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Ferenc pápa katekézise: Mária, az egyház előképe  

Ma Máriára, az egyház modelljére szeretnék tekinteni. A II. Vatikáni Zsinat Lumen 
Gentium konstitúciója azt mondja (63.): „Az Istenszülő a hit, szeretet és a Krisztussal 
való tökéletes egység rendjében az egyház előképe, miként Szent Ambrus tanította.” 
1. Kezdjük az első állítással: Mária a hit modellje. Gondoljuk meg, ki volt: egy zsidó 
leány, aki teljes szívével várta népe megváltását. Izrael fiatal leánya Isten szeretetének 
tervében arra volt rendelve, hogy a Megváltó anyja legyen. Az angyali üdvözletkor Isten 
hírnöke „kegyelemmel teljes”-nek nevezi. Feltárja előtte ezt a tervet. Mária „igen”-nel 
válaszol, hite új megvilágosítást nyer. Jézusra, Isten Fiára koncentrál, aki belőle öltött 
testet. Őbenne sűrűsödik össze a megváltást váró nép vándorlása. Mária ezért az egyház 
hitének modellje. - Hogyan élte meg ezt a hitet? Mint édesanya, ezernyi teendője, 
mindennapos gondjai egyszerűségében, az élelemről, ruházatról való gondoskodásban, a 
háztartás gondjaiban. A Szűzanya mindennapos élete volt a terület, ahol kibontakozott 
egy páratlan, mély dialógus Isten és közte, a Fia és közte. Mindig az emberré lett Isten 
misztériumába elmerülten élt mint első, tökéletes tanítvány. Szívében mindent a 
Szentlélek világosságában elmélkedett át. -  Engedjük-e, hogy Mária mint anyánk hite 
megvilágosítson minket? Vagy távolinak, tőlünk különbözőnek gondoljuk őt? A 
nehézségek, próbatételek, sötétség óráiban úgy tekintünk-e rá, mint az Istenbe vetett 
bizalom modelljére, aki mindig csak jót akar nekünk? 
2. Térjünk a második állításra: Mária a szeretet modellje. Gondoljunk a rokonával, 
Erzsébettel kapcsolatban megmutatkozó szolgálatkészségére. Amikor meglátogatta Őt, 
nemcsak anyagi segítséget vitt neki, hanem Jézust hordozta, aki a szíve alatt már ott élt. 
Erzsébetet és Zakariást boldoggá tette gyermekük jövetele. A teljes örömöt Mária hozza 
nekik, mely Jézusból és a Szentlélekből fakad; az ingyenes szeretetben, az örömök, 
gondok megosztásában, a segítségnyújtásban, megértésben fejeződik ki. 
A Szűzanya nekünk is el akarja hozni a nagy ajándékot, Jézust, és vele együtt szeretetét, 
békéjét, örömét. Az egyház olyan, mint Mária: arra küldetett, hogy mindenkinek elvigye 
Krisztust és az ő evangéliumát. Ha feltételeznénk, hogy egyszer az egyház nem hordozza 
Jézust, halott volna! Milyen az a szeretet, melyet a többiekhez viszünk? Jézus gondokat 
megosztó, megbocsátó, társul szegődő szeretete? Vagy felhígított szeretet, mely olyan, 
mint a víznek tűnő bor? Milyenek a kapcsolataink a plébániánkon, a közösségeinkben? 
Testvérnek tekintjük egymást? Vagy ítélkezünk, rosszat mondunk egymásról, 
mindegyikünk csak a saját „kertecskéjét” ápolja? 
3. Röviden az utolsó állítás: Mária a Krisztussal való egység modellje. Mária, 
imádkozott, dolgozott, járt a zsinagógába. Minden cselekedetét, Jézussal tökéletes 
egységben tette. Vele együtt elfogadta az Atya akaratát, azzal az engedelmességgel, mely 
meghozza a rossz és a halál feletti igazi győzelmet. Mária tanít: legyünk mindig egyek 
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Jézussal. Csak akkor jut eszünkbe, amikor szükségünk van rá, vagy állandó kapcsolatban 
vagyunk vele? Kérjük, ajándékozza nekünk kegyelmét, erejét, hogy saját életünkben és 
minden egyházi közösség életében tükröződjék Mária példája! (Forrás: www.szerzetes.hu) 

                         Pető István atya 

Események templomunkban  

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

Az idén immár hetedik alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei 
szavalóverseny december 14-én, szombaton a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya 
Társszékesegyházban és plébánián. A versenyen az egyházmegye tizenhét plébániájáról 
és a város öt egyházi fenntartású általános iskolájából mintegy százötven gyermek vett 
részt. A plébáninánk színeiben induló Madák Anna, aki a Lilla téri Általános Iskolában 
5. osztályos, Dobrócki Emese hittanosa az 5.-8. osztályosok kategóriában bronz 
fokozatot szerzett. Gratulálunk! 

Lassan véget ér az adventi időszak. Hétfőn és kedden hajnalban még lesz rorate 
szentmise templomunkban. 24-én az éjféli mise előtt este 11-kor nyitjuk a templomot, 
fél 12-től a gyermekek karácsonyi pásztorjátékát nézhetjük meg. December 25-én 
délelőtt 9-től lesz az ünnepi szentmise, karácsony másnapján este 6-kor kezdődik a 
liturgia. 

December 29-e Szent Család vasárnapja, templomunk búcsúünnepe. 
December 31-én az este 6-tól kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúlt 

esztentdőért. Akik szeretnék az új évet szentségi áldással kezdeni, éjfélkor részesülhetnek 
benne a templomban. Január 1. parancsolt ünnep, reggel 9-kor lesz szentmise. 
Ugyancsak parancsolt ünnep január 6. Vízkereszt ünnepe is. Mivel ez a nap államilag 
munkanap, a szentmise este 6 órakor lesz. 

Elsőáldozóink 
Templomunkban hagyományainknak megfelelően 

Advent harmadik vasárnapján került sor a harmadikos 
hittanosok elsőáldozására. Idén három gyermek , Csik 
Viktória, Almási Veronika és Balogh László vehette 
magához első alkalommal az Oltáriszentséget. A gyermekek 
lelkesen készültek erre az alkalomra, a plébánián négy héten 
át tartott nekik felkészítő foglalkozást Pető István atya, és az 
örvendezés vasárnapján szívüket is megtisztítva és 
ünneplőbe öltöztetve fogadhatták magukhoz az Úr Jézust. 
Az adventi várakozás így számukra még egy jelentéssel 
gazdagodott, az ünnepek alatt így már valóságosan 
befogadhatják a Kisjézust. Imádkozzunk értük, hogy gyermeki tisztaságukat megőrizve 
járhassák egész életüket és építhessék közösségünket. 

A Szent Család-járás hagyománya  
A szálláskereső Szent Család tiszteletére kilenc család összeáll, hogy december 15-

től karácsony estéig naponta felváltva a Szent Családnak, ill. a Szent Családot ábrázoló 
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képnek szállást adjanak. A képet a rendező énekes asszony vagy maga hinti meg 
szenteltvízzel, vagy a pap áldja meg. A soros családban már kész a házi oltár égő 
mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi családok is összegyülekeznek, amikor 
esti Úrangyalára harangoznak. Amikor a szentkép az új családhoz érkezik, letérdel a 
házinép, miközben megfelelő szövegezésű imádságokat mondanak. A képet a házi 
oltárra helyezik, meggyújtják előtte a mécsest, amely mindaddig ott ég, amíg a képet 
másik családhoz nem viszik. A szentkép előtt rendesen ájtatosságot is szoktak végezni: a 
lorettói litániát, Szent József vagy Jézus Szíve litániáját, majd felajánlják az egész családot 
a Szent Család oltalmába. Közben természetesen énekelni is szoktak megfelelő énekeket. 
A házbeliek napközben is föl-föl keresik a képet, hogy rövid fohászkodással üdvözöljék. 
Ilyenkor rendszerint valami szegény gyermekes családot meg is szoktak ajándékozni, 
mintha a Szent Családnak adnák. A kilencnapos ájtatosság után a kép vagy a templomba, 
vagy valami jámbor lélekhez kerül, aki jövő adventig vigyáz rá.  

Templomunkban is elkezdődött a Szent Család-járás, melyre szeretettel várunk 
nem csak időseket, hanem minden fiatalt is! A közös imádkozásra minden délután 5-től a 
plébánián kerül sor. December 15-én kezdődött a kilenced, tehát még van néhány 
alkalom december 23-ig. Ha idén már nem is, de jövőre mindenképpen igyekezzünk 
többen bekapcsolódni ebbe a szép hagyományba! Nálunk itt imádkozunk a templomban 
közösen, és egy-egy család elviszi magához a Betlehemből származó Szent Család 
szobrot, amit a következő este visszahoz a közös imára. 

Egy megrendítő és gyönyörű előadásról  
December 12-én, csütörtök este volt szerencsém eljutni a Szent László plébániára, 

hogy meghallgassak egy előadást, melyet Dr. Molnár Csilla és Prof. Dr. Fülesdi Béla 
tartott a II. János Pál intézetben. Ők egy orvos házaspár, akik nemrég interjút adtak több 
tévének egy különleges születés történetéből. Bizonyára emlékeznek rá a kedves hívek is: 
egy agy-halott édesanya egészséges gyermeknek adott életet várandóssága 29. hetében. 

A lényeg, melyet a híradóban hallhattunk, ennyi volt… Természetesen mindezt 
részleteiben meghallgatni azon mélyen vallásos orvosok ajkáról, egészen más! Az előadás 
alatt végig a hideg futkosott a hátamon, egyszerre mosolyogtam és összeszorult a torkom 
a meghatódottságtól. 

Egy fiatal, 31 éves nő áldott állapotának 15. hetében, otthonában váratlanul 
rosszul lett, erős fejfájásra panaszkodott rokonának. Amíg párja az orvosnak telefonált, 
hogy megkérdezze, milyen fájdalomcsillapítót szabad bevennie a kismamának, addigra 
sajnos már eszméletlenül feküdt a földön, agyvérzést kapott. Mentőhelikopterrel 
szállították a debreceni klinikára, ahol sürgős, életmentő operációt hajtottak végre rajta. 
Két napig küzdöttek érte, de minden igyekezet ellenére beállt az agyhalál, mely 
visszafordíthatatlan károsodás. Elmondásuk szerint és a jogszabály alátámasztása alapján 
az anya élvez elsőbbséget ilyen estekben, tehát az agyhalál beállta után vizsgálták csak 
meg a magzatot. 

Megdöbbenve tapasztalták, hogy a magzat él, sőt, nagyon jól érzi magát odabenn 
az anyaméhben! Élni akar! 

A rokonokkal és a többi orvossal való egyeztetés után úgy döntöttek, hogy 
megpróbálják megmenteni a babát, vagyis az anya testében tartani ameddig csak lehet. 
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Csodálatos dolog és Isten végtelen kegyelme, hogy mindez 92 napig sikerült. Mint 
kiderült, már az agyvérzés pillanatában meghallhatott volna a gyermek. A különleges 
születés után az édesanya még négy embernek adott életet donáció által. 

A döntés után az orvos-házaspár lelki vezetőjük tanácsára elkezdett imádkozni 
Bálint Sándor (1904-1980) néhai szegedi néprajztudós közbenjárásáért, akinek boldoggá 
avatási ügye már a Vatikánban van. Bálint Sándor boldoggá avatása kapcsán a 
kilencvenes években kezdődött el Szegeden a dokumentumok gyűjtése. Gyulai Endre 
megyés püspök 2005. május 27-én indította el a hivatalos folyamatot, majd Szőke János 
akkori posztulátor 24 tanút hallgatott meg. Az összeállított 900 oldalas aktát 2007-ben 
juttatták el a Vatikánba, ahol jogász-, történész- és teológusbizottság vizsgálta, így készült 
el belőle az az összegzés (szaknyelven pozíció), amelynek egy példányát Rupert József 
átadta Kiss-Rigó László megyés püspöknek. Az összegzést újabb teológusi és bíborosi 
bizottság tanulmányozza, és ha Ferenc pápa is áldását adja rá, akkor kaphatja meg a jelölt 
a „tiszteletre méltó" címet. Mivel II. János Pál pápa nagy kedvet csinált a boldoggá 
avatáshoz, ezért jelenleg a Bálint Sándoréhoz hasonló stádiumban lévő ügyből több mint 
négyszáz áll sorban a vatikáni hivatalban. 

Az önzetlen szeretet példaképe Bálint Sándor, melyre mai példa az orvosok 
kitartása, minden emberi erőfeszítést meghaladó munkája, melyet a kómában fekvő 
édesanyáért, de főleg a magzatért tettek nap-mint nap.  

Imádkozzunk Bálint Sándor boldoggá avatásáért! 
Jelmondata: „Ha nehezen is, de boldogan teszem meg: az én másokért adatott!” 
Különösen szép gondolat ez most karácsony előtt, melyet igyekezzünk tettekre 

váltani! D.E. 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
December 22. (Adv. 3.vas.): Balogh család     December 25. (Éjféli): Németh család 
December 25. (Ünnepi): Báránkó család         December 29. (Szt. Család vas.): Ifjúság 
Jan. 1. (Mária, Istenanya): Mária légió             Jan. 5. (Karácsony 2. vas.): Bódis család 
Január 6. (Vízkereszt): Hajdú Család 
Január 12. (Urunk megkeresztelkedése): Sebők család 

Szép gondolat 
Karácsony és Újév az esztendő időszigetei. Napok, órák az év partjai között szinte csak 
percek. S ezalatt mennyi jókívánság, a "kellemes karácsonyt és boldog új évet" kívánó 
szavak tengere. Advent, a jobbat várása s a remény. Ezen a hídon egyszer egy évben 
minden keresztény átmegy, s míg gyalogolunk, emberarcunk talán megszépül. Dobos László 

Gyerekszáj 
Gabika meséli a karácsonyi történetet:: …A három király letérdelt és a Gyermeknek 
ajándékokat nyújtottak át: aranyat, tömjént és Milkát… 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
Az idős plébános így fejezte be az éjféli misén prédikációját: Kedves híveim! Tudom, 
hogy közületek sokakat legközelebb jövő karácsonykor fogok itt látni. Nekik már most 
boldog húsvéti ünnepeket kívánok! 


