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A házasság szentsége 
A Katolikus Egyház Katekizmusából: "A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az 
egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek 
javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a 
szentség rangjára emelte." (KEK 1601) 
Mint minden szentség, ez a szentség is az egyház kincse. Az egyház közösségében, a hitben 
élő ember számára kínálja elfogadásra szentségi kegyelmeit. Azért is fontos ezt tudatosítani, 
mert ennek a szentségnek a kiszolgáltatói, maguk a házasságot kötő felek. Az a férfi és nő, 
akik életre szólóan elkötelezik magukat egymás kölcsönös szeretetére, olyan mértékben, hogy 
Isten szándéka szerint eggyé lesznek. A szentség kiszolgáltatásra, az egyház kincsének 
kiosztására és befogadására fel kell készülni. Erre az eggyé tevő, szeretetben való 
elköteleződésre a bűntől megsebzett ember önmagában képtelen. A KEK (1606) erről így 
tanít: „A rosszat minden ember megtapasztalja környezetében és önmagában. E tapasztalat 
mutatkozik a férfi és a nő kapcsolatában is. Egységüket mindig fenyegette a meg-nemértés, az 
uralomvágy, a hűtlenség, a féltékenység és az összetűzések, melyek gyűlöletig és szakításig 
vezethetnek. Ez a rendetlenség kisebb vagy nagyobb fokú lehet, és kultúrák, korok és egyének 
szerint többé-kevésbé legyőzhető; de úgy tűnik, egyetemes jellege vitathatatlan.” A 
Katekizmus 1607. pontja így folytatja: „Az ősbűn -- mint Istennel való szakítás -- első 
következményként a férfi és a nő eredeti közösségének megtörését vonta maga után. 
Kapcsolatukat a kölcsönös vádaskodás megzavarta; a Teremtőtől ajándékba kapott, kölcsönös 
vonzalmuk uralkodássá és ösztönös vágyakozássá silányult; a férfi és a nő szépséges hivatását 
a termékenységre, a sokasodásra és a föld fölötti uralomra, a szülés fájdalmai és a 
kenyérkeresés fáradalma terheli.” 
Az ember fenti megsebzettségére gyógyír Krisztus megváltó áldozata és a megváltás 
elfogadását segítő, kiteljesítő szentségek, melyeket Krisztus adott az Ő Egyházának. 
A házasság szentségében való részesedés valójában a férfi és a nő kapcsolatának 
megszentelése. Megerősítés arra, hogy akik szeretetben eggyé lettek egymással, Istennel 
egybekapcsolódva az egyházban is az egység építői legyenek.  
A házasok – amint ez minden szentség lényegéhez tartozik –, megkapják az állapotukhoz 
szükséges kegyelmeket. Az emberi módon megélt és a szentség által megszentelt házasélet 
minden cselekedete, így a szexuális egyesülés is a kegyelmi életben való gyarapodás útja a 
házastársak számára. A házastársak egész közös életét, a gyermekeikkel és a világgal szövődő 
kapcsolataikat teljesen áthatja és erősíti a szentség kegyelme. Így tudják megélni hivatásukat, 
hogy kreativitásukkal és mindennapos küzdelmeikkel válaszoljanak Isten ajándékára. Közben 
mindig kérhetik a Szentlelket, aki megszentelte egységüket, hogy a kapott kegyelem minden új 
helyzetben újra megmutatkozzék.               András atya 
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Események egyházközségünkben 

Április 20. Nagyszombaton felnőttként részesült a keresztség és a bérmálás szentségében 
Kasuba János testvérünk. Kérjünk számára Urunktól lelki ajándékokat. 
Április 27. Hosszas betegség után elhunyt testvérünk: Győrfi József nyugállományú honvéd 
ezredes. Fényeskedjék neki az Örök Világosság!  
Április 28. Szentmise után ünnepélyes búzaszentelés volt és könyörgés jó termésért. 
Május 12. Papi és szerzetesi hivatások vasárnapján két harmadéves kispap szolgált 
templomunkban. Egyikük vezette szentmise előtt a litániát, a másik az igeliturgia keretében 
vallomást tett hitéről, hivatásáról. 
Május 26. Ifjúsági énekes-zenés szentmise lesz templomunkban. 
Május 31. Plébániánk szervezésében 2 autóbusz (102 fős zarándok csoport) indul Ferenc 
pápa csíksomlyói szentmiséjére. 
Június 1. Első szombat. Imádság és áldozat felajánlási lehetőség papjainkért. – az Angyalföld 
tér 11. alatt, 14 órától rászoruló testvéreink számára fogadunk és osztunk adományokat. 
Június 2. Urunk mennybemenetelének ünnepe. – Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér 
Társulat tagjai számára. 
Június 7. Első péntek. Az esti szentmise előtt Jézus Szíve ájtatosságot tartunk. 
Június 9. Pünkösd. A Szentlélek kiáradásának ünnepe. E nappal zárul a húsvéti idő. – Teljes 
búcsút nyerhet (a szokásos feltételek mellett) aki ezen a napon templomban /kápolnában 
áhítattal vesz részt a Veni Creator Spritus kezdetű himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy 
elmondásában.  
Június 23. Úrnapja. Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe. Szentmise után 
körmenetet tartunk. – Teljes búcsút nyerhet (a szokásos feltételek mellett) az, aki a szentséges 
körmeneten áhítattal részt vesz. – Az úrnapi oltárok díszítéséhez virágokat, a virághintéshez 
virágszirmokat kérünk és köszönettel fogadunk. 

Krisztus mennybemenetele 

A korai kereszténységnek Krisztus mennybemenetelére nem volt külön ünnepe. Krisztus 
„felemeltetése” sokkal inkább a húsvéti ünneppel kapcsolódott össze. Jeruzsálemben volt egy 
Mennybemenetel-templom az Olajfák hegyén, ahonnan a hagyomány szerint a mennybe 
emelkedett. Itt tartottak istentiszteletet nagycsütörték éjjelén s a húsvét hetében. 
Jeruzsálemben a húsvét utáni 50. napon emlékzetek meg a Szentlélek ajándékozásáról éppúgy, 
mint Krisztus mennybemeneteléről. Egy 4. században élt püspök prédikációjából ismeretes, 
hogy a húsvét utáni 40. napot kezdték – Lukács kronológiája szerint –  Krisztus 
mennybemenetelének tekinteni. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy igyekeztek a húsvét 
előtti 40 nappal egy párhuzamot teremteni. Ez a szokás  az 5. században nyugaton éppúgy, 
mint keleten, már  általános volt.       K.H. Beiritz: Das Kirchenjahr 

Pünkösd 

A Szentlélek kiáradása ünnepének magyar neve, a pünkösd, a görög ’pentekoste’ szó 
magyarítása: ötvenedik napot jelent, ami így nevében is jelzi és kifejezi a szoros kapcsolatot 
húsvéttal. Pünkösdöt az Ószövetségben hálaadó arató ünnepnek és a hetek ünnepének is 
nevezték, mert húsvét után hét hétre következett. Későbbi elnevezése: a törvény 
kihirdetésének ünnepe, a sínai szövetségkötésé. Ez lett az Újszövetségben is: Krisztus húsvéti 
művének teljes beérése (hét héttel húsvét után.)              Rev. Várnagy Antal: Liturgia  
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Drága Vigasz hozzánk térj be / szív kenetje, nyelv vezére: 
keserűség gyilkos mérge / meg ne tudja rontani. […] 

 

Minden ajándék adója, / te tanítasz minden jóra: 
nyisd szívünket áldó szóra, /s add nyelvünknek, hogy dalolja 
dicsőítő éneked. 
 

Minden bűntől megtisztulva, / add kegyelmek örök kútja, 
hogy Krisztusban megújulva / s végső tökéletességre jutva/ 
benned leljünk örömet.      Szentviktori Ádám OESA + 1192 pünkösdi szekvencia részlete 

Interjú 
Az Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár (Debrecen, Varga u. 17.)vezetője Somogyi Péter, 
egyik munkatársa: Gyarmati Barnáné. Mindketten plébániánk életének aktív tagjai. A Tócói 
Harangszó szerkesztőjének velük készített interjúját az alábbiakban olvashatjuk.  
Szerintetek mennyire ismert egyházunk debreceni hívei között, hogy van városunkban 
egy katolikus könyvtár? 

S.P. Kevésbé ismert, mint szeretnénk. Leginkább azoknak van róla tudomásuk, akik 
valamilyen formában kötődnek a helyi egyházi intézményekhez (pl.: papok, munkatársak), 
illetve akikkel mi magunk is személyes ismeretségben vagyunk. Tudni kell, hogy zárt 
forgalmú könyvtárként a helyben olvasásra, kutatásra van csak lehetőség a hívek számára.  
Gy.Bné. Egyrészt még kevéssé tudnak létezéséről a hívek, de remélem, hogy sikerül minél 
több emberhez eljuttatni ezt az információt. Másrészt, sajnos tény, hogy nem is keresik a 
könyvtárakat, mivel az interneten számtalan információt gyorsan és kényelmesen 
megtalálnak. Szerintem a könyvtárnak „hangulata” van, érdemes lenne látogatni, 
olvasgatni, elcsendesedni benne. 

A könyvtár rövid bemutatásaként mit tartanátok fontosnak róla elmondani? 
S.P. Az egyik legfiatalabb egyházi könyvtár vagyunk, hiszen az egyházmegyével szinte egy 
időben jött létre 1995-ben. Kezdetekben még a Püspökség épülete, majd a szomszédos 
kollégium adott otthont a gyűjteménynek. Jelenleg önálló épületben a Varga utca 17. szám 
alatt vagyunk megtalálhatóak.  
Gy.Bné. Azt kevesen tudják, hogy az egyházmegyei könyvtár magába foglal még más 
gyűjteményeket is. Ilyen például a levéltár, folyóirattár, apró- és kisnyomtatvány 
gyűjtemény. Megtalálhatóak itt gyászjelentések és jubileumi papi szentképek, illetve 
térképgyűjteményünk is egyre jobban gyarapodik. 

Általában kik a könyvtár olvasói és vannak-e közöttük a Szent Család Plébániáról való 
hívek? 

S.P. Jellemzően a papság és az egyházmegye közvetlen munkatársai keresik fel a 
könyvtárat. A hívek ritkábban látogatnak el hozzánk, de vannak közöttük, akik szorosan 
kötődnek a plébániánkhoz.  
Gy.Bné. A könyvtár olvasóinak nem nagy a száma, viszont változatos az érdeklődésük. 
Pl. szakdolgozathoz keresnek szakanyagot, újságcikk írásához kérnek könyveket, 
folyóiratokat. Van olyan pap, aki oktatáshoz válogat állományunkból… Néhány kutató a 
Szent Család plébániához tartozik. 

Mekkora ez a könyvgyűjtemény és mit kínál az egyszerű híveknek, és mit a 
tanulmányaikat végzőknek? 
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S.P. A mai napon (05.14.) 24.169 darab dokumentum között lehet keresni, kutatni, 
olvasnivalót találni, de az állomány folyamatosan növekszik. Jelenleg is folyik dr. Seregély 
István érsek úr könyvhagyatékának a feldolgozása, illetve szerezzük be a gyűjtőkörünknek 
megfelelő friss dokumentumokat. 
Gy.Bné. Az a tapasztalat, hogy aki betér hozzánk, mindig rácsodálkozik, hogy milyen 
értékes tartalmú könyvekkel, folyóiratokkal találkozik. Szerintem igazi „kincsesbánya” ez a 
könyvtár az olvasni, művelődni vagy csupán olyan ismeretekhez jutni vágyó embereknek, 
aki betér hozzánk. Tudatosan gyűjtünk olyan könyveket is, melyek az aktuális mindennapi 
életben előforduló kérdésekre választ adhatnak. (Pl. pszichológia, család és házasság, lelki 
irodalom.) 

Mennyiben más egy egyházmegyei könyvtárban dolgozni, mint pl. egy civil 
könyvtárban? 

S.P. Állami fenntartású közgyűjteményben csak a gyakorlati időm alatt dolgoztam, így a 
kettőt nem is tudnám hitelesen összehasonlítani. Talán annyiban más, hogy a munkánkat a 
Teremtő gondoskodó figyelme is végigkíséri. 
Gy.Bné. Egyik szakmai napon az előadó azt hangsúlyozta, hogy aki ilyen munkahelyen 
végzi feladatait, az elsősorban keresztény ember, majd könyvtáros. Szeretném, hogy az ide 
ellátogató emberek megéreznék az Isten jelenlétét. 

Könyvtárosként mik az álmaitok? 
S.P. Fejlődni, gyarapodni, haladni előre. Az elképzeléseim között szerepel az a terv, hogy 
kialakítsunk egy olyan friss állományrészt, amiből a jövőben a hívek is kölcsönözhetnek. 

Gy.Bné. Mindig voltak terveim az előrelépésre. Jelenlegi vágyam, hogy mielőbb több helyet 
tudjunk biztosítani az egyre jobban gyarapodó állományunknak. Leginkább egy teljesen új 
épület lenne erre a legalkalmasabb. - Köszönjük! 
 

Aki tudja: írja meg nekünk! 
Csaknem minden község és kisebb város hívei számon tartják a náluk született és később 
országos hírnévre jutó papjaikat. Debreceni születésű, jelessé vált papokat az általunk 
megkérdezettek közül  sajnos még senki sem tudott mondani. Ha a Kedves Hívek közül 
valakinek mégis van tudomása róluk, kérjük: írja fel egy papírlapra és június 17-ig  egy saját 
nevével ellátott borítékban legyen szíves beadni a sekrestyébe Kind Imre 
templomgondnokunknak, vagy küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.  Az eredményre 
következő számunkban visszatérünk.                        a Szerkesztő 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 május 26. (Húsvét 6.vasárnapja) Ifjúság 
 június 2. (Urunk mennybemenetele) Asztalos család 
 június 9. (Pünkösd) Szabóné Karácsony Annamária 
 június 16. (Szentháromság vasárnap) Szabóné Müllern Erika 
 

Megér egy mosolyt 
Fenyegetés? 
Egy igen gyenge prédikáció után a hívek: – Isten fizesse meg! 


