréz anya)

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: Ábrahám
Mostani feladványunk egy bibliai névrejtvény: „viszlát L - visszafele vizenyős terület”.

- felnőttnek sem árt
A katona őrt áll az erőd tetején. Egyszer csak lekiabál:
- Parancsnok, jönnek az indiánok!
- Barátok vagy ellenségek?
- Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek!

