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...a hetedik napon megpihent. 
 
Természetesen tudjuk, hogy Istennek nincsen szüksége pihenésre. A Szentírás szava, 
mely szerint Isten a teremtés után megpihen, nem arra utal, hogy "kifáradt" volna a 
teremtés munkájában, vagy innentől a háttérbe húzódva figyelné Isten az eseményeket. 
Gyönyörködik művében és továbbra is munkálkodik. Létben tartja, kibontakoztatja a 
teremtés művét és előkészíti számunkra az üdvösség útját. 
Nekünk viszont szükségünk van pihenésre. Nem csak azért, mert egyszerűen a biológiai 
felépítésünk ilyen, hanem mi emberek vagyunk ilyenek. A munkálkodás és megnyugvás 
harmóniájában válunk egyre inkább azokká, akiknek Isten elképzelt minket. Többre hív 
meg minket Isten a kikapcsolódásban, mint puszta semmittevésre. Ahogy Nisszai Szent 
Gergely mondja: "A semmittevés a lélek ellensége." Rohanó világunkban elfelejtettünk 
jól pihenni. Vagy rohanunk a nyaralás rövid ideje alatt is, vagy teljesen leállunk és alig 
bírunk visszatérni a hétköznapokba. 
Ahhoz, hogy felismerjük, hogyan tudunk úgy kikapcsolódni, hogy az tényleg a javunkra 
váljon, elsősorban egyre jobban meg kell ismerjük magunkat. Szükségünk van arra, hogy 
időnként megálljunk és visszatekintsünk az életünkre, mindarra az útra, amit eddig 
megtettünk. Ugyanakkor szükséges az is, hogy kiszakadva a mindennapok sodrából a 
jövőbe tekintsünk, felismerjük, hogy hova is tart az életünk, miről is szól a földi életben 
töltött időnk. Szükségünk van arra, hogy alkossunk, vagy átéljünk olyan dolgokat, amiket 
a mindennapokban nem tudunk elérni, vagy egyszerűen elmerüljünk a megnyugvásban. 
A pihenésben sok mindent tudunk felismerni a lelkiéletünkkel kapcsolatban is. Például 
Isten feltétlen szeretetét, amelyet a zsoltáros a következőképp fogalmaz meg: "Hiába 
keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret: pihentében is 
megáldja az Úr, akit szeret." (Zsolt 126,2) Isten a pihenés idején is növekedésre hív 
minket. Arra, hogy felismerjük az életünk szépségét és célját és kipihenten, újult erővel 
tudjunk tenni azért, hogy ezt a célt elérjük. Ha úgy érezzük, hogy nincs szükségünk 
pihenésre, vagy nem tudunk jól kikapcsolódni, akkor csak félig éljük az életünket és 
kevesebbnek tartjuk magunkat, mint akik valójában vagyunk. Ugyan ez igaz akkor is, ha 
folyton csak pihennénk és csak elszenvedjük a tevékeny, munkával töltött napokat. Az 
életünkben mindennek megvan a maga helye és ideje. "Mindennek rendelt ideje van és 
ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; 
ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek 
és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és 
ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak." (Préd 3,1-4)  

          Rev. Reznek Ádám 
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Események templomunkban 

Június 27-én Lakatos István testvérünk temetése volt a Köztemetőben. 
Június 28-án elhunyt Galla János testvérünk földi maradványait helyezték el a 
Köztemetőben a feltámadásig. – Mindkettőjüknek fényeskedjék az Örök Világosság ! 
Július 3-án Veres Dávid és Veres Dominika Noémi részesült a keresztség szentségében. 
Július 4-én Fodor András plébános úr vezetésével 28 személy indult zarándokútra a 
szirakúzai könnyező Szent Szűz kegyhelyére, Szicíliába. Júl. 16-ára várjuk őket haza. 
Fohászkodjunk értük! 
Július 31-én a máriapócsi egyházmegyei búcsún veszünk részt, itthon nem lesz 
szentmise. Akik nem tudnak jönni a búcsúra, azok szombat este, vagy a vasárnapi 
görögkatolikus szentmisén való részvétellel tehetnek eleget a szentmisén való részvételi 
kötelezettségüknek. 
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió közösségi imaalkalmára várják a kedves híveket. 
Augusztus 6-a első szombat. A papság lelki támogatásának napja. – 14 órától az 
Angyalföld téri volt kápolnánkban plébániánk Karitász csoportja által adományokat 
gyűjtünk és nyújtunk a rászorulóknak. 
Augusztus 7-én a vasárnapi szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjai 
számára. 
 

Búcsúnyerési lehetőség   
Egyházmegyénkben az Irgalmasság Szentévében  
Aki itt Debrecenben átmegy a Szent Anna székesegyház főbejáratául szolgáló szent 
kapun, vagy a nyíregyháza-örökösföldi Isteni Irgalmasság templom szent kapuján teljes 
búcsút nyerhet, feltéve ha: 

- szándékában áll a búcsú elnyerése 
- a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is mentes 
- szentgyónást végzett és szentáldozásban részesült 
- a pápa szándékára elimádkozott egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet. 

 

Láthatjátok Kedves Híveim, mily nagy kegyelem számunkra, ha részt 
vehetünk a szentmisén. Ahogyan egykor Szűz Mária, Szt. János apostol, bűnbánó Szt. 
Magdolna és más szent férfiak és asszonyok körülállták Krisztus keresztjét és tanúi 
voltak végső nagy szeretetének, úgy állhatjuk mi körül templomainkban az oltárt és a 
hitnek szemével szemlélhetjük végtelen jóságát, irgalmát, alázatát és szelídségét a mi 
Üdvözítőnknek, aki itt még kisebb, még szegényebb, még igénytelenebb külsőben ontja 
ugyanazt a kegyelemáradatot felénk, mint egykor a keresztfán. 
[…] értelmetlenül, ájtatos gondolat nélkül, a figyelem teljes hiányával csak testben ott 
lenni a szentmisén, anélkül, hogy az értelem és a szív követné a szentmisének 
cselekményeit, annyi mint ott sem lenni. 
    Apor Vilmos vértanúvá lett győri püspök 1942. febr. 18-i körleveléből 

A keresztény hívatásról kértük két testvérünk véleményét. Íme, a 
válaszok: 
Minden ember boldog akar lenni. A boldogságot az emberek külön utakon keresik. 
Itt a földön is lehetünk boldogok, de a földi boldogság véget ér. Az ember többre vágyik: 
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személyisége teljes kibontakoztatására, maradandó boldogságra. Cél: az örök élet, örök 
boldogság. Ennek elérése Krisztus követésével valósul meg. Krisztus követésének titka 
sok embert foglalkoztat. Ki a hiteles keresztény? Aki csupán meg van keresztelve és 
távol áll tőle az evangéliumi élet, nem mondható Krisztus követőjének. Aki templomba 
jár ugyan, de haragot hordoz a szívében és szeretetlen a környezetével, szintén nem az. 
Kérdés: kiért, vagy miért él az ember? Betölti-e szívét Krisztus, engedi-e, hogy az Úr 
átformálja és magához hasonlóvá tegye? Ezek a gondolatok kell, hogy átjárjanak 
bennünket, hogy elkötelezett tanítványai legyünk Krisztusnak. A keresztény hivatás 
Krisztus követése. Krisztust a következőképpen ismerhetjük meg: szentbeszédek, 
Szentírás olvasása, ima, vallásos közösség, vallásos témájú olvasmányok, jó 
magatartásformák által. 
Pál apostol versenyfutásról szól (Kor. 9,25). Aki minden erejét összeszedve fut a cél felé 
– az a keresztény. Ha megbotlik is, fölkel és fut tovább. Nem hátra néz, hanem előre. 
Hibái ellenére hiszi, hogy Krisztus él benne és szereti őt.  A kereszténységet úgy kell élni, 
hogy másoknak is tovább adhassuk. Úgy legyünk Krisztus-követők, hogy mi is 
elmondhassuk Szt. Pállal, „a jó harcot megharcoltam”. Aki a Szentlélek erejével küzd a 
rossz ellen, az győzni fog. Nem a maga erejéből, hanem Isten kegyelméből.  
           Hajdú Lajosné 
 

Szeretnék néhány gondolatot elmondani arról, hogy mit gondolok az én keresztény 
hivatásomról Vallásos családban születtem, negyedik gyermekként. A bátyám 
Esztergomban, a két nővérem Debrecenben egyházi iskolában tanultak. Gyermekként 
leginkább a szülői nyomásra jártam templomba, de testvéreim példaképek voltak 
számomra. Állami gimnáziumot végeztem, ahol világnézet oktatásakor sokszor 
megkérdőjeleztem az elhangzottak hitelességét.1983-ban kötöttem házasságot szeretett 
hitvesemmel. Az "átkos" rendszer miatt egyházi esküvőnket titokban, Nyíradonyban, 
szűk családi körben tartottuk meg.1985-ben megszülettek a lányaim (ikrek), majd 1987- 
ben a fiam. Hálát adtam Istennek, hogy egészséges, értelmes gyermekeink születtek. 
Egyházi szertartásokra még a templom építése előtti kis kápolnában kezdtem járni. 
Gyermekeim egyházi oktatásban részesültek. Első áldozók és bérmálkozók voltak, és 
igényük volt arra, hogy egyházi esküvőt tartsanak. Igyekeztem átadni nekik hitvallásomat. 
Megnyugvással tölt el az a tudat, hogy jó úton járok és tovább tudom adni a 
gyermekeimnek ezt a szellemet. A mindennapokban próbálok helyt állni a munkámban ( 
30 éve dolgozok egy helyen a Debreceni Vízműnél), ahol úgy érzem hogy megbecsült 
tagja vagyok a kollektívának. Számíthatnak rám a kollégáim, mivel középvezetői 
munkakört látok el. Megnyugvással tölt el, ha a vasárnapi szentmiséken részt tudok 
venni ( műszakban dolgozok) és egy kis új feltöltődéssel hagyom el a templomot. 
(Köszönet ért Ádám atyának!) Megpróbálok a mindennapi életben a szeretet és a 
békesség jegyében eljárni a környezetemben és a családomban egyaránt. Sokszor 
elgondolkodom azon, hogy miért történnek meg egyes dolgok, amik fájdalmasak, 
érthetetlenek számomra, azt gondolom, hogy jobbat érdemelnék, de ilyenkor eszembe 
jut, amit az Édesanyám a mai napig sokszor mond, hogy az Isten próbára tesz 
bennünket, és el kell viseljük, ami ki van mérve ránk.        Vállaji László 
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Néhány szó a kegyérmekről 
 

Egyházilag megáldott, bizonyos feltételek mellett, segítő kegyelmeket közvetítő érmek, 
melyeken általában Jézus, a Boldogságos Szűz Mária, szentek képei vagy egy keresztény 
szimbólum szerepel. 
A kegyérmek megáldását, búcsúval való összekapcsolását és terjesztését V. Sixtus pápa 
engedélyezte 1587-ben. Híveink körében is kedvelt kegyérmek: a Csodás érem és a 
Skapuláré érem. 
 

Mindenki azzal mutassa meg barátságát Krisztus iránt, 
hogy barátja a másiknak és még ellenségeit is szereti (Mt. 5,43-48). Hiszen a 
keresztényeknek mindig az áldozat, a türelem és szelídség szellemében kell viselkedniük 
– még az igazságtalanokkal és erőszakosakkal szemben is. Annál erősebben kötelesek hát 
szeretetteljes kedvességre egymás iránt, sohasem használva sértő, vagy bántó 
kifejezéseket egymással szemben. (Mt. 5,20-26). 
Az Egyház több, mint tagjait külsőleg uniformizáló egyesület. Élő szervezet, amely a 
saját lényük mélyén jelenvaló és tevékenykedő élet révén egyesíti tagjait. ez az élet a 
keresztény szeretet. S ez a Titokzatos Test számtalan tagjában szinte végtelenül 
változatos módon fejeződik ki Isten akarata tehát az, hogy mindenki képességeinek, 
hivatásának és helyzetének megfelelően, minden testvére szolgálatára és üdvösségére 
szentelje magát; különösen azokéra, akik legközelebb állnak hozzá a szeretet rendjében. 
Először ezeket a legközelebbieket kell szeretnie – szüleit, gyermekeit, beosztottait, 
barátait; de szeretetének alkalomadtán el kell érnie minden emberhez. 
     Thomas Merton O.C.S.O.: Élet és életszentség (részletek) 
 

Szeretettel ajánljuk 

Július 26-án a Szent Anna székesegyház búcsúünnepe. A 18 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisét és szentbeszédet dr. Bábel Balázs kalocsai érsek tartja.– Szent Anna tisztelete 
az egyetemes kereszténységben az első századokig nyúlik vissza, és hazai történelmünket 
tekintve az Árpád-korban gyökerezik. 
Július 31-én Máriapócson lesz Egyházmegyénk búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmise 
főcelebránsa, Bosák Nándor ny. püspök lesz. 
Augusztus 8-án, Szent Domonkos emléknapján ünnepi szentmise lesz a Szent László 
templomban 18 órai kezdettel. 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Július 24 (Évközi 17. vasárnap) Vilicsku család 
Július 31. (Évközi 18. vasárnap) Ifjúság 
Augusztus 7. (Évközi 19. vasárnap) Báránkó család 
Augusztus 14. (Évközi 20. vasárnap) Szabóné Karácsony Annamária 

Megér egy mosolyt 

Amikor egy elítélt először lépett be a börtöncellájába és meglátta az ablakot, így szólt a 
fegyőrhöz: – Ugyan minek rács az ablakra, úgysem fog ide senki se betörni! 


