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Hit Éve 10. – Ferenc pápa üzenetei 
 A mostani alkalommal érdemes keresgélni apró kincsek között, a Szentatya 
Twitter-üzeneteiben. XVI. Benedek 2012.december 12-én küldte első üzenetét. Március 
13-ától újra él a profil. Álljon itt most néhány az elmúlt hónapok üzenetei közül:  
  „Kereszténynek lenni nem korlátozódik arra, hogy parancsolatokat követünk, 
hanem hagyjuk, hogy Krisztus birtokába vegye életünket, és átalakítsa azt.”   
 „Kedves fiatalok, tanuljatok Szent Józseftől, aki a nehéz időszakokban sem 
vesztette el a bizalmat és túl tudott jutni rajtuk.” (Május 1-jén, Szt József  ünnepén) 
 „Gondolataim azok felé fordulnak, akik gyakran a minden áron profitot kereső, 
önző mentalitás miatt munka nélkül vannak.” - A Vatikáni Államtitkárság a pápa 
nevében írta: „Arra kérek mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten tegyen erőfeszítést új 
munkahelyek teremtésére és adjon reményt a dolgozóknak.” 
 „Imádkozzunk azért a sok keresztényért a világban, akik még mindig üldöztetéstől 
és erőszaktól szenvednek. Isten adja meg nekik a hűség bátorságát.” 
 "Értékes ajándék az, amit a Szentlélek hoz el szívünkbe: az Isten szeretetébe és 
irgalmába vetett mély bizalmat.” 
  „Isten ajándékozza az életet. Tartsuk tiszteletben és szeressük az emberi életet, 
különösen is az anyaméhben levő védtelen életet.” 
 „Megélni az evangéliumot, annyit jelent, mint küzdeni az egoizmus ellen. Az 
evangélium megbocsátás és béke; szeretet, amely Istentől származik.” 
 „Kedves fiatalok, az Egyház sokat vár tőletek és nagylelkűségetektől. Ne 
veszítsétek el a bátorságot és törekedjetek magasabb rendű értékekre.” 
 „Az egyház a kereszt legmagasabb rendű szeretet gesztusából születik meg, Jézus 
nyitott oldalsebéből. Az egyház egy család, amelyben szeretünk és szeretnek bennünket”. 
 „A világ logikája a siker, az uralkodás, a pénz felé irányít; Isten logikája az alázat, a 
szolgálat és a szeretet felé.” 
 „Sokszor tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de nincs hozzá bátorságunk. Tanuljuk 
meg Máriától a döntési képességet, Istenre bízva magunkat.” 
  „A teremtett világ védelméről Isten nem csak a történelem hajnalán beszélt: 
tervének részeként ma is mindennap ránk bízza azt.” 
 „A szeretet a türelem és a gyengédség gyönyörű kincsek. Amikor birtokában vagy, 
szeretnéd megosztani azt másokkal.” 
 „Jézus több mint egy barát. Az igazság és az élet tanítómestere, aki megmutatja 
nekünk a boldogsághoz vezető utat.” 
A Szentatya üzeneteit négy hónap elteltével több mint hétmillióan követik. 9 nyelven 
teszik közzé: angolul, olaszul, spanyolul, latinul, lengyelül, arabul, franciául, németül, 
portugálul. (forrás: http://magyarkurir.hu)     Pető István atya 
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Események templomunkban  

Július 6-án Zacsik Erzsébet és Zelizi Nándor szolgáltatták ki egymásnak 
templomunkban a házasság szentségét. 

Július 28-án az egyházmegyei máriapócsi zarándoklat miatt 9 órától nem lesz 
szentmise templomunkban. 

Hittanosaink élményekkel gazdagon tértek haza Bélapátfalváról a hittanos 
táborból, beszámolójukat a jövő havi számban olvashatjuk.  

Zarándokút Rómába – zarándokoltunk Rómában  
2013. július 1. és 8. között Rómába, közös zarándoklatra indult a Szent Család 

Plébánia 38 fős kis közössége Fodor András atya szervezésében és vezetésével. A 
csoporttal utazott Kiss Miklós újmisés atya, valamint az egri szeminárium 5 kispapja is. 
Repülővel tettük meg az 1700 km-t, az örök városban landolt a gépünk alig 2 óra 
elteltével. Velünk indult Debrecenből 4 busz, akikkel találkozónk volt 2 alkalommal is, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 20 éves jubileumi és a Hit Évi közös 
zarándoklatán.

 
Róma külvárosában, a Szent István Zarándokházban volt a szállásunk, amely 

kényelmes, tiszta, csodásan szép kerttel, különleges virágokkal, fenyőkkel, füge- és 
narancsfákkal körülvett épület, pihenésünket és közös reggelinket jól szolgálta. Többször 
és többen a kertben ebédeltünk-vacsoráztunk, beszélgettünk és nevettünk az átélt és 
megélt élményeinken. Programunk szerint minden nap szentmisén vettünk részt, amelyet 
András atya és Miklós atya celebráltak a kispapok közreműködésével mindannyiunk 
őszinte örömére. Így imádkoztunk magyar szentmisén a vatikáni magyar kápolnában, 
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néhányan olasz szentmisén a Pantheonban, amelyet IV. Bonifác pápa szentelt keresztény 
templommá, és amelyet Szűz Máriának és az összes keresztény vértanúnak ajánlott.  

250 magyar zarándok vett részt Bosák Nándor Püspök Úr és az egyházmegyei 
csoportokat kísérő papok által celebrált szentmiséken a Szent Péter bazilikában és a 
falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában. Megtekintettük a Lateráni bazilikát, vagyis a 
Lateráni Keresztelő Szent János főszékesegyházat, amely a pápa főtemploma. A 
szentmise után a Szent Lépcső 28 fokán megrendült szívvel térdelve és mélyen imádva 
Istent letettük kéréseinket és fájdalmainkat az Úrhoz. Majd eljutottunk az ír szeminárium 
épületéhez és a Bilincses Szent Péter bazilikába is (Mózes szobor). Látogatást tettünk a 
Vatikáni Rádióban, megnéztük az Angyalvárat, a Colosseumot, a II. Viktor Emánuel 
emlékművet, a Szent Péter bazilika és tér látnivalóit, a Vatikáni Múzeumot, sétáltunk a 
Villa Borghese-ben, amely Róma egyik legszebb parkjaként van nyilvántartva.  

Több alkalommal is jártunk az esti Róma utcáin, ahol megcsodáltuk a barokk 
Trevi-kutat, amely Róma egyik legnagyobb és világszinten legismertebb szökőkútja; a 
Spanyol lépcsőt, amely 138 lépcsőfokból álló lépcső, Európa leghosszabb és legszélesebb 
kültéri lépcsője, a rómaiak egyik kedvenc találkozóhelye, mi is szívesen üldögéltünk itt; a 
Piazza Navona-t, Róma történelmi központjának egyik terét, amelyet három barokk 
szökőkút díszít.   

Megható szentmisén vettünk részt a Szent Callistus Katakombában, ahol András 
atya prédikációjában kiemelte a 13 évvel ezelőtti római zarándokút kegyelmekben gazdag 
kiáradását, amelynek akkori résztvevője egy ministráns kisfiú – Kiss Miklós atya - ma 
felszentelt papként újra visszatért ide Isten legnagyobb dicsőségére. 

Minden napunk áldott volt, hiszen az utazási kényelmetlenségek – tömött buszok, 
hosszú utazási idők – nem vették el csoportunk jókedvét és akaratát, hogy minél több 
információval és látnivaló-képekkel térjünk haza ebből a gyönyörű városból. 
Megtapasztaltuk Róma forró levegőjét is, így aztán 2 alkalommal is egy-egy délutánt a 
tengerparton pihenéssel, úszással, napozással, játékkal és beszélgetéssel töltöttünk. 
Felejthetetlen pillanatok maradnak.  

Vasárnap a Szent Péter-bazilikában olasz nyelven bekapcsolódhattunk Ferenc 
pápa szentmiséjébe, ahol az egyház és tagjainak missziójáról beszélt homíliájában a 
papnövendékeknek, novíciusoknak és novíciáknak bemutatott szentmisén. Ferenc pápa 
kijelentette: a papnak és apácának készülő fiatalok missziója az, hogy Isten vigaszának 
örömét, a kereszt tanúságát és az imát képviseljék. "Az embereknek ma szavakra is 
szükségük van, de főleg arra, hogy az Úr gyengédségét és vigaszának örömét elvigyük 
hozzájuk, ez melegíti a szíveket, feléleszti a reményt és a jó felé vonz" - mondta a pápa, 
hozzátéve, az egyház missziója az, hogy önmagából kilépve eljusson a világ és az 
egzisztencia perifériájára.  

Isten áldása kísérje minden zarándok útját a jövőben, megadva azt a kegyelmet, 
hogy még számtalan alkalommal részesei lehessünk az áldott utazásnak. Hálás köszönet 
a kispapok, András atya és Miklós atya áldásos tevékenységéért, a szeretetért, amellyel 
felejthetetlenné és életünk megújításának elindítójává tették a közös imádságokat és a 
közös együttléteket, mély beszélgetéseket, amelyekből töltődtünk és építkezünk még 
nagyon sokáig. Molnár Katalin 
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 

 Júl. 28. (Évközi 17. vasárnap): Máriapócsi zarándoklat 
 Aug. 4. (Évközi 18. vasárnap): Vilicsku család 
 Aug. 11. (Évközi 19. vasárnap): Rózsafüzér-társulat 
 Aug. 18. (Évközi 20. vasárnap): Pallag család 

Egy a hónap szentjei közül: De Jacobis Szent 
Jusztin püspök 
 Jusztin 1800. október 9-én született a dél-itáliai San Felében. Tizennyolc évesen 
belépett a lazarista Missziós Papok Kongregációjába, amelyet Páli Szent Vince alapított. 
Fiatal papként kitűnt lankadatlan türelmével és kimeríthetetlen segítőkészségével. 
A nápolyi rendházban működött, amikor elöljárói Abesszíniába küldték misszióba. 
Szükségszerűségből és meggyőződésből teljesen alkalmazkodott az emberek 
életmódjához. Az ő ruházatukat hordta, az egyik kunyhójukban élt, s étkezési szokásaikat 
is követte. Bámulatos gyorsan megtanulta az abesszin nyelvet. Gyorsan megnyerte az 
emberek és Ubie fejedelem bizalmát is. 1844-ig száz hívőt gyűjtött maga köré. Számuk 
növekedett, és más helyeken is alakultak katolikus közösségek, bár folyamatos 
üldöztetésnek voltak kitéve. Jusztin 1845-ben megnyitott egy kis szemináriumot 
bennszülött papok kiképzésére, időközben püspökké nevezték ki. Amikor 1854-ben 
Szalama Abuna császárrá koronázta a törtető Kasszát; az egész országban üldözték a 
római keresztényeket. Jusztin püspököt fogságba vetették, majd kiutasították az 
országból. A tengerpart felé tartva halt meg a sivatagban a kimerültségtől. Massaia 
bíboros ezt írta róla: ,,... az abesszíniai misszió megalapítója, Kelet-Afrika fáradhatatlan 
apostola, a hithirdetők tanítója, a bátorság és önmegtagadás mintaképe...'' 1939-ben 
boldoggá, 1975. október 26-án szentté avatták. 

Szép gondolat - PILINSZKY JÁNOSTÓL 
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak 
téged.      

Gyerekszáj 

A kétéves kislány imádkozik étkezés előtt: - Uram, köszönöm a vajas kenyérkét. 
Erre az anyukája meglepetten: - Honnét tudod, hogy vajas kenyér lesz? 
- A Bibliából.  

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
A repülőgép viharba kerül, összevissza dobálják a légörvények. Az egyik női utas 
odafordul a szomszédjához, egy paphoz: 
- Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, nem tudna tenni valamit az érdekünkben? 
- Lányom - mondja a pap -, sajnos én a marketing osztályon dolgozom, nem a 
menedzsmentben.  


