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Úton a Hit éve felé - 7. rész 
Mostani áttekintésünk aktualitását adja a június 30-án történt diakónus- és 

papszentelés, valamint az e hó 29-én következő egyházmegyei búcsú Máriapócson, 
melynek ünnepi szentmiséjét Püspök atyával együtt mutatják be az újmisések, továbbá az 
ezüst-, arany- és gyémántmisés atyák. Az Úristen választotta ki őket, és adta meg nekik a 
papi élet szolgálatát az Egyház és mindannyiunk javára.  

A papi életről szóló zsinati dokumentum, Presbyterorum Ordinis = „A papi rend 
szerepe” kezdetű, a világegyház papjai számára ad általános és konkrét útmutatásokat, 
intelmeket. Az Egyház megújulási folyamatában a papi rend tagjai különleges hármas 
feladatot kaptak a tanító, a pap és király Krisztus szolgálatában. 

Az ELSŐ FEJEZET az Egyház küldetését kapcsolja össze a papi szolgálattal. Az 
egy Test közösségében Isten egyeseket szolgává tett, hogy áldozatot mutassanak be,  
hatalmat kapjanak a bűnök megbocsátására, és gyakorolják a papi hivatalt. Ezáltal 
Krisztus építi, megszenteli és kormányozza az Egyházat. A papok Isten dicsőségét 
növelik szolgálatuk által (ima, igehirdetés, szentségkiszolgáltatás, eucharisztikus áldozat). 
Hivatásuk az emberek közül való és az emberekért van. Elkülönülnek az emberektől, 
hogy Krisztus munkáját végezzék értük, jószívűen, őszintén, nagy lelki erővel, 
állhatatosan, udvariasan és az igazságnak megfelelően. 

A MÁSODIK FEJEZET felsorolja a papi szolgálat feladatait: igeszolgálat, 
hithirdetés, szentségek szolgálata, köztük az Oltáriszentség ünneplése, bűnbánattartás 
végzése, zsolozsma imája, az egyházi közösség kiszolgálása, a keresztények nevelése, 
közösségek kialakítása. Mindezekkel együtt fontos az egymásközti és a püspökkel való 
kapcsolat megtartása. Kollegialitás és engedelmesség jellemezzék ezeket. A papi 
testvériség szelleme megnyilvánul a vendégszeretetben, jótékonykodásban, az örömteli 
találkozásokban, egyházmegyei társulatokban. Elsőrendűen fontos a papok kapcsolata a 
világi hívekkel. Őket szeretettel vezetik és közösségi aktivitásukat koordinálják. A 
lelkipásztori tevékenységeket megfelelően kell elosztani az egyházmegyén belül.  

A HARMADIK FEJEZET a papok élete kapcsán leszögezi a tökéletességre szóló 
meghívást. Krisztus képviseletéhez különleges kegyelmeket kapnak.  Kötelességük az 
életszentség megvalósítása. Ez gyarapítja tevékenységük termékenységét. Tanulékonynak 
kell lenniük a Szentlélek iránt. Az Egyház belső megújulása múlik ezen. A papi szolgálat 
a megszentelődés módja és lehetősége. Isten népének vezetőiként és pásztoraiként 
életüket kell adni a juhokért.  

A mai világban tapasztalható közösségi szétszóródás ellenére nagyon fontos a 
papi egység kialakítása, megélése és fenntartása. A papok megtalálják életük egységét, ha 
az Atya akaratának fölismerésében és a rájuk bízott nyájért vállalt önfeláldozásban 
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Krisztussal egyesülnek. Mérlegelniük kell, hogy teendőik összhangban vannak-e az 
Egyház evangéliumi küldetésének szabályaival.  

A papi élet sajátos követelményei közé tartozik az alázat és az engedelmesség. 
Annak akaratát kell keresniük, aki küldte őket. Gyöngeségük tudatában kell dolgozniuk. 
A hierarchikus papi közösségben szükség van az engedelmességre és a közösségben 
megvalósuló alázatra. Szintén sajátos követelmény a cölibátus, mely az egész életre szóló 
teljes önmegtartóztatás, az új emberiség szolgálatára van szentelve. A Krisztus 
misztériumában és az Ő küldetésében megalapozott cölibátust az igazán erős vállalás, 
mely ajándék. Alázatosan és kitartóan kell imádkozniuk a hűség kegyelméért, és az 
aszketika segítségével kell megtartaniuk.  

Helyes magatartást kell a papoknak kialakítani a földi javakkal szemben, szabadon 
minden rendetlen gondtól. Helyes viszonyt kell kialakítaniuk és fenntartaniuk a világi és 
földi javakkal.   

A Zsinat szól még a papi élet támaszairól, melyek között vannak a lelki előre 
haladás egyéb eszközei, mint a szentséglátogatás, a rekollekció, a lelkivezetés. A 
lelkipásztori továbbképzés a tudás gyarapításának eszköze. Ezzel együtt szükséges 
alkalmas tanárok képzése a papnövendékek tanítására.    

Végül az egyház papjainak is szükségük van szociális biztonságra, melyet a helyi 
egyházak, illetve egyházmegye szintjén kell megoldani és kialakítani. 

A ZÁRSZÓ kitér a mai kor nehézségeire, a társadalmi, gazdasági, erkölcsi 
értékrend változásokra, és az Egyház e világgal való kapcsolatára. Buzdítja a Zsinat a 
papokat, hogy egymással együttműködve Krisztus testét építsék sokféle szolgálattal, a 
missziós lelkület szellemében.  
 

Események templomunkban  
Az elmúlt hónapban keresztelés nem volt templomunkban, volt viszont két 

hozzánk tartozó temetés is, Dr. Berényi Dénest (akadémikus fizikust, közösségünk 
egyik alapító tagját, egykori világi elnökünket) és Csepregi Jánost temettük. Volt egy 
esküvő is: Ujlaky-Nagy Marianna és Liszkai Béla István esküdtek örök hűséget 
egymásnak. 

Július utolsó vasárnapján (29-én) a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
egyházmegyei búcsújára zarándokolunk Máriapócsra. Ezen a vasárnapon csak görög 
katolikus szentmise lesz templomunkban. Az autóbusz fél 8-kor indul a Kazinczy 
felőli parkolóból. A buszköltség 1000 Ft/fő. Jelentkezés a sekrestyében. Visszaérkezés 
kb. délután fél 4 tájban.  

Július 18-án ünnepelte pappá szentelésének 10. évfordulóját két volt káplánunk, 
Dr. Fodor János atya, aki azóta Devecser-Kolontár plébánosa, és Papp László atya, 
egyeki plébános. Az egyeki gyermekeknek szervezett „SZÜNIDEI NYÁRI-DÓ” 
keretén belül János atya is tartott előadást, így mindkét papot egyszerre meg tudta lepni 
és egy kis aprósággal fel tudta köszönteni a plébániánkról érkezett néhány fiatal. 
Továbbra is Isten áldása legyen munkájukon! 
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Berényi Dénes emlékére 
A világítótorony fényei kialudtak. Az a magaslati 

messzi világosság, amely felé a hullámverésben csónakunk 
kormányát igazíthattuk, immár nem látható. Nem él az 
elismert természettudós, akinek hitén minden szennyes 
hullám, minden félművelt próbálkozás megszégyenülve 
megtörött. A szírt lába körül ott kavarogtak az algák, de 
fenn a napsütésben fehér sirályok éles sikoltásai dicsérték 
az Alkotót. Az emberben felbukkanhat a mi Urunk Jézus 
Krisztus arca. Én senki más esetében sem láttam ezt 
világosabban. Tanult volt, mint egy rabbi, alázatos volt, 
mint mindannyiunk lábmosó szolgája, mosolya, éneke 
gyönyörűséges virágként tündökölt. Komoly volt, nem 
mogorva, barátságos volt a léhaság árnyéka nélkül. Mi 
lehettünk volna büszkék rá, mint világi elnökünkre, s ő volt büszke arra, hogy a kis 
meghúzódó közösség végül is templomot építhetett. Adjunk hálát az Istennek, hogy 
megajándékozott bennünket emberi közelségével, barátságával! Requiescat in pace!  

Azzal kezdtem, a világítótorony fényei kialudtak. Helyesbítek: Egy világítótorony 
fényei hunytak ki. Kapunk majd Isten kegyelméből új eligazítókat, jóllehet ilyen 
ragyogóra nem nagyon számíthatunk. Németh Béla 
 

Bemutatjuk új képviselőtestületi tagunkat: Papp 
Gábort 
 Áprilisi számunkban már beszámoltunk róla, hogy a 
képviselőtestületünk megújult, és a korábbi testület javaslata 
alapján az ifjabb generációból is kerültek ki új tagok. Egyik 
közülük Gábor, akiről a családbemutatások során már 
olvashattunk, de már azóta négy év eltelt, nem ár egy kis 
frissítés. 
 Látásból biztos, hogy mindenki ismeri, aki a Szent 
Család templomba szokott járni, hiszen régóta egyik 
leghűségesebb ministránsunk. Első osztályos kora óta 
hittanos, már a kápolnában avatták ministránssá. Azóta is 
rendszeresen jár, amikor teheti, hétköznap is ott áll az oltár 
mellett - többnyire egyedüli ministránsként. A sajnos igen 
kis létszámú ifjúsági hittancsoport oszlopos tagja. A 
vasárnapi szentmiséken bekapcsolódó kisministránsokat és 
ministráns jelölteket szeretettel tanítgatja, ha szükséges, irányítgatja őket a megfelelő 
helyre.  
 Gábor a Mechwartban érettségizett és szerzett rendszerinformatikus szakmát, 
majd a Debreceni Egyetemen tanult, ahol alapképzésben mérnök-informatikus diplomát 
kapott 2011 januárjában. Jelenleg a Gábor Dénes Szakközépiskolában dolgozik 
rendszergazdaként. Tulajdonképpen szereti ezt a munkát, de hosszabb távon más 
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elképzelései lennének, ezért újra visszaül az iskolapadba, ide Debrecenbe gazdasági 
informatikus szakra, Pestre pedig mérnök-informatikus szakra (mindkét helyen 
mesterképzésre) jelentkezett, a napokban dől el, hogy hova veszik fel. Most a nyári 
szünetben élvezi a szabadságot, sokat biciklizik. 
 A képviselőtestületi tagságot örömmel vállalta, eddig is igyekezett az egyházközség 
szolgálatában állni, most még inkább keresi, milyen területen van leginkább szükség a 
munkájára.  

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Júl.22. (Évközi 16. vasárnap): Képviselőtestület 
 Júl.29. (Évközi 17. vasárnap): máriapócsi zarándoklat 
 Aug.5. (Évközi 18. vasárnap): Vilicsku család 
 Aug.12. (Évközi 19. vasárnap): Sebők család 
 

Egy a hónap szentjei közül: Ohridai Szent Kelemen 
 Kelemen valószínűleg Macedóniában született a IX. század végén. Szent Metód 
halála után a szláv liturgia ellenségei felkeltek a cirilli-metódi katolicizmus ellen. Szent 
Cirill és Metód tanítványait fogságba vetették, bántalmazták és kiutasították az országból. 
Néhányan Dalmáciában és Horvátországban maradtak, ahol már megérkezésük előtt 
megjelent a szláv liturgia, másokat Konstantinápolyba kísértek, ahol hasznos 
szolgálatokat tettek az ott élő oroszoknak és bolgároknak. A délre menekülők között 
volt Kelemen is. Ő az Ohridai-tó környékén folytatott missziós tevékenységet, ami a mai 
Albánia területén fekszik. Központja Devol lett.  
 A szlávok apostolainak példájára Kelemen a liturgia szolgálatába állította írói, 
költői és zenei tehetségét. Apostoli buzgósága és pedagógiai adottsága a nép vezetőjévé 
tette; nagy sikereket ért el. Mindenben hű akart maradni Cirill és Metód örökségéhez. 
Később az Ohrida melletti Velica püspöke lett. Késő öregségéig görögből való 
fordításokkal foglalatoskodott. Ő fordította le a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak 
liturgikus énekeit is szláv nyelvre. 916-ban halt meg, az ohridai Pantaleimon kolostorban 
temették el. Liszkócziné Petrik Anita 
 

Szép gondolat 
  Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; 
képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni! Adj 
tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el 
nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég 
sikeres és eredményes kimenetelét! Aquinói Szent Tamás  
 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  
A múlt havi bibliai névrejtvény („második hangjegyen éneklő éktelen kétéltű”) megoldása: 
Rebeka. Mostani feladványunk: „angolul nézd a magyar faipari szakmunkást” 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

- Mit mond a hívő, ha kigyullad a pap ruhája? - Atya ég! 


