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A keresztség III. – kiszolgáltatása és mai feltételei 
A keresztség rendes kiszolgáltatója a felszentelt pap, vagy diakónus. Szükség 

esetén, (halálveszély), ha tudjuk, hogy a szülők meg akarták kereszteltetni életveszélyben 
lévő gyermeküket, bárki keresztelhet. Ezért minden hitét gyakorló kereszténynek tudnia 
kellene, hogy hogyan kell keresztelni. Ha a szükségkeresztelésnél bizonytalan, hogy meg 
volt-e már keresztelve az illető, akkor így kell keresztelni: N (az illető keresztnevét 
mondjuk) Ha alkalmas vagy, én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében – és e szavak közben kell a fejére kereszt alakban ráönteni a vizet. 
A keresztelés tényét be kell jelenteni a területileg illetékes plébánián, hogy ott a 
kereszteltek anyakönyvébe bevezessék. 

Azt is jó tudni, hogy azokban a keresztény egyházakban, amelyek vallják a 
Szentháromságot és annak nevében keresztelnek, érvényesen szolgáltatják ki ezt a 
szentséget. Ha valaki közülük másik keresztény egyházhoz akar tartozni, mint amiben 
megkeresztelték, már nem kell és nem is lehet újra keresztelni, csak annak az egyháznak 
a hitvallását kell letennie, amelyikhez tartozni akar. A keresztség nem ismételhető és nem 
visszavonható. Ha valaki el is hagyja a hitét, megtéréssel visszatérhet.  

Láttuk, hogy az ősegyházban és a mai felnőtt keresztelésnél is, milyen komoly 
feltételekhez volt, van kötve a szentség kiszolgáltatása. A gyermekkeresztségnél az 
egyháznak az a feltétele, hogy a szülő kérje gyermeke számára a keresztséget. Azzal, hogy 
kéri gyermeke számára a szentséget, vállalja, hogy a katolikus hitben fogja nevelni. 

A nehézségek ott kezdődnek, hogy manapság sokan nem meggyőződésből, 
hanem csak szokásból kérik a szentség kiszolgáltatását. Maguk a szülők sem élnek az 
egyház tanítása szerint, és a keresztszülő meghívásánál sem az a fő szempont, hogy ő 
tudjon segíteni a gyermek vallásos nevelésében, hanem sokkal inkább valami személyes 
érdek, rokoni kapcsolat a döntő. Nem egyszer találkozunk olyan helyzettel, hogy a 
keresztszülőnek kiválasztott személy nincs is megkeresztelve. Ezért, ha egy hívő ember 
környezetében felmerül egy gyermek megkeresztelésének a kérdése, azt kell javasolnia, 
hogy valamelyik szülő, még a keresztszülő meghívása előtt keresse meg a helyi plébániát 
és érdeklődjön a keresztelés feltételei felől, hogy se a leendő keresztszülőt, se önmagát ne 
hozza kellemetlen helyzetbe. Az ideális helyzet az lenne, ha legalább az egyik szülő és a 
keresztszülő, hitét gyakorló katolikus személy lenne, aki maga is nagy értéknek tartja az 
istengyermekséget és az egyházhoz tartozását, ezért akarja ebben a jóban részesíteni a 
rábízott gyermeket is. A keresztségi előkészítőn ezt próbáljuk a szülők és keresztszülők 
szívére helyezni, hogy ilyen lelkülettel jöjjenek a keresztelésre.  
Jézus azt mondta: aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. A pici gyermek még nem 
tud hinni, ezért fontos, hogy a szülők és a keresztszülő, valamint a befogadó keresztény 
közösség jelenítse meg a hitet. Amit a felnőtt keresztelésnél elvárunk a keresztséget 
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kérőtől, azt itt a gyermekkeresztelésnél, a családnak és a keresztszülőnek, a keresztény 
közösségnek kell biztosítania. Ezért mindaz, aki keresztelésen hívő lélekkel jelen van, 
felelős a megkeresztelt gyermek hitben való növekedéséért. Templomunkban, 
fennállásának 20 éve alatt szentmise keretében 401 gyermeket kereszteltünk meg. Van 
kikért imádkoznunk, hogy kérjük számukra a hit kegyelmét és a vágyat, hogy mélyebben 
megismerjék azt a hitet és egyházat, amelybe be lettek fogadva a keresztség szentsége 
által.                       András atya 
 

Események templomunkban 

Május 27-én, életének 73-ik évében az égi hazába költözött Theisz Edit testvérünk. 
Nyugodjék békében! 
Június 4-én megkezdődött templomunk festése. A munkálatok előreláthatólag a hónap 
végéig befejeződnek. Hétköznapokon a templom belsejében a kupoláig felnyúló állvány-
erdő látható, melyet egy állványozó cég épített s helyez át a festők igényeinek 
megfelelően. E napokon szentmisék a templom hátsó traktusában levő hittanteremben, 
vasárnapi szentmisék a szokott helyen és rendben voltak /lesznek megtartva. 
Június 27-én egyházmegyénk védőszentjének, Szent László királynak az ünnepe. 
Június 29: Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. 
Június 30: Az esti, már vasárnapi szentmisén, Péterfillérgyűjtés lesz a vatikáni 
kiadásokra. 
Július 1-én nem lesz templomunkban reggel szentmise! 17 órai kezdettel mutatja be első 
szentmiséjét, a születésétől plébániánk közösségébe tartozó Német István. A szentmisén 
Felföldi László nyíregyházi plébános, püspöki helynök mond szentbeszédet. Az ünnepi 
eseményre szeretettel várjuk a Kedves Híveket és Szeretteiket! 
Július 7. Elsőszombat. 14 órától az Angyalföld téri régi kápolnánkban adományokat 
fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink számára. 
Július és augusztus hónapban a hitbeli felzárkóztató alkalmak szünetelnek. 
 

Papi vasmisén jártunk Szegeden 

2018. június 9-én tartotta a szegedi Dómban Gyulay Endre nyugalmazott Szeged-
Csanádi egyházmegyés püspök vasmiséjét. A 88 éves jubiláns főpap ez alkalommal adott 
hálát pappá szentelésének 65. és püspöki szolgálatának csaknem 20 évéért. A trianoni 
döntéssel szétszakított Váradi Egyházmegye magyarországi része és ezen belül Debrecen 
is 1987 és 2006 között az ő joghatósága alá tartozott. A debreceni hívek sokat 
köszönhetnek neki és csak hálával emlékezhetnek rá. Plébánosunk szülőfaluja (Röszke) 
volt az első kápláni helye, András atya nála volt elsőáldozó, neki köszönheti papi hívatása 
felismerését. 
Az ünnepi szentmisére a jókora zivatar ellenére ezernél is több hívő, mintegy 100 pap és 
csaknem tíz püspök gyűlt össze. (A debreceni Szent Család plébániáról András atya és 
tőle függetlenül egy család volt az ünnep részese.) Egyházmegyénk főpásztora: Palánki 
Ferenc is jelen volt a szép eseményen. Az ünnepi köszöntőt mondó Kovács Péter gyulai 
plébános, békési püspöki helynök (aki az 1980-as évek végén Debrecenben, a Szent 
Anna templom káplánjaként hetente járt ki a Tócóskertbe misézni) idézte fel az ünnepelt 
életútjának nehéz, de mindvégig hűségben megtett évtizedeit. A hála meghatott szavait 
maga az ünnepelt mondta. 
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A kora reggeli órákban a villám belevágott a Dóm tornyába és károkat okozott az 
elektromos rendszerben.  Emiatt a székesegyházban alig volt némi világítás, s a 
monumentális orgona sem szólalhatott meg, de az imádság és az ének, hangosan zengett 
és az egekig hatolt.                -ács 
 

Primiciára készülünk 

Plébániánk hívei kicsi gyermek korától ismerik Német Istvánt („Istit”) aki az óvodát és 
az általános iskolát a Svetitsben végezte, majd a Fazekas Gimnáziumban tanult és 
érettségizett. A papi hivatást választva 2012-ben Egerben az Érseki Papnevelő Intézet 
növendéke lett, s két ott töltött év után püspöke döntését követve Rómában folytatta 
teológiai tanulmányait. 2017. október 10-én az „Örök Városban” szentelte őt diakónussá 
a hamburgi érsek. Ez év június 23-án, délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében a 
Szent Anna székesegyházban szenteli őt pappá Palánki Ferenc megyéspüspök. 
Isti okleveles kántor, okleveles hittanár. Egyetemi tanulmányait „summa cum laude” 
minősítéssel fejezte be. A magyaron kívül négy élő idegen nyelven (angol, német, olasz, 
orosz) beszél, s különböző szinten a szent nyelveket (latin, ógörög, héber) is ismeri. 
Igen fontos, hogy papi szolgálata során a gyerekek, fiatalok, felnőttek és az öregek 
nyelvét is jól értse – amire a fiatal levitának igen jó képességei és esélyei vannak. 
Imádkozzunk érte! 
 

Szent Péter és Pál fejereklyéi 
Szent Péter és Szent Pál apostol fejereklyéje legalább a 11. század óta Rómában, a 
Lateráni Bazilikában található, s vélhetően a 9. században vitték oda őket. Akkoriban 
azonban nem a Lateráni-templomban voltak, hanem a közelében levő Lateráni 
palotában, a pápák középkori rezidenciáján, abban a Szent Lőrincnek szentelt 
kápolnában, amelyet ma az ereklyékről Sancta Sanctorumnak neveznek. Ott egy oltárba 
voltak bezárva. 
A Lateráni palota kápolnájából a Lateráni bazilika új cibóriumába való átvitel 1370. 
április 15-én, húsvét hétfőjén történt. V. Orbán pápa megújíttatta az eredetileg ezüstből 
való ereklyetartókat. Helyettük drága hermák készültek. Nem takarékoskodtak az 
arannyal, ezüsttel, gyöngyökkel és drágakövekkel. 
Róma megszállásakor a francia csapatok 1799-ben elvitték az ereklyetartókat, de a 
számukra értéktelen csontokat otthagyták. 1804-ben az ereklyéket VII. Piusz pápa saját 
kezűleg helyezte új, drága tartóba. Ekkor derült ki, hogy a tiszteletre méltó fejekből mily 
kevés maradt meg: csigolyák, állkapcsok fogakkal (belőlük néhány csaknem elporladt) és 
a koponyák egy része is.             E. Kirchbaum SJ: Az apostolfejedelmek sírjai (1987) 

      

Lelkiség 

Reménykedjünk – miben ? 
 

Mi arra törekszünk, hogy maga Isten szeressen, és ezt soha el nem múló örömmel 
akarjuk élvezni. Ha ez a mi világunk egyszer véget ér, mindenkinek mindene el fog 
enyészni; s az egyes ember számára már előbb elmúlik minden, tudniillik a halállal, mert 
sem a gazdagság, sem a tisztelet nem fog bennünket a sírba elkísérni. Ezért tanultunk 
meg a remény szárnyán imádkozni, amely a szívet Istenhez emeli: Uram, tebenned 
remélek, soha meg ne szégyenüljek, most és mindörökkön örökké. 
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Ennek ellenére Isten gyermekeiként nem szabad hátat fordítanunk a földi 
tevékenységnek, mert Isten állít bennünket közéjük, hogy megszenteljük őket, és 
átitassuk hitünkkel, mert csak ez a hit tud minden egyes léleknek és a környezetünk 
egészének igazi békét és örömöt adni. Mindannyiunknak fáradoznia kell azon, hogy a 
napi tevékenységünket, munkánkat, hivatásunkat a kegyelem dimenziójába helyezzük. 
Akkor majd minden emberi tevékenység új reményben tündököl, amely ennek a világnak 
az idején és mulandóságán túlra utal.     Szent Josemaría Escrivá 
 

Álmegoldások a bűntudat feloldására 

(1) Az áthárítás. Pl.. Ádám: „az asszony adott enni”, - Éva: „a Kígyó vezetett félre” 
Felelősségünk áthárítása gyerekes gondolkodás és viselkedés. Aki ezt teszi: nem 
megoldást, hanem nyugalmat keres magának. 

(2) Elnyomott, elfojtott, elfelejtett bűntudat: ami menekülés a valóságtól. A 
személyi éretlenség variációiról van szó. Mivel nem tudom meg nem történtté 
tenni az eseményt: átminősítem. 

(3) A bűn, a morál tagadása. Aki így jár el, azt nem zavarja, hogy vannak morális 
követelmények és elvárások. Ez a gátlástalan, zsarnoki magatartás ideológiája. 

(4) Ál-bocsánatkérés: nem oszlatja el a megbántott személy rossz érzéseit, sőt még 
jobban megsérti a másikat. A megjátszott bűnbánat nem oldja meg a személyek 
közötti feszültséget. Kialakul a „megbocsátok, de nem felejtek !” magatartás.  
            Dr. Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 2007 

* 

Bízzunk az életben, mert nem egyedül éljük, hanem Isten éli velünk! 
       Alfred Delp jezsuita mártír (+ 1945. február 2.) 

Szünidei gondolatok 

Kezdődik a vakáció a gyerekeknek és fiataloknak, de a készenlét is a kis unokák 
felügyeletére még „hadra fogható” nagyszülőknek. Közös élményekkel most épülhet, 
erősödhet a köztük levő különleges kapocs, melyet – egy vizsgálat szerint – a felnövő 
gyermekek többsége életének egyik meghatározó, kedves emlékeként őriz 
emlékezetében. Biztosan a szülők is törekednek arra, hogy minél több időt töltsenek a 
nyáron gyermekeikkel, hiszen azok ki van éhezve a figyelmükre és szerető jelenlétükre. 
Nagyon hálásak lesznek gyermekeik, ha érezhetik, hogy a munkahelyi gondokat szüleik 
félretették, s most Ők a legfontosabbak számukra. Az örömteli családi együttlét 
mindnyájuk számára feltöltő hatású lehet.            Feketéné Bokor Katalin nyomán 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Június 24. (Keresztelő Szt. János születése): Ministránsok 
Július 1. (Évközi 13. vasárnap): Hajdú család 
Július 8. (Évközi 14. vasárnap) : Mária Légió 
Július 15. (Évközi 15. vasárnap) : Asztalos család 

Megér egy mosolyt 

Piaci vevő és árus párbeszéde: 
- Kérek egy sárgadinnyét! 
- Kettő lett. Maradhat? 


