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Hit Éve 14. – Ferenc pápa „A hit világossága” 
kezdetű pápai körlevelének néhány gondolata  

 Az Egyház hagyománya a hit világosságának nevezi az ajándékot, melyet Jézus 
hozott el. „Én világosságul jöttem e világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon 
sötétségben” (12,46). Az ókori keresztények számára a hit végtelen láthatárt nyitott meg. 
Krisztust nevezték az igazi Napnak, „akinek sugarai az életet adják”. A modern korban a 
tudására büszke ember számára a hit csalóka fénynek látszik, megakadályozza őt bátor 
tudás kimunkálásában. Napjainkban a hitet sokan a sötétséggel kapcsolják össze. Ezért a 
Szentatya figyelmeztet, hogy vissza kell nyernünk a hit világosságát, „mert ha a hit lángja 
kialszik, végül az összes többi fény is elveszíti erejét.” Ez „képes megvilágítani a teljes 
emberi létet”. Isten természetfeletti ajándéka a hit, eligazít, hogy tudjunk különbséget 
tenni jó és rossz között. „A hit egyrészt a múltból fakad, a Jézus életére való emlékezet 
világosságából, amely életben megmutatkozott Isten  halált is legyőzni képes szeretete. 
Másrészt Krisztus feltámadott és a halálon túlra vonz bennünket; a hit a jövőből érkező 
világosság a közösség teljessége felé visz bennünket.” „Nem a sötétség lakója; sőt a hit a 
sötétségeinket megvilágító világosság.”  
 Ferenc pápa kifejti, hogy a feltámadt Krisztus „a hitelre méltó, megbízható tanú.” 
„Éppen azért, mert Jézus a Fiú, tudta legyőzni a halált és felragyogtatni az élet 
teljességét.” - A Szentatya megállapítja, hogy a mi kultúránk elveszítette Isten jelenléte, 
világban való tevékenysége iránti érzékét. „Ha így volna, Isten képtelen lenne a világban 
tevékenykedni, akkor a szeretet nem volna hatalmas, valóságos, igazi.” - Szoros kapcsolat 
van a szeretet és a hit világossága között: „A szeretet világossága, amely a hit sajátossága, 
képes megvilágítani korunk igazságra vonatkozó kérdéseit.” Az igazságot napjainkban az 
emberek szubjektív véleményére korlátozzák. „Ha azonban az igazság a szeretet,... akkor 
mentes az egyénbe zártságtól, és része a köz-jónak. - Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy a 
hit világossága nem idegen az anyagi világtól, mert a szeretet mindig testben és lélekben 
él. A hit világossága „megtestesült világosság, mely Jézus fényességes életéből árad.” A 
hit arra hívja a tudóst, hogy „legyen nyitott a valóság iránt, annak teljes, kimeríthetetlen 
gazdagságában”. A hit megvilágosítja a társadalmi életet. A hit testvériség, megbocsátás, 
a másik méltóságának elismerése, a természet tisztelete. Ha a hit megfogyatkozik, az élet 
alapjai is meggyengülnek. „Ha kivonjuk a hitet városainkból, elvadul az egymás iránti 
bizalom, csak a félelem fog összetartani és veszélybe kerül a stabilitás” – olvasható az 
enciklikában.  Pető István atya 
(Forrás: www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-lumen-fidei-kezdetu-enciklikajarol) 
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Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, és hozzánk tartozó 
temetés sem volt. 

November 24-én, Krisztus Király ünnepén véget ér az egyházi év. A Hit évének 
lezárásaként a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ünnepi konferenciát tart november 
23-án, szombaton 10 órától. A nyitó szentmisére, amit Alberto Bottari de Castello 
magyarországi apostoli nuncius celebrál, várják a híveket is a Szent Anna templomba. 

Templomunkban november 24-én ünnepeljük közösen a házassági évfordulókat, 
ekkor kerül sor a jubiláló házasok megáldására. Azok jelentkezését várjuk, akik ebben 
az évben ünneplik szentségi házasságuk 5-tel osztható évfordulóját. Az ötvenedik fölött 
már minden évforduló ünnepelhető. 

Közeleg az elsőáldozás, amit hagyományosan advent 3. vasárnapján (idén 
december 15-én) tartunk templomunkban. A 3. osztályos hittanosok templomi 
felkészítése szombaton délutánonként 3 órakor kezdődik.  

Advent első vasárnapja előtti szombaton, november 30-án közös adventi 
koszorú készítésre várjuk a családokat délelőtt 10 órára. A megszentelt koszorúkat ki-ki 
hazaviheti, hogy mellette imádkozzanak otthonaikban. 

Az adventi hétköznapokon hétfőtől péntekig hajnali rorate szentmisék lesznek 6 
órai kezdettel, ezeken a napokon este nem lesz szentmise templomunkban. Szombaton 
az előesti szentmisében gyújtjuk meg a következő adventi gyertyát a koszorún. 

December 8-án a 9 órai szentmise után várjuk a Mikulást. 
Kántorunk, Dobróczki Emese a vasárnapi szentmise után várja az énekelni 

szerető kislányokat a szkóla próbára. 

Nálunk járt a Hit Évi Vándorkereszt  
Az egyházmegyei zarándokkereszt, mely minden plébániát körbejárt, útja vége felé 

hozzánk is betért egy hétre. Október 26-án a szentmise előtt fogadtuk hitünk jelképét 
ünnepélyes keretek között. Ahogyan a Szent Kereszt szekvenciában megénekeljük 
Nagypénteken, épp oly tisztelettel és örömmel imádkoztuk most is: „A keresztet 
ünnepeljük, a keresztnek énekeljük ujjongó dicséretét. Kereszt a mi győzedelmünk, itt adatott 
letepernünk ellenségünk erejét…” (ÉE 840) 

Október 27-én reggel ifjúsági szentmise keretében köszöntötték a fiatalok a Szent 
Fát hálaadó énekekkel, majd délután a Szent Mónika Közösség fohászkodott a kereszt 
tövében.  

Hétfőn délelőtt a hittanos gyermekek fedezhették fel a zarándokkereszt szépsége 
mellett a templomban található összes keresztet és egyéb szimbólumot (összesen 48 
keresztet számoltunk meg a templomban!). Játékos feladatokat oldottak meg, énekeltek 
és rajzoltak. Íme néhány a feladványok közül: 1. Gyűjtsetek olyan szavakat, kifejezéseket, 
amelyekben szerepel a kereszt szó! (itt nem maradt ki a válaszok közül a keresztes pók 
sem ☺) 2. A szentmisében hány alkalommal „használjuk” a keresztet? 3. Milyen fajtái 
léteznek a keresztnek? Milyen mögöttes tartalomra utalnak? 4. A szakrális tér 
leggyakoribb szimbólumai és jelentésük 
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További programok voltak még: kedden délután a képviselőtestület tartott 
elmélkedést, szerdán a Rózsafüzér Társulat járt keresztutat, pénteken pedig a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Karitasz imaórájára került sor. 

A kereszt az egyházi év végére visszatér a Szent Anna Székesegyházba és ott lesz 
az állandó helye. 

Mindenszentek=Halloween? 
Mindenszentek ünnepén a temetőt látogatván megdöbbentő kép tárult a szemem 

elé: az egyik szépen faragott síremlék tetején vigyorgó Halloween-tök díszelgett… 
Hihetetlenül hangzik, mégis igaz! Felmerült tehát bennem a kérdés: Milyen összefüggést 
talált az „elkövető” Mindenszentek ünnepe és az Amerikából átszivárgott „Trick or 
treat” (cukrot vagy csínyt) között? 

A Halloween ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb 
szellemek ünnepe a samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák 
istene kultuszában gyökerezik. A május 1-jei beltane ünnep az október 31-ei samhain 
ünnep „ellenpontjaként” az esztendő „napos” felének eljövetelét jelentette, amin 
emberáldozatokat is bemutattak a druidák. A druidák hite szerint a szellemek, azok közül 
is inkább a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból.  

Külföldön az az „ünnep” lényege, hogy különböző jelmezekbe bújva járják körbe 
a szomszédokat a gyerekek cukorkát kéregetvén, sőt, még a felnőttek is Halloween-partit 
rendeznek, ahol a legijesztőbb maszkot felöltött személy a nyerő a többiek számára. 
Ehhez társul a tökfaragás, melybe mécsest raknak… Magyarországon alternatív 
iskolában találkoztam tökfaragással és hozzá kapcsolódó körmenettel, de ott Szent 
Márton napján tartották mindezt…teljes képzavar… 

Ne hagyjuk, hogy ilyen téves eszmék terjedjenek! A keresztények felelőssége, hogy 
időnként megtisztítsák ezeket a csatornákat a szennytől! Dobróczki Emese 

Nem félsz? 
Négyéves forma kislány áll a fedett teraszon, amelyről jó időben a lankás völgyben 

húzódó akácerdő felett egészen Budapestig el lehet látni.  
Most más a panoráma. Észre sem veszi, hogy egyedül maradt a teraszon, ahonnan 

a szomszéd gyerekek már mind behúzódtak. Szinte megbabonázva figyeli a történést, 
amihez hasonlót még soha nem látott – legalábbis nem ennyire testközelből. A 
sötétszürke égboltot hirtelen vakító fény világítja be, melyet fülsiketítő dörej követ. Majd 
megnyílnak az ég csatornái és zuhog az eső, mintha dézsából öntenék. Újabb villámok 
cikáznak és morog, dörög, csattog már szinte folyamatosan. Édesanyja a lakás ajtajából 
megszólítja: 

- Gyere be! Nem félsz? 
- Hagyj engem, én most imádkozom – jön a komoly válasz. 

…Közel ötven évvel később egy asszony régi iratokat rendez, megsárgult 
füzetekben lapoz. Édesanyja gyöngybetűi idézik a múltat. Villám nem cikázik, nem 
dörög az ég, de hull a zápor… 

Köszönöm Istenem a szüleimet, akik elvezettek Hozzád és amikor már régen 
nincsenek mellettem, akkor is meg tudnak erősíteni!  P.R.Á. 
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 

 November 17. (Évközi 33.vas.): Almási család 
 November 24. (Évközi 34.vas. Krisztus Király ünnepe): Képviselőtestület 
 December 1. (Advent 1. vas.): Báránkó család 
 December 8. (Advent 2.vas.): Asztalos család 

Egy a hónap szentjei közül: Porto Mauriziói Szent 
Lénárd ferences népmisszionárius 
 Lénárt Észak-Itáliában, a mai Imperiában született 1676-ban. 1697. október 2- án 
lépett be a ferencesek közé, ekkor kapta a Lénárd nevet. 1702. szeptember 23-án pappá 
szentelték. 1704-től 1709-ig a szülőföldjén tevékenykedett, majd több mint negyven éven 
át népmisszionárius volt. Végigjárta egész Észak- és Közép-Itáliát. 1715-ben Firenze 
közelében megalapította a Santa Maria dell'Incontro házat. 1730-tól Rómában volt a 
székhelye. Számtalan aszketikus gyakorlatot végzett, de fő célja mindig Isten tetszésének 
elnyerése volt, a fő eszköz hozzá pedig a belső kapcsolat Istennel. Szerfelett fontosnak 
tartotta a szemlélődést. Bár tevékenysége meglehetősen szűk területre korlátozódott, 
személyisége mégis szélesebb körben hatott. Apostolkodásának további területe a 
keresztút terjesztése volt, amely általa nyerte el mai alakját. Kilencven keresztúti 
prédikációja maradt ránk. 572 keresztút felállítása fűződik nevéhez; ezek közül 42 
Rómában állt. Leghíresebb a római Kolosszeum keresztútja. A barokk kor számos vallási 
gyakorlatát ápolta Lénárd: a lelkigyakorlatokat, amelyeket gyakran valamely falu egész 
népének tartott; a Jézus Neve tiszteletét; pompás körmeneteket és sokrétű testvériség-
apostolkodást. Életét saját szavaival így foglalhatjuk össze: ,,Hivatásom a misszió, hogy 
odaadjam magamat Istenért, és a magány, hogy odaadjam magamat Istennek.'' 1751. 
november 26-án este egy misszió után hazaért, már haldoklott, és még aznap meghalt. 
1796-ban boldoggá avatták, 1867-ben szentté. 

Szép gondolat 
Amikor az ember már a szívét is meghaladja, egész lénye arra vágyik, hogy virágba 
borulhasson, ezért egész lényét meg akarja osztani másokkal - ez az ima állapota. Osho 

Gyerekszáj 
Hol található a Mennyország? 
„Mindjárt a Mars mellett…Fogadok, ha találkoznánk a Mars-lakókkal, rettentő 
barátságos emberek lennének, mert még közelebb vannak Istenhez.” (Josh, 10 éves) 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
Egy jámbor hívő váratlanul benyit a plébániára és a plébánost éppen cigarettafüstbe 
burkolva találja: 
- László atya! Maga dohányzik? 
A plébános nyugodtan tovább pöfékel: 
- Ahol angyalok élnek, ott a felhők sem hiányozhatnak! 


