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"Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is 
irgalmas." (Lk 6,36) 
 
Ennek a szentírási szakasznak az alapján hirdette meg a Szentatya az irgalmasság szent 
évét. A Misericordiae vultus kezdetű bullában Ferenc pápa minden keresztény számára 
meghatározó, de egyre inkább elfeledett igazságra hívja fel a figyelmünket. 
Ha körbenézünk a világban láthatjuk, hogy mennyire hiányzik az irgalom az emberiség 
életéből. Szögezzük le, hogy nem meglepő újdonság ez. A történelemben mindig is így 
volt ez, ami változott, az csupán annyi, hogy napjaink technikai vívmányainak 
köszönhetően az ember irgalmatlansága sokkal nyilvánvalóbb. Az Egyház korábbi 
gyakorlatában is láthatjuk viszont, hogy újra és újra meghív minket arra, hogy 
felfedezzük az irgalmat. 
Érdekes módon az ember, akarva akaratlanul, ha az irgalomra gondol, akkor egyből a 
megbocsájtás jut eszébe. Valahol rendben is van ez így, ugyanis az irgalomnak fontos 
része a megbocsájtás. Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy az irgalom lelkülete ettől 
sokkal több. Mindemellett elengedhetetlen annak a felismerése, hogy az irgalom nem 
gyengeség, erőtlenség, hanem éppen ellenkezően: életet adó erő. 
A megváltás művében teljesedik ki és fejeződik ki a legtökéletesebben Isten irgalma és 
láthatjuk, hogy bár Krisztus szenvedése, kereszthalála és feltámadása sokaknak balgaság 
a valóságban Isten életet adó ereje mutatkozik meg benne, ami azóta is szüntelenül kifejti 
hatását (a mi életünkben is) egészen a világ végéig. 
A Szentévben Ferenc pápa elsősorban szeretné, hogy ha az irgalmasság belső megélése 
és elfogadása alapján ez egyre inkább megnyilvánulna a cselekedeteinkben is. Az Egyház 
szolgálattevőin keresztül éppen ezért igyekszik minden lehetőséget biztosítani arra, hogy 
az Irgalmas Atyával találkozzunk. A találkozáshoz viszont legalább két fél szükségeltetik, 
ezért nyitottságra van szükségünk, hogy ez megtörténhessen. 
Nagy szükségünk van az irgalomra családjainkban, társadalmunkban, viszont 
meggyőződésem, hogy Isten elsősorban rajtunk keresztül akarja megadni ezt. A 
Szentatya úgy fogalmaz, hogy: "Engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket." Gyakran 
lemondunk emberekről, közösségünkről, vagy akár saját magunkról is mondván: "nincs 
mit tenni..." Isten irgalma elsősorban arra hív meg minket, hogy felismerjük, mindig van 
mit tenni és ez nem eredménytelen küszködés, hanem gyümölcsöző szolgálat. 
Bízom benne, hogy lesz elég bátorságunk, hogy megnyíljunk Isten felé és elfogadva az ő 
irgalmasságát annak tettekre váltói és hirdetői tudjunk lenni. 
 
                 Rev. Reznek Ádám 
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 Események templomunkban 
A 2015. év néhány számokkal jellemezhető eseménye: Keresztelés: 9 fő (4 lány, 5 fiú), 
Elsőáldozás: 7 fő (3 lány, 4 fiú), Esketés: 6 pár, Temetés: 14 fő (6 nő, 8 férfi; közülük 
szentségekkel ellátva: 2 személy). Legutóbbi lapszámunk óta nem volt keresztelés, sem 
esketés, sem temetés. 
Január 15-én az egyházközségi képviselőtestület ez évi első ülésén a tagok elfogadták a 
2015 évi zárszámadást és a 2016. évi költségvetést. Ez utóbbit az érdeklődők január 
végéig megtekinthetik a plébánián. A gyűlésen megoldásra váró feladatként kerültek 
szóba templomunk esedékessé vált javítási és festési munkái, melyekre egyelőre nincs 
anyagi fedezetünk. 
Január 27-én 16:30-tól az Édesanyák Szent Mónika Imaközösségének imaalkalma. 
Január 28-án, délután 5 órától, felnőtt-katekézis lesz a plébániai hittanteremben. Az esti 
szentmise után megtartjuk az ökumenikus imahét miatt elmaradt szentségimádási órát. 
Január 31-én vasárnap, ifjúsági szentmise lesz templomunkban fiataljaink ének- és 
zenekarának közreműködésével. 
Február 2-án Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe és könyörgő nap a 
szerzetesi hivatásokért. 
Február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján Balázs-áldásban részesítjük a 
híveket. Azok részére, akik ekkor nem tudnak jelen lenni, a rákövetkező vasárnapi 
(február 7.) szentmise után is lesz balázsolás. 
Február 4-én délután 5 órára, keresztény filmklubra várjuk az érdeklődőket.  
Február 5-én első péntek. Reznek Ádám atya a Terápiás Házban a bentlakók számára 
liturgiát tart és áldoztat. 
Február 6-án első szombat. Az Angyalföld téri régi kápolnánkban a Karitász csoportunk 
14 órától adományokat fogad és oszt a rászorulóknak. 
Február 6-án 19 órai kezdettel tartjuk egyházközségünk farsangi bálját a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában. A rendezvényre tombolatárgyakat köszönettel fogadunk. 
Február 10. Hamvazó szerda. Szigorú böjt. Hamvazás az esti szentmisében és február 
14-én, nagyböjt első vasárnapján, a szentmisét követően. 
Február 11-én, a Betegek világnapján, délután 5 órától felnőtt katekézisre várjuk az 
érdeklődőket. Az esti szentmise keretében idős, beteg testvéreink számára kiszolgáltatjuk 
a betegek szentségét. Kérjük gépkocsival rendelkező híveinket, hogy segítsék azokat, akik 
gyalogosan, vagy tömegközlekedési eszközökkel nem tudnának eljutni erre az alkalomra. 
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió tagjainak lesz imaalkalom és beteglátogatás. 
Valamennyi csütörtökön az egyetemistáknak, péntekenként pedig a középiskolás 
korúaknak lesz hittan.  
Azok a Kedves Hívek, akik házszentelést szeretnének, kérésüket (pontos címük 
közlésével) jelentsék be a sekrestyében. 

Balázsolás 

Szent Balázs püspököt már a 6. században mindenfajta torokbetegség gyógyítójának 
tartották. Legendája szerint megmentette egy özvegyasszony fiát, aki halszálkát nyelt. Az 
asszony hálából ételt és gyertyát vitt neki. Ennek emlékére szokás az ún. Balázs-áldás 
vagy balázsolás.           Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 42. p. 
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A nagyböjt 
 

Az előkészületi időnek két témája van: a keresztség és a bűnbánat. (…) A húsvéti 
előkészületi idő, a nagyböjt távolról sem áll csupán a böjtölésből. Fontosabb, hogy 
magunkat (…) az időszak tartalmi mondanivalója töltsön el: mindig újból meg kell 
térnünk Urunkhoz, akinek húsvéti megváltói művében van adva üdvösségünk. 
                Várnagy Antal: Liturgika (1993) 

Böjti fegyelem 
 

Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van, azaz: 14 éves kortól életünk végéig 
hústilalom, valamint 18 – 60 év közöttieknek háromszori étkezés és egyszeri jóllakás. A 
nagyböjt többi péntekjein is tartózkodni kell a 14 éven felülieknek a húsfogyasztástól. 
 

Hitoktatóként a Debreceni Javítóintézetben. 
 

2001.09.11. mindenki számára ismerős dátum (World Trade Center elleni terrortámadás 
időpontja). Számomra azért emlékezetes, mert ezen a napon kezdtem meg a hitoktatást a 
javítóintézetben. Ekkor még a Szalaggyárban dolgoztam, majd 2007 januárjától a 
debreceni javítóintézetben találtam munkalehetőséget. Nem mondanám, hogy könnyű 
volt a váltás, hiszen teljesen más jellegű megmérettetés, és kihívás volt számomra. Az 
első években nappalos, később éjszakás gyermekfelügyelőként alkalmaztak, majd többek 
biztatására sikerült elvégezni az egyetemet, és így már harmadik éve nevelőtanárként 
igyekszem helytállni. A most EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által irányított 
intézményben 12-21 éves fiúk töltik előzetes, javítós, és utógondozott neveltként a 
bíróság által meghatározott, illetve kiszabott büntetésüket. A megtévedt fiatalok szoros 
napirend szerint töltik idejüket. A percre pontos időbeosztás - tanulásra, munkára, 
irányított - és ellenőrzött szabadidős tevékenységre, és pihenésre ad lehetőséget 
számukra. Kapcsolattartási lehetőségek: látogatás (havi 2 alkalom) akikhez eltudnak, vagy 
elakarnak jönni, telefonálás illetve levélírás. Nagyon nagy százalékban vannak az olyan 
hátrányos, deviáns környezetben élők, gyermekotthonos gyerekek, akiket egyáltalán nem 
látogatnak, levelet sem kapnak. Számukra fontos a szeretet, a megértés, a megbocsátás, 
az irgalmasság közvetítése. Ebben az itt dolgozóknak nagy szerepük, és felelősségük van. 
Heti két órában van hitoktatás, az intézmény napirendjéhez igazodva. Egész évben 
lehetőség van lelki beszélgetésekre, valamint különböző vallásos műsorokkal tesszük 
elviselhetőbbé napjaikat. Aki itt dolgozik, tudja, hogy egy látogatás, levél, 
telefonbeszélgetés után nagy lelki válságba, letargiába kerülhetnek a gyerekek. Különösen 
igaz ez ünnepek és a számukra jelentős évfordulók alkalmával. Ekkor van nagy szerepe a 
remény, a megértés, és tolerancia közvetítésének. Az elmúlt években több egyház és 
intézmény vállalt szerepet ebben. Kapcsolatunk van a Szent József, a kisvárdai Szent 
László, a Hajdúdorogi görög katolikus testvérekkel, és még Böjte Csaba atya és a 
Csíkszeredai ROLE együttes is elfogadta meghívásomat. Több éve már, hogy a Szent 
Család fiataljai, a Svetits gimnázium, a görög katolikus és baptista testvérek vállalják, 
hogy könnyebbé, elviselhetőbbé tegyék a fiatalok számára az itt eltöltött időt 
(tanúságtétel, oratórium, karácsonyi húsvéti műsor, betlehemezés, közös foci a 
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fiatalokkal, ajándékozás, agapé, beszélgetés a fiatalokkal, színdarab előadás pl. Abigél, 
Szent Johanna). 
 Ne felejtsük el, hogy ezek a fiatalok bűncselekményt követtek el, hibáztak, és jogosan 
töltik itt büntetésüket, de a mindennapjaikat, a család, a szeretteik hiányát talán egy kis 
odafigyeléssel könnyíteni tudjuk. Ezt erősíti meg 1997. évi. XXXI. törvény, mely a 
gyermekek alapvető jogairól szól. 
A karácsony, és az ünnepek üzenete, szépsége, a javítóintézetben is jelen van. Bárki, aki 
emberekkel foglalkozik, az tudja, hogy az egyik legnehezebb, egyben a legszebb 
tevékenység embereket irányítani, vezetni.  
,, Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Mt. 5, 7.”         Báránkó András 
 

Az isteni irgalom 
 

átfogja az egész életünket. Minden alkalommal, amikor 
az Isten nekünk megbocsát, minden alkalommal, 
amikor nekünk ajándékoz valamilyen kegyelmet, ez az 
ő irgalmazó szeretetének eredménye.    
              Dom. Columba Marmion OSB 
  

Ez a fontos, a bátorság, hogy Jézus 

irgalmasságára bízzam magam, hogy bízzak 
türelmében, hogy mindig az Ő szeretetének sebeihez 
meneküljek. (…) 
Lehet, hogy úgy gondolod: bűnöm olyan nagy, olyan 
távol vagyok Istentől, mint a példabeszédben a tékozló 
fiú, hitetlenségem akkora, mint Tamásé: nincs 
bátorságom visszatérni, arra gondolni, hogy Isten 
visszafogadna, hogy éppen reám várna. De Isten éppen 
reád vár, csak bátorságot kér tőled, hogy Hozzá fordulj. 

                          Ferenc pápa 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvéreink:  
 

január 24. (Évközi 3. vasárnap) Gyarmati család 
január 31. (Évközi 4. vasárnap) Ifjúság 
február 7. (Évközi 5. vasárnap) Pulyáné Rácz Éva 
február 14. (Nagyböjt 1. vasárnap) Milbik Anna 

 

Megér egy mosolyt 
 

Plébános és a mellette bámészkodó gyerek párbeszéde: 
- Ugye azt figyeled Norbi, hogyan javítom a kerítést? 

- Á, dehogy, hanem azt, hogy mit mond majd a plébános atya, ha véletlenül ráüt 

kalapáccsal az ujjára! 


