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Krízis 
Nem szeretjük a fájdalmat. Nem szeretünk szenvedni, krízisbe kerülni és nehéz, életre 
szóló döntéseket hozni. Nem is kell szeretnünk, viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a földi élet velejárója mindez. Eltekintve a nehézségtől és a rossz érzésektől, ha 
hatásaiban nézzük a szenvedést, vagy az ember kríziseit az életben, akkor láthatjuk, hogy 
nemcsak hogy elkerülhetetlenek, hanem egyenesen szükségesek ezek. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy a szenvedés önmagában és önmagáért jó. Az édesanya szülési 
fájdalmai sem azért jók, mert szenvedést okoznak neki, hanem azért, mert életet hoz a 
világra. Ugyanígy van ez, ha krízisbe kerül az ember. A krízis önmagában nem jó, viszont 
hatásaiban lehet életet adó. Az embernek ugyanis ilyenkor lépnie kell, nem maradhat a 
megszokott nyugalmi állapotában. Döntenie kell, hogy hagyja, hogy a nehézség, ami érte 
megtöri az életét, vagy meg fog újulni az élete azon keresztül, hogy szembenéz a 
problémával. 
A Szentírásban is sok példát találhatunk arra, hogy az ember keresi a szenvedés értelmét. 
Vegyük például Jóbot, aki az ártatlan ember érthetetlen szenvedésének megtestesítője. 
Végső soron az ő esetében sem találunk megoldást a szenvedés értelmének keresésében, 
mert az ember önmagától erre nem tud választ adni. Jézus Krisztus mutatta meg, hogy a 
szenvedésnek önmagában nincs értelme, viszont a szenvedés, a nehézség, a küzdelem 
vállalásának, valami jó cél érdekében már van. A szenvedés tudatos vállalása formálhatja, 
többé teheti az embert. Ezt nevezzük röviden "kereszthordozásnak". 
Nemrégiben Budapesten ebédeltem két egyetemi előadás közötti szünetemben. A 
mellettem levő asztalnál foglalt helyet egy öreg úriember, aki feltehetően minden nap ott 
ebédel. Kijött a pincér, nevén szólította és érdeklődött a hogyléte felől. Eléggé 
megrendítő választ kapott: "A feleségem halála óta nem vagyok jól, sose leszek." 
A szenvedés képes megtörni az embert, szerintem nap mint nap szembetalálkozunk 
ezzel. Krisztus az ő szenvedésével nem a hogyanra, hanem a miértre ad példát nekünk. 
Nem azt tanulhatjuk meg, hogy mit kell elszenvednünk ahhoz, hogy előrébb lépjünk az 
életünkben, hanem annak miértjét kell megértenünk. Nem jobbak leszünk másoknál, 
hogy ha megtaláljuk a kereszthordozásban az értelmet, hanem egyszerűen teljesebb életet 
tudunk élni, ha tudjuk vállalni a szenvedést valamilyen cél érdekében. Ez nemcsak 
magunk miatt fontos, hanem azok miatt is, akik nem tudnak Krisztusról és így a 
szenvedéseik megtörhetik őket.            Rev. Reznek Ádám 
 

Megkezdődött a nyári vakáció 
 
A szabadidő nem az idő múlatását szolgálja, hanem annak jó felhasználását (lásd 
Ef.5,16), vagyis az egyoldalú évközi munka kipihenését és a testi-lelki erőgyűjtést: a 
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szórakozást és társalgást, az egészséges közérzet értelmes gondozását, a családi és 
közösségi élet, valamint a művészetek ápolását, a természettel való találkozást, az 
önképzést (…)stb.  
Az ember a pihenés által tud azonosulni önmagával és tudatára ébredni a transzcendens 
világgal való kapcsolatának.    Wilhelm Zauner  osztrák teológus 
 
Az életünknek ritmusa van, s ebbe a ritmusba beletartozik a munka és a pihenés, a 
hétköznap és az ünnep, a „dolog idő” és a „szabadság” játéka. A komoly ember – és a 
nagyon nehéz sorsú – ezt a változatosságot hajlandó kidobni az életéből. Nincs ideje a 
pihenésre, szüksége sincs rá: dolgozik, míg fejbe nem kólintja az álom, a hétvégeken 
újabb munka várja, s igába fogva tölti szabadságidejét is. 
(…) Számunkra, keresztény emberek számára a „más”, akiben arcunkat megmoshatjuk, 
nemcsak a másik ember – az idegen, vagy az újra-felfedezni való feleség,, gyermek, szülő. 
Szabadság-időnk, üdülésünk az Istennel való találkozásnak és az elmélkedésnek az ideje 
is.                 Jelenits István OSchP : Élet és evangélium 
 

Események templomunkban 
 
Május 21-én nyerte el a keresztség szentségét Iváncsits Soma testvérünk. 
Május 30-án Fodor András és Reznek Ádám atyák részvételével  koncelebrációs 
szentmise volt templomunkban, melynek keretében Plébános Úr köszöntötte Kis 
Mihályné, Margit Nénit 90. születésnapja alkalmából. A szép ünnepre a jubiláns 
külföldön élő hozzátartozói is hazalátogattak. 
Június 17-én  Szabó Maja Tímea részesült a keresztség szentségében. 
Június 27. Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének ünnepe. – 16:30-tól az 
Édesanyák Szent Mónika Imaközössége tart közös imát templomunkban. 
Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Parancsolt ünnep. –A magyar 
néphagyományban az aratás kezdő napjának számított. 
Július 1. Első péntek. Reznek Ádám atya ezen a napon a Terápiás Házban tart liturgiát 
és áldoztatást a bentlakók részére. 
Július 2: Sarlós Boldogasszony ünnepe (Szűz Mária látogatása Erzsébetnél).–  Az ünnep 
a 14. században vált egyetemessé. Boldogasszony a várandós édesanyák, a szegények, a 
szükségben, betegségben szenvedők pártfogója. – . Az Angyalföld téri régi 
kápolnánkban a Karitász csoportunk 14 órától adományokat fogad és oszt a rászorulók 
részére. 
Július 3-án a vasárnapi szentmise után titokcsere a Rózsafűzér Társulat tagjai számára.. 
A nyári szünetben a felnőtt katekézis szünetel. Az ifjúsági foglalkozások külön 
megbeszélés szerinti időpontokban lesznek. 
 

A testi, lelki szenvedés és a hit  kapcsolatáról kérdeztük 
testvéreinket. Íme a válaszok: 
 
Testi, lelki szenvedéseim által az alázat, kitartás és a türelem gyakorlásával, igyekszek 
imádságos lelkülettel lenni, amennyire csak lehet. Nekem migrénes fejfájásaim szoktak 



 3 

lenni, de az Istennek való felajánlásról nem feledkezhetek meg, ez nagyon fontos. Lelki 
szenvedéseim többek között, amikor megbántom az Úr Jézust. Ő mindenkinek annyit 
ad, amennyit elbír. De néha sajnos előfordul, amikor úgy érzem, hogy nem bírom 
tovább. Ilyenkor az Úr Jézusban bízok, az Ő segítségében, erősítésében. Ővele mindent 
ki lehet bírni. „Mert mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil. 4,13) És 
az biztos, hogy Jézus átsegít minden nehéz helyzetben. Bármi is történjék, Isten kezében 
vagyunk. Ő mindenki felett van és mindenek felett. Ezért kérek mindenkit, hogy 
bizalommal forduljanak az Úr Jézus felé. Ő a mi gyógyítónk, vigaszunk 
szenvedéseinkben. Velünk együtt szenved ő is. Így hordozzuk a keresztet, ahogyan Jézus 
mondta. Szenvedésemkor eszembe szokott jutni a megfeszített Jézus, hogy mennyit 
szenvedett értünk. A m i szenvedéseink semmik ahhoz képest, mégis sokszor nagyon 
nehéz. Az Úr Jézus áldását kérem mindenkire.          Tóth Szilvia 
 
Isten, család, haza: e szilárd alapra épülhet az ember élete. Az általam eddig megtett út 
86. évében visszapillantva mondhatom, hogy nem volt hiábavaló életem. 
Sok-sok küzdelem, fáradozás után Istenben bízva mindig sikerült legyőzni az 
akadályokat. Fáradozásom gyümölcsét a család boldogulása, a gazdasági haladás, a haza 
iránti szeretet, a megbecsülés tükrözte. 
Az eltelt éveket – Isten segítségével – jó erőben, egészségben éltem le. Ezért örök 
hálával tartozom Teremtőmnek. 
Voltak leküzdhetetlennek látszó akadályok, nehézségek, de hitem adott erőt a 
haladáshoz. Fáradságom eredményeként, egyetértő, szilárd családot, ezen belül két 
gyermeket, négy unokát és eddig egy dédunokát kaptam. Most várjuk a második 
dédunokát. Reméljük, hogy a népes családdal együtt ünnepelhetjük házasságunk 60. 
évfordulóját a közeljövőben. 
Visszatekintve – az emberi léptékkel mérve hosszú – életutamon, segítséget, jó erőt, 
egészséget a teremtő Istentől és családomtól kaptam, ezt köszönöm. A gazdasági 
eredmények eléréséhez pedig kötelességtudatom, szakmai szeretetem, embertársaim 
iránti tiszteletem adott erőt. 
Több mint 40 éves munkával töltött életemért hálával, köszönettel tartozom Teremtőm, 
Családom és jó szándékú Embertársaim felé.      Fejes István 
      * 
 

Nem adnám oda a hatévi börtönélet szenvedéseit semmi földi kincsért. Valami óriási 
értéktöbbletet kaptam. Nem tudok haragudni senkire bántalmazóim, kínzóim közül. 
Szeretek értük imádkozni, szívből, igazán. 
Ott is találkoztam igazán jó emberekkel. Endrédy Vendel OCist, mártír sorsú zirci apát 
 
Nem is olyan könnyű különbséget tenni testi és lelki fájdalom között. Kétes 
esetekben az orvos is inkább hajlandó a fájdalmat szervi eredetűnek ítélni, pedig a lelki 
eredetű fájdalmak legalább olyan gyakoriak és nem kevésbé súlyosak. Az orvostudomány 
a testi fájdalmat ki tudja küszöbölni. A lelki fájdalmat gyógyszerrel csak enyhíteni lehet, 
elmulasztani nem. 
A fájdalom, a szenvedés nemcsak az élet keserűsége, hanem az emberiség nagy nevelője 
is. A fájdalom ihleti meg gyakran a művészeket, a költőket, ez indít hősiességre, 
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könyörületre. Anatole France szerint a szenvedés ad értéket az életnek. A szenvedés 
megkeményít, meg is nemesít bennünket és emberismeretre tanít.    
   (Dr. Németh György mentálhigiénés szakorvos: Lelki egészségünk c. kötetéből). 
 

Gyermekszemmel 
 

„Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal  mulatságosabb, 
mint jónak lenni.” (Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék) 
Tényleg kellemes és vonzó a rosszaság? Íme egy válasz: 
Rosszaság az engedetlenség, csúnya beszéd,csúfolás, bántás, szeretetlenség. 
Engedetlenség, ha kérnek valamit és nem csinálom meg. 
Csúfolás, ha valaki utálja a másikat. 
Bántás a verekedés. Szeretetlenség, ha valaki szereti a másikat, de a másik nem szereti őt. 
Azért rossz a rosszaság, mert aki nem ad szeretetet, az nem is kap. 

Tóth Máté Benedek 1. osztályos tanuló 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Június 19. (évközi 12. vasárnap) Ministránsok 
Június 26. (évközi 13. vasárnap)Ifjúság 
Július 3. (évközi 14. vasárnap) Pulyáné Rácz Éva 
Július 10.(évközi 15. vasárnap)Takács család 
július 17. (évközi 16. vasárnap)Mária Légió 

 

Szeretettel ajánljuk 
 

A jún. 9-13. között megtartott idei Könyvhétre megjelent a Szent István Társulat 
kiadásában Kocsis Imre: Lukács evangéliuma című, szakszerű, de mégis közérthető 
szentírás-magyarázata. (Ára: 2600 Ft) 
 

Június 17-én 16 órakor kiállítás nyílik a Méliusz Központi Könyvtárban (Bem tér 19/D) 
a Domonkos-rend 800 éves történetéből. A kiállítás július 9-ig tekinthető meg. 

Június 25-én 10 órakor papszentelés Nyíregyházán, 16:30-tól Szent László 
templombúcsú lesz a Bem téren. A szabadtéri szentmise 18.00 órakor kezdődik. 

 

Megér egy mosolyt 
 

Újsághirdetés 
Jó szeműek figyelmébe! 
Mi úgy befektetjük a pénzét, hogy aztán nézheti!  XY és Bűntársa Kft. 


