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Férfinak és nőnek teremtette őket 
Az emberiség talán egyik legvitatottabb kérdése az életben a férfi és nő kapcsolata. 
Alapértelmezetten ez a kapcsolat egy egészen egyszerű és éppen ezért végtelenül szép és 
értékes kapcsolat. Mégis azt látjuk a világban, hogy rengeteg félreértés, szenvedés, 
nehézség volt, van jelen, akár korokat átívelően. Gondolom, nem írok újdonságot azzal, 
hogy a bűnbeesésnél érdemes keresnünk a probléma kulcsát. 
A bűnbeeséssel az Isten és ember közötti kapcsolat megtörik. Bizalmatlanná váltunk az 
Isten iránt, így nem csoda, hogy a férfi és nő közötti kapcsolat is sérült. A 
Kinyilatkoztatás viszont lehetőséget ad a megértésre és arra, hogy ez a kapcsolat, akár 
Isten és ember között, akár férfi és nő között, újra helyre álljon, és egészséges legyen. 
Talán az egyik legfontosabb dolog a Teremtés könyvének, azon belül is az ember 
teremtésének újra felfedezése. "Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten 
képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket." (Ter 1,27) A magyar 
fordításban kevésbé jelenik meg, az eredeti szövegben viszont nagyon erőteljesen írja le a 
szerző, hogy férfi és nő együtt Isten képmása. Ezen a szoros egységen keresztül tekintve 
Istenre, fedezhetjük fel azt is, hogy bár őt Atyának hívjuk, ha úgy tetszik egyben Anya is. 
A Szentírás igen sok helyen mutatja be Isten anyai oldalát. Ez is segít megértenünk, hogy 
férfi és nő között nem versengési viszony áll fent, hanem az istenképűség kiegészítő 
viszonya, tehát az, hogy egymásnak társai. 
Ha ezek tükrében tudjuk az Istennel és az egymással való kapcsolatunkat újra értelmezni, 
akkor a megtört bizalom elkezd helyreállni és így tudunk egyre inkább egészséges emberi 
közösséget építeni, amely bár magában hordozza a bűn sebzettségét, ugyanakkor képes a 
folytonos megújulásra és megtérésre. 
Férfi és nő együtt adják Isten képmását. Kapcsolatukat, ha Isten nélkül élik meg, akkor 
könnyen egymás felemésztőivé lehetnek, viszont ha Istennel együtt építik életüket és 
alakítják közös sorsukat, akkor életük beteljesedik.  Ennek csodáját, vagy éppen drámáját 
láthatjuk mindennap, akár családunkban, vagy saját életünkben is. Ha Isten jelen van az ő 
képmásainak életében, kapcsolatában, akkor az a teljesség az isteni élet felé törekszik, ha 
nincs jelen, akkor viszont egymás ellen fordul az ember és elemésztik egymást. Ebből is 
világosan látszik, hogy Isten nem, mint felügyelő akar jelen lenni az életünkben, azért 
hogy elvegye a szabadságunkat, hanem éppen ellenkezőleg; mint gondoskodó szülő, aki 
segíteni akar abban, hogy meg tudjuk őrizni a szabadságunkat és jól tudjunk élni vele. 
                       Rev. Reznek Ádám 

Események templomunkban 
 

Április 15-én volt az egyházközségi képviselőtestület soron következő ülése, melyen 
önvizsgálattal tekintettek vissza a Húsvétra való lelki felkészülésre, megbeszélték a 
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bérmálás előkészületi feladatait, és tájékoztatást kaptak arról, hogy a templomunk 
felújításának finanszírozására benyújtott pályázatunkra csak csekély támogatást kapunk. 
Április 16-án Gál Veronika és Christian Smelik kötött házasságot templomunkban. 
Április 23-án, Vilicsku István és felesége Aranka 50. házassági évfordulójukat 
ünnepelték. Isten éltesse az aranylakodalmasokat! 
Május 1-én Ádám atya Asztalos Lindát és Szimilkó Boglárkát részesítette a keresztség 
szentségében. 
Május 8-án Palánki Ferenc, egyházmegyénk püspöke 17 személynek szolgáltatta ki a 
bérmálás szentségét. 

 
Szentmise után a főpásztor találkozott a képviselő testület tagjaival a plébánián. 
Május 27-én 16:30-tól a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Imaközösség imaalkalma 
lesz templomunkban. 
Május 29. Úrnapja, azaz Krisztus szent teste és vére ünnepe. (Az egész egyházban VI. 
Orbán pápa rendelte el ünnepként 1264-ben. Körmenet eredetileg nem kapcsolódott az 
ünnephez, az csak a 14. század óta van szokásban.) 
Június 3-án: első péntek, június 4-én első szombat.  Az Angyalföld téri volt 
kápolnánkban adományátvétel és - osztás lesz a rászorulók részére. (Az itteni kápolnát 
1991. szeptembertől, 1998 augusztusáig használtuk liturgikus célokra.) 
Templomunkban minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió tartja szokásos, közös imáját, 
melybe mások is bekapcsolódhatnak. (A Mária Légió 1921-ben Írországban alapított 
világiakból álló nemzetközi mozgalom, melynek célja az Egyház szolgálata közös imával, 
Mária-tisztelettel, karitatív tevékenységgel és apostolkodással.) 
Csütörtökönként a szentmise után az egyetemisták számára, péntekenként a 
középiskolásoknak van katekézis, illetve közösségépítő program. 
 

A remény közösségeként gyűlünk össze [az Eukharisztia ünneplésére] hogy meg 
tudjuk osztani reményünket azokkal, akik nem látják a jövőt maguk, vagy a világ 
számára. Összegyűlünk a szeretet közösségébe, a Szentháromságba. Ez nem jelenti azt, 
hogy meleg rokonszenv fog eltölteni minket a gyülekezet többi tagja iránt. Valószínűleg 
nem ! Azt azonban jelenti, hogy fokozatosan átalakulunk – „én és már nem én” – 
felfedezve Istent és magamat az idegenben, és Istent létem mélyén. A kegyelem lassú 
munkája végül felszabadít a küldetésre. Miért menjünk templomba? Azért, hogy onnan 
szétküldjenek a világba.            Timothy Radcliffe OP 
( P. Radcliffe a Domonkos-rend legfőbb elöljárójaként 2000. febr. 9-én tett kánoni látogatást 
Debrecenben a Füredi úti rendházban.) 
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Megkérdeztük… 
Mi az az ajándék, illetve többlet az életében, amit azáltal kapott, hogy anya, 
illetve nagymama lett? 
Íme a válaszok: 
Hálát adok Istennek, hogy megkaphattam életem legszebb és legnagyobb ajándékát, 
hogy két gyermek édesanyja és négy unoka nagymamája lehetek. 
Andrea lányomnál Niki és Dávid unokák. Pár éve, nagy örömömre, még felolvastak. 
Niki bérmálkozó. Ő már 28 éves. Pesten tanult és végzett, már ott él, és dolgozik. 
Párjával együtt tervezik a közös jövőt, otthont és közös gyermeküket. 
Dávid, az öccse, 19 éves. Ő még a Tóth Árpád Gimnáziumban tanul. Orvos, a betegek 
gyógyítója szeretne lenni. Ha a nagyinál van, ügyesen adja be a „szuri”-t (az inzulint) és 
nagy szorgalommal méri és ellenőrzi a vércukromat. 
Attila fiamékat ritkábban láthatom, mert Pesten élnek. Ők is két unokával ajándékoztak 
meg, Petra és Linda. Petra a nyáron már 6 éves lesz, nagy óvodás. Örömömre nagyon 
vágyik hozzánk és igényli a foglalkozást. Ilyenkor nem ismerem a fáradtságot. 
A kicsi Linda még csak 5 hónapot töltött, de már hangos kacagásával, édes kis 
mosolyával levesz a lábunkról. A legnagyobb örömömre május 1-én Anyák napján a mi 
templomunkban vette fel a keresztség szentségét. 
Hát kell ennél nagyobb ajándék? 
Két gyermek, négy unoka. Katolikusok, egészségesek és imádkozhatunk a hitükért! Jó 
kereszténynek lenni!               Asztalos Attiláné
              

A nő életének a megkoronázása az anyává válás, a gyermekszületés pillanata. Nagyon jó 
érzés megélni és megtapasztalni azt a sok mindent, ami a gyermekneveléssel együtt jár. 
Fáradságot nem kímélve, kitartóan, gondosan odafigyeléssel és szeretettel tenni a 
dolgunkat. Időnként gombóccal a torkunkban, heves dobogó szívvel, könnyeket 
törölgetve, vigasztalóan és bátorítva mindig készenlétben lenni. 
Anyának lenni nehéz, de nagyon szép dolog! Nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy 
ezt az érzést én is megtapasztalhattam. Két egészséges, szép fiam van. Amikor ők 
megszülettek hatalmas boldogság volt, ami a mai napig tart. 
Munkám során is részese lehetek a születés pillanatának (a szülészeti klinikán dolgozom 
műtősnőként), nagyon jó látni a mások boldogságát. Remélem, még sokáig lehetek 
mások segítségére. 
Ne felejtsük el mindenki mögött áll egy Anya!         Papp Istvánné 
 

Mi a nők szerepe egyházközségünk életében? 
Óriási szerepet töltenek be a nők az egyházközösségünkben. 
Mivel tudjuk azt hogy Isten Máriára bízta a Mi Urunk Jézus Krisztust születésétől 
haláláig, anyaságát tovább adta a mai kor édesanyáinak is, hogy féltő gonddal 
vigyázzanak felnövekvő gyermekeinkre a jövő nemzedékére ezért hatalmas feladat hárul 
a nőkre és ezáltal az egyházközösségben betöltött szerepükre is. Ők tanítják 
gyermekeinket imádkozni, szentmisére járni és a mindennapi életben betöltött szerepük 
vállalásában. Ezért nagyon nagy köszönettel tartozunk az édesanyáknak, a nőknek. 
Köszönet a Mindenható Istenünknek, hogy ily nagyszerűen rendezte, hogy ennyi 
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csodálatos nőt adott egyházunknak. 
„Köszönöm Istenem az Édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. Áldott 
teste, lelke csak érettem fárad, Köszönöm Istenem az édesanyámat! Köszönöm a lelkét, 
melyből reggel-, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely 
csak értem dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban!  Köszönöm a szemét, 
melyből jóság árad, Istenem köszönjük az édesanyákat! (Dsida Jenő: Hálaadás) 

   Vilicsku István 
 

Isten teremtette ugyan az embereket, de az államok kialakítását az emberek 
szabadságára bízta. Mindenkinek megadta a békés együttélés alapvető törvényét: az 
evangélium zsinórmértékét. Különös garanciát azonban még a hívő népeknek sem adott, 
s nem ígérte meg sajátos védelmének biztosítékát sem – kivéve az anyaszentegyházat. De 
még ha az egyházat meg is óvja az összeomlástól, a megpróbáltatásoktól és üldözésektől 
őt sem kíméli meg.               Boldog XXIII. János pápa 
 

Miként ismerhetjük fel istenpótlékainkat? 
A bálványok leleplezésének egyik lehetséges módja, ha szigorú vizsgálatnak vetjük alá 
fantáziavilágunkat. „ Amit az egyedül töltött időddel kezdesz, az a vallásod” – mondta 
egyszer William Temple bíboros. Más szóval: az a szívünk igazi istene, ami felé a 
gondolataink önkéntelenül kanyarodnak, amikor nincs egyéb dolgunk. (…) Ha ez csak 
olykor-olykor fordul elő: természetesen nem beszélhetünk bálványimádásról. 
Az is segíthet eldönteni miért is rajong igazán a szívünk, ha megvizsgáljuk költekezési 
szokásainkat. „Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is.” – mondta Jézus (Mt. 6,21) 
Arra megy el a legkönnyebben a pénzünk, ami a legkedvesebb a szívünknek. A 
bálványok egyik árulkodó tulajdonsága, hogy az ember túl sok pénzt költ rájuk, és 
[emiatt] állandó önmegtartóztatást kell gyakorolnia. Pál apostol azt írta, hogy ha Isten és 
az ő kegyelme a legfontosabb számunkra a világon, akkor bőkezűen fogunk adakozni a 
szolgálatára, jótékony célokra és a szegények javára (2Kor. 8,7-9)       Timothy Keller 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvéreink: 
 Május 22. (Évközi 8. vasárnap) Hajdú család 
 Május 29. (Évközi 9. vasárnap) Ifjúság 
 Június 5. (Évközi 10. vasárnap) dr. Bódis Zoltán 
 Június 12. (Évközi 11. vasárnap) Németh család 
 

A szentséges Szív iránti tiszteletünkben van két lényeges elem, egy érzékelhető: Jézus 
emberi szíve, amely az isteni Igével egy személyben van egyesítve; és van egy szellemi: 
amelyet a testi szív jelképez, és amely nem egyéb, mint a megtestesült Igének szeretete 
Isten és az emberek iránt. Ez a két elem voltaképpen egy dolog, amint egy dolog a jelkép 
és a jelzett tárgy.(…) Úgy tekinthetjük tehát Jézus Szívét, mint az Isten és az emberek 
iránt való szeretetnek a legtökéletesebb mintaképét.    Adolphe Tanquerey P.S.S. 
 

Megér egy mosolyt 

- Türelemért imádkoztam, de abbahagytam… 

- Attól féltem, hogy megkapom. 


