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A Szent Család Templomból

16. évfolyam 1. szám - az Úr 2015. évének január havában

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium – 4.
"Félve-remegve munkáljátok hát üdvösségeteket..." (Fil 2,12)
Továbbolvasva Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítását újra és
újra ez a szentírási szakasz jutott eszembe, amit Pál apostol ír a Filippiben élő híveknek.
Nyilvánvaló, hogy nem a félelemre akarja buzdítani a krisztusi embereket, hanem az
üdvösség tevékeny munkálásának alapvető fontosságára hívja fel a figyelmet. A pápai
dokumentum negyedik fejezetének első soraiban olvashatjuk, hogy amikor
evangelizálunk, akkor jelenvalóvá tesszük Isten Országát a világban. Ezzel a jelenléttel és
jelenvalóvá tevéssel munkáljuk mindannyian üdvösségünket, ami a legnagyobb kincsünk.
A Szentatya ebben a részben az evangelizáció közösségi vonatkozásaira tér ki
részletesebben. Láthatjuk, hogy mik azok a lényegi pontok az Isten Országának
megjelenítésében, amelyek kulcsfontosságúak napjainkban. A közösségi élet, a
szegényekre való tevékeny odafigyelés, a társadalmi kérdésekre való helytálló válaszadás,
szolidaritás, hűség. Mindezek természetesen alapvető fontosságúak, viszont korunkban
kiemelkedő szerepük van. Láthatjuk, hogy napjainkban egyre inkább megnyilvánul a
világban, hogy a felszínes "béke" alatt igen nagy békétlenség van az emberekben. Bár a
legcivilizáltabb kornak tartjuk napjainkat, mégis egyre inkább úgy tűnik, hogy egyfajta
visszafejlődést mutat az emberiség, akár erkölcsi, akár alapvető emberi értékek
tekintetében. Társadalmunkban ezek egyre égetőbb kérdések és keresztény emberként
ezekre a kérdésekre, akár szavakban, akár tettekben választ kell adnunk, szem előtt tartva
azt, hogy a felelet hiánya is egyfajta válasz. Ferenc pápa miután apostoli buzdításának
első fejezeteiben felhívja a figyelmünket és meghív minket a hit újra felfedezésére, most
cselekvésre buzdít. Könnyen felfedezhető a pápa szavaiban, bármilyen területet érintsen
is, hogy napjainkban különösen fontos a keresztény ember hitelessége. Napjainkban,
amikor annyi hazugság és megtévesztés veszi körül az embereket, egyre érzékenyebb a
társadalom a hitelességre. Ebben alapvetően semmi újdonság nincs, hiszen ismert
szentjeink is az által valósították meg az életszentséget, hogy a végletekig következetesen
és hitelesen vallották és élték meg a hitüket. Ez nekik üdvösségükre, a körülöttük
élőknek pedig javára vált. Ez nem csak a vértanúk korában, vagy a középkorban volt így,
hanem mind a mai napig így van. Isten egymásra bízott minket, hogy együtt közeledjünk
felé. Ferenc pápa szavaiból világosan láthatjuk, hogy keresztény emberként minden
nappal döntés előtt állunk: megéljük az igét és annak gyümölcse lesz, így életünket szikla
alapra építjük, vagy elhanyagoljuk magunkban az isteni tanítást és így életünk homokra
épített ház lesz?
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy hozzánk
tartozó temetés, Kurtos Katalin testvérünket temettük.
Az ökumenikus imahét záróalkalma január 25-én vasárnap 17 órától lesz a
Nagytemplomban, Bosák Nándor püspök atya igehirdetésével.
Urunk megkeresztelkedése ünnepével véget ért a karácsonyi időszak, és kezdetét vette
a nagyböjt előtti évközi idő, mely február 18-ig, Hamvazószerdáig tart.

Itt a farsang, áll a bál!

Hagyományos farsangi bálunkat idén február 7-én, szombaton tartjuk a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában, melyhez bármilyen segítséget, támogatást szívesen
fogadunk, akár a szervezésben, akár tombolatárgyak felajánlásával. A program az előző
évekhez hasonló: fiatalok nyitótánca, jelmezesek felvonulása, táncház, élőzene. A
tavalyihoz hasonlóan idén is lesz vacsora, evőeszközről, innivalóról, süteményről ki-ki
maga gondoskodjon. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket, barátainkat is, hogy
minél hangulatosabb és közösséget építő lehessen együttlétünk! A vacsora miatt fontos a
létszámot előre tudnunk, ezért kérjük a részvételi szándékot, asztalfoglalást február 4-ig
jelezni a sekrestyében. Belépőjegyek a sekrestyében kaphatók. Gyermekeknek 4.
osztályos korig ingyenes, 5. osztálytól 8.-ig és nyugdíjasoknak 500 Ft. Önálló keresettel
rendelkezők számára 2000 Ft

Interjú Emesével

Ahogy a hirdetésekből is megtudhattuk, januártól már a szentmiséken is érzékelhette a
közösség, hogy nincs kántorunk. Dobróczki Emesével távozása körülményeiről
beszélgettem.
- Hogyan alakult így, hogy itt hagysz bennünket?
Minden, ami történik velünk földi életünkben, Isten kegyelméből lehetséges! Ilyen
nagy isteni kegyelem a KALAND vállalása, mely alatt a házasságot értem.
András atya arra kért annak idején, hogy lehetőleg egy-két évig ne hagyjam el a
plébániát. Nos, ezt is sikerült megtartanom, egy év négy hónap lett belőle.
Az én életem úgy alakult, hogy zsákutcákat engedélyezett nekem a Mindenható… De
2014 húsvétján a pártalálás szempontjából is átélhettem a feltámadást, ha fogalmazhatok
így. Hamar kiderült számunkra, hogy ez valami más, mint ami eddig volt… Gábor
három hónap ismeretség után kérte meg a kezemet az aszalói templom tornyában egy
„gyanútlan” nyári délutánon. Aztán kezdtek felgyorsulni az események… December 27én a szikszói Szentháromság templomban fogadtunk egymásnak örök hűséget.
Mivel ő kertészmérnök és munkája jobban helyhez kötött, ezért (is) döntöttünk úgy,
hogy Aszalón fogunk élni.
- Fogsz azért továbbra is kántorizálni?
Természetesen fogok, hiszen ez a hivatásom! Egyelőre nincs sok lehetőségem, de
amint lesz, a szikszói templomban szeretnék szolgálatot vállalni. Gyakorolni addig is
járok, hiszen nagyon fontosnak tartom a fejlődést.
- Mióta is szolgáltál kántorként a Szent Családban? Hogyan tekintesz vissza az itt töltött időre?
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A Szent Családban 2006 augusztusában kezdtem, amikor Papp László atyát ide
helyezték. Néhány éven keresztül heti 3 alkalommal ültem az orgonához, de csak
hétköznapokon, mert még tavasszal elvállaltam a derecskei vasárnapi szentmiséket is,
ahova hét éven keresztül jártam. A nagyszombati szertartások voltak különlegesek
számomra, hiszen Derecskéről hazaérvén még besegítettem itt is. Majd jött egy időszak,
amikor a munkahelyi feladatok, illetve megváltozott időbeosztásom miatt egyáltalán nem
tudtam jönni. Miután befejeztem kateketikai tanulmányaimat a Pázmányon, akkor jelezte
András atya, hogy szükség lenne kántor-hitoktatóra. Nagy kihívás volt helytállni mind
hitoktatóként és minden egyéb szempontból. Alázatot tanultam! Köszönöm!
- Mit üzensz a Szent Család plébánia híveinek?
Mindenkit szeretettel üdvözlök! Köszönöm az együtt töltött időt. Imádkozzanak
édesanyámért, értem, férjemért és anyósomért! Istennek legyen hála!
- Köszönjük eddigi munkádat, és Isten áldását kérjük további életedre!

Csáky Imre bíboros és a debreceni katolikus újjászületés
Mi debreceniek januárban jubileumi (pontosabban tricentenáriumi) évet kezdtünk.
Ennek hírét először november 25-én a Püspökségen tartott sajtótájékoztatón jelentették
be, majd az első adventi gyertyagyújtáskor a város főterén, a Kossuth téren Dobos
Mihály székesegyházi kántor ünnepélyes dallamon recitálva reppentette szét a több ezer
jelenlevőnek és a város lakóinak.
300 éve annak, hogy a katolikusok ismét megtelepedhettek városunkban. 1552-ben
szűnt meg a katolikus vallásgyakorlat a protestánssá lett Debrecenben, de az iskolai
oktatás már 1540 óta hitújító szellemben folyt.
Ki gondolhatta volna akkor és előre, hogy a szabad királyi városi rang elnyeréséért
folytatott küzdelem nemcsak az áhított diploma 1693-ban való kézhez vételét hozza
majd meg, hanem 22 évvel később a katolikusok városba való visszatérését is? A szabad
királyi városi rang törvénybe iktatását is tárgyaló 1715-ik évi országgyűlésen ugyanis a
főrendi házban a katolikus főpapok, de közülük is kiváltképpen gróf Csáky Imre elérték,
hogy azzal a záradékkal együtt fogadják el a törvényt, mely szerint Debrecen köteles
róm. kat. templom építésére és a ferencesek megtelepedésére helyet biztosítani. A város
tiltakozása hiába valónak bizonyult.
Az akkor 44. életévében járó Csáky Imre Kelet-Magyarország nagy részének egyházi
(és részben világi) elöljárója volt: egyidejűleg váradi püspök, kalocsai érsek és az egri
egyházmegye irányítója. Két év múlva a bíbort is megkapta. Igen mostoha viszonyok
között kellett kormányoznia egyházmegyéit, hiszen azok a török időkben, majd a
felszabadító háborúk során elpusztultak, elnéptelenedtek. Kalocsa romokban állt, az
egész főegyházmegyében alig akadt világi pap. A váradi egyházmegyében mindössze két
pap szolgált, szerzetes pedig egy sem. Mint püspök, székhelyén nem lakhatott.
Csáky megtelepítette Debrecenben a ferenceseket, majd rövidesen a piaristákat is és
saját költségén kezdte építtetni Debrecenben a Szent Anna templomot. Ennek 1746-ban
történt felszentelését azonban már nem érhette meg, mert 1732-ben (a máig sem
gyógyítható, de védőoltással kivédhető) fekete himlőben elhunyt.
Gróf Csáky Imre Debrecen katolikus múltjában játszott kiemelkedő szerepe sohasem
volt kérdés, vagy vita tárgya, emlékének ápolására mégis csak a 19. század vége óta
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történtek kezdeményezések. Mindenekelőtt a Csáky család egyik leszármazottja 1882-ben
a Szent Anna altemplomában díszes sírhelyet készíttetett, az 1733-ban ide temetett jeles
főpapnak, amit Orosz Lőrinc plébános a templom felszentelésének 250. évfordulójára
(1996) példásan felújíttatott. Az akkori emlékünnep egyik figyelmet ébresztő
mozzanataként Tempfli József nagyváradi megyéspüspök tartott Csákyról, mint a váradi
püspöki székben elődéről, történeti előadást, megemlékezést.
A váradi bíboros-püspök halálának 250. évfordulójára (1982) Udvardy József csanádi
megyéspüspök tervezett megemlékező ünnepséget, sőt erre való felkészülésként könyvés levéltári kutatásokba kezdett, de egy másik évforduló miatt a megemlékezést el kellett
halasztania. 2011-ben Reviczky Éva és a Szent Anna plébánia híveinek adományaiból
Csáky bíboros-püspök tiszteletére öntettek míves harangot a székesegyház számára
Őrbottyánban.
Az idei jubileumi év várható, illetve tervezett eseményei közül több is a figyelem
előterébe fogja állítani Csáky bíboros személyét, tevékenységét. Így többek között az
egyháztörténeti konferencia előadásai és a főpap szobrának elkészíttetése, felállítása –
feltéve, ha sikerül a hozzá szükséges fedezetet előteremteni.
Csáky Imre nagy formátumú főpapi egyéniség volt, akinek a kormányzata alatti
egyházmegyékben sokat köszönhetnek a katolikus megújulás (Renovatio Ecclesiae) terén
kifejtett munkásságáért a későbbi (katolikus) generációk, köztük a mai debreceniek is.
Takács József

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Január 25. (Évk. 3. vasárnap): Ifjúság
Február 1. (Évk. 4. v.): Vilicsku család

Február 8. (Évk. 5. v.): Asztalos család
Február 15. (Évk. 6. v.): Nyugdíjasok

Szép gondolat

Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz. A pohár alján pedig ott van az
Isten!
(Isaac Newton)

Gyerekszáj

A plébános vizsgáztatja hittanosait:
- Milyen bűnt követett el Ádám? - Evett a tiltott fa gyümölcséből.
- És milyen büntetést szabott ki rá ezért Isten? - Feleségül kellett vennie Évát!
Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
Három férfi utazik autóval, balesetet szenvednek, mindhárman meghalnak. A
mennyországban Szent Péter fogadja őket:
- Mielőtt eldöntenénk, hová kerüljetek, mondjátok el, mit szeretnétek, hogy mit
mondjanak az emberek a temetéseteken?
- Azt szeretném, ha az emberek azt mondanák, jó férj, jó apa, jó orvos volt. - így az
első férfi.
- Én azt szeretném, ha azt mondanák, jó férj, jó apa, jó tanár volt. - mondja a
második.
A harmadik válasz: - Én meg azt szeretném, ha azt mondanák: "Nézzétek,
megmozdult!"

