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Az Oltáriszentség III. 
 Az ó- és újszövetségi előkészítés után (előző két szám), talán jobban megértjük, 
hogy miért mondjuk azt, hogy az Oltáriszentség a szentségek titokzatos központja. Hisz 
az a Jézus, aki az összes szentség alapítója, ajándékozója – ebben a szentségben 
Önmagát, minden szentségi kegyelem ajándékozóját adja nekünk. Ezért tanítja a II. 
Vatikáni Zsinat, hogy az Eucharisztia ünneplése, az egész keresztény élet forrása és 
csúcsa. Ha a szentmisében átváltoztatott, megtört kenyeret esszük, egyesülünk Jézus 
szeretetével, aki értünk adta testét a keresztfán, ha a kehelyből iszunk, azzal egyesülünk, 
aki értünk adva magát vérét ontotta. Ezt a szertartást nem mi találtuk ki. Jézus az utolsó 
vacsorán, amely az egyiptomi kiszabadulás emlékére rendelt, szidó húsvéti vacsoraként 
indult, - elővételezte halálát, és a kenyér és a bor színe alatt tanítványainak ajándékozta 
megát, és fölszólította őket, hogy ettől kezdve halála után is ünnepeljék meg az 
Eucharisztiát. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. 
 Ennek a szentségnek az anyaga, az emberi munka gyümölcse: a búzakenyér és a 
szőlőbor. Lehet kovászos (a görögkatolikusok kovászos kenyeret használnak), vagy 
kovásztalan (a római katolikusok kovásztalan kenyeret, ostyát használnak általában, de 
érvényes a szentmise, búzalisztből készült kovászos kenyérrel is). A bor pedig csak 
szőlőből készült bor lehet. 
 A kenyeret és a bort, a püspök által érvényesen felszentelt pap, a szentmisében, az 
átváltoztatás (Krisztus) szavaival, változtatja Krisztus testévé és vérévé, azzal a céllal, 
hogy vegyük és együk.  
 A szentáldozáshoz járulók által el nem fogyasztott Oltáriszentséget a 
szentségházban, tabernákulumban őrizzük. Jézus jelenlétét a mécses fénye is jelzi 
templomainkban. Így válik lehetővé, hogy olyanok is, akik valami miatt nem tudnak 
szentáldozáshoz járulni, de hisznek Jézus eucharisztikus jelenlétében, betérhessenek 
Hozzá, lélekben egyesülhessenek Vele. Ha pedig súlyos beteg, haldokló testvérünk 
útravalóként szeretne a szentségi Jézussal egyesülni, elvihessük hozzá, 
megáldoztathassuk. Hosszú ideig ágyhoz kötött betegnél arra is lehetőség van, hogy az 
ágya mellett szentmisét mutassunk be. 
 A hívő ember, ha betér egy templomba, nem elsősorban annak építészeti értékei 
érdeklik, hanem a szentségi színek alatt jelenlévő Jézussal akar találkozni. 
Szentséglátogatást, szentségimádást végez.  
 A feltámadási, Úrnapi és templombúcsúi körmeneteken díszes tartóban visszük az 
Oltáriszentséget, hogy legnagyobb kincsünkkel „dicsekedjünk” és Őt ujjongva 
ünnepeljük. Szentáldozás után pedig, mint Mária Erzsébet látogatásakor, visszük 
magunkban Jézust az emberek közé.            András atya 
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Események templomunkban 
 

Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta nem történt anyakönyvezett esemény. 
November 18. A szentmise keretében Palánki Ferenc megyéspüspök 8 fiatalnak 
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A képviselő testület tagjai mise után a plébánián 
találkoznak a főpásztorral. –  E napra esik a szegények világnapja. 
November 19-én Árpád-házi Szt. Erzsébet, a szolgáló szeretet szentjének ünnepe. 
November 24-én a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki előkészületeként 
templomunkban 17 órától bekapcsolódunk a világméretű szentségimádásba. 
November 25. Krisztus a Mindenség Királya. Főünnep. – A vasárnapi szentmisén a 
debreceni katolikus vegyes kórus, a Dalárda fogja szereplésével  emelni az ünnep 
meghittségét és fényét. – A szentmise keretében az 5-tel osztható évszámú házassági 
évfordulót ünneplő párok részesülnek áldásban. – Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az 
a hívő, aki nyilvánosan elimádkozza az „Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints 
reánk …” kezdetű felajánló imát. 
December 1. Első szombat. – 15 órától közös adventi koszorú-készítésre várjuk a 
családokat a plébániára. Kérjük, hogy akinek van, koszorúalapot hozzon magával. –  
Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától adományokat fogadunk és osztunk 
rászoruló testvéreink részére. Az esti szentmise elején meggyújtjuk az első adventi 
gyertyát az adventi koszorún. 
December 3-tól a hétköznapi szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek. 
December 16-án, advent 3-ik vasárnapján tartjuk az elsőáldozást. November 17-től 
minden szombaton délután 3 órától előkészítő megbeszélésre várjuk az elsőáldozókat. 
Csütörtökönként az esti szentmise után folytatódik az András atya által vezetett hitbeli 
felzárkóztató program. 
 

Krisztus Király 
 

XI. Pius pápa az 1925-ben megtartott szentévben, december 11-én rendelte el Quas 
primas kezdetű enciklikájával Krisztus Király ünnepét a Mindenszentek előtti 
vasárnapon, melyet 1969 óta az utolsó évközi vasárnapon tartunk. Az ünnep Krisztus 
minden teremtmény fölötti legfelső uralmát fejezi ki. 
 A Tridenti Zsinat által megreformált Római Misekönyv 1570. évi kiadása előtt sok 
századon át a legtöbb helyen – így a középkori Magyarországon is – meglepő 
evangéliumi szakaszt hallottak a hívők advent első vasárnapján: azt, hogyan vonult be 
Jézus virágvasárnapon Jeruzsálembe. Ahogyan egykor királlyá kiáltva vonult be 
Jeruzsálembe, úgy vonul be az idő szent uralkodójaként az egyházi esztendőbe. Mert a 
keresztények előtt már az evangéliumi idők óta király volt Jézus; legelső tanítványai már a 
hellenista és római uralkodó címét adják neki: Kyrios.   Radó Polikárp OSB 
 

 Szent Miklós – Mikulás 
 

Az ajándékozó, piros ruhás Mikulás a városokban jelent meg, valószínűleg a 19. század 
végén. Akkor még a Mikulást Szent Miklós személyével kapcsolták össze. Személyének 
szekularizálódása már a két világháború között előrehaladottnak volt tekinthető. 
A fogyasztói társadalomban terjedt el az a – pogány – nézet, hogy a Mikulás a 
Lappföldön él, s szánját rénszarvasok húzzák.       Tarr Dániel: Mikulás c. cikke nyomán 
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Irgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közbenjárására őrizz meg minket minden 
veszélyben, hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját ! 
 

Advent  
 

Az Úrjövet eredetileg a húsvét eszmevilágába tartozott; a katakombák sötétjébe húzódó 
Egyháznak volt vigasztaló fénye. Az Úrjövet bensőséges Krisztus-misztikája a roráték 
hajnalian hűvös derengésén át napjainkig melengeti híveink szívét.     Radó Polikárp OSB 
 

Tudta(d)-e, hogy … ? 
 

Az adventi naptár német nyelvterületen jött létre a 19. század folyamán. A hosszú 
adventi várakozási idő a gyerekek számára nehezen volt megragadható, ezért 1840 körül 
a felnőttek különféle lehetőségeket gondoltak ki, melyekről úgy vélték, hogy 
gyerekeiknek szemléletesebbé teszik a karácsonyig még hátra levő, naponta rövidülő 
időt. Pl. 24 db, karácsonyi motívumot ábrázoló képecskét függesztettek ki a falra, 
melyekből a gyerekek minden nap levehettek egyet. Sajátos formája volt a korai adventi 
naptáraknak az úgynevezett „égi létra”, amelyen nap-mint nap egy-egy fokkal lejjebb 
ereszkedett a kis Jézust ábrázoló kis kép, kinyilvánítva ezzel, hogy az Isten Fia 
karácsonykor lép majd közénk a Földre. 
A 20. század elejétől jelentek meg nyomtatott adventi naptárak, s ezeknek hamarosan 
számos variánsa fejlődött ki (pl. kinyitható ablakok, mögöttük színes képecskék, vagy 
beragasztható karácsonyi motívumok: angyalok, gyertyák, csengettyű stb.)Később az 
ablakokban levő kis képek mellé apró csokoládé is került. (Csokoládéval töltött adventi 
naptár 1958-ban került először forgalomba.) 
Az adventi naptárak az 1950-es években elterjedtek csaknem az egész nyugati keresztény 
világban. Napjainkban már felnőtteknek szánt adventi naptárakat is nyomtatnak. 
E naptárak funkciója máig változatlan:részesedni az ünnepvárás örömében.. 
      A www.mein-adventskalender.de  alapján Takács J. 

Nem mese az ! 
 

Akárhogy is nézünk magunkba, családunk életébe, tagadhatatlan, hogy a decemberi 
napokat nagy nyüzsgés, mozgás jellemzi. És ha barátainkra gondolunk: náluk is ugyanez 
van. Ezek a napok, hetek másmilyenek, mint a többiek. Rohanó nők, de férfiak, fiatalok, 
idősek is. Mindenki kisebb-nagyobb csomagot cipel. És nem csak itt nálunk, hanem 
Izlandon, Kanadában, Ausztráliában, mindenütt, még Rómában is ! Bármennyire 
fáradtak, vagy netán közömbösek vagyunk, mégis csak el –elgondolkodik az ember, hogy 
miért van ez? Miért történik mindez? Bár a papok, kezdve a pápától, bíborosoktól, 
püspököktől azt mondják, hogy ez mind egy 2000 éve született betlehemi gyermek 
nevéhez fűződik, de ezt a mesét a modern eszméken nevelkedett világ lenéző mosollyal 
fogadja. Csakhogy nem ilyen egyszerű a dolog ! Chesterton angol író megjegyzi, hogy ezt 
a „mesét” az Isten fantáziája nem csak kitalálta, de a történelemben meg is valósította. 
Az a Gyermek valóban megszületett, és azt a helyet, Betlehemet mindenki felkeresheti. 
Igaz a barlang, a jászol, a napkeleti bölcsek ! Értelmünk képtelen elfogadni, hogy 2000 év 
óta egy mese hatására megbolydul a világ és ész nélküli adakozóvá, szerelmes 
ajándékozóvá válik boldog, boldogtalan. És ha azt nézzük, hogy azt a Gyermeket 
ellenségei élete első percétől üldözik, halálra keresik, életére törnek, és nevét, emlékét 

http://www.mein-adventskalender.de/
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még ma is ki akarják törölni, akkor meggyőződhetünk arról, hogy nem gyermekmeséről 
van szó.              Dr. Barlay Ödön Szabolcs O.Cist   
 

Új kántorunk bemutatkozik 

Kozák Olimpiu vagyok, Felsőbányán születtem, de ezelőtt 11 évvel Túrterebesre 
költöztünk. Van egy kisebb testvérem, ő 17 éves és szüleimmel él. Én 6 éve vagyok 
Debrecenben. Szakközépiskolai tanulmányaimat a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolában végeztem, ami időközben Szakgimnázium lett – és most pedig a 
Debrecenei Egyetem Zeneművészeti Karán vagyok első éves hallgató szolfés-
zeneelmélet-karvezetés szakon. 
2015 nyarán megkaptam kántori diplomámat, amihez egy négy éves képzőt kellett 
végigjárni. Ezt a képzőt a Szatmárnémeti kántorképzőn végeztem el. Jelenleg a debreceni 
Szent László és a Szent Család templomokban szolgálok. 
Kántori hivatásomat lelkiismeretesen, alázattal és szeretettel végzem, imádkozva 
másokért is. A hangommal – mely Isten ajándéka – pedig igyekszem szebbé tenni a 
szentmiséket és Istent szolgálni alázatos, őszinte szívvel. 
 

Tócóskerti „kisded nyáj”? 

Hányszor látjuk, tapasztaljuk, hogy lakótelepünkön vasár- és ünnepnapokon is sokak 
számára a hétköznapi élet zajlik: nagytakarítást végeznek, szerelik vagy porszívózzák a 
kocsit, rendezkednek, lomtalanítanak a garázsban, vagy éppen költözködnek, s mindezek 
mellett még önfeledten zajonganak: fűrészelnek, kalapálnak, sőt ütve fúróval dolgoznak 
stb. Ha az utcán mutatkoznak, természetesen a munkához megfelelő „viseletben” 
láthatjuk őket: munkásruhában, vagy akár egészen tróger öltözetben. Nem kétséges, 
hogy számukra a vasárnap vagy más ünnep csupán szabad napot, vagy munkaszüneti 
napot jelent, amit számukra fontos, otthoni munkák végzésére használhatnak. 
Bármennyire is fájlaljuk, vagy zokon esik nekünk: de (úgy látszik) ők vannak többségben. 
A tócóskerti templomokat egy-egy ünnepnapon  összesen és hozzávetőlegesen mintegy 
300 római és görögkatolikus, valamint református hívő keresi fel. (Az igen kevésnek vélt 
evangélikus, ortodox és baptista hívő a saját városbeli templomát látogatja ilyenkor.) A 
lakótelepünk mintegy 40.000 lakosából csak nekik ünnep a vasárnap és a többi ünnep?
                   TJP 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

November 18. (Évközi 33. vasárnap): Ministránsok 
November 25. (Krisztus Király vasárnapja): dr. Bódis Zoltán 
December 2. (Advent 1. vasárnapja): Báránkó család 
December 9. (Advent 2. vasárnapja): Vilicsku család 

 

Megér egy mosolyt 
 

- Honnan lehet tudni, hogy a Jóisten a szegény embereket szereti a legjobban? 
- Onnan, hogy belőlük teremtett a legtöbbet. 


