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Az Egyház 
"Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy 
sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai." (Róm 12,4-5) 
Többek között úgy gondolom, hogy a fenti szentírási idézet fejezi ki legjobban azt, hogy 
miben is áll tulajdonképpen az Egyház. 
Sok esetben, elsősorban ennek a Krisztustól akart közösségnek a szervezeti és emberi 
arcával találkozunk. Ez így természetes, viszont idővel meg kell lássuk azt a többletet, 
amit az Egyház közössége hordoz. Kell ezt tennünk annak érdekében, hogy megértsük 
és átéljük a mélyebb tartalmát és jelentőségét. Hasonló ez az ember kettős 
természetéhez. Test és lélek vagyunk. A fizikai valóságunk alapvetően fontos, sőt 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a lelki oldalunkat megéljük és kifejezzük. Így van ez az 
Egyház esetében is. A közösség, a templomaink, vagy más épületeink, a szervezetünk 
alapvetően szükségesek ahhoz, hogy egy Krisztusban hívő közösség kialakuljon, 
megmaradjon, gyarapodjon és fejlődjön. 
Ugyanakkor nem szabad sohasem megfeledkeznünk arról, hogy az Egyház 
tulajdonképpen mi emberek vagyunk. Azok az emberek, akik Krisztushoz tartoznak, 
vagy szeretnének tartozni. Azok az emberek, akik a mindennapos nehézségeikkel, 
küzdelmeikkel, örömeikkel, élményeikkel élik az életüket és fordulnak Istenhez abban a 
szilárd reményben, hogy van távlata az életnek, van örök élet. 
Hosszasan értekezhetnénk arról, hogy Egyházunknak mennyi árnyoldala, nehézsége, 
megküzdendő kihívása van. Másik oldalról sorra vehetjük, hogy mennyi áldást, reményt, 
hitet kaptunk eddig az Egyházunkon keresztül. Ez a kettősség mindig is jelen volt és 
jelen is lesz az idők végezetéig. Nem azért, mert az Egyház ilyen, hanem azért, mert mi 
emberek ilyenek vagyunk, akikből felépül ez a közösség. 
Ennek okán talán a legfontosabb kérdés az lehet, hogy mi az amit tenni tudok ezért a 
közösségért? Mi az amit jobban, hitelesebben tudnék csinálni azért, hogy élet adó 
közösség legyen az Egyház? Ennek végiggondolásához úgy gondolom, hogy alapvetően 
fontos a hála lelkülete. Annak felismerése, hogy a közösségeim tagjai ajándékok lehetnek 
számomra, ha tudok így tekinteni rájuk. Segíthetjük egymást a fejlődésben, 
növekedésben, küzdelmekben és osztozhatunk egymás örömeiben. Természetesen ez 
csak egy része az Egyház közösségének. Az alapvető feladata és célja a lelkek üdvössége. 
Ennek vagyunk a magunk módján mindannyian munkásai. Lehet, hogy néha hátráltatói, 
de alapvetően segítői és művelői. A saját tudatos elhatározásunkon és hozzáállásunkon 
múlik, hogy ebben az Istentől akart közösségben kivé, mivé tesszük magunkat. 
                Rev. Reznek Ádám 
Vezess az úton melyet te szabtál, mert tetszik nekem! 
         (Zsolt. 119,35) 
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Események templomunkban 
 

Legutóbbi lapszámunk óta híveink körében nem történtek anyakönyvezett események. 
Január 20-án  az egyházközségi képviselő testület megtárgyalta és elfogadta a 2016. évről 
szóló számadást és az idei évre készített költségvetést. – A testület mandátuma 2017 
tavaszán lejár és ezért hamarosan új választásra kerül sor egyházközségünkben. 
Február 10-én plébániánkon játékos délutánt tartottak . Életkori korlátozás nem volt. 
Február 18-án 19 órától egyházközségünk farsangi bált tartott, ezúttal új helyszínen: a 
Szent József Gimnázium tornatermében. 
Február 26, vasárnap könyörgő nap a világ éhezőiért. Ezen a napon gyűjtés lesz a 
katolikus iskolák javára. 
Március 1. Hamvazószerda, szigorú böjti nap! A szentmise keretében hamvazás lesz. E 
nappal megkezdődik a nagyböjti idő. 
Március 4. Első szombat. Régi kápolnánkban (Angyalföld tér 11.) 14 órától 
adományokat fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink számára. 
Március 5. Vasárnap a szentmise után azok a részesülhetnek a hamvazás 
szentelményében, akik szerdán ebből kimaradtak. Szentmise után titokcsere a 
Rózsafüzér Társulat tagjai számára. 
Március 15-22. Plébániánk közösségépítő pályázatának keretében, de jelentős egyéni 
hozzájárulással 11 fő Rómába zarándokol. 
Március 20. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese. Főünnep 
Hétfőnként 16:30-tól a Mária Légió imaórája templomunkban, vagy tagjai által végzett 
beteglátogatás. 
Csütörtökönként 19 órától a plébániai hittanteremben egyetemistáknak és hasonló korú 
fiataloknak lesz közösségépítő program Ádám atya vezetésével. 
Szombatonként 19 órától a gimnazistáknak és kortársaiknak lesz ifjúsági hittan a 
plébániai hittanteremben. 
Felnőtt katekézis lesz február 23-án és március 9-én 17 órától a hittanteremben. 
Keresztény filmklubot március 2-án és március 16-án 17 órától  tart András atya. 
 

Az Egyházról 

Az Egyház azon emberek gyülekezete, akik egyazon keresztény hitet vallják,  ugyanazon 
szentségek kötik össze őket, és a törvényes pásztorok, különösen is Krisztus földi 
helytartója, a római pápa vezetése alatt állnak 
                                                                 Bellarmin Szent Róbert:  Disp. de controv. 4,3,2. 
A katolikus egyház története kétség kívül sikertörténet: a katolikus egyház a 
kereszténység legrégibb, legtöbb hívőt számláló és minden bizonnyal leghatalmasabb 
képviselője. (…) 
Az egyházzal szemben fél évszázaddal ezelőtt megmutatkozó, többé-kevésbé jóindulatú 
közönyösség a harmadik keresztény évezred küszöbén sokhelyütt gyűlöletbe, sőt nyílt 
ellenségeskedésbe csapott át.                    Hans Küng  zsinati teológus 
 

Az Egyház küldetése Isten igéjének hirdetése az egész világnak. Az egyház nem teheti 
magát felelőssé azért, hogy az emberek nem fogadják azt el Isten igéjeként; neki csak 
hirdetnie kell azt hitelesen és kitartóan. Az egyház (…) az igehirdetésen át fenntartja 
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Isten csodálatos tetteit a történelemben, különösképpen a Jézus Krisztusban 
megnyilvánult hatalmas művét. A közösség mindenütt létrejön, ahol a Lélek lüktet, ahol 
az Igét hirdetik és hittel befogadják. Az egyház esemény, az Istennel való találkozás 
pontja.                        Rev. Richard McBrien: Church: The Continuing Quest. (részlet) 
 
Bűnösök Egyháza vagyunk és ennek ellenére mindig szentségre hívottak. Ez a mi 
dicsőségünk, még akkor is, ha ez az Egyháznak teher. A Szent Egyház nem utasítja 
vissza a bűnösöket, hanem magába fogadja. A Szent Egyház nyitott a távollévők felé, 
mindenkit megtérésre hív határozottan és kedvesen, megrendülten és fokozatosan.(…) 
Az Egyház nyitott minden személy iránt és ahol a legcsekélyebb hit, várakozás, vallási 
kérdés felmerül, kész segíteni és vigaszt nyújtani.    Carlo M. Martini bíboros : Az Egyház 
 

Imádság (részlet) 

Könyörgöm édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért: hánykolódjanak azok 
a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon 
vigasztalásukra a te kegyes jóságod s ne veszítsék el kegyelmedet soha ! 

        Magdeburgi Szent Mechtild 

160 éves a magyar 
és 68 éves a vatikáni pápai himnusz 
 

A „Hol Szent Péter sírba téve” kezdetű ének Nicholas Wiseman bíboros, westminsteri 
érsek költeménye 1857-ből, melyet Gyurits Antal rákospalotai ügyvéd fordított magyarra 
még ugyanabban az évben.  Zenéjét egy 1857-ben meghirdetett pályázatra Feley Antal 
pesti zongoratanár szerezte 1858-ban. 
 

A vatikáni himnuszt Charles Gounod komponálta IX.Piusz 50 éves papi jubileumára, s 
1869 áprilisában volt az ősbemutatója a szentatya jelenlétében. A pápai himnusz szerepét 
azonban 1857-től 82 éven át az Itáliában állomásozó osztrák véderő 47. gyalogezrede 
zenekarának karmestere, Vittorino Hallmayr szerzeménye töltötte be. Ehelyett 
nyilvánította XII. Piusz pápa 1949. december 24-én Gounod szerzeményét hivatalos 
pápai himnusznak. 
A zenéhez később Antonio Allegra, a Szt. Péter bazilika orgonistája  komponált olasz 
szöveget, majd az 1990-es években Raffaello Lavagna latin strófákat. A zenét ez utóbbi 
szöveggel II. János Pál pápaságának 15. évfordulója alkalmából mutatták be.  
 
Templomunk bejáratánál egy asztalon többféle katolikus újság, folyóirat kapható. 

Megkérdeztük  
 

Vajon miért nem nagyon vásárolják híveink ezeket a lapokat? 
Az alábbiakban öt válaszadónk (szerkesztett) véleményét közöljük. 
 

Dombi Józsefné Erzsike néni: Az oda kitett újságok (részben) lelki tartalmat is hordoznak.  
Nem mindenki vágyik rá, hogy ezeket megismerje, s belőlük merítsen. 
Somogyiné Hoch Cecilia: Az itteni újságok közül több az interneten is olvasható. Azt 
egyszerűbb megnézni, mint a nyomtatottat megvenni. Egyébként se nagyon olvasnak 
manapság az emberek. 
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Gyarmati Barnáné: Érdektelenség miatt nem vásárolják. Talán nem is gondolnak bele, 
hogy azokat az újságokat nekik írták, nekik szánták. 
Papp Gábor: Ugyan ki olvas már manapság nyomtatott sajtót? 
Takács József: A templomi újságokat mellőzők bizonyára más forrásokból tájékozódnak a 
hírekről, eseményekről. Pl. tv-ből, rádióból, vagy (az idősebbek) hozzátartozóik, 
ismerőseik szóbeli közléseiből. 
 

Hátha valaki még nem ismeri 
ezt a szép és ritkán hallható áldozási imát: 

Ó, édes Jézus, ó, kegyes Jézus, ó, irgalmas Jézus! 

Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből. 

Neked élek, neked halok, tied vagyok élve és halva. Ámen. 

Házasoknak 
 

Leo J. Suenens (+ 1996) Mecheln—Brüsszel-i bíboros érsek néhány tanácsa a 
házastársi boldogság előmozdítására: 
Férjeknek: Feleségük kézi munkáját értékeljék és méltányosan dicsérjék meg. – Ne 
csináljanak sohasem tréfát feleségük rovására. – Magukon lehetőség szerint 
uralkodjanak. 
Feleségeknek: Mindig mutassanak érdeklődést férjük munkája és tervei iránt. – 
Szeretettel fogadják férjük és gyermekeik barátait. – Az apróbb nézeteltéréseket ne 
sokáig tartsák számon. 
 

Mi a plébánia? 
 

Krisztushívőkből álló, meghatározott közösség, amelyet állandó jelleggel hoztak létre az 
egyházmegyén belül. A plébánia fogalmában nem a terület, hanem a közösségi elem a 
döntő. Vagyis maga a plébánia nem valamely terület, hanem meghatározott módon 
körülírt, megalapított és vezetett közösség.   
               A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első zsinatának dokumentumaiból. (2000) 
 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

  február 26. (évközi 8. vasárnap): Ifjúság 
március 5. (Nagyböjt 1. vasárnap): Rózsafüzér Társulat 
március 12 (Nagyböjt 2. vasárnap): Gyarmati család 
március 19. (Nagyböjt 3. vasárnap): Takács család  

 

Megér egy mosolyt 
 

Gyónás 

- Vétkeztem atyám. 

- Tudom fiam. Olvastam a Facebook-odon. 

 


