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Feltámadunk (?) 
 Válság van!  
 Valószínűleg a 21. század egyik legnépszerűbb mondata ez, ami egy modern, 
ugyanakkor mégis sokszor tudatlan világ drámáját írja le. Mindenféle válságról beszélünk 
manapság. Gazdaságiról, erkölcsiről, politikairól, sorolhatnám. Mintha a technikai 
fejlődés nem hozta volna meg a várt eredményt. A világ kicsi lett. Ha Japánban 
bekövetkezik egy katasztrófa, azt nem az esti híradóban hallom leghamarabb, hanem 
már ott van a telefonomon percekkel az esemény után. Olyan dolgokat vásárlunk, amire 
nincs szükségünk, tesszük ezt abból a pénzből, amink nincs, mert hitelre van minden, 
mindezt azért, hogy lenyűgözzünk olyan embereket, akiket nem is ismerünk, vagy éppen 
megvetünk. Rengeteg lehetőséget megalkotott az ember magának, amivel később ő maga 
képtelen élni, vagy csak pusztán visszaélni tud vele.  
 Egyre inkább úgy látom, hogy mindennek egy csendes, ugyanakkor meghatározó 
és globális méretű válság az oka. Ezen gondolatsor erejéig nevezzük ezt a válságot 
egyszerűen "feltámadás-válságnak".  
 A hónap elején volt Húsvét ünnepe. Azt megelőzően végigvettük, átimádkoztuk, 
elmélkedtük a nagyheti eseményeket. Nem csak mi tettük ezt, hanem a világ plébániáinak 
tízezrei tették ezt, keresztények milliói énekelték a hozsannát, vagy éppen tették 
hódolatukat a szent kereszt előtt nagypénteken. Megünnepeltük Húsvétot, hazamentünk 
és... egy pár nap múlva visszatér minden a rendes kerékvágásba. Nem újdonság ez, 
nézzük csak meg az apostolokat. Heteken keresztül bezárkózva élik életüket, mert 
félnek, pedig találkoznak a Feltámadottal. Az emmauszi tanítványok tudnak az 
asszonyok tanúságtételéről és az apostolok bizonyosságáról is, mégis csalódottan 
indulnak otthonukba. 
 Napjainkban talán mindennél nagyobb szükség van a feltámadás tanúira a 
világban, tehát ránk, akik a Krisztusban felismerték az Embert. Azt az embert, aki a 
feltámadás embere, azt, aki ki tud törni az emberiség válságaiból, ugyanis Isten Országa 
áll előtte és maga a Feltámadott kíséri útján. Olvasva a húsvét utáni szentírási 
szakaszokat láthatjuk, hogy Jézus nem az olcsó megoldások embere. Lehetőséget 
kaptunk a feltámadásra, amit viszont nekünk kell megragadnunk, ugyanis a lehetőséggel 
megkaptunk minden eszközt is. 
 "Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint 
hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem 
lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy 
mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy 
jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!" (Mt5,13-16) 
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Események templomunkban  
Az elmúlt hónapban keresztelés nem volt templomunkban, volt viszont egy hozzánk 

tartozó temetés, Gáspár István testvérünket temettük. 
Köszönjük mindazoknak a szíves közreműködését, akik a nagyheti és húsvéti 

szertartások méltó megünnepléséhez hozzájárultak: segítettek a templom és a szent sír 
díszítésében, a passió-énekléseken vagy csak aktív jelenlétükkel tisztelték meg ezeket a 
szent napokat. 

Április 26-án, a hónap utolsó vasárnapján az ifjúsági szentmise szolgálatába a Svetits 
7. osztályos diákjai is bekapcsolódnak. 

Május 1. a katolikusoknak munkás Szent József ünnepe, aki, mint a Szent Család tagja 
templomunk védőszentje is. 

Nem közvetlenül templomunkra vonatkozó, ám számunkra is örvendetes hír, hogy 
Őszentsége Ferenc pápa, folyó év március 20-án a háromra növelt görög katolikus 
egyházmegyéből (miskolci, nyíregyházi, hajdúdorogi) megalapította a Hajdúdorogi 
Metropóliát, amelynek székhelye Debrecen, első érseke Kocsis Fülöp lett. Ez azt jelenti, 
hogy ettől kezdve görög katolikus testvéreink saját érsekségük van. Eddig az Esztergomi 
Érsekséghez tartoztak, úgy, amint a mi egyházmegyénk az Egrihez. Egyúttal Debrecen 
immár háromszoros keresztény központ lett: református, római és görög katolikus. 
Bárcsak a Krisztushívők életpéldája és egymás iránti tisztelete egyre több nem 
vallásgyakorló debreceni polgár számára válna vonzóvá!  

 

Testvéreink bajban vannak 
Túl sok rossz történik körülöttünk manapság. Lehet egészséges védekezés részünkről, 

hogy már sokszor oda sem figyelünk a szörnyű hírekre, azt mégsem tudjuk kikerülni, 
hogy észre ne vegyük: világszerte üldözik a keresztényeket. Kétezer éves közösségek 
fognak megszűnni, s naponta hallunk vértanúhalálról. (A minap hallott adat szerint a 
keresztények mintegy 10 %-át, azaz 200 millió embert zaklatnak valamilyen mértékben hite miatt. A 
világon minden öt, hitéért üldözött emberből négy keresztény.) Az idősebbeknek közülünk nem 
nehéz átérezni sorsukat, hisz nekünk is volt részünk üldöztetésben jó negyven évig. De 
azért az életünket nem fenyegette veszély, csak éppen megvetettek bennünket, legalább 
is úgy néztek ránk, mint egy hatlábú birkára. Maradiaknak, élhetetleneknek tartottak. S 
hogy sokan ma sem néznek bennünket jó szemmel, azt a fiatalok is észreveszik. Nemrég 
kérdezte egyik családtagom: Miért gyűlölnek ennyire bennünket?... Mit lehet erre 
válaszolni? Krisztus megmondta: „Elárulnak szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, 
sőt lesznek, akiket meg is ölnek. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket.” (Lk.21,16-17)… Nehéz 
kereszténynek lenni. De szép.  

Nemcsak kereszténynek nehéz lenni, hanem magyarnak is. Erről is van tapasztalatunk 
naponta a hírekből. Ezt sem tudjuk kikerülni, hogy meghalljuk: közel is, távol is kettős 
mércével mérnek, s bizony nem a mi irányunkban részrehajlók. Ettől még mi itt, kis 
országunk határain belül megvagyunk, hiszen élvezhetjük a béke áldásait. De hány 
kilométert kellene utaznunk, hogy mást tapasztaljunk? Tehetnek róla kevéssel észak-
keletre szakadt testvéreink, hogy ők a trianoni határ túlsó oldalára estek? El tudjuk 
képzelni, mit jelent az, hogy szinte egyik hétről a másikra tízezer forintnyit ér a 
fizetésünk, nyugdíjunk még annyit sem, miközben a kenyér s vele szinte minden ára 
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három-négyszeresére emelkedett? Ezt már jóval kevesebben tudják elképzelni közülünk, 
csak azok, akik átélték a II. világháborút. Mihez kezdenénk mi az ő helyükben, akiknél 
még a béke biztos reménye is hiányzik?...  Biztos vagyok benne, hogy közülünk 
legtöbben tettekkel próbáljuk bebizonyítani nekik ott a Kárpátalján, hogy számíthatnak 
ránk; fogjuk a kezüket. Nehéz magyarnak is lenni. De szép.  Németh Béláné   
 

Kik olvassák Ferenc pápa üzeneteit? 
Köztudomású, hogy mostani pápánk a hírközlés minden lehetőségét megragadja, 

hogy minél több emberhez eljusson. Különösen népszerűek rövid internetes üzenetei:   
„Világszerte már több mint húszmillióan követik Ferenc pápa kilenc különböző 

nyelven közzétett Twitter-üzeneteit. A @Pontifex nevű Twitter-fiókot a legtöbben, több 
mint 8,5 millióan spanyol nyelven olvassák. Angolul több mint 5,8 millió követője van, 
olaszul több mint 2,6 millió. Portugál nyelven több mint 1,3 millióan olvassák az 
üzeneteket, lengyelül 407 ezren, franciául 364 ezren, latinul 340 ezren (Gondolta volna 
valaki, hogy még mindig ennyien vannak, akiket ez épp latinul érdekel?), németül 257 
ezren, arabul pedig 196 ezren. Ferenc pápa üzeneteit összesen 135 országban követik. A 
pápa 2013-as megválasztása óta több mint ötszáz üzenetet tett közzé. Az üzenetek 
szövegében legtöbbször a béke és a munka szavak szerepelnek. A Twitter-üzenetekből 
nem hiányoznak az aktuális események sem: pl. a pápa egysoros üzenetben üdvözölte 
tavaly nyáron a brazíliai labdarúgó-világbajnokság kezdetét… A legtöbben azokat az 
üzeneteket osztották meg, amelyek Ferenc pápa idei Fülöp-szigeteki látogatása alatt 
jelentek meg.” (Forrás: Magyar Kurír) 

Végül nézzünk mi is néhány aktuális üzenetet magyar fordításban: 
„Föltámadt Krisztus! Krisztus él és velünk jár!” (ápr. 5.) 
„Urunk, segíts bennünket, hogy a nagylelkűség erényét megélve korlátok nélkül 

szerethessünk!” (ápr. 6.) 
„Az Evangéliumot csak akkor tudjuk másokhoz elvinni, ha az mélyen áthatja 

életünket.” (ápr.7.) 
„Urunk, add meg nekünk a könnyek adományát, hogy tudjunk sírni bűneink miatt és 

elnyerjük a Te bocsánatodat!” (ápr. 9.) 
„Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk. Mi vagyunk azok, akik 

belefáradunk abba, hogy megbocsátását kérjük.” (ápr. 14.) 

A katolikus emlékév híreiből 
Koncert 
A 300 éves jubileum alkalmából szervezett koncertsorozat negyedik alkalma április 19-

én vasárnap az esti mise után kezdődik a Szent Anna templomban, Ruppert István 
orgonaművészt és a Debreceni Kölcsey Kórust hallgathatjuk meg.  

Rajzpályázat 
Óvodás és általános iskolás gyermekek pályázhatnak A/3-as méretben bármilyen 

technikával készült alkotással, 3 témakörben:  

 Szent Anna templom 

 magyar szentek 

 az elmúlt 300 év – katolikus élet Debrecenben.  
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Az alkotásokat ápr. 30-ig lehet leadni a hitoktatóknak vagy a Szent Anna plébánián. 

Emlékévi imádságíró pályázat 
A debreceni Szent Anna-búcsú lesz az idei egyházmegyei búcsú július 26-án. Erre az 

alkalomra az Örömhír újság emlékévi imaíró pályázatot hirdet. A pályázaton bárki részt 
vehet egy saját fogalmazású emlékévi imádsággal, amely maximum 100 szóból állhat. Az 
imádságot jeligével ellátva postai úton kell beküldeni. A pályázó nevét, születési évét, 
lakcímét és telefonszámát egy zárt borítékban kell mellékelni, amelyre kívül szintén rá 
kell írni a jeligét. A pályázatokat egy öttagú zsűri értékeli. A zsűri tagjai csak a döntésük 
meghozatala után ismerhetik meg a pályázó adatait. A zsűri korcsoportonként három 
pályázót értékes jutalomban részesít. Az imádságok az emlékév során megjelennek az 
Örömhírben. A legjobb imádságot a szentmisében (áldozás után) elimádkozzuk. 

A pályázatot 2015. június 1-ig postán kell beküldeni az egyházmegyei sajtóirodába: 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Április 19. (Húsvét 3. vasárnapja): Almási család 
 Április 26. (Húsvét 4. vasárnapja): Ifjúság 
 Május 3. (Húsvét 5. vasárnapja): Mária légió 
 Május 10. (Húsvét 6. vasárnapja): Németh család 
 Május 17. (Urunk mennybemenetele): Gyarmati család 

Szép gondolat 
Urunk! Nyugtalan a szívünk, ha elmeneteledről beszélsz,  
 te azt mondod: „Ne nyugtalankodjék szívetek!” 
Tele vagyunk félelemmel, ha arra gondolunk, mi lesz, ha már nem leszel velünk, 
 s te azt mondod: „Ne féljetek!” 
Szomorúság és fájdalom van bennünk, 
 s te azt mondod, az Atya Vigasztalót küld nekünk. 
Zavartak és zaklatottak nagyunk, 
 s te azt mondod: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek!” 
Köszönjük, Urunk! Szükségünk van rá! (Szomorú imádság) 

Gyerekszáj  
A kislányomnak, egy régi kulcsot adtam játszani.  
- És hol az ajtó, amit nyitni lehet vele? - kérdezte.  
- Fogalmam sincs – feleltem. 

Anna csodálkozva végigmért, és megjegyezte: 
- A kulcsot szokták elveszíteni, nem az ajtót… 

 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
A főnök figyelmezteti az új dolgozót: - Mi nagyon kényesek vagyunk a tisztaságra. 
Megtörölte a cipőjét az ajtó előtt a lábtörlőn?- Igen... - Továbbá nagyon kényesek 
vagyunk az igazmondásra. Az ajtó előtt semmilyen lábtörlő nincs! 


