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Keresztség II. Felnőtt keresztelés az ősegyházban és ma 
 

Az első évtizedekben, ha egy felnőtt személy jelezte, hogy elfogadja Krisztus istenségét 
és az Őt követők közösségéhez szeretne tartozni, az apostolok, vagy az általuk megbízott 
közösségvezetők, diakónusok, a Szentháromság nevében alámerítették. (vö. ApCsel 
8,36-38 Fülöp diakónus megkereszteli Kandaké udvari tisztviselőjét). 
Ahogyan növekedett a Krisztust követők száma, a közösségek szervezésével 
párhuzamosan létrejött a Katekumenátus (hittanulók) intézménye. A második század 
közepétől (150 körül), ha valaki a pogányok, vagy a zsidók közül keresztény akart lenni, 
jeleznie kellett szándékát a közösség vezetője felé, aki megvizsgálva az illető őszinte 
szándékát, felvette a hittanulók közé. A hitjelöltség általában három évig tartott. Ez idő 
alatt a jelöltek megismerték a közösség életét, eljárhattak a közösség alkalmaira, részt 
vehettek a szentmisén is az igehirdetés végéig. A felajánlási rész megkezdése előtt 
felszólították őket a távozásra. A jelölt időszak végén, a nagyböjt kezdetén a püspök 
felszólította a hittanulókat, hogy kérjék a keresztséget. Ekkor kezdetét vette egy intenzív 
felkészülés, amely a nagyszombat éjjeli kereszteléshez és bérmáláshoz vezetett. Az 
Eucharisztiát a húsvétot követő vasárnapon kapták meg. Ekkor lettek teljes értékű 
tagjaivá a közösségnek, ezért is nevezzük ezt a három szentséget (keresztség, bérmálás és 
oltáriszentség) a keresztény életbe való beavatás szentségeinek. 
A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) fölismerve a katekumenátus értékeit, fölelevenítette 
intézményét, s a liturgikus konstitúcióban elrendelte: „A több fokozatból álló keresztségi 
előkészítést (katekumenátust) a felnőttek számára vissza kell állítani, és a helyi ordinárius 
(püspök) megítélése szerint be kell vezetni.” 
VI. Pál pápa 1972. I. 6.-án (vízkeresztkor) léptette életbe az újkori katekumenátust, A 
felnőttek beavatása a keresztény életbe című dokumentummal. 
Magyarországon e dokumentum határozatait a püspöki konferencia 1999. advent első 
vasárnapjától tette kötelezővé. 
A felnőttek keresztelésének előfeltétele tehát, hogy megismerjék a keresztény közösség 
életét, amelytől segítséget kapnak tudatos keresztény életük kialakításához. Főleg a 
keresztény közösség Istenben (Szeretetben) elmélyedt élete, befogadó készsége képes 
vonzani a még meg nem keresztelt felnőtteket. Ahol nincs, vagy nagyon kevés a felnőtt 
keresztelkedő, ott a közösségnek el kell gondolkodnia, hogy miért nem mutatkozik nála 
Krisztus embereket magához vonzó szeretete.  

       András atya 
 

„Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala.” 
            (Iz. 8, 20) 
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Események templomunkban 
Április 12-én, 93 éves korában elhunyt Oláh Józsefné szül. Rédai Mária. 
Április 15-én 90 éves korában meghalt Angyal Lajos testvérünk. – Mondjunk elhunyt 
testvéreinkért egy fohászt! 
Április 17-én az egyházközségi képviselő testület, gyűlést tartott, melyen a résztvevők 
visszatekintettek a Húsvét megünneplésére, meghallgatták plébánosunk, András atya 
tájékoztatóját a templomfestés előkészítéséről, a közelgő hivatalos püspöki látogatásról 
(canonica visitatio) s megbeszélték az aktuális feladatokat. 
Május minden napján a szentmisék kezdete előtt 15 perccel közösen imádkozzuk a 
Lorettói Litániát. 
Május 4-én canonica visitatiot tartott plébániánkon Palánki Ferenc megyéspüspök. 
Május 5-én Palánki Ferenc püspök volt az esti szentmise főcelebránsa. Ezt követően 
lehetőség nyílt arra, hogy a hívek és a képviselőtestületi tagok személyesen 
találkozhassanak és beszélhessenek a főpásztorral. 
Május 20. Pünkösdvasárnap. Főünnep. A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. 
Május 21. Mária az Egyház Anyja. Kötelező emléknap. – Ferenc pápa döntése nyomán 
az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018. március 3-án tette közzé ennek az 
emléknapnak a bevezetéséről szóló dekrétumot. 
Május 27. Szentháromság vasárnapja. Főünnep. – Ezt az ünnepet 1334-ben, az ún. 
avignoni fogság idején XXII. János pápa rendelte el az egész Egyházra.  
Május 31. Templomunkban nem lesz szentmise! Este 6 órakor a Szent Anna 
székesegyházban, Bosák Nándor nyugalmazott püspökünk püspöki ezüstmiséjén 
veszünk részt. 
Június 1-én elsőpéntek. – Mi is bekapcsolódunk az egyházmegye alapítás 25. 
évfordulójának megünneplésébe. A Szent Anna székesegyházban 13-14 óra között a mi 
közösségünk tart szentségimádási órát. Itthon, az esti szentmise előtt 15 perccel kezdjük 
közösen imádkozni a Jézus Szíve litániát. 
Június 2-án elsőszombat. 14 órától az Angyalföld téri régi kápolnánkban adományokat 
fogadunk és osztunk rászorulók számára. 
Június 3. Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. (Úrnapja). Az ünnepet 1264-ben 
IV. Orbán pápa rendelte el az egész Egyház számára. – Teljes búcsút nyerhetnek a 
szokásos feltételekkel azok, akik az úrnapi körmeneten részt vesznek.  
Csütörtökönként az esti szentmise után András atya vezet hittani ismeret-felzárkóztató 
programot templomunkban. Erre várjuk az ősszel bérmálkozni szándékozókat is. 
 

A Lorettói litánia 

Legkorábban az itáliai Lorettóban (már az 1500-as évek derekán!) imádkozták, ezért 
nevezik Lorettói litániának. Kora-középkori kiformálódására jelentős befolyást gyakorolt 
a keleti kereszténység mély Mária-tisztelete. A litániában levő megszólítások (invokációk) 
száma az idők folyamán egyre gyarapodott: a 15. században került bele (Sir. 24,24 
alapján), hogy a „Szépszeretet Anyja”. 1571-ben – a törökök fölött Lepantónál aratott 
keresztény győzelem után – V. Piusz iktatta be, hogy „Keresztények segítsége”. 
IX. Piusz – a Szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése után, 1854-ben fűzte hozzá 
a litániához, hogy „makula nélkül fogantatott királynő”.  XIII. Leo-tól  származik 1883-
ból „a rózsafűzér királynője” invokáció. XV. Benedek pápa 1917-ben (az I. világháború 
idején!) iktatta be a szövegébe, hogy „béke királynője”. XII. Piusz (Szűz Mária mennybe 
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vétele dogmájának kihirdetése évében) 1950-ben tette a litániába azt a kiegészítést, hogy: 
„mennyekbe felvett királynő”. VI. Pál pápa 1964-ben tétette bele a litánia szövegébe, 
hogy „Egyházunk anyja”, majd II. János Pál 1995-ben, hogy „családok királynője”. 
A lorettói litániát V. Sixtus pápa hagyta jóvá 1587-ben.            Takács J. 
 

A fatimai jelenések  évfordulójára 
1916. május 13-ától a következő év október 13-ig  tartott a három angyali és hat Mária-
jelenés Fatimában, melyet három, 10 évesnél fiatalabb portugál kisgyerek látott: Lúcia, 
Ferenc és Jácinta. A jelenések során a Szent Szűz kérte (1) a rózsafűzér naponkénti 
imádkozását engesztelésül és a bűnösök megtéréséért, (2) Mária Szeplőtelen Szívének 
tiszteletét, különösen az elsőszombatok megtartásával, (3) a világ – és ezen belül 
Oroszország – pápa általi felajánlását Mária Szelőtelen Szívének. 
A Mária-jelenések lényegüknél fogva „magánkinyilatkoztatások” és „nem tartoznak a 
hitletéteményhez”, ahogyan a Katolikus Egyház Katekizmusa is kimondja. „Nem arra 
szolgálnak ugyanis, hogy Krisztus végleges kinyilatkoztatását ’kiegészítsék’, vagy 
’tökéletesítsék’, hanem azt kell elősegíteniük, hogy az adott korban tökéletesebben 
lehessen belőlük élni.                         Michael Hesemann 
 

Pünkösdi gondolatok 

Hiszem, hogy a Szentlélek működik az Egyházban és a világban, akár tudunk róla, akár 
nem. A remény embere vagyok, mert hiszem: a Szentlélek mindörökké a Teremtő 
Szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt, és bizalmat hoz azoknak, akik 
befogadják. 
A remény embere vagyok, mert tudom: az Egyház története hosszú, s tele van a 
Szentlélek csodáival.                   Leo Jozef Suenens († 1996) bíboros, belga prímás 
Azok, akiket az első pünkösdkor eltöltött a Lélek, megértették és megélték azt, hogy 
Isten Fiának vére és szeretete által létrejött az új és örök szövetség Isten és az emberek 
között, és minden nemzet meghívást kapott, hogy ehhez a szövetséghez, illetve Isten új 
népéhez csatlakozzék.                                    Szabó Ferenc SJ 
 

Nagy Titok 
„A Szentháromság titkáról szóló helyes beszéd egy szóba foglalható: valld be 
tudatlanságodat!” – jelenti ki Szent Jeromos. „A Szentháromság lényege felfoghatatlan és 
kifejezhetetlen” – vallja Szent Ambrus. „Higgy az Atyában, de ne gondold, hogy 
felfoghatod. Higgy a Fiúban, de ne képzeld, hogy kikutathatod. Higgy a Szentlélekben, 
de ne hidd, hogy nyomára jöhetsz titkának. Csak egyet tegyél: hallgass!” – kiáltja Szent 
Efrém. „Az egy Istenségről és az imádásra méltó Háromságról szóló hitünk meghaladja 
az értelmet és a beszédet. Miért erőlködsz hát? Miért okoskodsz? Ezt a titkot 
kiváncsiság nélkül csupán hinni és imádni kell” – mondja Alexandriai Szent Cirill. 
Damaszkuszi Szent János pedig így foglalja össze az egyházatryák véleményét: „Minél 
inkább kutatod a Szentháromságot, annál kevesebbet tudsz róla, és minél kiváncsibban 
firtatod, annál inkább elrejtőzik”.         Nemeshegyi Péter SJ összeállítása 
 

 
Tudta(d)-e? 
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Hogy a debreceni Szent Anna templom első szembe miséző oltárát – igaz: ideiglenes 
jelleggel – 40 évvel ezelőtt, 1978-ban állíttatta fel Révész István plébánost meggyőzve az 
új liturgikus követelmények fontosságáról, Réti István atya, a főplébánia akkori káplánja. 
 

Még mindig aktuális 
hogy templomunk belső festéséhez a Kedves Hívek anyagi támogatását kérjük. Az erre 
szánt összeg befizethető (május 23-tól, az újságos asztalon található) sárga csekken, vagy 
átutalható az alábbi számlára: 
Szent Család Plébánia, Debrecen   11100609-18554700-36000001 
Köszönjük! 
 

Szentségimádás – határok nélkül 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Általános Titkársága az egész világra 
kiterjedő szentségimádásban való részvételre hív minden katolikust, így minket is. Az 
Oltáriszentségben jelen lévő Jézus közös imádására június 2-án, 5 órakor kerül sor, 
minden olyan templomban és közösségben, amely a Corpus Domini honlapon 
megtalálható. A mi templomaink: a Szent Család, a hajdúsámsoni és az ebesi templom is 
be van regisztrálva, bekapcsolódunk ebbe a világot átfogó szentségimádásba. 
 

Szeretettel ajánljuk 

 Május 29. este 7 órakor az Apolló Moziban vetítik egyházmegyénk első 
püspökéről, Bosák Nándorról készült portréfilmet, „Törd meg az éhezőknek…” 
címmel. A film megtekintése ingyenes, de a terem befogadó képessége miatt 
előzetes jelentkezésre van szükség. Jelentkezni a sekrestyében lehet. 

 Ebben az évben ünnepeljük Egyházmegyénk megalakulásának 25. évfordulóját. 
Az ünnepi események zömében május végén és június elején zajlanak. A 
programokat templomunk hirdetőtábláján olvashatjuk. 

 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 

Május 20. (Pünkösdvasárnap) Mária Légió 
Május 27. (Szentháromság vasárnapja) Ifjúság 
Június 3. (Úrnapja) Szabóné Karácsony Annamária 
Június 10. (Évközi 10. vasárnap) Somogyiné Hock Cecilia 
Június 17. (Évközi 11. vasárnap) Asztalos család 

 

Megér egy mosolyt 
Vallomás 
- Még csak két hete dolgozom ezen a munkahelyen, de máris 360 fokos fordulatot 

vett az életem. 


