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A Hit Éve  - 1.  
 Elérkezve már a Hit Évébe, folytathatjuk a hitünket megerősítő alapművek 
áttekintését. Ez alkalommal a Katolikus Egyház Katekizmusát vesszük számba. 
Természetét tekintve olvasmányos, bizonyos értelemben filozofikus, ezzel együtt nagy 
mértékben biblikus mű, és nagy gondossággal számosan sok-ezer lábjegyzetet tartalmaz, 
lehetővé téve a hivatkozások számba vételét, utána olvasását. (Interneten elérhető a 
www.katolikus.hu/katek címen). 
 A Katekizmus előszava beszél Isten megismeréséről, az iránta való szeretetről, a 
hit tovább adásáról a katekézisben, és részletezi a mű szerkezetét. Ennek első része a 
hitvallásról, második része a hit szentségeiről, harmadik része a hitből fakadó életről, 
negyedik része pedig az imáról, mint a hitből fakadó élet gyakorlatáról szól. Ezután 
gyakorlati útmutatásokat ad a mű használatához, a helyi viszonyokra szükséges 
alkalmazásokhoz, figyelmünkbe ajánlva a Katekizmus olvasásának, gyakorlásának és a 
keresztény életnek az alapelvét, a szeretetet. 
 Az ELSŐ RÉSZ kiemeli az ember vágyát Isten után, Isten megismerhetőségét, a 
kinyilatkoztatást, annak továbbadását az apostoli hagyományban; a Szentírást, valamint 
az ember válaszát a "hiszek", a "hiszünk" és a Hitvallás aktusában. Ez utóbbit részletesen 
kifejti az Atya tulajdonságain, Jézus személyén, életének misztériumain, szenvedésén, 
halálán, föltámadásán, mennybemenetelén keresztül. A Szentlélek személye után az 
Egyház tulajdonságairól, hierarchiájáról, a Szentek Közösségről, Máriáról, 
bűnbocsánatról és az örök életről szól. 
 A MÁSODIK RÉSZ összekapcsolja a szentségi üdvrendet, a húsvéti misztériu-
mot és a szentségek liturgikus megünneplését, mindezeket részletesen kifejtve, egyenként 
a hét darab szentséget. Ezek után szól a szentelményekről és a keresztény temetésről. 
 A HARMADIK RÉSZ a Krisztusban való életet az ember hivatásának nevezi, 
mely magába foglalja személyi méltóságát, boldogságkeresését, szabadságát, 
erkölcsiségét, lelkiismeretességét. E rész szól az erényekről, a bűnről, az emberi 
közösségekről, azon belül a társadalomról (igazságosság); továbbá az erkölcsi törvényről, 
kegyelem és megigazulás kapcsolatáról, az Egyház anyai és tanítói feladatáról és a Tíz 
parancsot egyenként részletesen kifejti.  
 A NEGYEDIK RÉSZ a keresztény imádság tulajdonságait, kinyilatkoztatással, 
Ó-, és Újszövetséggel való kapcsolatát, hagyományát és módját elemzi. Felhívja 
figyelmünket az imádság küzdelmeire, a Miatyánk minden egyes sorának részleteire, a 
benne lévő kérésekre. Ezzel az imaelemzéssel, valamint az Összefoglalással zárul a teljes 
dokumentum. Pető István atya 
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Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban két gyermek, Mariann és Zsombor részesült 
templomunkban a keresztség szentségében, hozzánk tartozó temetés is most nem volt. 

Október hónap a Szűzanya hónapja, minden hétköznapi szentmise előtt fél 6-tól, 
a vasárnapi szentmise előtt pedig fél 9-től rózsafűzért imádkozunk. 

Jövő hétvégén ne feledkezzünk meg az óraátállításról, október 27-ről 28-ra virradó 
éjszaka vissza kell állítani az órákat, azaz egy órával tovább alhatunk. 

A Hit Éve megnyitásának örömünnepei 
 Október hónap első felét meghatározták a Hit Éve megnyitásának ünnepi alkal-
mai, melyek közös örömet jelentettek Egyházmegyénknek és Egyházközségünknek is.  
7-én, vasárnap délután, egybekötve a Társszékesegyház Magyarok Nagyasszonyát 
köszöntő búcsúünnepével, Püspök atya megnyitotta egyházmegyénkben a mintegy 13 
hónapos időszakot. Megáldotta a vándor zarándokkeresztet, és mindenkit biztatott, hogy 
imádságos lélekkel és buzgósággal vegye körül, amikor egy-egy helyre megérkezik. 
Szolgáljon ez az év hitünk (közös) megerősödésére, több imádság végzésére, hitünk 
megvallására, tanúságtételre. 11-én XVI. Benedek pápa a Világegyházban nyitotta meg 
ezt a kegyelmi és hitbéli időszakot, míg ugyane a napon Hajdúsámsonban is rendeztünk 
kis ünnepet a jeles alkalom tiszteletére. 14-én vasárnap szertartással és a Püspökkari 
Konferencia körlevelének felolvasásával is megtörtént ez. Érdemes felidézni néhány 
gondolatot és elhangzott imádságot a szentmiséből. 
 Püspök atya kiemelte, milyen fontos a meghirdető pápai körlevél címe: „A hit 
kapuja” és milyen fontos volt a II. Vatikáni Zsinat megnyitása 50 évvel ezelőtt. Látva 
életünk problémáit, rájövünk, hogy ezek a hit válságai. Az ember eltévesztette az irányt. 
A hit az ember számára az igaz élet útját mutatja meg. Oda teszünk kaput, amiről azt 
mondjuk, hogy ez az én portám, az a másé. A kapu elzárja, ami rajtam kívül van; vagy 
éppen kinyitja azt, ami rajtam kívül van. A hit utat nyit az ember számára, hogy 
tudomásul vegye: nemcsak az a világ van, amit  magának körül kerít. Jézus kinyitja a 
világot, hogy megismerjük annak Urát, Teremtőjét. Az igaz hit beengedi a fényt az 
életünkbe. A Szentatya mindegyikünket meghív arra, hogy az életünket ne csak a magunk 
korlátozottságában rendezzük, hanem életközösségre hív Istennel. Olyan életre hív, 
melyben az Isten a társunk, Ő az útmutató, akihez igazodhatunk. A hit bevezet minket 
az Egyház közösségébe. Aki az Egyházzal találkozik, benne éli az életét, az Isten 
teljességére talál. Aki járatos az evangéliumokban, megtalálja, hogy a hit hogyan vezet az 
üdvösségre. Engednünk kell, hogy az evangélium behatoljon a szívünkbe, és a 
gondolatainkat, lelkünk legmélyét formálja, alakítsa. A hitben való életünk, szolgálatunk 
útra kelés, amit a keresztséggel kezdtünk. Életünk mindennapi helyzeteiben válaszolni 
kell Isten hívásaira, ki kell tartani az úton. A Hit Évének célja, hogy foglalkozzunk azzal, 
mit tudunk Istenről, a vallásunkról, az evangéliumról. El kell mélyednünk azokban az 
ajándékokban, amiket a hit ad nekünk. 
 A Hit Évére készült kereszt ellátogat minden plébániára, találkozásra, hitvallásra, 
megerősödésre szólít fel. A kereszt szavai: Hűség Krisztushoz Egyházhoz. Hitünk alapja, 
hogy megismerjük Krisztust, hisszük és követjük őt hűségesen, kitartóan. Hűek vagyunk 
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az Egyházhoz is, amely hordozza az evangéliumokat, a szentségeket, a parancsokat, 
törvényeket. A kereszt közepén a hit évének képe. A háborgó tengeren egy hajó, árboca 
a kereszt, rajta egy nagy fehér Nap formájú korong, a Szentostyát jelenti. Életünk 
folyamán az Egyház hajóján haladunk az üdvösség felé. Az Oltáriszentség és a többi 
szentségek viszik a hajót előre. Megerősítjük hűségünket Krisztushoz, hitünket az 
Egyházban, amely vezet és irányít bennünket a háborgó világban.       P. I. atya 

 

A Hit Éve keresztjét megáldó imádság 
 Áldunk Téged, Urunk, szentséges Atyánk! Te túláradó szereteteddel erről a fáról, ahonnét az 
ember pusztulást és romlást merített, az üdvösség és az élet orvosságáról gondoskodtál. Amikor ugyanis 
elérkezett a húsvét órája, az Úr Jézus, a pap, a Tanító és Király önként ment a keresztfára, és azt 
dicsőséges trónusává, az áldozat oltárává és az igazság székévé tette. Itt, a kereszten felmagasztalva 
győzött az ősi ellenségen. A vére bíborával könyörületesen mindent magához vonzott. Itt ajánlotta kitárt 
karral Neked, Atyánk, életáldozatát, és az új törvény szentségeibe üdvözítő erőt öntött. Itt halálával 
tanított arra, hogy hirdette: Az elhalt búzaszem igaz bő termést hoz. Könyörgünk tehát, hozzád, 
Urunk, hogy híveid, akik az üdvösségnek ezt a jelét tisztelik, nyerjék el a megváltásnak ama 
gyümölcsét, amelyre Jézus Krisztus szenvedésével szerzett érdemet. A kereszt erejével tiporják el a gőgöt, 
vegyenek erőt a gyengeségben, Belőle merítsenek erőt a szorongattatásban, és Hozzá meneküljenek 
biztonságosan a veszély idején, és erejétől védetten, egészségben járják végig a világ útjait, míg Te, 
Atyánk, befogadod őket a mennyei hazába. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

 

Élet, szenvedés, halál 
 A szenvedéshez és a halálhoz hozzá kell edződni. Életünk során sok minden 
történik, ami hozzászoktat bennünket.  Kicsi korunktól kezdve látjuk, hogy az élet és a 
halál együtt jár. Gyermekeim pl. egy kedves kis puli kutyának örvendhettek, mikor nyár 
végén Egerbe mentünk. Játékos volt, és virgonc, nem hiába hívták Bohócnak. Gáborka 
is kacagva játszott vele, élvezte, hogy még nála is kisebb. Pénteken még elvittük Bohóc 
kutyát oltatni, utána rosszul lett, de akkor azt hittük, hogy az oltástól. Vasárnap 
mégiscsak visszavittük az orvoshoz. El kellett altatni. Vírusfertőzés. Szerencse, hogy 
végig így beszéltünk róla, mert a gyerekek nem értették meg, hogy mit is jelent az, hogy 
„elaltatni”, csak jóval később kérdezték, hogy „és mikor fog felébredni?”, amikor már 
nem fájt nekik annyira. Bohócot valamiféle vírus támadta meg. Mint kiderült, a többi 
kölyök is elpusztult az alomból, amelyből származott. Vacak dolog volt ez nagyon. 
Senkinek nem volt jó így, és senki nem akarta, hogy így legyen, aztán mégis így lett. 
Nagymamájuk kérdezte is, hogy miként van az, hogy a szeretett állatainkat ilyen 
könnyedén megszabadítjuk a végső szenvedéstől.  
 Az állatoknál azért természetes az eutanázia, mert nekik nincs túlvilági életük, 
amire fel kellene készülniük. Meghalnak és slussz. Kundera is felhozza A lét elviselhetetlen 
könnyűségében, hogy bezzeg a kutyát elaltatják...  
 Egy kutya és egy ember közt ég és föld a különbség. Az ember kínját lehet 
csillapítani, de az ember még a szenvedésből is tanul. Senki nem ölne meg egy szenvedő 
embert, ha tudná, hogy a szenvedéseiből felépül, és újra boldog és egészséges lesz 
később. Miért ölnénk meg egy szenvedőt, ha tudjuk, hogy ez a szenvedés az örök 
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boldogságra készíti fel? Meglehet, ez az utolsó esélye valakinek, hogy még életében 
levezekelje a bűneit... Én a testi fájdalmaimat sokszor tudom kívülről szemlélni, meg 
tudom figyelni őket, és olyanok nekem, mintha nem is az enyéim lennének. Máskor 
viszont, ha akár egy feszületet, akár egy sérült embert látok, érzem magamban a 
fájdalmat... Szerintem elég azt tenni, amit Jézus tett a kereszten. Imádkozni, és ha lehet 
enyhülést kérni, még ha csak ecetet kapunk is.         Almási Gábor 

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Okt.21. (Évközi 29. vasárnap): Nyugdíjasok 
 Okt.28. (Évközi 30. vasárnap): Ifjúság 
 Nov.4. (Évközi 31. vasárnap): Hajdu család 
 Nov.11. (Évközi 32. vasárnap): Asztalos család 
 

Egy a hónap szentjei közül: Leonardi Szent János 
 Diecimóban született, 1553 és1558 között Villa Basilica plébániai iskolájába járt, 
majd Luccába küldték a szülei, hogy a gyógyszerész mesterséget tanulja. Itt ismerkedett 
meg a kereszténységgel. Kérte felvételét a ferencesekhez, de elutasították. 26 évesen 
megkezdte teológiai tanulmányait, és 1571. január 6-án elmondhatta első szentmiséjét. 
Rábízták a S. Giovanni della Magione-templomot, ahol iskolát szervezett, ahová 
nemcsak a környékbeli gyermekek, hanem a felnőttek is jártak. Megalapította a 
Keresztény Tanítás Társulatát, ami több itáliai városban is követőkre talált. Később 
papokból alakított egy testvérületet Isten Anyjának Reguláris Klerikusai néven. Amikor a 
kezdeményezésük ellenállásba ütközött, áttelepültek mai S. Maria Nera-templomba. Két 
évvel később pápai jóváhagyásért ment a kongregáció elöljárójaként Rómába, azonban 
távolléte alatt ellene fordultak, száműzték a városból, és nem tudta a széthúzást 
megszüntetni. Római tartózkodása alatt diplomáciai feladatokat oldott meg, joghatósági 
vitákat tisztázott; széteső szerzeteket reformált meg. 1601-ben Benedetto Guistiniani 
bíboros kérésére a vallumbrózai rend reformját felügyelte, majd a szervitákhoz küldték. 
A hitetlenek térítésére hozta létre 1603-ban azt az intézményt, amelyből később a 
Collegium Urbanum Propagandae Fidei bontakozott ki, és amely a missziók római 
központjává lett. Leonardi Szent János élete utolsó éveit Rómában töltötte, itt is halt 
meg 1609. október 8-án.     Liszkócziné Petrik Anita 
 

Szép gondolat 

 A hit nem vágy. A hit Akarat. A vágy mindig beteljesítésre vár, az Akarat viszont 
erő.       Paulo Coelho 
 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi bibliai névrejtvény („milyen Milka-színű!”) megoldása: Delila. Mostani 
feladványunk: „göngyölt ruhacsomagom”. 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

- Hogyan nevezik másként a ministránsokat? 
- Oltári segédmunkások! 


