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 Kiárasztom Lelkemet... (ApCsel 2,17-18) 
 Minden ünnep visszaemlékezés és egyben jövőbe tekintés is. Ahhoz, hogy 
megértsük Pünkösd ünnepének jelentőségét érdemes az apostolok élethelyzetébe 
belegondolnunk magunkat. Látjuk, hogy a húsvéti események után, mint megvert had 
visszavonulnak, bezárkóznak. Mindaz, ami eddig történt háttérbe szorul, mintegy 
elfelejtődik, mert bár a feltámadásról tudnak, sőt találkoztak is a Feltámadottal, mégsem 
mernek elindulni, cselekedni. Miért? Gondoljunk csak bele! Biztosan megnyugtató volt 
találkozni Jézussal a feltámadás után, viszont nem elhanyagolható körülmény, hogy egy 
teljesen ellenséges környezetben, maroknyian vannak, akik Jézus tanítványai. Halálra 
keresik őket a zsidók és a római birodalom sem sorolható a "szövetségeseik" közé. 
Hogyan álljanak ki, mit mondjanak, mi indítsa őket a tanúságtételre, ha emberileg 
lehetetlen, sőt, megkockáztatom, hasztalannak tűnő lenne az erőfeszítés? 11 ember mit 
érhet el? Nem sokat. Viszont 11 ember és a Szentlélek mindent. 
 Amikor visszaemlékezünk a Szentlélek kiáradására, láthatjuk, hogy nem az volt a 
csoda, hogy lángnyelvek képében leszállt Isten Szentlelke az apostolokra, vagy hogy 
nyelveken beszéltek, így a különböző népek mind érthették tanúságtételüket. Az igazán 
nagy csoda az volt, hogy ez a rettegő, bezárkózott társaság nyíltan ki mer állni és hirdeti, 
hogy feltámadt Krisztus és legyőzte a halált. Nincs elveszve az emberiség, ugyanis a 
bűnök bocsánatot nyernek. Bátran hirdetik, hogy ha van is mitől félni a világban, többé 
nincs miért, ugyanis "van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus az Igaz." (1Jn 2,1) 
 Látjuk a tanítványok Pünkösdi átalakulását. Látjuk, hogyan formálta át őket a 
Szentlélek és a bezárkózott, bizalmatlan, szorongó emberekből hogyan váltak szabad, 
bátor, elszánt emberekké. Az elmúlt 2000 év történelmében láthatjuk azt is, hogy ez nem 
csak az apostolokra volt igaz. Nem a tanítványok, vagy az egyházi elöljárók kiváltságos 
ajándéka a Szentlélek, hanem Isten éltető Lelke, aki minden megkeresztelt emberben 
működik, mindenkit meghív Isten fiainak dicsőséges szabadságára (Róm 8,21), ugyanis a 
Szentlélek bennünk lakik. (1Kor 3,16) 
 Ahogy Alexandriai Szent Cirill fogalmaz: "Mert amíg Krisztus Urunk látható testi 
valóságában még együtt volt híveivel, addig – úgy vélem – minden jóval elhalmozta őket. 
Amikor azután eljött az idő, és távoznia kellett mennyei Atyjához, mindenképpen 
szükség lett arra, hogy Szentlelke által legyen hívei segítségére, és a hit által szívünkben 
lakjék, és most már a Szentlélek birtokában bizalommal kiálthassuk: „Abba, Atya”, s 
hogy minden erényt könnyen megszerezzünk, továbbá erősek és legyőzhetetlenek 
legyünk az ördög cselvetéseivel és az emberek támadásaival szemben; hiszen bennünk 
lakik a mindenható Szentlélek!" 
 Reznek Ádám atya 
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Események templomunkban 

 Az elmúlt hónapban négy gyermeket is kereszteltek templomunkban: Anna 
Emmát, Eriket, Pétert és Jánost, aki – sokunk örömére - keresztnevében viszi tovább 
hajdani nagyapjának, templomunk jellegzetes, vezető egyéniségének, Petrik Jánosnak 
emlékét.  

Az Úrnapját június 7-én a szokásos módon templomkerti körmenettel fogjuk 
megünnepelni ebben az évben is. Kérjük a közösségeket, akik a négy égtájat jelképező 
oltárokat díszíteni szokták, az idén is hozzanak bőven a szép tavaszi virágokból a 
köztünk élő Jézus tiszteletére, s aki csak teheti, jöjjön erre a szentmisére, hogy ily módon 
is tanúságot tehessünk hitünkről tágabb környezetünknek. 

"Várad Kincsei Debrecenben" című kiállítás nyílt május 29-én a Déri Múzeum Zoltai 
termében. Az egyházművészet különféle szakágait reprezentáló kiállítás anyagát a 
Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye adta kölcsön a debreceni katolikus 
újjászületés 300. évfordulója alkalmából. Több mint hatvan rendkívül értékes műtárgy 
először kerül magyarországi közönség elé. A kiállítás 2015. szeptember 13-ig látogatható, 
hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig. 

 

Nemzetünk reménysége: Csíksomlyó 
A pünkösdi magyar-magyar találkozó fogalommá vált legtöbbünk szemében. A 
csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődő, katolikus hitük megvédéséért hálát 
adó fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság 

legjelentősebb keresztény 
eseménye.  
Ez a kép még ilyen kicsiben, 
fekete-fehérben is érzékelteti a 
tömeg nagyságát a nemzetiszín 
zászló lobogását. Ha te is itt 
voltál valaha a tömegben (vagy 
csak beleképzeled magad 
valamelyik pontnyi kis alak 
helyébe), megélheted, 
mennyien lehettek, akik immár 
25. éve eljutottak ide, még ha 
csak kíváncsiságból is. Sokan 
vannak, akik el sem tudják 
képzelni a pünkösdöt 
Csíksomlyó nélkül. S évről-évre 

nem kopik meg az ünnep fénye, nem fogy a tömeg, sőt, mintha gyarapodna. 
Megmutatjuk a világnak, hogy még vagyunk, s meg akarunk maradni. Magyarnak határon 
innen és túl. Nem fog rajtunk a népeket egybeolvasztó globalizmus. Hiába csóválják 
sokan a fejüket, hogyan merünk mi nyomorultak, megtépázottak önállóan gondolkozni, 
másképp, mint azt elvárnák tőlünk. Hiába bírálnak lépten-nyomon belülről is. Nekünk 
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helyünk van a világban, Európában, a hazában. Vigyáz ránk és hazavár a csíksomlyói 
Szűz Mária.         Németh Béláné 
 

Részletek Balás Béla megyéspüspök pünkösdi 
gondolataiból 
 Pünkösd van… Nemcsak Csíksomlyó jeles napja, karizmatikusok élménye, hívők 
reménye, hanem üzenet mindnyájunknak. Vigasztalannak hat világunk jó néhány gondja: 
etnikumok testvérisége, piacok igazsága, hazaszeretet és világra nyitottság, hithűség és 
korszerűség, etika oktatás és türelmi zónák... Pünkösd mindezek közben hirdeti, van más 
Vigasztalónk…, élhető a világ! 
 Feloldhatatlannak látszik nemzedékek ellentéte, a személyi jogok istenítése, 
ugyanakkor a közösség mentése, vagy a választásaink szabadsága és döntésünk 
szilárdsága ügyében, pünkösd mégis tanúsítja: a Bölcsesség velünk van mindennap, akik 
ráfigyelnek, azok tegnap se tévedtek, holnap se vétkeznek… 
 Elérhetetlennek bizonyul a munkaerkölcs, ha a teljesítményből hiányzik a szeretet. 
Lehetetlen viszont szeretni az élet távlata nélkül, a jövő pedig védtelen a pisztolyok és 
paragrafusok párharcában. Tragikomikus lenne a helyben járás, ördögi a körben forgás, 
ha annak idején Jézus magunkra hagyott volna. Áldott legyen érte, hogy megtervezte 
műve folytatását. Pünkösd ugyanis elvezet a teljes igazságra, mert az ünnep mélyén Isten 
Szentlelke működik, vele kezdődik értelmes világunk, vele is érkezik céljához, tehát 
biztos a jövőnk! 
Forrás: http://www.siofok-plebania.eoldal.hu/cikkek/punkosdi_gondolatok.html 

Változatlan igazságok a múló időben 
 Debrecen az évszázadok során egészen 1952-ig a váradi (illetve a nagyváradi) 
egyházmegyéhez tartozott, de a trianoni békediktátum következtében meghúzott új 
országhatár elvágta az egyházmegye székhelyétől, Nagyváradtól.  Gróf Széchenyi Mikós 
volt az utolsó nagyváradi püspök, aki még a szét nem szaggatott nagyváradi 
egyházmegyét kormányozhatta, s Debrecenben is többször megfordult, leginkább 
bérmálás céljából. Széchenyi püspök 1911-ben, első főpásztori levelében – egyebek 
között – a hit lényegével és fontosságával foglalkozott. Alább ebből idézünk részleteket: 
 „Istentől való származása által teszi a hit meleggé a szívet, lángra lobbantván és 
ápolván abban az Isten és a felebarát iránt való szeretetet. A hit által vonzódunk 
Istenhez és Szent Fiához, a mi Urunk Jézus Krisztushoz. A hit elfogyatkozásával pedig 
kipusztul a szívekből a reménység és szeretet, és minden erény. És mivel a hit az embert 
szinte az Istenig felemeli és vele az emberi természetet meghaladó módon összeköti, az 
emberi léleknek természetfölötti életet kölcsönöz.” 
 „A hit ereje indítja jóra meggyengült akaratunkat és termi meg szívünkben az 
erények és jó cselekedetek gyümölcseit. A hit az Isten törvényeit, Krisztus ígéreteit és 
fenyegetéseit állítva szemeink elé, buzdít minket kötelességeink teljesítésére, Isten, 
önmagunk és felebarátunk iránt.” „Nem kívánom elbeszélni és leírni a veszedelmet, mely 
az egyes szívekben, a családok körében vagy a társadalom és nemzetek életében pusztít 
ott, ahol és ahonnét kiveszett a hit világossága, elsorvadt a vallásos érzés és áldásaival 
eltávozik az Isten.” 

http://www.siofok-plebania.eoldal.hu/cikkek/punkosdi_gondolatok.html
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Széchenyi püspök nézeteivel szinte összecsengenek a Debrecen-Nyíregyházi  
Egyházmegye első püspökének, Bosák Nándornak a gondolatai, melyeket 1993. 
júniusában, első pásztorlevelében fogalmazott meg a híveknek: 
 „Tudjuk, hogy hazánkban és egyházmegyénkben is mennyire szükség van arra, 
hogy erősödjön a hit, tisztuljon az emberi gondolkodás és megújulhasson az erkölcsi élet. 
Kérem minden testvéremet, hogy imádkozzon ezért és ennek munkálásában vállaljon 
tevékeny részt.” 
 Levelének további részében a papság megbecsülésének és segítésének 
szükségességére emlékeztette a híveket: 
 „Különösen kérem, hogy segítsék és becsüljék meg papjaik lelkipásztori munkáját. 
Ebben fejeződjön ki, hogy egy családot alkotunk Krisztusban. A paphiány miatt nagyon 
sok munka hárul a papságra, legyenek velük szemben megértőek, segítsék őket, és ki-ki a 
maga területén vállaljon részt az egyház ügyeinek szolgálatában. 
Az idősebbeket és betegeket kérem, hogy imádkozzanak papjaikért és ajánlják fel 
szenvedéseiket új papi hivatásokért. Így keresztjükkel társai lesznek Krisztusnak, aki 
életét áldozta a mi üdvösségünkért.” 
 Az első körlevél óta 104 év telt el, az utóbbi óta 22, mégsem állíthatja senki, hogy 
tartalmuk fölött is elszállt az idő. Épp ellenkezőleg! Érvényességük, aktualitásuk 2015-
ben is változatlan. Takács József 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Május 31. (Szentháromság vasárnapja): Ifjúság 
 Június 7. (Évközi 10. vasárnap. Úrnapja): Rózsafüzér-társulat 
 Június 14. (Évközi 11. vasárnap): Vilicsku család  
 Június 21. (Évközi 12. vasárnap): Báránkó család 

Szép gondolat 
„Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el, 
a bizalmat,mely nem aggodalmaskodik, barátunk hűtlenségének lehetőségén, 
a szabadságot, amely nem fél kimondani, a maga véleményét, az egybetartozás érzését, 
amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.”             (Szent Ágoston) 

Gyerekszáj  
Reggel siettünk a suliba, oviba a gyerekekkel. Az autóban vettem észre, hogy a gyűrűimet 
otthon felejtettem. 
Erre az öt éves Niki lányom ezt mondja nekem: 
- Anya, akkor nehogy barátkozz idegenekkel! Ha valaki gyűrűt szeretne neked adni, 
akkor azt mondd, hogy köszönöm, már foglalt vagyok! 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

Két vadász beszélget az erdőben: 
 - Ha én megcélzok egy nyulat, az máris írhatja a végrendeletét! 
A tisztáson hirtelen feltűnik a tapsifüles. A hencegő vadász előkapja a puskáját, rálő, de a 
nyúl elszalad. Mire a másik epésen megjegyzi: 
- Úgy látom, már szalad is a közjegyzőhöz... 


