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Szeretetnyelvek Istenre hangolva! 
 

Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó, az öt szeretetnyelv 
fogalom megalkotója. Chapman doktor szerint a szeretetnyelv az a mód, ahogy az adott ember 
kifejezi és megéli a szeretetet. A másik szeretetnyelvének megismerésekor jövök rá arra, mit kell 
csinálnom ahhoz, hogy a másik átélje: szeretve van.  

A mostani számban ezeket szeretnénk röviden bemutatni, a következő számokban pedig 
arról beszélni, Isten hogy gyakorolta és gyakorolja ezeket az emberek felé.  
Az elismerő szavak 
Aki az elismerő szavak szeretetnyelvét beszéli, annak szüksége van arra, hogy nap mint nap 
megdicsérjék és megerősítsék. Egy-egy bizonytalan helyzetben sokat jelent számára néhány jól 
megválasztott bátorító szó. A szelíd, kedves szavak, elismerő nyilatkozatok szárnyakat adnak 
neki – akár szóban hangzanak el, akár írásban. 
A minőségi idő 
A minőségi idő lényege az, hogy amíg együtt vagyunk, teljesen a partnerünkre figyelünk. Egy 
beszélgetés akkor válik minőségi időtöltéssé, ha érdeklődéssel és a megértés szándékával 
hallgatjuk a másikat, miközben saját magáról, a napjáról, vagy épp az érzéseiről beszél. Akinek a 
minőségi idő a szeretetnyelve, nem csupán meghallgatásra vágyik, hanem arra is, hogy a társa is 
ossza meg vele a gondolatait. Persze nemcsak a beszélgetés lehet minőségi idő, hanem 
bármilyen közös tevékenység is (közös séta, kerékpározás, főzés stb.), amely örömöt szerez 
neki. 
Az ajándékok 
Az ajándék kézzelfogható jele annak, hogy a társunk gondolt ránk. Akinek ez a szeretetnyelve, 
nagyra értékeli a kisebb-nagyobb figyelmességeket és maga is szívesen meglepi szeretteit. Nem 
csupán pénzben mérhető ajándékoknak tud örülni: önmagunk, a jelenlétünk, az időnk 
odaajándékozása ugyanolyan értékes lehet számára. Jólesik neki, ha mellette vagyunk örömteli 
vagy épp nehéz pillanataiban. 
A szívességek 
Van, akinek azzal lehet a legnagyobb örömöt szerezni, ha apró szívességekkel lepjük meg, ha 
teljesítjük kimondott vagy kimondatlan kívánságait. Aki a szívességek szeretetnyelvét beszéli, 
nagyra értékeli a szolgálatkészséget. Örül, ha besegítenek neki a házimunkába vagy egyéb 
teendőibe, ha a keze alá dolgoznak és időnként kiveszik a kezéből a munkát. 
A testi érintés 
Akinek a testi érintés a szeretetnyelve, annak szüksége van arra, hogy elegendő mennyiségű 
ölelést, simogatást, gyengéd érintést kapjon a társától, különben egyszerűen nem érzi a 
szeretetét és teljesen elbizonytalanodik.  

Nekem vajon mi jut rögtön az eszembe? Mit kell a házastársamnak, a barátomnak vagy 
bárki másnak csinálnom ahhoz, hogy átélje azt, hogy ez az ember bizony szeret engem? 
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Események egyházközségünkben 
 

Szeptember 23. Bodnár Klára testvérünk az örök hazába költözött. R.I.P. 
Október 6-án Karacs Luca kisgyermek részesült a keresztség szentségében. 
Október 26-án az esti szentmise után a decemberben elsőáldozáshoz járuló gyerekek 
szüleivel plébánosunk  megbeszélést tart a plébánián. 
November 1. Mindenszentek ünnepe. Főünnep és parancsolt ünnep. – Az Egyház 
felmenti híveit az e napi bűnbánati nap megtartásának kötelezettsége alól. – A 
Köztemetőben 16:30-tól lesz római katolikus szentmise. – A debreceni Köztemető 
november 1. és 3. között reggel 7-től este 8 óráig látogatható.  
November 2. Halottak napja. – E napon az adományosztás elmarad. 
November 3. A szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjai számára. 
November 7. Az esti szentmise után szentségimádást tartunk. 
November 9. Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától adományokat fogadunk és 
osztunk – elsősorban helybeli – rászoruló testvéreink részére. 
November 10-én ifjúsági mise lesz, egyházközségünk ének- és zenekarának  szolgálatá-
val. Szentmise után templomunk bejáratánál agapéra várjuk a Kedves Híveket. 
November 17. Ezen a vasárnapon van a szegények világnapja. A mi városrészünkben is 
élnek szegények és hajléktalanok. Ne csak imádkozzunk, tegyünk is értük !  
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. 
 

Búcsúnyerési lehetőség 
 

Teljes búcsú nyerhető a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára a szokásos feltételek 
mellett ha:  
(1) november 1-8 között ájtatos lélekkel felkeresünk egy temetőt s ott az elhunytakért 
imádkozunk, vagy  
(2) november 1-én és-2-án egy templomot, vagy kápolnát keresünk fel s ott 
elimádkozunk egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet. 
 

Mindenszentek 
 

Az ünnep Keletről származott. Ott már a 4. században megemlékeztek különböző 
naptári napokon valamennyi mártírról. Mindenszentek  május 13-i dátummal, III. 
Gergely pápa uralkodása alatt (731-741) lett a „Szent Szűznek, minden apostolnak, 
vértanúnak hitvallónak és a földkerekségen elhunyt tökéletes, igaz embereknek” az 
emléknapjává. Mindenszentek ünnepét november 1-én először Angliában és Írországban 
ünnepelték a 8. század közepétől. IX. Gergely (827-844) pápa tette át november 1-re az 
ünnepet. 
 

Halottak napja  
 

Az összes meghalt hívő emléknapja. Odilio, Cluny bencés apátja 998-ban vezette be 
kolostorában az elhunytakról való megemlékezés ünnepét. Innen terjedt el aztán igen 
gyosan az egész Nyugaton. A 15. században a spanyol domonkos rendieknél már 
szokásban volt, hogy e napon minden pap három szentmisét mutathat be. A későbbi 
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századokban ez a kiváltság más országokban is meghonosodott, mígnem XV. Benedek 
pápa 1915-ben az egész Egyházra kiterjesztette. 
 

„mindennap görbülsz pár fokot   mindennap görbülsz pár fokot 
közelebb fejed a földhöz    közelebb vagy az éghez” 
közelebb szívedhez (…) 

        Rev.Puszta Sándor : Közelebb 
 
„…mindannyiunk háta mögött felgyűlt az idő, szép csendesen  ereszkedünk alá, mint a 
harangóra súlya. Mind közelebb a földhöz, azután kopp ! – megérkezünk, s nincs kéz, 
amely az órát még egyszer fülhúzná.” 
              Sütő András: Gyermekkorom tükörcserepei 
 

Imasegítséget kérünk sekrestyésünkért ! 
 

Kind Imre, templomunk gondnoka és sekrestyése beteg, a Klinikán kezelik. 
Felépüléséért, gyógyulásáért és hozzátartozóiért imáinkban kérjük Urunkat ! 
 

Imameghallgatás -csodálatos gyógyulás - nálunk 
 

Hálát adok a jó Istennek az imameghallgatásért, s a kedves római és görögkatolikus 
híveknek is hálásan köszönöm imáikat, melyeket gyógyulásomért felajánlottak. 
Súlyos szívbetegségem miatt hónapokat feküdtem a Kardiológiai Klinikán reménytelen, 
halálközeli helyzetben. Állapotom hirtelen változott egyre jobbra, ami orvosaimat is 
nagyon meglepte. 
Jelenleg jól vagyok, melyet a jó Isten segítségén kívül két hívő keresztény orvos 
lelkiismeretes gyógykezelésének köszönhetek.           Balla János 
 

Gyógymesék  2. rész     
 

Régen (a 19. század végéig) elsősorban felnőtt közösségnek meséltek. Több funkciója is 
volt a mesének: ismeretátadó, információáramlást segítő, hagyományőrző, szórakoztató. 
Ma főleg gyermekeknek szól, pedig szerintem kevés olyan felnőtt ember van, aki ne 
szeretne mesét hallgatni.   
A Mesék almanachja című mese arról szól, hogy Képzelet Királynő lányait leküldte a 
földre, mivel azt tapasztalta, hogy az emberek komolyságban, munkában, fáradozásban 
töltik az életüket. Legidősebb lánya volt a Mese. Mivel az idősebbek nem becsülték, nem 
fogadták szívesen  ezért azt tanácsolta a királynő, hogy Mese forduljon a gyerekekhez. 
"Ők az én szívem kedveltjei, nekik küldöm legszebb képeimet testvéreiddel, az 
álmokkal". (Kádár, 2006) 
Ha egy mesét olvasunk, több gondolatot meg lehet a történet tartalmából, megoldásából, 
a hős jelleméből kiindulva beszélnünk a felnőttek körében. Pl. beszélgethetünk erkölcsi 
kérdésekről, értékről, háláról, családról, önzetlenségről, veszteségekről, tiszteletről, 
betegségről, egyedüllét, magány problémájáról, minden gondolatról amelyek a mesével 
kapcsolatban felvetődnek. 
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Gary Chapman szerint a gyermekeknél a lefekvés szertartásának nagyszerű bevezetése 
lehet a meseolvasás. "Olvasás közben vagy után hagyjunk időt a gyermeknek arra, hogy 
megfogalmazza a történettel és a szereplőkkel kapcsolatos benyomásait vagy kérdéseit."  
Pl. a gyermek csalódásairól, ezzel kapcsolatos érzéseiről elbeszélgethetünk egy csalódott 
szereplő kapcsán. Ezáltal mélyebb önismeretre segíthetjük őt.    
    ( f o l y t a t j u k )       Somogyiné Hock Cecília 
 

Debreceni születésű jeles papok 
 

4.  Mayer Antal apostoli kormányzó 
 

Született 1870. december 5-én Debrecenben. A teológiát Nagyváradon végezte, a 
budapesti egyetemen paleográfiát tanult. 1892-ben – még alszerpapként – Schlauch 
Lőrinc bíboros, nagyváradi püspök mellett szertartó,. az egyházmegye hivatali 
írnoka.1893. szeptember 8-án szentelte pappá Schlauch bíboros. 1894-ben káplán. 1895-
től püspöki könyvtáros, 1899-ben szertartó, levéltáros és a püspöki hivatal jegyzője.1901-
ben pápai kápláni címet kapott X. (Szent) Piusz pápától. Schlauch bíboros halála után az 
új főpásztor, Szmrecsányi Pál 1905-ben titkárává nevezte ki. 1911-ben a nagyváradi 
fiúnevelő intézet kormányzója lett és tiszteletbeli kanonoki kinevezést kapott. 
1915-től  gróf  Széchenyi Miklós püspök mellett püspöki titkár, 1922-ben váradi 
kanonok. Bjelik Imre püspök, a történelmi váradi egyházmegye egésze  apostoli 
kormányzójának kérésére XI. Piusz pápa1925- ben pápai prelátussá nevezte ki.  Bjelik 
püspök halála után 1927-ben a nagyváradi latin szertartású egyházmegye egészének 
apostoli kormányzója. 1927. májusában az egyházmegye romániai részére Molnár Dezső 
Kálmán prelátust, a magyarországi részére Lindenberger Jánost nevezte ki helynökévé. 
Mayer 1929-30 között csak az egyházmegye  Romániához csatolt részének apostoli 
kormányzója volt. Miután a Szentszék 1930-ban ideiglenesen egyesítette a román 
területen fekvő szatmári és nagyváradi egyházmegyéket, ezen új egyházkormányzati 
egység élére Róma a várakozásokkal ellentétben nem Mayert, hanem a váradi káptalani 
helynököt , Szabó Istvánt nevezte ki ideiglenes apostoli kormányzónak. Mayer ezt a nagy 
csalódást nem tudta feldolgozni. Ezután sokat betegeskedett, végül infarktust kapott és 
1933. február 27-én Nagyváradon meghalt.  Két méter magas, tekintélyt parancsoló 
személyiség volt. A váradolaszi temetőben temették el, de annak részbeni felszámolása 
miatt hamvait 1985-ben exhumálták és behozták a székesegyház kriptájába. 
              összeállította és írta Takács József 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

október 27. (Évközi 30. vasárnap)Vilicsku család 
november 3. (Évközi 31. vasárnap)Ministránsok 
november 10. (Évközi 32. vasárnap)Ifjúság 
november 17. (Évközi 33. vasárnap)Somogyi család 

 

Megér egy mosolyt 
-Borsod megyei település, közvetlenül Hejőpapi mellett. Melyik az? 
- ??? 
- Hejőmami. 


