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BÉRMÁLÁS 
A bérmálás az egyén pünkösdje. Ahhoz, hogy megértsük, mi történik, amikor valaki a 
bérmálás szentségében részesül, fel kell tárnunk a pünkösd értelmét és jelentőségét. A 
magyar pünkösd szó, a görög (πεντηκοστή, pentékoszté = ötvenedik nap) szóból ered. Az 
Ószövetségben is ünnepelték, az Egyiptomból való kiszabadulás (Pasca – húsvét) után 
az ötvenedik napon, mert ekkor kapta meg a nép Istentől Mózes által a Sínai Hegyen a 
Törvényt (kőtáblákat). Erre az ünnepre (ószövetségi pünkösd) gyűltek össze az emberek 
akkor is, amikor az apostolokra kiáradt a Szentlélek (ApCsel 2,1- 41). 
Az Egyiptomból való kiszabadulás a Húsvét és a keresztség előképe. Az ószövetségi 
törvény közlése, az ószövetségi pünkösd pedig a Szentlélek kiáradásának, az újszövetségi 
pünkösdnek az előképe.  
Egy emberi közösség akkor válik néppé, amikor törvényt, alkotmányt kap. Ezért is 
nevezzük az újszövetségi pünkösdöt az Egyház születésnapjának. A krisztusi közösség 
akkor válik az Isten újszövetségi népévé, Egyházzá, amikor megkapja a Törvényt, amikor 
elfogadja Isten Szent Lelkének a vezetését. 
Pünkösdkor a Szentlélek leszállott az apostolokra, hogy megszentelődésüket teljessé 
tegye és megerősítse őket a rájuk váró nagy feladatok elvégzéséhez. Éppen így minden 
keresztény életében eljön a nap, mikor a Szentlélek ugyanezen okból reá is leszáll: ez 
bérmálásunk napja. A „bérmálás” kifejezés a latin „firmare” szóból származik, ami 
„erősít, megerősít”-et jelent, mivel bérmáláskor a keresztségben kapott kegyelem 
erősödik meg és teljesedik ki. A Szentlélek, melyet már a kereszteléskor megkaptunk, a 
bérmáláskor új módon száll le ránk: ekkor hitünk megerősödéséhez és bátor megvallásához nyújt 
segítséget. Amint Jézus is már az utolsó vacsorán és mennybemenetelekor is közölte a 
Szentlelket az apostolokkal, de azt kérte tőlük, hogy várjanak a Lélek kiáradására (ApCsel 
1,4-5). Akkor a Szentlélekbe fognak „belemerülni” (Lélekben fognak megkeresztelkedni). 
A fentiekből világos, hogy a bérmálás (konfirmáció) külön szentség, amely a keresztség 
után és csak egyszer vehető fel. Eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekbe. A megbérmált 
megerősítést kap a tudatos, tanúságtevő keresztény életre. A keresztény életbe való 
beavatás második szentsége. 
Láttuk, hogy az apostolokat is alaposan felkészítette Jézus a Szentlélek befogadására. 
Ezért kívánja ma is az Egyház, hogy a bérmálás ne a „hitehagyás”, hanem a hitben való 
megerősödés szentsége legyen – ezért szükséges az alapos felkészülés, ami nem 
föltétlenül csak ismeretszerzés, hanem sokkal inkább hitben való megújulás, a 
Szentléleknek, az Újszövetség Törvényének való engedelmesség. Amint az első 
pünkösdkor a lángnyelvek leereszkedése jelezte a Lélek kiáradását, úgy bérmáláskor a 
bérmálandó homlokának krizmával (nagycsütörtökön szentelt olaj) való megjelölése és a 
püspök szavai: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét” – jelzik a Lélek rááradását, a 
bérmálandó Lélekben való megkeresztelkedését, Lélekbe való belemerülését.  
                                                             András atya 
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Események templomunkban 
 

Június 24-én Bulyáki Zsófia kisgyermek részesült a szent keresztségben. 
Június végére befejeződött templomunk festése. A templom takarításában részt vevő 
Kedves Híveknek hálásan köszönjük jólelkű fáradozásaikat. 
Július 1-én a plébániánk közösségéből származó Németh István mutatta be első 
szentmiséjét zsúfolásig megtelt és fehér virágokkal elegánsan díszített templomunkban. 
Az eseményen jelen volt többek között Palánki Ferenc megyéspüspök, Felföldi László 
általános helynök a szentmise szónoka, a római Collegium Germanicum et Hungaricaum 
rektora, és számos növendéke, s rajtuk kívül még mintegy 40 pap és papnövendék. A 
primiciát az újmisés áldása zárta.  
Július 29. Egyházmegyei búcsú Máriapócson. E napon nem lesz római rítusú szentmise. 
Augusztus 4. Elsőszombat. A papság kegyelmi támogatásának napja. Vianney Szent 
János emléknapja. 
Augusztus 6. Urunk színeváltozásának ünnepe. 
Augusztus 12. Ebesi fíliánk, Szent Lőrinc temploma felszentelésének 20. évfordulója. 
Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) Parancsolt ünnep. 
Templomunk felszentelésének 20. évfordulója. 
 

Vannak még csodák ?  
Mik a csodák? 
A keresztény értelemben vett csodák a vallási élet természetfeletti jelenségei, a világot 
teremtő Isten hatalmának szeretetből fakadó különleges megnyilvánulásai, melyekkel 
jelét adja a múlandó természetű emberek felé az ő el nem múló jelenlétének és örök 
életet ajándékozó üdvözítő szándékának.  
A csodák egyszerű figyelemfelhívások arra, hogy Isten az ember felé fordult és 
üdvösséget készít neki, és hogy az ember is bátran odafordulhat Isten felé és valódi 
kapcsolatba kerülhet vele. 
A csoda lényege szerint természetfeletti tapasztalat, felettünk álló, mégis bennünket 
érintő jelenség, ezt vallási hovatartozástól függetlenül ösztönösen érzi és tudja az ember. 
Csodák esetében beszélhetünk csodás gyógyulásról, természeti csodáról és úgynevezett 
erkölcsi csodáról. 
A csodák ereje és fontossága éppen abban rejlik, hogy újra és újra ablakot nyitnak az 
égre.           Kovács Gergely szenttéavatási szakértő, posztulátor 
 

Csodák Debrecenben ? 
 

 2013-ban egy terhessége alatt agyhalottá vált anya bizonyos életfunkcióit a 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának Intenzív 
Osztályán , mintegy 100 orvos közreműködésével 92 napon át  fenntartották, s azt 
követően egy 1420 grammos egészséges kisgyermeket segítettek világra, miközben 
az anya szervei átültetésre alkalmasak maradtak. 
Ezt a világon egyedülálló esetet Isten szolgája, Bálint Sándor (volt szegedi 
néprajztudós) égi közbenjárásának tulajdonítják, s részletes szakmai leírását az ő 
boldoggá avatási irataihoz csatolva nyújtották be Rómába.           TJP 
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A csodák lényege nem ellenőrizhető természettudományos módszerekkel. A 
tudományos vizsgálat mindössze annyit állapíthat meg, hogy egy adott jelenség nem 
egyeztethető össze az eddigi ismereteinkkel, jelenlegi tudásunkkal, ezért nem tudjuk 
megmagyarázni.                Kovács Gergely szenttéavatási szakértő, posztulátor 
 

Aki azt mondja, hogy csodák nem történhetnek, s ezért minden róluk szóló elbeszélés, 
ha a Szentírásban található is, a mesék vagy mítoszok közé sorolandó, vagy, hogy a 
csodákat soha bizonyossággal felismerni nem lehet, s azok a keresztény vallás isteni 
eredetét megfelelően nem bizonyítják, legyen kiközösítve.  
   I. Vatikáni zsinat. (1869/70) Hittani rendelkezés a katolikus hitről. 4. kánon 
 

Híveink írták…  
 

Tapasztalatok az isteni Gondviselésről 

Az isteni Gondviselésről többször elmesélte keresztanyám, Balla Margit a vele 1944-
ben megtörtént esetet. Magyar királyi állattenyésztési főfelügyelőként június 1-én 
Nagyváradon járt ellenőrzéseket végezni. A háborús viszonyok miatt a többszöri éjszakai 
utazás után fáradtan érkezett Debrecenbe. Munkahelye és lakása Kisújszálláson volt. Azt 
tervezte: Debrecenben, szállodában tölti az éjszakát, s kicsit kipiheni magát. Az állomás 
közelében – a mai 22 emeletes toronyház helyén –ott volt az Erzsébet Szálló. Oda 
bement, hogy szobát foglaljon. Ám a portás unottan nézegette a szobák nyilvántartását, s 
nem foglalkozott a keresztanyámmal, aki erre sarkon fordult, kisietett az állomásra, s 
felszállt a 10 perc múlva Kisújszállás felé induló vonatra, s el is utazott. 
Másnap reggel a kisújszállási légvédelmi parancsnoktól tudta meg: Debrecent hatalmas 
bombatámadás érte, az állomás környéke romokban hever. Az Erzsébet Szálló helyén 
hatalmas gödör tátongott, melyben feltört a talajvíz. 
Keresztanyám élete végéig sokszor hálát adott a Jóistennek, hogy ettől a tragédiától 
megmentette őt.                  Balla János 
 

Budapest, Naphegy utca. Első ház-sor a Tabán fölött, békeidőben gyönyörű kilátással 
a Budai várra és a Dunára. A nagybátyám 1945-ben frontszolgálatból hazatérve oda 
igyekezett a szeretteihez.  Arra gondolt, milyen nehéz szívvel hagyta otthon legutóbb a 
szüleit és a húgát annak két pici fiával, hiszen a sógora is hadiszolgálatban volt. 
Édesanyja Budapest ostroma előtt törte el a lábát, biztosan nem tudott lemenni az 
óvóhelyre, amikor megszólaltak a szirénák… 
Már messziről látta, hogy a házuk romokban hever. Lélekszakadva futott fel a 
hegyoldalon. A szomszéd házból előjött az ő régi házmesterük. – Hát így van? – 
kérdezte tőle. – Így – mondta az lehajtott fejjel. – Mindenki meghalt. 
Céltalanul, elszorult szívvel indult neki a világnak. Első útja a Krisztina téri templomba 
vezetett, ahol sokáig zokogva imádkozott. Amikor kijött, a házmester várt rá türelmesen, 
aki odáig követte. – Elfelejtettem mondani, hogy a bombatalálat előtt két nappal itt járt a 
nagybátyja a feleségével és a húgát a két kisfiúval magukkal vitték… 
…Drága nagyszüleimet olykor-olykor ismeretlenül is megsiratom, de hálát adok a két 
bátyámért és az édesanyámért, akinek 21 leszármazottja él az enyémekkel együtt. 

Pallagné Ruszkabányai Ágnes 
 

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt.147. 3.) olvashatjuk 
a Bibliában. Minden nap számtalanszor érezhetjük Isten gondviselését, csak nem mindig 
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tudatosodik bennünk. Az alábbi „csoda” néhány évvel ezelőtt történt. Tamás fiam térde 
focizás közben súlyos sérülést szerzett, így a baleseti sebészetre szállítottuk. A szükséges 
vizsgálatok után kiderült, hogy műteni kell, ami nagy kockázatot és a végeredmény kétes 
kimenetelét jelentette. Sokat imádkozott az egész család érte és az orvosért, aki műteni 
fogja. Sajnos napokig magas lázzal küszködött fiunk, fertőzést kapott a seb, újra 
megműtötték. Hosszú felépülés következett, de eredményeként lába teljesen jól 
működik, csupán a műtéti vágás helye látszik. Mindebben az első gondviselést az 
jelentette, hogy az orvos, aki épp ügyeletes volt és vizsgálta, a debreceni Loki focicsapat 
orvosa volt, így nagy tapasztalattal rendelkezett ilyen sérülések területén. A másik, hogy a 
mi templomunkba járó főorvosnő, a közeli osztályon dolgozott, így rendszeresen 
látogatta és tanácsokkal látta el. Mindezért hála Isten gondviselésének és az orvosoknak!
               Gyarmatiné Gyöngyi 

Templomunk jubileuma elé 

A szellem építi a köveket, nem megfordítva. Azt nem pótolhatja sem pénz, sem 
történelem. Ahol a szellem nem eleven, ott a dómok is múzeummá válnak, a múlt 
emlékhelyeivé… Csak a hit tudja elevenen megtartani a templomokat. A mostani 
jubileum ezt a kérdést szegezi nekünk: megvan-e bennünk a hit ereje, hogy jelent és 
jövőt biztosítsunk neki? 
Isten csakugyan maga építi meg először a házát, mi magunktól nem tudjuk megcsinálni. 
Nem valósul meg ott, ahol csakis a siker számít, és minden „stratégiát” csak azzal 
mérnek. Nem jön létre ott, ahol az emberek nem készek életük terét és idejüket 
megnyitni Isten előtt, ahol csak maguk és maguknak építenek. Ahol azonban az emberek 
engedik, hogy Isten igénybe vegye őket, ott van számára idejük és helyük is. Ott 
megkockáztathatják, hogy a mában maguk elé állítsák az eljövendőt: Isten velünk lakását 
és a mi összegyülekezésünket őbenne, ami ugyanegy házban élő testvérekké tesz 
bennünket.            Joseph Ratzinger (a későbbi XVI. Benedek pápa) 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 

Július 22. (Évközi 16. vasárnap): Hajdú család 
Augusztus 5: (Évközi 18. vasárnap): Kasuba János  
Augusztus 12. (Évközi 19. vasárnap): Ministránsok 

 

Megér egy mosolyt  
 

Építkezésen 
- Miért szaladgál maga egész nap azzal az üres malteros talicskával? 
-  Főnök! Olyan nagy a hajtás, hogy nem érek rá megtölteni. 


