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Szükségünk van társakra 
 

Ha megvizsgáljuk Jézus nyilvános működésének kezdetét, rögtön észrevehetjük, hogy  
első teendői között volt, hogy apostolokat és társakat  gyűjtsön maga köré. Ők segítették 
munkáját. Ez a közösség, csapat fontos volt az Ő életében, munkájában, minden 
tevékenységében. Elsősorban az apostolok, akik nyilvános működésének szinte minden 
pillanatában mellette voltak. Elkísérték, tanultak Tőle, szinte családtagokká váltak. Aztán 
ott voltak a tanítványai, akikről szintén sokat beszél a Szentírás. És végül, de nem utolsó 
sorban ott voltak azok az emberek, az úgynevezett tágabb baráti kör vagy családi kör, 
akikkel ritkábban találkozott Jézus, de olyankor mindig befogadták Őt, beszélgettek vele, 
örültek a találkozásnak. 

Úgy gondolom, gyönyörűen kiolvasható ebből egy ember, egy közösség élete is. 
Emberi életünket sem lehet megélni egyedül, magányosan. A papi szolgálatról, vagy egy 
egyházközség vezetéséről nem is beszélve. Szükségünk van társakra, barátokra, segítőkre, 
munkatársakra. Így működik a család, így működik az egyházközség, és papi életünk is. 
Nagy örömmel töltött el, hogy eddig is olyan egyházközségekben szolgálhattam, ahol ez 
nagyon jól működött. Ahogy megérkeztem ide, Debrecenbe, ebbe az egyházközségbe, itt 
is észrevettem ezt a lehetőséget. A felolvasók, az akolitusok, az énekkar, a közvetlen 
munkatársak, a képviselőtestület tagjai mind ezt erősítették bennem. Itt sem leszek 
egyedül. Az egyház lámpása a mi életünk és szolgálatunk olajával ég. Bízom benne, hogy 
itt sem fog kialudni.  

Azt mondja Szent Teréz: Nem akarok mást, csak belemosolyogni az evangéliumot 
a világba. Eszerint próbálok élni és ezt kapom hálaként sok embertől. Rengeteg 
mosollyal, kacagással, vidám pillanattal ajándékoztak meg már most is az itteniek. 
„Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a sértést, mert útjuk napfényes lesz.” Hiszem, 
hogy az én utam is napfényes lesz.   

Lelkigyakorlatokon szoktam kérni a diákoktól, hogy hozzanak be a következő 
elmélkedésre egy követ, amit odahelyeznek az előkészített kis asztalra. Ezek a kövek jól 
szimbolizálnak bennünket. Mindegyik más, kissebek-nagyobbak, valamelyik sima, 
valamelyik szinte vág, nyomot hagy az ember tenyerén. Tudjátok, mi is ilyenek vagyunk. 
Egyediek. Nyomot hagyunk az emberekben. Számtalanszor idézem a rám bízottaknak, 
újra és újra ismételve: Engem valaki megálmodott, megteremtett, azért mert célja volt 
velem. Az a célja, hogy életemet sziklára építve hasznos tagja legyek a világnak, a 
közösségnek. Ezt kell meglátnom a saját életemben és a másik ember életében.  

Így kezdem meg itteni szolgálatomat, remélve, hogy olyan emberré, pappá válok 
itt is, amilyennek a Gondviselő megálmodott engem.  

József atya 
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Események egyházközségünkben 
 

Plébániánk hívei között legutóbbi lapszámunk óta egyházi anyakönyvezést kívánó 
esemény nem történt. 
Augusztus 18. Palánki Ferenc megyéspüspök a 9. órai ünnepi szentmise keretében 
iktatja be Kálmán József atyát plébánosi tisztségébe. 
Augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje, főünnep. – 
Templomunkban 18 órai kezdettel lesz ünnepi szentmise. 
Augusztus 25. Ifjúsági szentmise lesz, egyházközségünk fiataljai ének- és zenekarának 
szolgálatával. 
Szeptember 1-vel kezdődően a szerdai napokon templomunkban nem lesz szentmise, 
mert plébánosunk egyházközségünkön kívüli lelkipásztori feladatainak végzése, papi 
gyűléseken, rekollekciókon stb. való részvétele,  és esetleges szabadnapja is csak ezáltal 
biztosítható. Kérjük a Kedves Hívek megértését. 
Szeptember 5. Első csütörtök. Szentmise után szentségimádási órát tartunk. 
Szeptember 8. Iskolakezdő szentmise, a Szentlélek segítségül hívásával (Veni Sancte) 
Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 
 

Szeretettel ajánljuk 
 

Augusztus 20-án tartja a debreceni Szent István Király Plébánia közössége templomuk 
búcsúját, melyre szeretettel várja más plébániák híveit is. A 16 órakor kezdődő ünnepi 
szentmise után kerül sor a templomkertben levő Szt. István szobor megkoszorúzására, 
majd az új kenyér megáldására. 
 

Első szent királyunk ünnepére  
 

Az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat tette munkaszünettel járó ünneppé augusztus 20-át, 
mely nem a szent király halálának, hanem ereklyéi felemelésének napja. 
XI. (Szent) Ince pápa 1683-ban az egész Egyházra kiterjesztette Szt. István ünnepét, 
melyet a világegyházban eleinte szeptember 2-án, majd 1969 óta augusztus 16-án 
tartanak. 
 

Szent István király – nekünk is szóló – Intelmei 
 
Higgy erősen a mindenható Atyaistenben. minden teremtmény teremtőjében, és az ő 
egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban… A szeretet gyakorlása vezet el a 
legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben 
mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot” Légy türelmes 
mindenkihez.  Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.   Légy erős, nehogy 
a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten 
felmagasztaljon most és a jövőben. Semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem 
taszít le csakis a gőg és a gyűlölködés.  Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. 
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, 
hogy elkerüld a bujaság minden bűnét. 
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Ott is találtam jó emberekre, ahol egyáltalán nem 
vártam 

Olvasói tapasztalatok, vélemények 
 
Ha csak arra gondolok, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor bizony igen nehezen találok 
rá megfelelő választ. Különösen nehéz választ kapni erre, ha a munkahelyem 
környezetében keresem rá a megoldást. Debreceni javítóintézet, befogadó csoport, ahol 
dolgozom – fiatal letartóztatottak nevelőjeként. Bűncselekményt követtek el, ezért míg 
az ügyeiket vizsgálják “nálunk” tölthetik idejüket. Napi kötelező programok, iskola, 
tanműhely, foglalkozások töltik ki napjaikat. De a köztes idők, amikben szabadabban 
mozoghatnak, adnak lehetőséget a beszélgetésekre, lelki feltöltődésre. Természetesen 
nem minden fiatal nyílik meg, de aki igen, az igazán tud mély érzelmekről, érzésekről 
beszélni. A fiatal eljut egy olyan mélypontra – lehet fizikális vagy mentális – amikor úgy 
érzi, hogy már nincs tovább, nincs szomszéd, nincs barát, nincs senki - és akkor jön 
Isten. Bárcsak megáldanál engem s kiterjesztenéd határaimat s velem lenne 
kezed, s nem engednéd, hogy elnyomjon a baj! /1Krónikák.4,10/ Talán maguk sem 
sejtik, hogy mennyi és milyen mély belső értékekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Sokszor észre sem veszik azt, hogy egy vitás, problémás helyzetben segítenek 
egymásnak, egy nem kikényszerített megoldással maguk oldják meg a feszült helyzetet. A 
szülők, a szerettek, a barátok, az otthon hiánya, tudjuk, minden emberben mély 
nyomokat hagy. Az ő helyzetükben ez halmozottan érvényes lehet. Tudom azt, hogy 
sokunkban kettős érzés mutatkozik ennek a megítélésével, de egy fiatal levele az ott 
töltött napokról kevéske megértést táplálhat: Jó Napot kívánok. L.N. vagyok. Kellemes 
ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok én és öcsém is jól vagyunk. Értékeljük, a szabadságot, én 
dolgozok! Öcsém Tanul!! 
Köszönök szépen mindent, amit értem tettek, mint maguk vezetők, mint nevelők is bef. csop: 
Ernőbá, Jánosbá, Jutkanéni, Andrásbá, Karcsibá, mindenkinek, mert sokat tanultam 
maguktól!!! Én és öcsém is! Üdv. L.N. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és nem 
veti meg a foglyait . /Zsoltár 69, 34/      Báránkó András 
 
 
Igazából hiszek abban, hogy mindenki jó ember, csak jobban meg kell ismerni. 
Mindenkit csak bíztatni szeretnék arra, hogy higgyen az emberek jóságában és abban, 
hogy Isten mindenkin keresztül meg tudja mutatni irgalmasságát felénk. 
Papként rengeteg emberrel találkozok nap, mint nap. Beszélgetek a templomba járókkal, 
azokkal, akik házasságra készülnek, azokkal, akik a gyermeküket szeretnék 
megkeresztelni, azokkal, akik esetleg valamelyik szerettüket vesztették el, vagy csak lehet, 
hogy a városban futok össze valamelyik ismerősömmel, barátommal és még lehetne 
sorolni. Amennyi ember, annyiféle szokás, de meg vagyok győződve arról, hogy minden 
ember valahogyan törekszik a jóra, a szépre, az igazra: minden ember valahogyan jó. 
Csakhogy egy konkrét történetet meséljek: nemrégen mormonok állítottak meg és el 
akartak hívni egy vasárnapi összejövetelükre, istentiszteletükre. Alapvetően mindig 
megijedünk és elborzadunk attól, ha egy más egyházhoz tartozók szólítanak meg minket 
és nem is szoktunk velük szóba állni. De ők is emberek! Ők is megérdemlik a tiszteletet, 
azt, hogy emberségesen bánjunk velük, még ha a meggyőződésünk különbözik is. 
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Meghallgattam őket, egy jót beszélgettem velük, én is kérdeztem őket, és a beszélgetés 
után meg vagyok győződve róla, hogy ők is jó emberek. 
Mindenki jó ember, csak meg kell találni az utat hozzá.       Rev. Németh István 
 

Debreceni születésű jeles papok 
 
2.  Dr. Károly György Hugó OPraem 
gimnáziumi és jogakadémiai tanár 
 
1840. szeptember 7-én született Debrecenben. Székely származású apja akkor 
Debrecenben tanított a főelemiben. 
Elemi és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában és Nagyváradon végezte. 
1858.szeptember.8-án  belépett a jászóvári premontrei rendbe. Teológiai tanulmá-
nyainak befejezését követően 1861-től történelem szakos tanár a rend nagyváradi 
gimnáziumában, 1863.szeptember 29-én pappá szentelték. 1866-ban  tanár lett a kassai 
gimnáziumban és a jogakadémián. Kassán többedmagával megalapította a 
Felsőmagyarországi Múzeum Egyesületet, melynek titkára lett. 1867-ben az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület társalapítója és választmányi tagja. Egyike volt az országos 
köznevelési egyesület vezetőinek. 1868-tól rendszeresen publikált irodalmi, esztétikai és 
közművelődési cikkeket a nagyváradi, debreceni és kassai újságokban. Ezen kívül számos 
napilapnak és szakközlönynek (Magyar Tanügy, Athenaeum, Magyar Nyelvőr stb.) volt 
munkatársa. 1869. augusztus 20-án ő mondta a szentbeszédet Szt. István első magyar 
király ünnepén a debreceni Szent Anna templomban, mely ugyanabban az évben Kassán 
nyomtatásban is megjelent.  1875-1907 között Trefort Ágoston miniszter meghívására a 
budapesti Első Magyar Állami Felsőbb Leányiskola tanára. 1876-ban a Petőfi Társaság 
alapító tagja. 1898-tól az előbbi felsőbb leányiskola igazgatója.   
Dr. Károly György Hugó, „premontrei kanonok, a rendi káptalan tiszteletbeli tagja, 
királyi igazgatói címmel fölruházott nyugállományú. felsőbb leányiskolai tanár, okleveles 
főgimnáziumi tanár „Budapesten hunyt el 1908. szeptember 22-én, életének 68-ik, 
áldozó papságának 45-ik évében. A debreceni Déri Múzeum 1929-ben Bécsből szerezte 
meg vétel útján kőnyomatos arcképét.          összeállította: Takács József 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 

 
augusztus 18 (Évközi 20. vasárnap) Hajdú család 
augusztus 25. (Évközi 21. vasárnap) Ifjúság 
szeptember 1. (Évközi 22. vasárnap) Gyarmati család 
szeptember 8.(Évközi 23. vasárnap) Dr. Bódis Zoltán 
szeptember 15. (Évközi 24, vasárnap) Takács család 

 

Megér egy mosolyt  
 

Részlet egy iskolai dolgozatból: 
Szilveszter pápa István királyt felkente a trónra. 


