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SZERETETNYELVEK ISTENRE HANGOLVA - MINŐSÉGI IDŐ 

- LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ SZÜLEI  
 

Édesapja Louis Martin és édesanyja Zélie Guérin. Gyermekeik nagyon szerencsések és 
boldogok voltak abban a jó családban, ezért a szerzetesi hivatást korán megérezték, és később 
elkötelezték magukat Isten mellett. A család földi életében mindig Isten szeretetének védő 
árnyékában élt. A pár 1858. július 13-án Isten akarata szerint házasságot kötött. Felemelő esemény 
volt, hogy 150. házassági évfordulójukon, 2008. október 19-én, a missziók világnapján, a lisieux-i 
bazilikában Teréz szüleit boldoggá avatták. Ezen alkalommal sokan emlékeztek rájuk. Felidézték, 
hogy Louis eredetileg jó pap szeretett volna lenni, Zélie pedig arra vágyott, hogy szent szerzetes 
legyen. De Isten azt akarta, hogy boldog családi fészekben éljenek együtt. Később kilenc 
gyermekük született. Sajnos négyen egészen kis korukban a mennybe mentek. Öten pedig 
kolostorba vonultak – a 15 éves Teréz a Lisieux-i Kármelbe lépett be. Szentté avatásuk a családról 
szóló püspöki szinódus idején történt, három évvel ezelőtt. Az egybeesés nem véletlen, mivel az 
Egyház őket választotta példaképül a mai családok számára.  
 

- Minőségi idő Istennel! 
 

A Bibliában számos példát találunk arra, hogy Isten a minőségi idő nyelvén is kifejezi 
szeretetét. Ezt tette akkor, amikor Ádámmal és Évával sétált és beszélgetett az éden kertben.  
Vagy Mózes első könyvében olvashatjuk, hogy barátjának nevezi Ábrahámot, akit személyesen is 
megszólított. A Zsoltáros ezt írja:" Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát”.  
A keresztény hit egyik egyedülálló tanítása, hogy Isten minőségi időt akar tölteni az emberrel. Ez 
leginkább az Újszövetségben bontakozott ki, hiszen az Ószövetség hiedelme sokszor tévesen 
állította be az Atyát. Hatalmas, mindent megalkotó és ellenőrző bíró. Az ember csak akkor 
engesztelheti ki Őt, ha áldozatot mutat be neki. Ritka volt a személyes, bensőséges kapcsolat. Jézus 
már teljesen más Istenképet hoz. Az irgalmas Atya képét, aki lehajol hozzánk, irgalmas és 
meghallgatja szavunkat.  
 Jézus földi szolgálatában fontos volt a minőségi idő. Jézus három és fél éven át idejének 
nagy részét tanítványai társaságában töltötte. Együtt étkeztek, járták a vidékeket, félrevonultak 
imádkozni, külön tanította őket, közös élményekben volt részük... Legkedvesebb történetem Zakeus 
példázata: Nem tudni mi történt, mit mondott neki Jézus, mennyit beszélgettek... egy biztos, Jézus 
időt szánt rá és Zakeus megtért. Péter apostol mikor meglátta, azt mondta neki: Menj el Tőlem mert 
bűnös ember vagyok... Aztán sok időt töltöttek együtt és Péter vezető lett. Ha engedem, hogy Isten 
időt tölthessen az életemben, meg fogom látni az eredményét. Ha teret és idő adok neki, átformál és 
megadja azt a lelki békét, amire minden ember vágyik.  
 

- Mi lehet az én válaszom? 
 

Talán a legszebb válasz lehet erre a szeretetre az, ha én is szánok Istenre egy kis időt. 
Szentmisék, a mindennapi imádság... Akit szeretünk, azzal szívesen beszélgetünk, vajon ez az 
Istennel való kapcsolatomra is elmondható? Szeretek imádkozni? Szakítok minőségi időt az 
Istenre? 
                  József atya 
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Egyházközségünk életének néhány adata az elmúlt évről 
 
2019-ben 6 keresztelés volt, valamennyi gyermek, (közülük 3 lány), elsőáldozáshoz járult 
11 gyermek (közülük 9 lány), 4 pár kötött házasságot és 5 testvérünket temettük el 
(köztük 2 nőt).  
 

Események egyházközségünkben 
 
Január 13-án ülést tartott az egyházközségi képviselő testület. Megbeszélt témák: (1) 
Plébániánk idén nem rendez saját farsangi bált, az érdeklődő családok a febr.7-i, Kölcsey 
Központban  tartandó városi  Katolikus Bálon vehetnek részt. A jegyek értékesítését 
templomgondnokunk, Kind Imre végzi. (2) A templom hangosítási , valamint fűtési-
hűtési rendszerének megújítására, illetve kiépítésére ajánlatokat kérünk és pályázatot 
nyújtunk be. 
Január 19. Ezen a vasárnapon kezdődik a január 26-ig tartó imahét a keresztények 
egységéért. Az imahét részletes programja hirdetőtáblánkon olvasható. 
Február 2. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Könyörgőnap 
szerzetesi hívatásokért. – Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjai 
számára. 
Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Szentmise után Balázs-áldás lesz. 
Február 8-án elsőszombat, Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének és a papság kegyelmi 
támogatásának napja. – Régi kápolnánkban 14 órától adományokat fogadunk és osztunk 
rászoruló családok számára. 
Február 9-én ifjúsági mise lesz az egyházközség ifjúsági ének- és zenekarának szolgálata 
mellett. Szentmise után szerény agapéra hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket. 
 
Figyelem ! 
Templomunkat szerény lehetőségeink szerint fűtjük. Kérjük, indokolatlanul ne hagyják 
nyitva a bejárati ajtót! Köszönjük. 
 

Gyertyaszentelő 

Az Úr Jézus templomban való bemutatásának már a 4. században volt ünnepe, sőt ekkor 
körmenetet is tartottak. A legrégibb források „a mi urunk Jézus Krisztus születésének 
40. napja”-ként említették ezt az ünnepet, melyet február 14-én tartottak, mivel a 
Karácsonyt január 6-án ülték . Amikor a Karácsony december 25-re került, akkor lett 
Gyertyaszentelő Boldogasszony dátuma február 2.  A 10. századtól a nyugati liturgikus 
könyvek egyre inkább Mária tisztulásának nevezik ezt az ünnepnapot. 1092-ben a 
szabolcsi zsinat a kötelező ünnepek közé sorolta. A 20. század elejétől tanácsolt ünnep 
lett. 
1960 óta – a keleti egyház hagyományával összhangban – ismét az Úr ünnepeként 
tartjuk. 
Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény 
kiáradjon és eltöltsön bennünket is.  Mons. Dr. Diós István és Kun Fruzsina.nyomán 
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Megkérdeztük Olvasóinkat  
 
Debreceni katolikusként milyen félelmei és reményei vannak 2020-ra?  

Az új esztendő küszöbén nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Minden gondolatunk, 
tervünk, reményünk olyan körülményektől függ, amelyek nem csak rajtunk múlnak. 
Nyilvánvalóan csak együtt a többi emberrel, közösen tehetjük eredményessé napjainkat. 
Talán fölösleges is mondani, mert mindenki tudja, mindez Isten végtelen jóságán múlik. 
Az Ő tervét igyekszünk megvalósítani. Bízunk abban, hogy az átalakuló és ezért zavaros 
világban Isten megígért áldásával és egymást támogató önzetlen emberi szeretettel 
iparkodva lesz miért hálát adnunk Istennek és egymásnak.     
                      Bakkai család 

 Mostanában sokat foglalkoztat a természetvédelem. Nem feltétlen az átlagemberek 
szintjén, de a kapzsiság, a „legjobb” élet iránti vágy még mindig erősebbnek látszik a 
szolidaritás, igazságosság, méltányosság igényénél. Gyermekeim generációjának óriási 
kihívása, hogy sikerül-e valóban ezen kereszténynek mondható értékek felé fordítani az 
emberiséget. 
A pedagógia alaptétele, hogy a legjobb módszer a példaadás. Remélem, hogy a 
családomnak, környezetemnek pozitív példát fogok mutatni. Úgy érzem, hogy 
jószándékú emberek közössége erősödik a templomunkban. Egyre több fiatallal 
találkozunk, akiket együtt indíthatunk majd el a XXI. század nagy erőpróbái felé. 
Szeretném, ha közös élményekkel, valós értékekkel gazdagíthatnánk egymást 2020-ban 
és még sokáig e földi létben.               Kasuba János 

Katolikusként a félelmek közül a világegyházat érintő keresztényüldözést emelném ki 
elsőként, szerintem ez sajnos nem lesz enyhébb ebben az évben sem. Az európai, 
„nyugati” társadalmakban félő, hogy egyre erősebb lesz a kereszténység háttérbe 
szorulása mind a radikális iszlamizálódás, mind a gyakran káros liberális eszmék miatt is. 
A reményeket illetően hazánkban a közelgő Eucharisztikus Kongresszus bizakodásra ad 
okot minden katolikusnak, biztos vagyok benne, hogy hatalmas lelki feltöltődést fog 
jelenteni mindenkinek, aki komolyan veszi. Egyházmegyénkben és egyházközségünkben 
bízok benne, hogy idén több keresztelés és házasságkötés lesz, a fiatalokat érintő 
katolikus programok és egyéb családsegítő támogatások hatására.     
                       Kollányi Miklós 
 
A 2019-es év családunk számára egy békésen, egészségben,  szeretetben eltöltött év 
volt, így az új év kezdetén mindenekelőtt szeretnénk hálát adni az elmúlt év ajándékaiért. 
Az Úr 2020. esztendejében mi mást is kívánhatnánk, mint hogy az előző esztendő 
alapjaira építve tovább növekedjünk az Isten és emberek iránti szeretetben, hitünk egyre 
nagyobb legyen és ezzel a hittel az élet minden területén helyt tudjunk állni. Mind a 
munkában, tanulásban, mind a magánéletben képesek legyünk Isten szeretetét 
közvetíteni, felfedezve a bennünk rejlő isteni mivoltot és azt a felemelő tényt, hogy Isten 
templomai vagyunk.  
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Mint magyar és katolikus emberek, imainkba foglaljuk és nagy érdeklődéssel várjuk a 
2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, hiszen a keresztény világ szeme 
hazánkon lesz szeptemberben. 
Isten-áldotta, boldog új évet kívánunk  a Szent Család plébánia egész közösségének! 
                  Pete család 
 

Az Isten akarata 
 

A dolog veleje abban van, hogy Isten akaratát szíves örömest fogadjuk mindenben, 
ami csak velünk történik, akár megfelel az vágyainknak, akár ellenkezik velük. Abban, 
ami jól esik, még bűnösök is könnyen tudnak egyesülni az isteni akarattal, de a szentek 
egyesülnek vele oly dolgokban is, melyek ellenükre vannak s nem tetszenek az 
önszeretetnek. Ebben látszik meg Isten iránt való szeretetünk tökéletessége.  
                       Liguori Szent Alfonz 
 
Miből tudom, hogy mi az Isten akarata? 
 
Loyolai Szent Ignác az alábbi módszert javasolta: 
 

(1) Elmélkedjünk arról, vajon az a szeretet, amely a választott alternatíva felé vonz 
bennünket, Isten iránti szeretetünkből fakad-e? 

(2) Gondoljunk magunk elé egy embert, akit nem ismerünk, de akinek minden szépet 
és jót kívánunk. Képzeljük el, hogy ő tanácsért fordul hozzánk éppen abban az 
ügyben, ami bennünket foglalkoztat. Mit mondanánk neki: válassza ezt, vagy 
amazt? Tegyük azt, amit neki ajánlanánk. 

(3) Képzeljük magunkat halálos ágyunkra és gondolkodjunk arról, mit éreznénk akkor 
mostani döntésünkkel kapcsolatban? Szeretnénk-e, ha sohasem határoztuk volna 
el ezt, vagy azt, vagy éppen örülni fogunk neki? 

(4) Gondoljuk el, hogyan szeretnénk Isten ítélőszéke elé kerülni az ítélet napján jelen 
kérdésünkben. Ennek megélése alapján döntsünk. 

 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

január 19. (Évközi 2. vasárnap): Kollányi Miklós 
január 26. (Évközi 3. vasárnap): ministránsok 
február 2. (Urunk bemutatása): Szabóné Müllern Erika 
február 9. (Évközi 5. vasárnap): ifjúság 
február 16. (Évközi6. vasárnap): Vilicsku család 

 
Megér egy mosolyt 

 
- Mit csinál a skót, ha fázik? 
- Közelebb ül a gyertyához. 
- És ha még jobban fázik? 
- Meg is gyújtja. 

 


