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Keresztség I. 
 

A beavatás szentségei és egyáltalán a szentségek között a keresztség az első szentség. Ez 
a szentség egyúttal kapu is a többi szentséghez, csak a keresztségben való részesedés 
után vagyunk képesek befogadni a többi szentségben az Isten által kínált ajándékokat, 
kegyelmeket.  

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik velünk, amikor megkeresztelnek, először fel kell 
tárnunk a szentség nevének jelentését. Ahogyan a keresztény szó sem a keresztből 
származik, úgy ennek a szentségnek a neve sem. A keresztény ember, a krisztusi 
(Krisztust követő, Krisztus tanítása szerint élő) ember. Jézus feltámadása előtt a kereszt 
a legszégyenletesebb büntető, kivégző eszköz volt. Jézus útkészítőjét, Jánost, biztosan 
nem Keresztelőnek, hanem Bemerítőnek nevezték. A tanítványokat is arra küldte Jézus, 
hogy az embereket merítsék (baptizantes) be a Szentháromságos Egy Isten életébe 
(szeretetébe). Amikor tehát valaki ebben az első szentségben részesül, belemerül, 
betöltetik (mint a vízbe merített vödör) – a Szentháromsággal. Isten gyermekévé, 
Krisztus Titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává lesz, fogadóképes Isten további 
ajándékaira. Ezt a lehetőséget Jézus Krisztus az Ő megváltó kereszthalálával szerezte 
nekünk. Így már az eredeti „bemerítés”„keresztség-”ként való fordítása is értelmet nyer 
(Jézus feltámadása után!), de annak teljes tartalma a fentiek megértésével tárul fel 
számunkra. 
Álljon itt igazolásul a Máté Evangélium 28. fejezetének 19. verse latinul és magyarul: 
Euntes ergo docete omnes gentes :baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti. 
Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya 
és Fiú és Szentlélek nevében.  
Krisztusnak ezt a parancsát az első századokban, elsősorban felnőtt emberek vízben való 
teljes alámerítésével teljesítették. A vízbe való bemerítés, vagy később a vízzel való 
leöntés ennek a beavató szentségnek az anyaga, látható jele. A közben mondott szavak „ 
N én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében” - valósítják meg az 
illető Szentháromságba való bemerítését. E szentség eltörli, lemossa az áteredő bűnt és 
az illető minden addig elkövetett személyes bűnét, új teremtménnyé, Isten gyermekévé 
lesz. Érvényesen csak egyszer lehet benne részesedni. A keresztelés után elkövetett 
súlyos bűnnel az Istennel való kapcsolat sérül, de a keresztség nem válik érvénytelenné, 
bűnbánattal a kapcsolat helyreállítható.        
                 András atya 
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Események templomunkban 
 

Legutóbbi lapszámunk óta nem volt egyházközségünkben anyakönyvezett esemény. 
Március 20-án egyházközségi képviselőtestületi gyűlés volt, melyen a húsvéti ünnepi 
előkészületek várható feladatairól, templomunk közeljövőben esedékes belső festéséről 
tartottak megbeszélést. Plébánosunk, András atya bejelentette, hogy ezentúl, a csütörtök 
esti szentmisék után hitbeli felzárkóztató programot vezet. 
Március 25: Plébánosunk és egyházközségünk több tagja részt vett az ökumenikus 
városi keresztúton. 
Március 25-27. Mészáros Zsolt, rakamazi káplán atya tartotta egyházközségünk 
nagyböjti lelkigyakorlatát. 
Április 1-én csaknem 90 testvérünk vett részt a húsvéti szentmisén és 29 család kért 
ételmegáldást. 
Április 29: Szentmise után búzaszentelés lesz és könyörgés jó termésért. 
Május 6. Húsvét utáni 6. vasárnap: a tömegtájékoztatás világnapja. 
Május 13. Urunk mennybemenetele.  Főünnep. Az 5. század óta ünnepli az Egyház. 
Hazánkban 1967 óta nem Áldozócsütörtökön tartjuk, hanem a rákövetkező vasárnapon.  
 

Imasegítség kérése 
Április első napjaiban egyházközségünk egyik családjában baleseti sérülés, egy másik 
családjában megbetegedés történt. Mindkettőjüket kórházban ápolják. 
Imádkozzunk számukra vigasztalásért, lelki erőért és gyógyulásért. 
 

A tömegtájékoztatás világnapja 

 
A II. Vatikáni zsinat 1963. dec. 4-én ünnepélyesen megszavazott és kihirdetett Inter 
Mirifica kezdetű határozatának 18. pontja írta elő, hogy az Egyház sokféle apostolkodása 
a tömegtájékoztatási eszközökkel kapcsolatban hatásosabb legyen, a püspökök belátásuk 
szerint határozzanak meg évente egy napot, amelyen felhívják a hívek figyelmét a 
tömegtájékoztatási eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeikre. 
A tömegtájékoztatás világnapját 1967 óta tartják meg a világegyházban, Magyarországon 
a húsvét utáni 6. vasárnapon.                TJP 
 

Vallás és vallásosság a magyar fiatalok körében  

(8000 fiatal megkérdezésével 4 évente végzett reprezentatív vizsgálat.) 
 
2016-ban a hazai 15-29 éves fiatalok körében a legnagyobb csoportot a nem vallásosak 
tették ki. 
A fiatalok 29%-át saját bevallásuk szerint semmilyen felekezetbe nem jegyeztették be. 
50%-uk római katolikusnak lett megkeresztelve, de közülük 15-29 éves korára már csak 
36% tartja magát római katolikusnak. 
Az egyháziasan vallásos fiatalok 63%-át is a római katolikusok teszik ki. 
A magyar fiataloknak még egynegyedét sem nevelték otthon vallásosan. 9%-uk jár 
egyházi oktatási intézménybe. 29%-uk vett vagy vesz részt iskolai hitoktatáson. 
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A fiatalok közel fele soha nem megy el semmiféle egyházi szertartásra vagy programra és 
csak 4 %-uk jár heti rendszerességgel, s további 5%-uk havonta vallási szertartásokra. 
A vizsgált korcsoportba tartozó fiataloknak csaknem a fele semmiféle felekezethez nem 
tartja magát közelállónak.              Magyar Ifjúság Kutatás 2016 jelentés alapján 
 

Tervei alapján magasodnak a falak … 

 

Beszélgetés Kasuba János okleveles építészmérnökkel, közösségünk tagjával, a Szent 
József Gimnázium új szárnyának tervezőjével. 
(Helytakarékosságból a kérdéseket nem, csak a válaszokat közöljük.) 
   Megköszönve az érdeklődést, a Szent József Gimnázium új szárnyának tervezéséről 
elmondhatom, hogy azt rohamtempóban kellett elvégezni. Megelőzően Haranghy 
Sándor örökifjú kollegámhoz csatlakozva már több kisebb-nagyobb munkát, templom- 
és parókia-felújításokat végeztünk az egyházmegyének.  
Az iskolabővítés anyagi és időbeli kerete adott volt. Ehhez a püspökséggel, és az 
iskolavezetéssel együtt alakítottuk ki a programot. Többször voltunk a városi 
tervtanácson is. Szeretném hinni, hogy megtaláltuk az optimális megoldást. Lényege, 
hogy a meglévő történelmi épület szintjeihez igazodva süllyesztett tornaterem lesz a 
pincében és a földszinten, tantermek és kiegészítő helyiségek az emeleten. A 
folyamatosan emelkedő árak miatt végül nem készül járható zöldtető fölöttük. 
A megbízást nagy megtiszteltetésként és felelősségként fogadtam.  Több mint két 
hónapig dolgoztunk a tervtanácsi és építési engedélyezési terveken, újabb hónapokba 
került a versenyeztetési majd a kiviteli tervek elkészítése. A nyertes HUNÉP fiatal 
projekt csapatával és az iskolával is öröm együtt dolgozni. Most a befejező szakipari 
munkákat végzik. Hétről-hétre új arcát mutatja a 2018 június elejére elkészülő épület. 
Megható látni, hogy rengeteg emberi és anyagi erőfeszítés fakad az én első 
ceruzavonásaimból. Bizonyos értelemben emberfeletti csodának érzem ezt. Bár nálunk 
még nem mindennapos a visszacsatolás, a projekt kiértékelése, sőt egymás elismerése 
sem, mégis megnyugtató, hogy általában pozitív visszajelzéseket kapunk a használóktól. 
Remélem, hogy ez most is így lesz. 
 

A templomi zászlókról 
 

A zászló: rúdon elhelyezett, vagy ahhoz hozzáerősített, egy vagy többszínű anyag, 
(selyem, damaszt vagy vászon), gyakran címerekkel, figurális ábrázolásokkal vagy 
jelképekkel ellátva. A magyar krónikairodalom bőségesen szól ezek használatáról. 
A legrégibb fennmaradt magyar zászlókat egy svájci múzeumban (Bernisches Historishes 
Museum) őrzik. Ez a három példány az 1300-as évek végéről származik. Zöld selyemre 
varrott – mára alaposan kifakult - vörös kettős kereszt díszíti őket. A kutatók szerint 
templomi (esetleg halotti) zászlók lehettek. A templomi zászlók évszázadok folyamán a 
hadi zászlókból alakultak ki. 
A templomi zászlókat a mai, körmeneteken használatos formájukban a középkor 
második felében kezdték alkalmazni. 
Használatuk, elterjedésük szorosan összefügg a különféle vallásos szervezetek 
kialakulásával és virágzásával, valamint a Mária-kultusz és annak nyomán a hazai 
búcsújárás kibontakozásával. 
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A keresztény szimbolikában a zászló elsősorban a halálon diadalmaskodó Krisztus 
győzelmi jelvénye. (Lásd a középkori feltámadás-képeket !) A legrégebbinek tartott hazai 
templomi zászlót a Magyar Nemzeti Galérában őrzik, s a 16. század végéről származik. 
Egyik oldalán a Magyarok Nagyasszonya a kis Jézussal, másik oldalán női szentek 
láthatók. A középkori templomi zászlók zömét a különféle céhek és vallásos egyesületek 
zászlói alkották. Körmeneteken (Úrnapján, keresztjáró napokon, a templom 
búcsúján,stb.), sőt kegyhelyekre történő búcsújárás alkalmával ezek alatt vonultak fel 
testületileg, egyházi énekeket énekelve. A 15/16. századtól a templomi zászlók felületét 
gazdag figurális ábrázolásokkal díszítették. 
A céhzászlók templomi zászlónak számítottak és azokat a templomokban őrizték. 
Rendszerint égi patrónusuk képével díszítették. A Mária-társulatok a Szűzanyát 
jelenítették meg zászlóikon.  
Hazánkban a 18-ik századra következett be a templomi és hadizászlók végleges formai 
elkülönülése. Ebben a században terjedt el a vászonra való olajfestés. A 19. században 
ismét a hímzett technika vált általánossá.  
A templomainkban még fellelhető zászlók nem régebbiek a 19-ik századnál. A 
legértékesebbek vagy a legrosszabb állapotúak rendszerint múzeumokba kerültek. 
A 19/20. században leginkább korabeli egyházi- és templomfelszerelési cikkeket gyártó 
és forgalmazó  fővárosi cégektől (Rátay Benedek, Kriszta & Leitner valamint Oberbauer 
Alajos, majd Oberbauer A. Utóda) lehetett templomi zászlókat beszerezni. 
Templomban csak az Egyház által megáldott zászlókat szabad tartani, s lehetőleg nem a 
padokhoz rögzítve, hanem a falak mentén, nehogy az oltárra való rálátást és a hívek 
közlekedését gátolják. 
Templomunkban három zászló található: két körmeneti, ún. keresztrudas zászló és a 
Szent Mónika Imaközösség zászlaja.                Gyűjtötte és összeállította: Takács J. 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Április 22. (Húsvét 4. vasárnapja): Takács család 
Április 29. (Húsvét 5. vasárnapja): Ifjúság 
Május 6. (Húsvét 6. vasárnapja):   Báránkó család 
Május 13. (Urunk mennybemenetele): Gyarmati család 

 

Anyagi támogatást kérünk 
 

Templomunk belső festéséhez és a külső faszerkezetek lazúrozásához. Az erre szánt 
összeg befizethető (az újságos asztalon hamarosan található, jelenleg elfogyott) sárga 
csekken, vagy átutalható az alábbi számlára: 
Szent Család Plébánia Debrecen: 11100609-18554700-36000001 
Köszönjük! 
 

Megér egy mosolyt 
 

Perselyezés a misén 
 

A sekrestyés odaér a csengős persellyel egy elegáns, középkorú férfihez, aki hirtelen 
odahajol hozzá és ezt mondja neki: – Adnék 100 forintot a perselybe, ha egy 
húszezresből tudna visszaadni. 


