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Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki 
gondja van rátok (1Pt 5,7) 
 
"Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. 
Nektek minden szál hajatokat számon tartják." (Mt 10,29-30) 
 
"Hogyan engedhette ezt meg az Isten?" "Miért büntet engem az Isten?" "Hol van 
ilyenkor az Isten?" Rengeteg ilyen és ehhez hasonló kérdést teszünk fel magunknak, vagy 
egymásnak. Természetes, hogy az ember az élet eseményeiben mindig értelmet és választ 
keres. Ugyanakkor az is igaz, hogy csak akkor kapunk válaszokat, ha jó helyen keressük. 
Úgy gondolom, hogy az életünkben már számtalanszor megtapasztaltuk Isten 
gondviselését. A nehéz helyzetekben viszont mégis úgy érezhetjük, mintha elhagyna 
minket az Isten. Ahhoz, hogy Isten gondviselését a lehető legjobban megértsük, talán az 
első és legfontosabb lépés, hogy belegondoljunk abba, hogy Isten nem úgy látja az 
életünket, mint mi. Mi saját magunk életének csak egy töredékét látjuk és amit látunk 
belőle, azt sem mindig a maga teljességében. Isten az egész világ életét, jelenét, múltját, 
jövőjét a maga teljességében látja. Innen következik, hogy a gondviselése sem úgy 
működik, mint ahogy azt sok esetben elképzeljük. Talán az első és legfontosabb jele és 
ajándéka az ő gondviselésének a Kinyilatkoztatás és a hit ajándéka. Ezek nyomán tud a 
keresztény ember a legnehezebb helyzetekben is szilárd reménnyel kitartani és minden 
földi gond ellenére célt és értelmet látni a saját és a világ életében. Ezen felül Istennek 
személyesen is gondja van ránk, ugyanis számára a világ üdvössége nem névtelen 
néptömegek üdvözülését jelenti, hanem személyes, megismételhetetlen embereket, akiket 
közösségben hív meg az üdvösségre és az örök életre. 
Viszont nem csak közvetlen gondviselése van az Istennek. A közvetett gondviselése 
rajtunk keresztül "működik". Azzal, hogy tudtunkra ad mindent, ami az üdvösségünkhöz 
szükséges - rámutat arra is, hogy mint közös célra rendelt közösség egymást is tudjuk és 
kell is segítenünk abban, hogy az életünk egyre inkább kiteljesedjen. Amint tudjuk az 
evangéliumokból: Isten Országa köztünk van, így az ő gondviselése is folyamatosan jelen 
van a világunkban. Viszont nem magától "működik". Folyamatosan előkészíti az utunkat 
és lehetőséget ad nekünk arra, hogy elfogadjuk és együttműködjünk vele. Viszont Isten 
gondviselése soha nem működik nélkülünk, vagy helyettünk. A mi döntésünkön múlik, 
hogy részesei leszünk, vagy kizárjuk magunkat belőle.      Rev. Reznek Ádám 
 

Hátha valaki még nem hallotta, hogy 

csak a kegyelem állapotában végrehajtott jócselekedetek érdemszerzőek az örök életre. 
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Események templomunkban 
 

Szeptember 11-én a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium debreceni 
kiránduláson levő mintegy 40 tanulója vett részt templomunkban vasárnapi szentmisén 
és járult szentáldozáshoz. 
Szeptember 16-án képviselőtestületi gyűlés volt a plébánián. Egyházközségünk 
közösségépítő, fejlesztő, nyertes pályázatának feladatairól folyt megbeszélés. A 
megvalósításhoz lelkes önkénteseket várunk! 
Szeptember 28-án temettük Keresztes Ferenc testvérünket, akit 75 éves korában hívott 
magához a Teremtő. Nyugodjék Krisztus békéjében! 
Szeptember végén plébániánk (játszótér felőli) régi személybejáró utcai kapuja helyett 
erdélyi székely mester által faragott székely-kapu került felállításra. 
Október 4-én a köztemetőben helyezték el a feltámadásig Szolanics Magdolna 
testvérünk földi maradványait, aki 52. életévében távozott a földi életből. –  
Fényeskedjék nekik az Örök Világosság! 
Október 8-án  részesült a keresztség szentségében Huszár-Ujvári Lilla. Fohászkodjunk 
érte! 
Október 8-a óta Kun Rajmund személyében új kántor szolgál templomunkban. 
Október 19-én 18.45-től időskorúak ellen irányuló erőszakos cselekmények 
megelőzéséről, elhárításáról tart templomunkban gyakorlati oktatást egy rendőrségi 
szakember. Időseket és fiatalokat is várunk! 
Október 22-én, szombaton, plébániánk pályázatos programjába illeszkedően a 
Hortobágyra megyünk. Személykocsikkal együtt indulunk, innen a templomtól, reggel 9 
órakor. 
Október 23-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára.  
November 1. Mindenszentek. Parancsolt ünnep.– Mindenszentek napja mindazon 
megdicsőült lelkek ünnepe, akik Isten színe-látására jutottak, függetlenül attól, hogy az 
egyház szentté avatta-e őket. Figyelmünk a megdicsőült egyházra irányul. – A 
jámborságtörténet különös fejlődése során Mindenszentekből is a gyakorlatban Halottak 
napjának vigíliája lett. (Bálint Sándor) A Köztemetőben 16 órakor, templomunkban 18 
órakor lesz ünnepi szentmise. 
November 2. Halottak napja– Ezen a napon a küzdő Egyház ünnepélyesen 
megemlékezik a szenvedő Egyházról. Plébániai közösségünk összes elhunytjáért este 6 
órakor ajánljuk fel a legszentebb áldozatot. 
November 5. Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe – E napon 14:00 
órától plébániánk karitatív csoportja az Angyalföld téri régi kápolnánkban adományokat 
fogad és  oszt rászorulók részére. 
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió tartja közösségi imaalkalmát templomunkban. 
Csütörtökönként délután fél 5-től egyik héten felnőtt katekézisre másik héten 
keresztény filmklubra várjuk az érdeklődőket. 
IFI-program: Minden csütörtökön az esti szentmise után az egyetemista korúaknak, 
szombatonként a középiskolás korúaknak kínálunk közösségi alkalmat, plébániánk 
emeleti termében. 
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A Krisztushoz való kötődés 
azt jelenti, hogy közösséget vállalok az Ő áldozatával, átadom életemet, hogy az 
átalakuljon az Egyház és testvéreim szolgálatára.  Az Eucharisztia célja, hogy megtérj, 
elfordulj saját akaratodtól oly módon, hogy saját akaratod helyébe mind jobban mások 
szolgálatának vágya kerüljön. Azért járulsz a szentáldozáshoz, hogy megtérj és mostantól 
fogva Krisztus uralkodjék szívedben, hogy az Ő akarata váljon számodra legfőbb 
értékké. Minden szentáldozásnak erősítenie kell az Ő akaratához való kötődésedet. 
            Tadeusz Dajczer: Elmélkedések a hitről (részlet) 
 

Az isteni gondviselés  azoknak az intézkedéseknek a sorozata, melyekkel 

Isten teremtményeit azon végső tökéletesség felé vezeti, amelyre meghívta őket.  
                                           (A  Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, Nr. 55.) 
 

Olofsson Placid atya egyik személyes tapasztalata a csodás isteni gondviselésről 

A Gulágon töltött 10 év után Placid atya nem kerülhetett vissza a bencés közösségbe, 
hanem civil munkát kellett vállalnia. Tizenkét évig az ORFI-ban dolgozott 
mosodavezetőként. Egyszer megbízták a Kútvölgyi úti Kórház (azaz a pártkórház) 
mosodájának felújításával. Ez egy nagy beruházás lett volna. Az atya kétségbe volt esve a 
feladat miatt, mert nem volt hozzá képzettsége. 
Nem értette, hogy a jó Istennek mi célja van ezzel. Végül különböző okok miatt a 
projektből nem lett semmi, de az atya addigra jó viszonyba került a Kútvölgyi gazdasági 
igazgatójával. Háromnegyed év múlva Placid atya levelet kapott egyik rendtársától, hogy 
a fertődi állami gazdaság igazgatója súlyos betegen bent fekszik a Kútvölgyiben. 
Templomba járó ember, de ott nem hívnak hozzá papot, meg kellene látogatni. Placid 
atyát a gazdasági igazgató elvitte az illetékes főorvoshoz, aki a látogatáshoz egy külön 
helyiséget is biztosított. Így a beteg meggyónhatott, felvehette a betegek szentségét. 
Placid atya hosszú lelkipásztori szolgálata alatt kevés olyan őszinte boldogságot 
tapasztalt, mint ennél az embernél, aki négy nappal a találkozás után meghalt. A jó Isten 
a mosoda átszervezésének tervével készítette elő, hogy azon a napon az atya bejuthasson 
a pártkórházba és az az ember szentségekkel ellátva halhasson meg.      Angyal Ágnes  
 

Néhány kérdés önmagamhoz  a templomi viselkedésről 

- El szoktam-e késni a szentmisékről? (Így nincs időm ráhangolódni az imádságra) 

- Szentmise kezdése előtt ki szoktam-e kapcsolni a mobiltelefonomat? (Kellemetlen 

helyzetbe hozom önmagamat, ha szertartás közben megszólal.) 

- Szoktam-e (néha) rágózni a templomban? (Nem illik) 

- Prédikáció alatt szoktam-e az órámat nézegetni?  

- A közös  éneklés során túl szoktam-e harsogni a többieket ? 

- Szentáldozás után a sorban állókon keresztül, vagy a sor közepén visszafelé 

haladva szoktam-e visszatérni a helyemre? (Bosszúságot okozhatok a többieknek) 

- A záróének befejezése előtt szoktam-e távozni a templomból? 
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A szentek ereklyéiről 
 

Fajtáik: (1) a szentek teste, vagy valamilyen testrésze, (2) azok a tárgyak, melyekkel a 
szent teste érintkezett, illetve (3) melyek megérintették az első csoportba tartozó ereklyét 
(pl. papír vagy textil darabkák, melyeket rövid időre a megfelelő ereklyére helyeztek.) 
Ezek az ereklyék nem csupán az illető szent halálára emlékeztetnek, hanem reményt 
nyújtanak arra a segítségre vagy áldásra, melyet az illető szent közbenjárásával kieszközöl  
Istennél.          Sophia Michalzik 
 

Egy beszélő kép 
Sokan emlékeznek még Debrecenben Senyei Oláh Istvánra, a festőművészre (1893-
1963), aki az I. világháborúban kapitány volt. Egyik szemét a fronton vesztette el. 
Alacsony, egyenes tartású, büszke tekintetű, meg nem alkuvó ember volt. Mélyen 
vallásos katolikus, aki a hitét fennen hirdette, akit nem lehetett megvásárolni. 
Megpróbálták eltántorítani hitétől és emberségétől, de szilárd jelleme élete végéig kísérte.  
Egy érdekes pasztell áll előttem. A kép előterében a Szent László Domonkos plébánia 
udvara a fából készült kis egyszerű harangláb tetején a kereszttel, mellette balra az 
imaház bejárata három lépcsővel, a bejárat fölött az épület homlokzatán feltűnően nagy 
kereszt. Távolabbról a „postás fürdő” épülete látszik, amely az utca túloldalán 
helyezkedett el. Ennek tetején ötágú vörös csillag áll. A kép rendkívüli érdekessége, hogy 
a harangláb alatt emberalakok állnak és a harangot félreverik. Aki ismerte Senyei Oláh 
Istvánt, tudja, hogy minden képének története van. Ha tárlatokon a képeiről kérdezték, 
nagyon kedvesen, nagyon barátságosan, hosszasan tartott színes előadást. Azt hiszem, 
érdemes lenne ezt a képet minden debreceni és minden magyar embernek megismerni. A 
kép pontos születési idejét megállapítani nem lehet, de azt mondja, hogy a nagy 
elnyomás alatt született, és vészjelzést adott. Akkor keletkezett, amikor minden festő 
igyekezett megnyerni a rendszert, a legjobb festők és szobrászok is olyan alkotásokat 
készítettek melyek a „szoc-reál” előírásainak megfeleltek. Senyei Oláh István becsületes 
ember volt, anyagiakért, pénzért, előléptetésért nem hajtott fejet. Halála is a legnagyobb 
szegénységben találta. Egy hideg télen kis dobkályhájába akart begyújtani. Háromlábú 
tábori széken téli kabátban sállal a nyakában ült, felborult és a padlón találtak rá. 
               Kovács Andrea 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvéreink 
Október 16. Ministránsok 
Október 23. Takács család 

Október 30. Dr. Bódis Zoltán 
November 6. Hajdú család 

 

Megér egy mosolyt 
Egy idős házaspár meghal, és a mennyországba kerül. Amikor első csodálatából és 
ámulatából a férj felocsúdik: egy jókora pofont ken le az asszonynak, aki csodálkozva 
néz vissza rá, mert sejtelme sincs, hogy ezt miért kapta: A férj szemrehányóan ezt 
mondja neki: - Ha nem ittuk volna éveken át a mindenféle gyógyteáidat: már rég itt 
lehetnénk! 


