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A hitet fakasztó Szent Család Templom 
 A hit, életünk egyik legnagyobb titka, próbáljuk körülírni, definiálni, tudunk róla 
beszélni, de mit sem ér, ha nem a mindennapokban éljük meg hívő életünket. Saját 
életemben hitemet a legjobban az úton levéshez tudnám hasonlítani. Egy út, aminek az 
elejére már nem emlékszem, aztán folyamatosan haladtam előre rajta és tartok a Célig. 
Egy kicsit szeretnék most a folyamatosan előrehaladásról többet gondolkozni. 
 Hitünket folyamatosan erősítik az impulzusok mindennapjainkból. Törekszünk is 
rá, hogy ez történjen, ezért teszünk is: elzarándokolunk a legnagyobb kegyhelyekre, 
szentmisére járunk, böjtölünk, imádkozunk… Most azonban álljunk meg egy pillanatra a 
Szent Család Templom előtt és próbáljuk felfedezni az építészeti szimbólumok 
szépségét, amelyek a hitre vezethetnek és megerősíthetnek. Szánjuk egyszer 15 percet 
templomunkra, hogy megszólítson általa az Isten, ehhez szeretnék egy-pár támpontot 
nyújtani. 
 A templom a betondzsungel közepén fából épült és nincs benne egyetlen egy 
derékszög sem. Ez az Isten háza, Istené, aki teljesen más, mint a világ. Nála harmónia 
van, kizökkenünk a mindennapos forgatagból és nála nyugalomra találunk. 
A templomon kettő kereszt található: az egyiknek a vízszintes szára felfelé ível –a mi 
imánk, hálánk Isten felé, a másik lefelé –Isten irgalmának szimbóluma. Melyik a 
nagyobb? Amelyik lefelé hajlik… Az Isten kegyelme, amelyből élni tudunk, a mi 
dicséretünk és hálánk az ő kegyelmével szemben eltörpül. 
 A templom főajtója egy kitárt kézre emlékeztet: minket vár valaki. Vár, hogy itt 
kezdjük el az igazi életünket, egy új „kalandra”, élményszerzésre ösztönöz, mindezt a 
legnagyobb szeretetével, de mi az, amit akar tőlünk? Ezt belépve egyből meglátjuk, 
hiszen a belső tér egy anyaméhet formál. Az anyaméh, ahol formálódik az emberi élet, 
óv, átformál és táplál minket. Isten az, aki az egész életünket átgyúrja, igazgatja, hogy 
valami megszülessen belőle. De mi az? Ehhez útmutatót kapunk, ha felnézünk az 
oszlopok összetartó elemére: egy galamb van felvésve: ő, a Szentlélek tartja össze a teret, 
ahol formálódunk, mutat irányt és védelmez. A másik útmutató, két példakép a falba 
vésve található a hajóban: Szűz Mária és Szent József, akik mindketten engedelmesek az 
Isten szavának. 
 Minden jel arra mutat, hogy a válasz a szentélyben van: ez a templom 
legfényesebb része. Szemünk a feltámadt Krisztusra tekint: ő az, aki felé törekednünk 
kell. Isten az Ő életében akar minket részesíteni, hozzá kell eljutnunk. De hogyan? 
Nézzünk a mellettünk ülőre most a templomban: kezdjük vele, adjuk meg neki, ami az 
embernek jár, ezáltal Isten is Isten lesz az életünkben! Hiszen, „amit e legkisebb 
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40) – mondja az Úr. 

  Németh Isti (részletek, templomunkról – Rómában, olaszul írt dolgozatából) 
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Események templomunkban 

 Az elmúlt hónapban három gyermeket is kereszteltek templomunkban: Richárd, 
Liza és Zoltán Csanád részesültek a keresztség szentségében. Volt egy plébániánkhoz 
tartozó temetés is, Nagy Imréné Dihen Gizella testvérünket temettük. 

 A hónap utolsó vasárnapján ifjúsági Te Deum szentmisében adunk hálát az ebben 
a tanévben kapott kegyelmekért. Mindenkinek testi-lelki gazdagodással, élményekkel teli 
vakációt kívánunk! Azért a szentmisén való részvételről a nyári vasárnapokon se 
feledkezzünk meg! Kis odafigyeléssel a nyaralást is lehet úgy szervezni, hogy találjunk 
vasárnap szentmisét. (Magyarországi úti célnál a www.miserend.hu honlap hasznos 
segítséget nyújthat ebben.) 
 Idén az egyházmegyei búcsú nem Máriapócson, hanem Debrecenben, a Szent 
Anna utcán lesz, így július 26-án nem lesz templomunkban szentmise. A mi 
plébániánkról is kérnek a szervezők 6 felnőttet, akik rendezőként, perselyezőként 
segítenek. Jelentkezésüket várjuk a sekrestyében. Az emlékév kapcsán a Szent Anna virág 
kocsit indít az augusztus 20-i Virágkarneválon. A kocsi díszítéshez kérnek segítőket és a 
karneváli menetben kocsikísérőnek 10-16 év közötti fiatalokat. Ezekre a feladatokra is 
lehet jelentkezni a sekrestyében. 

Mindennapi kenyerünk 
 Június 29-e, Péter-Pál napja hagyományosan az aratás kezdete országunkban. 
Valamennyire tudja ezt legtöbb ember, aki nem zárkózik el teljesen a sajtótól, rádiótól. 
De legtöbbünk számára inkább a legendák világába tartozik, milyen nehéz munka volt ez 
a sarlós aratástól a mai gépesítettig, s micsoda szertartások, szokások kapcsolódtak hozzá 
kezdetétől befejezéséig. Olvasni lehetne róla bőven, elég legyen itt Fekete István 
Tüskevárát említeni, amelyben nemcsak a Kis-Balaton természetvilága tárul fel, hanem 
az is, mi a gazdatiszt dolga aratáskor, sőt még az ebédhordó leányé is. Amikor leemeljük 
a polcról, vagy asztalunkra tesszük a kenyeret, nem gondolunk rá, hányan dolgoztak vele, 
míg mindennapi eledellé vált. Móra Ferenc, akitől ez a kis írás címét kölcsönözte, 
gyermekkori emlékét idézi fel, amikor a NINCS megérttette vele, mit is jelent a kenyér, s 
miért olyan nagy a becsülete. Erről sem igen szólhatunk manapság, amikor úton-útfélen 
látunk eldobált kenyeret, tésztát, nem beszélve a kukák tartalmáról. (Egy ismerősöm 
nagyjából ezzel táplálja nem kis baromfiudvarát, beleértve kecskéjét, szamarát, 
reggelenként mintegy fél óra alatt összegyűjtve az aznapit.) Egyik oldalon a szörnyű 
pocséklás, a másikon az éhezők sokasága.  
 Amikor a Miatyánkot mondjuk, imádkozzunk ma azért is, találjanak végre 
hatékonyabb megoldást az okosok, hogy a teremtett világ elemi termése minél több 
emberhez jusson el, s betölthesse célját, amiért adta nekünk Istenünk! 

Németh Béláné 
 

Tájékoztató az egyházmegyei búcsúról 
 Az idei egyházmegyei búcsú a katolikus tanúságtétel ünnepi lehetősége. Abban a 
városban jelenünk meg tömegként, ahol hosszú ideig nem élhetett egyetlen katolikus 
ember sem. Csáky Imre, nagyváradi püspök, bíboros, olyan templomot építtetett ide, 
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amely - Szent II. János Pál 1991. augusztus 18-i kiengesztelő látogatása, majd 1993. 
pünkösdi egyházmegye-alapítása után – székesegyházzá válhatott. Elértük azt, hogy 
Csáky Imrének szobrot állíthatunk Debrecenben a Város támogatásával! 
 Szeretnénk, ha ünnepi együttlétünk méltó hálaadás lenne a Történelem Urának, és 
megmutatná fiatal egyházmegyénk életerejét! Ezen a búcsú-ünnepen az elszakadt 
területek és felekezetek püspök-vendégeinek jelenléte a Krisztusban teljesülő egységet 
kívánja kifejezni. Ezért szeretettel hívunk minden plébániai közösséget, hogy igazi 
zarándok-lelkülettel, minél többen vegyenek részt ezen a rendkívüli, egyháztörténelmi 
jelentőségű eseményen! 
 2015. július 26-án az egyházmegye búcsúja Debrecenben a katolikus újjászületés 
emlékévének egész napos csúcs-rendezvénye. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a 
lezárt Szent Anna utcán. Az oltár a székesegyház előtt lesz felállítva. A szentmise 
főcelebránsa és szónoka Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök lesz. Vele együtt 
miséznek a szomszédos egyházmegyék püspökei és a Debrecen—Nyíregyházi 
egyházmegye papjai. 
 Mintegy ezer ülőhelyet és ötezer állóhelyet biztosítunk az egyházmegyéből érkező 
hívek számára. Lehetőleg fél tízig mindenki foglalja el a helyét. A tájékozódást hivatásos 
és önkéntes rendezők segítik. A szentmisét a Duna TV, a Kossuth- és a Katolikus Rádió 
egyenes adásban közvetíti. 8 órától gyülekező program lesz. (Énekgyakorlás, rózsafüzér, 
információk stb.) Gyónásra a Svetits Intézet udvarán biztosítunk lehetőséget. 
 A szentmiséhez kapcsolva fölszenteljük Csáky Imre bronz szobrát, amely E. 
Lakatos Aranka alkotása. A szobor-avató beszédet dr. Bábel Balázs, kalocsai érsek tartja. 
A szertartás a déli harangszóval és az Úrangyala közös elimádkozásával ér véget. 
Esőkabátot, ernyőt, kisszéket ajánlatos hozni. A lezárt területen csak egyházi könyv-, 
kegytárgy- és mézeskalács árusítás lesz. Alkalmi kedvezménnyel megvásárolható a 
székesegyházat bemutató album és az emlékévre megjelenő könyv. 
 A Déri Múzeumban ezen a napon 12-18 óra között a búcsú résztvevői jelképes 
összegű belépőjeggyel megtekinthetik Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját, 13 és 14 órai 
kezdettel bibliai fényjáték kíséretében, valamint a Várad kincsei Debrecenben c. 
emlékévi, egyházművészeti kiállítást. 
 Délután a nagyerdei parkban, a Békás-tó környékére várjuk az egyházmegye és a 
város családjait. Igazi búcsús hangulatú programok, változatos műsorok mellett étkezési 
és vásárlási lehetőség is lesz. A délutáni programok zárásaként a debreceni 
kezdeményezésű gyimesfelsőloki iskola diákjai adnak műsort, majd pedig az iskola 
alapítója, Berszán Lajos atya szól a jelenlévőkhöz, és a Szent Anna-ünnephez 
kapcsolódva megáldja a családok nemzedékeit. Este 20 órai kezdettel a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon a budaőrsi Latinovits Színház vendégjátékában megtekinthetik az 
érdeklődők a közkedvelt film színpadi változatát: Legyetek jók, ha tudtok! címmel. 
 Kérjük a debreceni híveket, jó házigazdaként segítsék a távolabbról érkezőket, hogy 
testvéri együttlétünk Isten dicsőségét hirdesse. Mindent megteszünk azért, hogy ez a 
búcsú mindenkinek maradandó élményt, lelki feltöltődést adjon. Csak el kell jönni!!! 

Keresztesné Várhelyi Ilona 
az emlékév koordinátora 
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Egerváry Etelkára emlékezünk 
 A közösség régi tagjai bizonyára emlékeznek még 
Etelkára, aki már a régi kápolnánkban (a jelenlegi Forrásban) 
tartott szentmisék idején meghatározó alakja volt 
közösségünknek. A Svetitsben tevékenykedő Miasszonyunkról 
nevezett Szegény Iskolanővérek (ma Boldogasszony 
Iskolanővérek) rend tagja volt, egészen a háborúig, amikor 
szétszórták őket, ezután bujkálnia kellett, egy volt tanítványa 
bújtatta a Gyár utcán. De ezután is aktívan tevékenykedett, a 
tanyai misézésben és titkos hitoktatásban segédkezett, a Jézus 
szíve templomban végig segítő tagja volt a közösségnek. Jelen 
volt a Forrás alapításánál, a Máltaisok debreceni indulásánál is 
segített, sokat fordított németből. A Kamilliánus Család 
alakulásánál is ott volt, Anton Gots atyának könyveket fordított, 

amikor a lengyel domonkos atyák Debrecenbe kerültek, 
tanította őket magyarul, segített nekik a prédikációjukat 
megírni. A Szent Család első családos körének végig tagja 
volt, gyakran nála tartották hétfőnként az összejöveteleket, 
Krakomperger Zoltán atya vezetésével. Utolsó percben 
vonult be a Szent Erzsébet otthonba, még telefonon innen 
is kedvesen tartotta a kapcsolatot a többiekkel. 95. 
születésnapja után egy héttel halt meg.  
 Csak néhány momentumot ragadtunk ki abból a 
rengeteg ténykedésből, amit tett az Egyházért, a hit 
megmaradásáért még a legnehezebb időkben is. Hálás 
szívvel búcsúzunk tőle, Etelka, Isten nyugosztaljon! A 
csoportod még élő tagjai nem felejtenek el, nagyon fogsz 
hiányozni! 

 Dr. Berényi Dénesné Dr. Bódor Elvira 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Június 28. (Évközi 13. vasárnap): Ifjúság  
 Július 5. (Évközi 14. vasárnap): Asztalos család 
 Július 12. (Évközi 15. vasárnap): Hajdú család  
 Július 19. (Évközi 16. vasárnap): Nyugdíjasok  

Szép gondolat: Mindszenty Józseftől 
„Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese.”               

Gyerekszáj  
A négy éves Gáborka nézegeti nagymamáéknál a baromfiudvart: 
- Mindjárt vacsoráznak, csak még imádkoznak előtte! 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

Amikor egy riporter megkérdezte, hányan dolgoznak a Vatikánban, XXIII. János pápa 
állítólag így felelt: Nagyjából a fele… 


