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E havi tanításunk a Zsinat dogmatikus konstitúciója az Egyházról (Lumen Gentium
- A népek világossága - kezdetű).
Az ELSŐ fejezet az Egyház misztériumát helyezi nagyító alá. Az egész
dokumentum és ez a fejezet úgy is tekinthető, mint az Egyház önazonosságának számba
vétele. Felméri, hogy milyen közösség az egyház, hogyan keresheti és találhatja meg
helyét a mai változó világban. Szilárd alapja a Szentháromság, aki megnyilatkozik a
Szentírásban, hordoz látható és láthatatlan vonásokat.
A MÁSODIK fejezet az Isten népéről szól. Az újszövetségi nép az egyetemes
papságban látja el feladatát. Ehhez megkapja a hitérzék és a karizmák ajándékát. Az
újszövetségi nép katolikus, az egész világra kiterjed. Meghirdeti az örömhírt a nemkatolikusoknak és a nem-keresztényeknek egyaránt. Ez missziós jellege és küldetése.
A HARMADIK fejezet az Egyház hierarchikus alkotmányáról és a
püspökségekről szól. Ezek alapja a 12 apostol közössége, amelynek utóda a püspökök
kollégiuma. A püspöki szolgálaton belül megtalálható a tanítás, a megszentelés, a
kormányzás feladata, valamint a papokkal és diakónusokkal való kollegiális kapcsolat
fenntartása és továbbfejlesztése.
A NEGYEDIK fejezet a világi hívők feladatait részletezi. Ők az Egyházban
sajátos küldetésben részesülnek, mert méltóságot hordoznak, apostoli tevékenységet
végeznek és részük van az egyetemes papságban. Ezért fontos és lényeges tanúságtételük
az élet számos területén, találkozva az egész világ számos életterén sokféle
felebarátjukkal, hívőkkel és nem-hívőkkel egyaránt.
Az ÖTÖDIK fejezet az életszentségre szóló egyetemes meghívásról szól. Az
előző fejezetben felsorolt személyek számára szól az életszentség meghívása. A Szentírás
kellő megalapozást és bemutatást nyújt ehhez, megfogalmazza lényegét, melyet
leginkább a boldogok és szentek életében tapasztalhatunk meg.
A HATODIK fejezet a szerzetesek egyházban betöltött szerepét elemzi. Kifejti az
evangéliumi tanácsok értékeit, az egyháztörténetben betöltött feladatait. Összekapcsolja
a szerzetesi állapottal, szolgálattal, élethivatással. Megfogalmazza ez a fejezet a
szerzetesek püspökökkel és papokkal való kapcsolatát és a szerzetesi önátadás
korunkban is nélkülözhetetlen kiváló értékeit. Buzdítja őket szolgálatuk betöltésére.
A HETEDIK fejezet a zarándok egyház és a mennyei egyház kapcsolatáról szól.
Az általános értelemben vett keresztény élethivatásnak eszkatologikus jellege van, mert
az örök cél felé törekszik. Az Egyház egész közösségének része az úton lévők és a célba
jutottak összessége, akik a teljes misztikus test közösségében összetartoznak. Így valósul
meg a szentek egyessége.
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A NYOLCADIK fejezet a Boldogságos Szűz Máriáról szól, Krisztus és az Egyház
misztériumában. Kifejti Mária, Krisztus és az Egyház kapcsolatát. Részletezi Mária
személyét az Ószövetségben, szerepét Jézus nyilvános életében és a mennybemenetel
után. Ösztönöz mindnyájunkat Mária iránti szeretetre, mert Ő közreműködött a
megváltás művében, az Egyház előképe, és erényeit követnünk kell. Tisztelete
kiemelkedő az Egyház életében, mert Ő a reménység jele és a mi szószólónk.
Pető István atya

templomunkban

A elmúlt hónapban keresztelés nem volt templomunkban, volt viszont egy
temetés, Kiss Miklós testvérünket temettük.
Március utolsó vasárnapján az ifjúsági misén a Szent Anna templom énekes
csapata (vezetőjük Schaffné Panni) szolgál az itteni zenészekkel együtt.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Incze Dénes, nyugalmazott Tusnádfürdői
plébános vezeti. A virágvasárnap előtti csütörtökön (március 29.) este lesz az első beszéd
és a virágvasárnapi szentmisével zárul a lelkigyakorlat. A lelkigyakorlat a hitben való
továbbképzés és megerősítés. Apostolkodjunk, hogy egyházközségünk családjai éljenek
ezzel a lehetőséggel.
Április 1-én, virágvasárnap szokás szerint a régi kápolna előtt kezdődik a
szentmise barkaszenteléssel, onnan vonulunk át ünnepélyesen, Jézus jeruzsálemi
bevonulására emlékezve. Idén Márk evangélista leírása szerint hallgatjuk végig Jézus
szenvedéstörténetét.
Nagycsütörtökön este 6 órától az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük az esti
szentmisében, majd együtt virrasztunk Jézussal. Nagypénteken nincsen szentmise, fél
6-kor keresztúttal kezdődik a szertartás, majd a passióban meghallgatjuk Jézus
szenvedéstörténetét Szent János evangélista szerint, kereszthódolaton veszünk részt.
A nagyszombati Húsvéti Vigília szertartás este 8-kor kezdődik a templom előtt,
tűzszenteléssel. Húsvéthétfőn este 6 órakor lesz szentmise.

A Szentat
„Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid 10,24) – Ez a
szentírási szakasz képezi XVI. Benedek pápa ez évi nagyböjti üzenetének gerincét.
Manapság, amikor Európában és szerte a világon egyre inkább kiéleződnek az ellentétek,
amikor a józanész és a szakértelem helyett mindenkit inkább az foglalkoztat, hogy ki
hová tartozik, valóban hangsúlyoznunk kell ezt a bibliai buzdítást. A Szentatya
üzenetében rávilágít arra, hogy az egymásra figyelésnek segítő, jobbító szándékúnak kell
lennie, úgy kell figyelnünk egymásra, mint a testvérünkre. A testvéreinket – normális
esetben – szeretjük, oltalmazzuk, akár le is mondunk a magunk öröméről az ő javukra.
Meg kell értenünk, hogy minden ember - testvérünk, azok is, akik nem hittestvéreink, és
azok is, akik valami rosszat tettek nekünk, vagy nem szeretnek minket.
Ha valóban testvérként tudunk tekinteni minden emberre (a goromba főnökre, a
szigorú tanárra és a kötözködő szomszédra is), ha megértjük, hogy a Jóisten ugyanúgy
szereti őket is, mint minket, akkor nem fogunk senkire neheztelni többé, és nem azért
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fogjuk szeretetre és jótettekre buzdítani embertársainkat, hogy aztán velünk szemben
jobban viselkedjenek, hanem, hogy Istennek tetsző életükkel elnyerjék az örök életet.
A Szentatya beszél az ellanyhulás, elkényelmesedés kísértéséről is. Nagyon is jelen
van ez mindennapi életünkben. Könnyű azt gondolni, hogy a problémákat majd
megoldják a papok vagy az egyház vezetői, a rászorulóknak meg segítenek a
segélyszervezetek. Sajnos ez így nem működik. Mindnyájunknak ki kell vennünk a
részüket mind az apostolkodásból, mind a segítségnyújtásból, mert az aratnivaló sok, a
munkás pedig kevés. Istennek minden egyes hozzá hű emberrel célja van. Mindnyájunkat
elküld, mindannyiunk segítségét kéri, hogy legyünk kovásszá és tegyük jobbá a világot.
Ha úgy vesszük, egész földi életünk böjt, lemondás, készülődés. De a Húsvét utána
örökké tart.
Legutóbb 2004 őszén olvashattak erről a családról hűséges olvasóink – talán nem
árt kicsit feleleveníteni az akkor olvasottakat. A szülők – Mihály és Judit – mindketten
Geszterédről származnak, a mi templomunkat akkor fedezték fel, amikor a Nagy Sándor
telepről ide költöztek a lakótelepre, nem sokkal a templom épülése után. A fiúk ovis
koruk óta jártak hittanra, nálunk voltak elsőáldozók és bérmálkozók. Ma már ők is a
családi vállalkozásban, az Ördög-Papír Kft.-nél dolgoznak, ami az előző bemutatás óta
szépen fejlődött: akkor még csak
két üzletük volt itt Debrecenben
(a Monostorpályi és a Szent Anna
utcán), azóta bővültek két
budapesti és még egy debreceni
bolttal, és 2007 óta webáruházat is
működtetnek. A nagyobbik fiú,
Ricsi már 3 éve Pesten él, az
ottani üzlet telephelyvezetője,
öccse, Tivadar pedig a legújabb,
Petőfi téri üzletet irányítja. Jó
érzés, hogy együtt dolgoznak, egy célért küzdenek, és folyamatosan kapcsolatban állnak
egymással. Fontos számukra az üzlet felvirágoztatása mellett, hogy karitatív célokat is
támogassanak, ennek érdekében jött létre nemrég az Ördögpapír a Gyermekekért
Alapítvány, amin keresztül nem csak pénzadományokkal, de fölöslegessé vált, más
számára viszont még használható játékokkal, használati tárgyakkal is lehet támogatni a
rászorulókat. A mi farsangi báljainknak is rendszeres résztvevője és támogatója a család,
a baráti társasággal egy hosszú asztalt megtöltenek.
Ha néha egy-egy hosszú hétvégére sikerül elszakadni a munkától, nagyon szeretnek
együtt utazni, kirándulni – a fiúk a barátnőket is hozzák. Minden évben elmennek túrázni
Mátraszentimrére, ahol bejárják a környék búcsúhelyeit. A hétköznapi hajtás után jólesik
pihenni egy kicsit. Ahhoz, hogy eredményt tudjanak elérni, néha erőn felül kell
teljesíteni, és sosem felejtik el, hogy csak a Jóisten segítségével sikerülhet ez – Judit
örömmel mondja, hogy a fiúk is ezt a szemléletet követik. Kísérje Isten áldása továbbra
is az életüket!
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A va
Márc. 25. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Ifjúság
Ápr. 1. (Virágvasárnap): Sebők család
Ápr. 8. (Húsvétvasárnap): Takács család
Ápr. 15. (Húsvét 2. vasárnapja): Mária Légió

Szent Katalin
Katalin 1331 körül született negyedikként a nyolc gyermekből. Szülei Risberg
kolostorában neveltették, 14 évesen tért haza, és ekkor férjhez adták Kyreni Egárdhoz.
Rövid házasságuk alatt Katalin továbbra is szigorú vezeklő életet élt. Négy évvel később
anyja megparancsolta, hogy utazzék hozzá Rómába, s ezt ő örömmel fogadta. Ekkor már
Itáliában és Rómában szétesett a rend, pogányság, mohóság és zabolátlanság lett a latin
talajon. A városban nagy volt a bizonytalanság, anyja alig merte elkísértetni magát a
szentek sírjaihoz zarándoklataira a szép 19 éves lánnyal. Katalin egy levelében így
panaszkodott minderről:,,Nyomorúságos az életem, bezárva, mint valami állat, miközben
mások templomba járnak és táplálhatják lelküket. Testvéreim Svédországban legalább
békében szolgálhatnak Istennek.'' Haza szeretett volna térni, s ekkor érkezett meg a hír
Egárd haláláról. Ezzel végképpen anyja sorsához és hivatásához láncolódott. Később
zarándokházat rendeztek be, amelyben a hazájukból érkező számtalan zarándok jó
szállást, és olyan gyóntatóatyát talált, aki megértette nyelvüket. Bejárták a
nyomornegyedeket, összeszedték az öregeket, betegeket és elárvult gyermekeket, hogy
gondoskodjanak róluk. Több mint húsz éven át élt Katalin anyja szeretetszolgálatának,
miközben amaz járta a bíborosok és püspökök palotáit, hogy elérje rendi regulája
megerősítését, és szenvedélyes leveleiben emésztő aggódással ostromolt pápákat és
királyokat, hogy könyörüljenek az Egyházon. Nem sokkal később Katalin visszautazott
Vadstenába, mert a római zűrzavarok lehetetlenné tették anyja, Brigitta boldoggá
avatásának további munkáját. Ereje megtört. Gyomorbaja még az Eucharisztia vételét is
lehetetlenné tette számára, de annyira kínozta a vágy, hogy betegágyához vitette a szent
ostyát, hogy legalább láthassa. 1381. március 24-én halt meg Vadstenában.
Liszkócziné Petrik Anita

Az ember csak addig zuhan a mélybe, amíg földet ér, a magasságokat tekintve
azonban nincs határ.
(Ralph S. Marston)

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény („viszlát L - visszafele vizenyős terület”) megoldása: Pál
Mostani feladványunk egy újabb bibliai névrejtvény: hőemelkedés pénzbeli értéke

- felnőttnek sem árt
- Honnan tudod, hogy elefánt van az ágyad alatt?
- ???
- Közelebb van a plafon.

