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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

NAGYBÖJTI IDŐ
Március 9-én , hamvazószerdával kezdődik a húsvéti ünnepkör, ezen belül a nagyböjt. A nagyböjt
kezdőnapja először vasárnap volt, mivel az
őskeresztények vasárnap nem böjtöltek, a VII. századtól néhány nappal
korábban, szerdán kezdték a böjtöt. Ebben az időszakban kell,
hogy életünkben nagyobb
helyet kapjon a bűnbánat és a
lemondás. A Biblia tanúsága
szerint, aki az Isten közelébe
kerül, átérzi bűnösségét. Hamis illúzió, hogy bűnbánat
nélkül ezt megtehetjük. Fel
kell mérnünk, mi az, ami fontos az életünkben, mennyi az
igazán értékes, mi állja ki az
idő próbáját.
Mindennek értelmet, s
mindehhez erőt az a Krisztus
ad, aki „szenvedésből tanult
engedelmességet” (Zsid.5,8.).
Valójában Hozzá szeretnénk
közelebb kerülni nagyböjtben. A nagyböjti gyakorlatok,
mint a keresztút, szentmise,
gyónás-áldozás, lelkigyakorlatok, bőséges kegyelmi források. Mindezek segítenek,
hogy nyitottabbak és befogadóbbak lehessünk
arra, amivel Isten meg akar ajándékozni.
Március 25-én van egyik legrégebb egyházi
ünnepünk
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
Az ünnep tartalma, hogy Szűz Mária, Jézus
édesanyjává lett. Mária ünnepként tartjuk szá-

mon, de természetesen elsősorban Jézus Krisztusról szól az ünnep. Ugyanis Jézus világba lépése, a
hírüladás rejtett eseményével kezdődött el.
Benedek pápa erről így elmélkedett:
„Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács
evangéliumának elbeszélésében
egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki
sem tudott róla, csak Mária
–, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz
kimondta igenjét az Angyal
bejelentésére, Jézus megfogant és általa új korszak kezdődött a történelemben...”
Mária megértette Isten
akaratát, és igent mondott a
Szentlélektől való foganásra.
A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék velem a
te szavaid szerint” egy örömteli sürgetést jelentett, egy
készenlétet arra, hogy Isten
akarata minél előbb megvalósuljon.
Nekünk különösen nagy
ünnep, mert ezen a napon
van nálunk a Templombúcsú. Használjuk ki az
alkalmat, vegyünk részt a szentmisén, és kérjük
Mária közbenjáró segítségét. Ne szalasszuk el ezt
a kegyelmi lehetőséget.
Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat
abban, hogy bátran válaszoljunk igent Isten akaratára.
RZS

VETŐ
A Család Évéhez kapcsolódó nagyszabású
egyházmegyei továbbképzés indult Debrecenben
február 26-án. A nagy érdeklődést bizonyítja,
hogy a résztvevők betöltötték a Szent József Gimnázium dísztermét.
A délelőtt folyamán Dr. Soltész János előadását hallgathattuk. Előadásának első részében a
családi élet, a családi kapcsolatok romlásának
megdöbbentő számadatait tárta elénk. Ezután
a Manhattani Kiáltvány beszélt, amivel bizonyította, hogy a probléma világméretű. Arra
buzdított bennünket, hogy a keresztény embernek legyen olyan felfogása, amely kiállja az idő
próbáját. Számomra megható volt személyes tanúságtétele, amelyben elmondta, hogy családjuk
milyen nagy szeretettel vette körül beteg gyermeküket. Ez jó példa volt arra, hogy az ember Isten
teremtménye, és az életet minden körülmények
között tisztelni kell.
Pankotai József atya az imádságról elmélkedett. Amikor Isten színe elé járulunk az imában,
akkor egy kaland részeseivé válunk, mert a tűzzel
találkozunk. Az Írás szerint Isten a tűz. Égő csipkebokorrá kell lennünk, mert az ima tapasztalatát csak belülről lehet megszerezni.

MESEKARNEVÁL
Február 27-én a Plébánián KICSIK és NAGYOK Mesekarneválon vehettek részt. Mindenki izgalommal várta a programokat, a nézők és a
résztvevők egyaránt.
A rendezvény furulyaszóval kezdődött ,és
mesemondással folytatódott. Volt, aki
a saját meséjét adta elő. Mégg Laci
emonatya is megvillantotta mesemondó tehetségét. Nekem nagyon
yon
tetszettek a mesék. Volt köztük
ük
szép,tanulságos és vicces. Ezután
án
a jelmezbemutató színes kavalvalkádját élvezhettük. Felvonultak
ak
hercegek,hercegnők, boszorrkányok, focisták, cowboy, Pi-roska, Mary Poppins, Süsü, a
sárkány és még sokan mások.
Ezután elérkezett a nagy pillanat: az eredményhirdetés.

A délután előadója Gertner Júlia nővér volt,
aki korunk kihívásairól és a megoldások lehetőségeiről beszélt. Az urbanizáció eredményeképpen szinte mindenki a saját erkölcsének és autonómiájának a kovácsa lett. A szülő és gyermek
között szerepzavar lépett fel. Az udvariasság és a
tekintélytisztelet odaveszett, az élet így durvává,
kietlenné vált és ezek együttvéve a szeretetképesség csökkenését jelentik.
Az első és legfontosabb megoldás, hogy a keresztény embernek fel kell szítani magában a hitet, hogy a jó és szép szolgálatában áll és nem adja
meg magát a negatív tendenciáknak.
A hagyományoknak megtartó erejük van. Állítsuk vissza a tekintéllyel együtt. A családfő a férfi,
aki a külső, a nő pedig a belső biztonságot adja. A
családnak ezen légköre a gyermek biztonságtudatának forrása. Ami talán a leglényegesebb, hogy
szeretetünket meg kell tanulnunk kifejezni, és
gyermekeinket biztosítani a feltétel nélküli szeretetünkről. Ha követelünk gyermekeinktől, ha adunk
időt a bizalmas együttlétre, ha keresztény közösséget teremtünk köréjük, akkor észre fogják venni,
mikor Isten oly finoman érinti őket, mint a szellő.
Martin Éva
A karnevál résztvevői egy-egy mesetarisznyával
lettek gazdagabbak, amely hasznos ajándékokat
rejtett. Közben a plébánia emeletén a Hajdú Néptánc Együttessel rophattuk a táncot. A földszinten
pedig,”hegyen-völgyön lakodalom” kezdődött. Itt
volt minden finomság , ami szem-szájnak ingere, hamuban sült pogácsát is ehettünk. Lehetett
kézműveskedni, a kicsik sárkányt
kézm
készíthettek. A rajzpályázat gyökés
nyörű alkotásait kiállításon
ny
tekinthettük meg. Azt hiszem
tek
mindenki nagyon jól érezte mamin
gát, élményekkel gazdagabban és
boldogabban térhettünk haza.
bo
Gyerektársaim nevében
szeretném megköszönni ezt a
sz
szép napot mindazoknak, akik
sz
lehetővé tették. Köszönet
az ötletért, a szervezésért,
MINDENÉRT!
Oláh Réka

Plébániánkon működő csoportok

SZABADEGYETEM
A Plébánia Szabadegyetem története egészen szellemi embereit hívtuk meg körünkbe, akikről
2002 őszéig nyúlik vissza, amikor László atya kez- tudtuk, hogy nemcsak szakmájuk országosan, sőt
deményezésére – ugyan hogyan is kezdődhetett nemzetközileg is ismert és elismert képviselői, havolna másként – az akkor kétéves templomunkat nem egész életük és hitük is a fedezet mindarra a
látogató férfiközönség egy része, de „külsősök” is, tudáskincsre, amelynek egy darabját megosztják
minden hónap utolsó csütörtökének estéjén össze- velünk. Megfordultak itt kiváló előadóművészek,
jött egy kis imádkozásra, elmélkedésre, a szűkebb irodalomtörténészek, történészek, néprajztudósok,
és az egyetemes egyházi életet érintő kérdések meg- nyelvészek, művészettörténészek, orvosok, természettudósok, újságírók, világutazók, és zenészek,
beszélésére. Ezt akkor „férfiklub”-nak neveztük el.
Hamarosan felvetődött annak az igénye, hogy de ugyanolyan szellemi örömet szereztek azok is,
egy-egy témakört a megvitatás előtt egy előadó akik szűkebb közösségünknek is tagjai és munkávezessen fel, akár meghívottként, akár saját bel- jukról vagy éppen valamilyen maradandó élméső körünkből. Így alkalmunk nyílott arra, hogy nyükről számoltak be, mert úgy érezték, hogy ezt
léleknemesítő és elmecsiszoló tájékoztatást hall- mindannyiunkkal meg kell osztaniuk. Az Úrtól
gassunk meg elsőként Bosák Nándor püspök ajándékba kapott világ végtelen gazdagsága tárult
atyától, aki az ökumenizmus teológiai/elméleti fel a hallgatóság előtt, és én hiszem, hogy mindaz,
amit ezek az előadások jelentettek nekünk, sokáig
hátteréről és mindennapi gyakorlatáról beszélt.
Két év elteltével megérett az idő arra, hogy a megmarad egyéni és közös emlékezetünkben.
Az elmúlt nyolc év előadásait mind felsorolni
zárt férfiklub – hogy vajon ezt kísérte-e némi belső morgás a klubtársak részéről, azt nem tudom itt nincs se hely, se mód. Ízelítőként és kedvcsiná– kitárja kapuit a hölgyek előtt is, így immár ko- lóként álljon itt az eddig elhangzottakból néhány.
Virágh Tibor előadóművész: Istenes versek a
edukált intézményünk a felnőttek katekézisköreként folytatta működését. A minden hónap utolsó magyar irodalmban, Dr. Kocsis István (DEOEC):
A Caminó, Berényi Rita családterapeuta: Család,
csütörtökének hagyománya azóta is megmaradt.
Az előadássorozat bizonyos ideje Plébániai Sza- amelyben jó élni, Lackfi János egyetemi docens
badegyetem néven fut. A név – Plébániai Szabad- (PPKE) író, költő estje. Az előadások minden hóegyetem – senkit ne riasszon el, mert, mint látható, nap utolsó csütörtökén folytatódnak.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
gazdagodhat itt tudásban kicsi és nagy egyaránt.
Dr. Lieli Pál
Az elmúlt „tanévekben” városunknak olyan neves

Táborozzunk együtt hetedszer is!
EGYHÁZKÖZSÉGI családos-hittanos tábor
Helyszín: Nagyvisnyó, Tiszafüredi Ifjúsági Tábor
A tábor célja, programok: közösségépítés, lelki nap,
beszélgetések, kirándulás, szentmisék, fesztivál, lelki-testi felüdülés. A közösen eltöltött hét nemcsak a
résztvevőket, hanem az egész egyházközséget erősíti.
Ideje: 2011. július 17-23. A program kezdete vasárnap
18 óra, vége szombat 10 óra.
Elszállásolás: 5 ágyas szobákban.
Étkezés: reggeli, ebéd és vacsora közösen a tábor
ebédlőjében.
Utazás: A felnőttek és családok maguk oldják meg az
utazást. A hittanos gyermekek számára külön buszt
indítunk.
A hét költsége (szállás, étkezés, közös költség): 28 000 Ft.

kedvezmények után felnőtteknek 25.000 Ft.
18 év alatti gyerekeknek 15.000 Ft.
A jelentkezni az irodában és a honlapon megtalálható jelentkezési lapon lehet legkésőbb május 1-ig.
A jelentkezők később részletes tájékoztatást kapnak.
A jelentkezőknek június 1-ig a részvételi díjból
10 000 Ft. előleget kell befizetni, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb az indulás előtti hetekben.
Kérjük, anyagi gondok miatt senki ne maradjon
távol, problémáját jelezze a plébánosnál.
Akinek anyagi lehetősége megengedi, hogy másokat
segítsen az utazásban, kérjük juttassa el adományát
a irodába. A testvéri szeretet sokakat segíthet, hogy
eljuthassanak táborunkba.

Progr amok
Időpont
09. sze.

18.00

10. csüt.
12. szo.
13. vas.
17. csüt.
19. szo.

19.00
18.45
16.00
19.00
18.45

20. vas.

11.00
16.00

25. pén. 18.00
26. szo.

09.00
19.00

Esemény
HAMVAZÓSZERDA szentmise
Haladó katekumen
Énekkar
Fiatal felnőtt csoport
Kezdő katekumen
Zenés Áhitat
Katekumenek bemutatása a
szentmisében
Szent Jeromos bibliaóra
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASZSZONY ünnepe - Templombúcsú
VETŐ
Énekkar

Időpont

Esemény
Szent Mónika Családközösség
27. vas. 16.00 Szent Tarzíciusz Ministráns
csoport
29. kedd 16.00 Kamilliánus csoport
31. csüt. 19.00 Szabadegyetem
Minden héten
hétfő
péntek

14.00
18.45
10.00

Tű-kör
Női torna
II. János Pál Lelki Kör

Keresztút: minden nagyböjti péntek este (márc. 11.,
márc. 18., ápr. 1., ápr. 8., ápr. 15.) a szentmise után.
VETŐ: egyházmegyei felnőttképző program,
előadások a Szent József Gimnáziumban.

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap:

9.00-kor görög katolikus liturgia
11.00-kor ünnepi szentmise
hétköznap: 18.00-kor szentmise
Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton
szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap:
szerda:

9.00-kor ünnepi szentmise
18.00-kor szentmise

Tisztelettel kérjük, hogy személyi
jövedelemadója 1 %-ával támogassa
A Család A Jövő Alapja Közhasznú Alapítványt, amely plébániai munkánkat
segíti! Ezen az alapítványon keresztül segítjük
a családok lelki életének fejlődését, hogy egyre
több szeretetben, békében élő családi közösségben növekedhessen az ifjúság testi, lelki élete. Az
alapítvány számlájára befutó felajánlások támogatásával tudjuk megszervezni az ifjúsági és a közösségépítő programokat, képzéseket, a táborokat.
Rendelkező nyilatkozatán az alapítvány
adószámát tüntesse fel!

Az alapítvány neve:
A Család A Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány
Adószámunk: 18569364-1-09
A Magyar Katolikus Püspöki Kar felhívásához társulva minden katolikusnak keresztelt embert kérünk, hogy személyi jövedelemadója másik
1%-ával a Magyar Katolikus Egyház célkitűzéseit
támogassa.
Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatán
a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ technikai
számát: 0011 tüntesse fel!

IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmise) a
plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon délután 15-18 óra között. Plébános: Felföldi László, Tel.: 30/9855-640,
E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net Irodavezető: Bakai Berta, Tel.: 30/687-6377 Munkatárs: Gajdos Zsuzsanna,
Tel.: 30/573-6577 Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net Honlap: http://megtestesules.info
A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA HÍRHARANG KIADVÁNYA.
Kiadja a Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal. 4032 Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.)
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