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Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem… 
 

Újra és újra, ez az ifjúsági ének jutott eszembe, amikor azt kerestem, hogyan is köszönjek el a 
Szent Család-templom közösségétől. 
Amikor 1980. július 1-i hatállyal Udvardy József Szeged-Csanádi megyéspüspök Debrecenbe 
helyezett Apátfalváról, nem sejtettem, hogy milyen feladatok várnak itt rám. 10 éves kápláni 
szolgálattal mögöttem, azzal a lelkülettel jöttem: Itt vagyok Uram, hogy teljesítsem akaratodat. 
A kánoni küldetésem, dispozicióm, a Svetitsbe küldött, a szerzetes nővérek lelkészének és a 
diákok hittanárának, a Szent Annán pedig kisegítő lelkészi feladatot kaptam. Bár a Svetits is 
teljes embert kívánt, hamar világossá vált, hogy a Városban is nagy szükség van a pap 
jelenlétére. Sóki Károly atya, akit akkor helyeztek el Debrecenből, amikor én idekerültem, egy 
felnőtt bibliás közösséget és egy ifjúsági csoportot bíztatott arra, hogy majd keressenek meg 
engem. A bibliás csoporttal a tagok lakásain, az ifjúsággal, mivel a Szent Annán nem volt erre 
lehetőség, ugyancsak házaknál és Nyizsnyánszky Lajos atyánál, a Jézus Szíve-templomban 
találkoztunk rendszeresen. A Svetitsben naponta 2 misét mondtam. Egyet kora reggel (6ó) a 
nővéreknek, és egyet 7 órakor a diákoknak. Nappal, kora délutánig a Svetitsben, utána pedig 
sokszor késő éjszakáig a városban „paposkodtam”. A nyári szünetekben pedig a diákokkal és a 
városi fiatalokkal táborokat, a felnőtteknek pedig zarándoklatokat szerveztem. Vetítettem és a 
magyar hangot adtam Zeffirelli: „A Názáreti Jézus” c. filmjéhez. 1984-től évente ifjúsági 
találkozót szerveztem a Szent Annán, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére, azzal a 
szándékkal, hogy az ifjúságban is, megújuljon a hitélet. Amikor 1988 februárjában megjelentek 
Debrecenben az erdélyi menekültek, az ő testi és lelki gondozásuk is az én feladatom lett. 
Ugyanebben az időben vált lehetővé a Kórházakban a betegek lelki gondozása és 
vasárnaponkénti szentmise. A Kenézyben ez is az én feladatom lett. Majd jött a Máltai 
Szeretetszolgálat, Csíksomlyó és a gyimesi csángók, debreceni pápalátogatás, a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye alapítása. A püspökség épületének visszaszerzését és felújítását 
Gyulay Endre Szeged-Csanádi püspök szintén rám bízta. 1996-ban befejeztem a Svetitsben a 
hitoktatást. Bosák Nándor püspök úr kinevezett a tócóskerti Szent Család Kápolna 
lelkészének, azzal a feladattal, hogy építsek itt templomot és szervezzem meg a lakótelepi 
egyházközséget, miközben az egyházmegye hivatali és gazdasági ügyeinek intézése is 
feladatom maradt. A Szent Család felépítése után mindjárt következett a Megtestesülés 
építése, majd a Szent Erzsébet Otthon és a hajdúsámsoni templom felújítása. Az itteni hívek, 
akik ezt a hátteret nem ismerték, csak azt érzékelték, hogy keveset vagyok a plébánián. 2003 
őszén kezdődtek a hangproblémáim. Köszönöm, hogy így is elfogadták a szolgálatomat, és 
ebben az állapotban is eszköz lehettem Isten kezében, a lelkek javára. Hiszem, hogy 
püspököm rendelkezése által Isten most is új feladatokra hív, és ahhoz is megadja a szükséges 
kegyelmet és erőt számomra. Ehhez kérem imájukat!        András a. 
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Események egyházközségünkben 
 

Július 7-én Kovács Bence részesült templomunkban a keresztség szentségében. 
Július 17-én Pál atya Kollányi Líviának szolgáltatta ki a szent keresztséget. 
Július 28. E napon templomunkban nem lesz római katolikus szentmise, mert 
egyházközségünk papjai és hívei Máriapócson vesznek részt az egyházmegyei búcsún. – Az 
itthon maradók a 10 óra 30 kor kezdődő görögkatolikus szent liturgián 
vehetnek részt, vagy a város más római katolikus templomaiba mehetnek szentmisére. 
Augusztus 1-től plébánosunk Fodor András atya a Püspökségen folytatja szolgálatát, miután 
a megyéspüspök felmentette őt a Szent Család Plébánia vezetése alól. – E naptól Nagy Pál 
OCD atya plébániánkról szintén távozik és a Szent Erzsébet Otthon lakóit fogja pasztorálni. – 
Mindkettőjüknek köszönjük plébániánkon végzett szolgálatát! 
Augusztus 2. Első péntek. Háromnegyed hattól Jézus Szíve litániát imádkozunk. 
Augusztus 4. A szentmise keretében búcsúznak híveiktől plébániánk jelenlegi papjai, és 
bemutatkozik új plébánosunk: Kálmán József atya.  
Augusztus 15. Nagyboldogasszony (Szűz Mária mennybevétele), parancsolt ünnep. – 
Templomunk felszentelésének évfordulója. A szentmisén való részvétel kötelező! Ezért már 
14-én este is az ünnepi szentmisét mondjuk. A napján este pedig, augusztus 3. csütörtökje 
lévén, a szentmise után szentségimádást tartunk. 
 

Szeretettel ajánljuk 
Július 26-án lesz Szent Joachim és Szent Anna napja, Egyházmegyénk székesegyházának 
búcsúünnepe. A18 órakor kezdődő  búcsúi  szentmise főcelebránsa és szónoka  
Dr. Pintér Gábor érsek, Fehéroroszország apostoli nunciusa lesz. 
 

Szent Anna ünnepére  
Jézus Krisztus nagyanyjának és Szűz Mária édesanyjának nevét és életének néhány eseményét 
a Jakab ősevangéliumból ismerjük. 
A Betlehemben élő Stolanus és Emerencia lánya volt, akit később a galileai származású 
Joachim vett feleségül. Hosszú idő után kapták Istentől gyermeküket, Máriát, akit 3 éves 
korában, a jeruzsálemi templomban Istennek szenteltek. 
Anna békés, nyugodt halállal távozott a földi életből. Kultuszát Keleten I. Jusztinianusz kelet-
római császár tette kötelezővé. Tisztelete Nyugaton a keresztes háborúk nyomán vált 
általánossá. 
Szent Anna az édesanyák, a nagymamák és a bányászok védőszentje, s a gyermekáldásért 
fohászkodó asszonyok közbenjárója. Férjével, Joachimmal együtt a házaspárok és a 
nagyszülők égi patrónusa. 

♥ ♥ ♥ ♥ 
 

Örülj dicsőséges Szent Anna asszony, örülj véghetetlen örökké: és 
énérettem esedezzél a te szentséges leányoddal az örök dicsőségnek 
királya előtt, hogy nékem bűnösnek légyen kegyelmes és irgalmas. Ámen.   
           Liliom kertecske (imakönyv) Nagyszombat, 1713 körül 
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 3 

„… Istentől kinyilatkoztatott dogma: hogy a Szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Mária 
földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe.” 
XII. Piusz: „Munificentissimus Deus” apostoli rendelkezése (1950. november 1.) 
    

Csillagoknál csillag szebb vagy, / napvilágnál fényesebb nap! 
Hogyha jő az ítéletnap, /Fiad előtt légy anyánk ! 
    Szentviktori Ádám + 1192  Nagyboldogasszony napi himnusz-(részlet) 
 

Köszönjük András Atya! 
A családias szép templomunkat, a híveknek szentelt időt, figyelmet és megértést, a helyi 
hivatások gondozását, a modern és városi emberre szabott pasztorációt, a hitnek hiteles 
továbbadását, a szentségek méltó kiszolgáltatását, a lelki vezetést és a lelkigyakorlatokat, a 
közösségi programokat, a közös zarándoklatokat és még minden mást is, amit 
Főtisztelendőségedtől kaptunk, de itt felsorolni nem tudunk, bár emlékezetünkben vagy 
szívünkben őrizzük. Isten vezessen, segítsen és áldjon meg! 
 

Tudjuk-e hol a helyü(n)k a teremtés rendjében? 

A teremtett világból a szárazföldön élő állatok állnak az emberhez legközelebb. Isten 
ugyanazon a napon teremtette őket, mint az embert (Ter 1,24), de alá vannak vetve az 
embernek (Ter 1,26-30; 2,20) Töb helyen is szerepel a Bibliában, hogy az Isten gondoskodik 
az állatokról (p. Mt 6,26), s az is, hogy az állatokat kímélni, védeni kell (pl. Mtörv 22,6 skk.; 
Péld 12,10; Mt 18,12 skk.) Ugyanakkor tilos mindenféle állatkultusz, másfelől az embernek 
jogában áll az állatok felett rendelkezni.                    Bibliai Lexikon
              

A világ keletkezésének elbeszélése óta egész világos utalások jelzik, hogy Izrael népe teljesen 
tudatában volt az ember fölényének az állatok felett. Ádám nevet ad az állatoknak (Ter 2,20) 
és ezzel felettük való uralmát hangsúlyozza. De egyik állat sem lehet az ember számára „méltó 
segítőtárs” (Ter 2,18-23)                           Biblikus teológiai szótár 
 

Egy tócóskerti nő vásárolni megy a boltba. Kedvenc kis kutyáját kint pórázánál fogva 
odaköti egy ablak rácsához, majd így búcsúzik tőle: – Jó legyél kicsim! Mindjárt jön 
Anyuci! 

 

Egy nő apró méretű kutyával sétál el egy süteményt is áruló parányi üzlet előtt. Az eladó 
hölgy észreveszi őket és kirohan hozzájuk. Üdvözlésül előbb felkapja a kis ebet és 
össze-vissza puszilgatja, majd a gazdájának ad két cuppanósat. 
 

Az egyházban máig nincs egységes álláspont arról, hogy a keresztény felfogás szerint mi lesz 
az állatok sorsa haláluk után. A katolikus egyház 1997-es katekizmusa sem ad erre választ. 
II. János Pál 1990-ben úgy fogalmazott, hogy az állatokból sem hiányzik a lélek, XVI. 
Benedek a kitűnő teológus pedig 2008-ban azt mondta, a nem emberi lények halálával csak 
földi létezésük szűnik meg.            Magyar Kurir 2014. dec.16. 
Mindenesetre a keresztények egyetlen útja az Isten és Jézus iránti szeretet, s ennek 
ismertetőjegye: az embertársak iránti szeretet. (görögül: agapé) Az állatokat (és még sok más 
élőlényt, tárgyat, cselekvést stb.) csak kedvelhetjük (görögül: filia), különben eltávolodunk 
istengyermeki méltóságunktól, vagy lemondunk arról.             TJP 
 

Debreceni születésű jeles papok  
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Lapunk májusi számában felvetett kérésünkre mindmáig senki nem jelezte Olvasóink közül, 
hogy ismer Debrecenben született, hírnévre szert tett, kiváló papokat.  Ezért – teljességre 
törekvő – saját gyűjtésemből  szándékozok közreadni a következő hónapokban néhány 
életrajzot. Íme, az első: 
 

1.  Dr. Erdőssy Béla érseki tanácsos, író, művészettörténész 
 

1912. ápr. 10-én született Debrecenben. A teológiát Esztergomban végezte. 1936. jún. 21-én 
szentelték pappá, az Esztergomi Főegyházmegye szolgálatára. 
Két rövid kápláni állomás után 1936-tól Balassagyarmaton kórházlelkész, majd 1940-től tábori 
lelkész, 1942-től Sóshartyánban plébános. 1946-tól Budapesten a Szt. János Kórház lelkésze. 
1947-ben doktori fokozatot szerzett egyházjogból. 1948.bnszeptemberében a népbíróság 
megfélemlítés céljából – hamis vádak alapján –: „az állam és társadalmi rend felforgatására 
irányuló, demokráciaellenes kijelentéseiért” 6 hónapi fogházbüntetésre ítélte. Szabadulása után 
a Buda-déli, majd a kistarcsai internáló táborba hurcolták. 1949-ban lett Máriahalom 
plébánosa, 1952: Zugló, 1953: Bp. Örökimádás templom igazgatójaként szolgált,1957: Tarján 
plébánosa volt, 1960-ban vonult nyugdíjba, de haláláig aktívan dolgozott. 
Kora ifjúságától kezdve élete végéig foglalkozott művészettörténettel. 
1981-től az Esztergomi Főegyházmegye egyházművészeti bizottságának volt tagja. Ugyanezen 
év február 13-án a Budapesti Műbarátok és Műgyűjtők Egyesülete, Erdőssyt tiszteletbeli 
tagjává választotta. 
Kutatta a magyar katolikus egyház II. világháború alatti embermentő tevékenységét. Erről 31 
oldalas kéziratot hagyott hátra. 1976-tavaszán, „jeles katolikusok a magyar művelődés 
szolgálatában” című (kéziratban maradt) életrajz-és adattáron dolgozott nagy nehézségek 
közepette.  Fő műve: Korunk magyar egyházművészete. c. könyve( 1981.) 
Budapesten hunyt el 1989. február 5-én. Hamvait május 13-án az épülő kelenföldi Szent 
Gellért plébániatemplom altemplomában helyezték örök nyugalomra. 
                 gyűjtötte és összeállította: Takács József 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok 

Július 21. (Évközi 16. vasárnap): Németh család 
Július 28. (Évközi 17. vasárnap) Ifjúság 
Augusztus 4. (Évközi 18. vasárnap)Kasuba János 
Augusztus 11. (Évközi 19. vasárnap)Somogyi család 
Augusztus 18. (Évközi 20. vasárnap) Ministránsok 

 

Megér egy mosolyt 
 

Norbi minden tantárgyból elégtelen vagy elégséges osztályzatot kapott a bizonyítványába, 
egyedül csak az ének volt jeles. 
A tanárnő megkérdezi tőle: – Ilyen sok rossz osztályzat mellett, hogy volt kedved énekelni? 


