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A Szent Család Templomból

16. évfolyam 2. szám - az Úr 2015. évének február havában

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium – 5.
Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításának ötödik, és egyben
utolsó fejezete a "Lélekkel evangelizálók" címet viseli. Eddig is sokszor említette a
szentatya a tanúságtétel fontosságát, ebben a fejezetben viszont összefoglalóan, missziós
küldetéstudattal ír erről.
Így a nagyböjt elején úgy gondolom, hogy különösképpen is megfontolandóak a
pápa szavai. Krisztus az ő Egyházán keresztül minden évben meghív bennünket arra,
hogy 40 napig különösképpen is odafigyeljünk életünk és üdvösségünk alapvetésére. A
böjttel a letisztulás és a tudatos életrendezés ajándékát kapjuk meg. Legalábbis annak
lehetőségét. Az evangelizáció motivációi erősödhetnek meg bennünk a nagyböjti
időszakban. Azok az indíttatások, melyekről Ferenc pápa ebben a záró fejezetben ír.
Első helyen említi az imádságnak és a tevékenységnek kölcsönös meglétét.
Ugyanis a keresztény ember, aki tanúságot tesz Krisztusról, sosem szűnik meg tanítvány
lenni. Mindig meg kell tudnunk állni, hogy személyes kapcsolatunkat építsük és
mélyítsük Krisztussal, hiszen ha ez a kapcsolat megszűnik, akkor a tanúságtételünk is
kiüresedik. "Az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk,
a tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztet, hogy egyre jobban szeressük őt."
Így válunk egyre inkább hasonlókká Mesterünkhöz, aki maga is az Atya imádásával
töltött esték, napok, hónapok után ment az emberek közé és tett tanúságot Isten
irgalmasságáról és emberszeretetéről. Ebben mindig jelen van a nagypéntek, tehát a
szenvedés, a nehézség, a kétségek ideje, ugyanakkor a húsvét is, ahová mindez vezet; a
feltámadás, az elveszíthetetlen örök élet. A Szentatya hangsúlyozza, hogy nem egyesével
evangelizálunk, hanem közösségi mivoltunk, túl azon, hogy tényként áll előttünk,
motivációs erő is lehet. Közösségben ismerjük fel a saját helyünket a világban, így
Krisztus Egyházában is. Az, hogy Krisztus népe vagyunk nem csak adottság, hanem
megvalósítandó feladat is. "A nép szívéhez szóló küldetés nem életem egy része vagy
díszítő eleme, amit elhagyhatok, nem függelék, vagy csupán egy - életem sok összetevője
közül. Olyasvalami, amit nem tudok kitépni önmagamból, hacsak nem akarom
tönkretenni magamat. Küldetés vagyok ezen a földön, ezért vagyok ebben a világban."
Mária az evangelizációnk anyja is, ugyanis ő volt az, aki azon túl, hogy az Istenanyaságot vállalta, legteljesebb követője, leghűbb tanítványa volt Krisztusnak. Mária az
Egyház tükre, akiben megláthatjuk, hogy milyen szeretet egységet, elszántságot,
odaadottságot és boldog életet ad Isten az őt követő embernek küldetése teljesítéséhez.
Benne mutatkozik meg az Egyház azon arca, amely bennünk sokszor megtört és
megkopott, a Szűz Anyára tekintve viszont újra és újra felfedezhetjük Egyházunk és az
abban való küldetésünk szépségét.
Reznek Ádám atya
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont két hozzánk
tartozó temetés, Pál Mária és Bánhidi Sándor testvéreinket temettük.
A Betegek Világnapján 32-en vették fel a betegek szentségét templomunkban.
Hamvazószerdával kezdetét vette a Nagyböjt. Péntekenként este fél 6-kor keresztutat
végzünk. Ne feledkezzünk meg a pénteki hústilalomról!

Báloztunk
Bár már véget ért a
farsangi időszak, egy
pár sort szentelünk a
farsangi
bálunknak,
amit idén is nagy
sikerrel tartottunk meg.
A fiatalok nyitótánca ez
alkalommal
egy
impozáns keringő volt,
amely egyből megalapozta a báli hangulatot. A gyermekek jelmezes bevonulását az
ifjúsági zenekar country dalai vezették be, és a Szent József Gimnázium konyhai
dolgozóinak vidám tánca zárta. A finom hidegtálas vacsorát mindenki jóízűen
fogyasztotta. Idén is gyönyörködhettünk a valceros táncosok, Németh Lilla és Szabó
Juszti illetve Szabó Rebeka és Szántó Károly előadásában, és a szokásos tombola sem
maradhatott el. Éjfél körül még egy táncházra is nyitottak voltak a lelkesebb bálozók.
Köszönjük szépen a szervezők munkáját és a támogatók adományait!

Kórustalálkozó
A
katolikus
újjászületés
300.
évfordulójának megünneplésére tervezett
rendezvények részeként február 15-én
kórustalálkozót tartottak a Szent Anna
székesegyházban. A Szent Anna, Szent
István, Szent László és Megtestesülés
plébániák kórusai mellett a Szent Család
templom scholája is részt vett a találkozón.
Erre az alkalomra próbáltunk a régi
csapatból (akik közül legtöbben már
kisgyermekes anyukák) minél több mindenkit bevonni – volt aki Pestről utazott haza erre
az alkalomra, emellett persze az újabb tagok is lelkesen bekapcsolódtak a készülésbe. A
műsorunk gregorián és korai többszólamú művekből állt, a XIII-XV. századból, háromnégy szólamban. Sajnos a 9 fős csapatból betegség miatt csak hatan tudtunk kiállni, de
így is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, rengetegen gratuláltak a színvonalas
előadáshoz. Remélem, a feladat miatt újra összerázódott schola tagjai a továbbiakban a
szentmiséken is aktívan részt fognak vállalni a liturgia szebbé tételében.

3

Miről mondhatsz le a nagyböjtben?
Az egyház által előírt kötelező böjtön kívül igen üdvös, ha megtaláljuk a böjtnek azt a
formáját, ami nekünk személy szerint nehézséget okoz – amiről lemondva viszont
teljesebben megélhetjük a húsvétra való készületet. A Magyar Kurír a LifeTeen portál
összeállítása nyomán 70 tippet ad, mi mindenről mondhatunk le, ezek közül válogattunk:
A főétkezések közötti nassolgatásról. ◊ Arról, hogy beleszólsz a vezetésbe, amikor az
anyósülésen ülsz. ◊ A füllentésekről. ◊ Arról, hogy sms-t írsz, ahelyett hogy személyesen
beszélnél az érzéseidről. ◊ Arról, hogy nem hívod el a barátaidat misére, mert félsz a
véleményüktől. ◊ Arról, hogy fintorogsz, amikor a szüleid beszélnek hozzád. ◊ Arról,
hogy más életére, kapcsolatára, tulajdonára irigykedsz. ◊ A panaszkodásról. ◊ Arról, hogy
csak akkor szólj Jézushoz, amikor szükséged van valamire. ◊ Arról, hogy csak akkor szólj
Jézushoz, amikor kedved van hozzá. ◊ Az önzésről. Mindennap ajándékozz oda valamit,
az idődet, a pénzedet, vagy bármely tulajdonodat. ◊ A mohóságról. Csak a
legszükségesebbekre költs a nagyböjtben: élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre stb. ◊
A lustaságról. Kapcsold ki a tévét, menj el sétálni mindennap, és imádkozd a rózsafüzért.
◊ A pletykálásról. ◊ Az édességről. Erősítsd meg a tested, hogy engedelmeskedjen az
akaratodnak. ◊ Arról, hogy nem kérsz bocsánatot, amikor pedig kellene, mert nem tudod
beismerni, hogy nincs igazad. ◊ Arról, hogy nem mész el gyónni, mert félsz tőle. ◊ Arról,
hogy kifogásokat keresel, miért is nem mész mindennap misére. ◊ A kávéba tett
cukorról/tejporról. ◊ Arról, hogy nem kéred kedvenc szentjeid közbenjárását. ◊ Arról,
hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd szentségimádásra menni. ◊ Arról, hogy úgy
teszel, mintha nem lenne időd imádkozni. ◊ Arról, hogy nem vagy hajlandó felismerni
Istent a felebarátodban. Akár a legidegesítőbb felebarátodban is.
Forrás: Magyar Kurír

Szentek jártak közöttünk
Vélhetően igen sok lehet azoknak az üdvözülteknek a száma, akik az elmúlt 300 év
folyamán itt éltek Debrecenben, vagy csupán egy, esetleg több látogatás alkalmával
kerültek kapcsolatba a várossal. Közülük név szerint is ismerünk néhányat, róluk
emlékezünk meg röviden az alábbiakban.
Boldog IV. Károly, az utolsó magyar király még, mint serdülő ifjú, 1901-ben
országjáró körútja során látogatott először Debrecenbe. Tizenegy év múlva úgy került
ismét kapcsolatba a kelet-magyarországi várossal, hogy a debreceni háziezred
zászlóaljparancsnokává nevezték ki őt. 1918-ban – már mint koronás uralkodó – utazott
vonattal Debrecenbe az akkoriban felépült egyetem felavatására. Ez alkalommal tért be
feleségével, Zita királynéval egy rövid imára a Szent Anna templomba.
Boldog Apor Vilmos gyulai plébános azután jött el Debrecenbe 1941-ben, miután
megkapta a győri püspökké való kinevezését. A Szent Anna plébánia élén álló
Lindenberger János prépostnál tett tisztelgő (vagy búcsú-) látogatást, aki neki 1915-től
Gyulán volt szeretett főnöke. Sőt, amikor Lindenberger 1918-ban Debrecenbe került
plébánosnak, helyére a váradi püspök Aport nevezte ki.
Boldog Scheffler János váradi apostoli kormányzót az Actio Catholica átal szervezett
világnézeti kurzusok előadójaként ismerhette meg 1943 elején szélesebb körben a
debreceni katolikus közönség. Később – de még ugyanabban az évben – a bérmálás
szentségét kiszolgáltató főpásztorként is láthatták, hallhatták őt a helybeli hívek.
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Az üdvösség útját járó Kiss Szaléz ferences pap – akinek boldoggá avatási eljárása
folyamatban van – 1943 tavaszán lett plébános a debreceni Szent István plébánián.
Buzgó és eredményes lelkipásztori munkájáról korabeli dokumentumok tanúskodnak.
Mindössze 3 évvel később – erőszakos halált szenvedve – költözött az örökkévalóságba.
Egykori debreceni hívei – és azok leszármazottai – kegyelettel őrzik emlékét.
Az idősebb korosztályok tagjainak kivételével ma már (vagy: ma még) kevesen tudják,
hogy a szintén boldoggá avatásra váró Mindszenty József esztergomi érsek ugyancsak
megfordult Debrecenben. 1946 novemberében tett pár napos látogatásának célját és
csúcspontját Bánáss László debreceni plébános püspökké szentelése jelentette. Ezen a
szertartáson tartott szentbeszédében hangzott el alábbi intelme: „Szeresd az igazságot, se
dicséretért, se félelemből föl ne áldozd!” A hercegprímás ez alkalommal felkereste a
debreceni egyházközségeket, a református püspököt és látogatást tett a raboskodó
politikai foglyoknál. Még nem tudhatta, hogy mintegy két év múlva ő is azzá lesz.
Szent II. János Pál pápának 54. külföldi útja vezetett Magyarországra 1991-ben, s itt
tartózkodásának harmadik napján – légi úton – érkezett Debrecenbe. A református
Nagytemplomban megtartott beszéde, majd a gályarab prédikátorok emlékművének
megkoszorúzása számottevően oldotta a protestánsok körében a katolikusokkal
szemben még fennálló előítéleteket és feszültségeket. A szent pápának köszönhető, hogy
két évvel később Magyarország két keleti megyéjét magába foglaló új egyházmegye
alakult, Debrecen székhellyel.
Takács József

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Február 22. (Nagyböjt 1. v.): Ifjúság
Március 8. (Nb. 3. v.): Pallag család
Március 1. (Nb. 2. v.): Takács család
Március 15. (Nb. 4. v.): Sebők család
Március 22. (Nb. 5. v.): Ministránsok

Szép gondolat

„Az imádság kieszközli az erőt a böjtöléshez, a böjtölés pedig méltóvá tesz az imádság
kegyelmeire. A böjt erősíti az imádságot, az imádság megszenteli a böjtöt, és bemutatja
az Úrnak.”
Clairvaux-i Szent Bernát apát

Gyerekszáj

Ovisok a farsangról, nagyböjtről, húsvétról:
„Azért kell a farsang, hogy kifárasszuk magunkat húsvétra és elkergessük a telet.”
„Nagyböjtben nem szabad húst enni, és ha anya vesz csokit, azt odaadjuk a
szegényeknek”
„A húsvét szeretetet jelent. Segítünk Jézusnak feltámadni az imáinkkal.”

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
A tanító néni megkérdezi Pistikét farsangkor:
- Te minek öltöztél be?
- Csak!

