
Templomunk felépülése előtt egy maroknyi 

csapat zarándokolt el Medjugorjeba, hogy kérje 

a Szűzanya közbenjárását, hogy a csoda meg-

valósuljon, hogy a lakótelep szívében felépül-

jön templomunk. Megkaptuk a templomot. A 

templom akkor lesz igazán Isten háza, ha hívő 

közösség van jelen, valamint az Isten és az egy-

más iránti szeretet tölti be. Szeptemberben újra 

elzarándokoltunk Medjugorjeba, hálánkat ki-

fejezve a templomunkért, a közösségünkért, és 

az ezüstmisés Laci atyáért, aki lelki vezető volt 

utunkon. Vele együtt imádkoztunk múltunkért, 

jelenünkért és jövőnkért a Szűzanya által, Jézus-

hoz. Medjugorje az igazság, a szeretet és a re-

mény találkozásának helye. A szeretet, amit mi 

itt megéltünk, óriási reményt keltett bennünk, 

ami erőt és kitartást ad a mindennapi életünk 

gazdagabbá, szebbé tételére. (Zarándok)

Medjugorjei zarándoklat

HírharanG
A Megtestesülés Plébánia Hírlevele • 2. évf. 8. sz. 2011. október

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!



A ZARÁNDOKLATON TALÁLT 

„IGAZGYÖNGYÖK”

Ismét fölmentem a hegyre és újra megláttam 

a Napot. Igen, Jézus krisztust, mert ő az igazság.

Úgy szeret, hogy teljes énemet kéri, és úgy kö-

vessem. Ennek a felkérésnek igent mondok. Igent 

mondok erre a felkérésre, ezért kérem a Med ju gor-

jai Szűzanyát, hogy a nehézségekkel tűzdelt hét-

köznapokban tartson meg szeretetében.

MEDJUGORJE

…Csodálatos titok, egyetlen „IGEN”, mélységes 

áhítat, fény, a szívemben, szellemével megragadott. 

Az isten áll a hátad mögött. Csak aki lehajtja a fejét, 

látja, hogy fény árad a kőből”.

A templom előtti főtéren a Mária szobor előtt 

egy öreg néni közvetítette számunkra Mária üze-

netét. „A rózsafűzért ne nekem adjátok! Az nektek 

kell, hogy azzal imádkozzatok”.

Ez volt az a hely, ahol úgy éreztem; a menny le-

szállt a földre.

Most voltam először… Úgy éreztem el kell jön-

nöm. Rájöttem, hogy minden egyes szívből-lélekből 

elmondott ima erősíti a hitemet, és megerősít lélek-

ben. Hála érte!

Medjugorje az a hely volt számomra ahol a 

lelkünk lebegett ég és föld között. Hozzásegítettek 

ehhez a gyönyörű énekek és csodálatos könyörgé-

sek.

Medjugorje számomra a Béke Szigete. A kövek-

ből is az imádság ereje árad. Lelkileg megerősödve 

indulok haza. Köszönöm Szűzanyám, Köszönöm 

jóságodat!

A Szűzanyától egy nagyon kemény házi felada-

tot kaptam, amit szeretnék ötösre megoldani.

A zarándoklat átmosta az egész lelkemet. Mi-

lyen jó lenne nagyobb hitben, szeretetben-barátság-

ban élni!

Az igazgyöngyöt kerestem-kutattam, és megta-

lálva megváltozott az életem. Főként lélekben.  Kö-

szönöm, amit adtál és köszönöm a menyasszonyo-

mat, kiért életemben imádkoztam nap mint nap. 

Hála, tisztelet és szolgálat.

Várakozással néztem az első zarándokutam elé, 

köszönöm a Szűzanyának, hogy elvezetett ahhoz, 

hogy 23 év után meg tudtam bocsátani férjemnek. 

Köszönöm az Úr által alkotott természeti csodákat, 

Lelkem felfrissült: azt hiszem, egészen másképp fo-

gok tekinteni a világra.

Uram, most már semmit sem kérek tőled, mert 

te tudod, hogy mikor mire van szükségem: Örömre 

vagy fájdalomra? Csak annyit kérek, legyen meg a 

Te akaratod!

Hála, kegyelem, megbocsátás, bűnbánat, kien-

gesztelődés, irgalmasság, önátadás, gyermeki biza-

lom.

Tiszta, nyitott szívvel megállni a kereszt alatt, és 

érezni, hogy Jézus odaadta önként a kereszten magát, 

ami nekünk gyógyulást és üdvösséget okozott.

Egy hatalmas atya, egy hordágy, sok-sok kő, egy 

indiai ifj ú profi lja-kezében rózsafűzérrel. Viczka 

háza, és dübörgő zene kontrasztja. Meghitt fény és 

sokszázezer ember áhítata.

Könnyűnek és boldognak éreztem magam, 

ilyen közel még nem éreztem magam a szűzanyá-

hoz.

Háláért jöttem és hálát adni, és megkaptam a 

szeretetet, és hovatartozást.

Isten először a lelkemet emelte fel, így testben is 

feljutottam a csúcsra, a Križevacra.

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 

jöjj. ” Egyszer talán igen, és ezért most sokat tettem.

Imádságaimon keresztül szinte tapintható kö-

zelségbe kerültem Jézushoz és Máriához.

Én annak örülök a legjobban, hogy azok is el-

jöttek velem, akiknek eddig csak mesélni tudtam 

erről a csodálatos helyről.

„Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra” 

(Weöres Sándor) Alattam a föld, Felettem az ég, 

Bennem a Križevac.

„ Ha eltévedtél a nyílt tengeren, és se térképed..., 

se iránytűd..., tudnod kell, hogy mindig van egy KI-

KÖTŐ, és hinned kell, hogy ott vár Rád „egy HAJÓ!”



PLÉBÁNIÁNK ÉLETÉBŐL

II. János Pál Lelki kör

A templom felszentelése óta magam is ide járok, 

és úgy gondoltam, hogy érdemes lenne itt is meg-

hirdetni idősek, nyugdíjasok számára egy csopor-

tot. Ennek keretében beszélgetünk hitünk alapjai-

ról, a Bibliáról, a keresztény értékekről. Arról, hogy 

mi a személyes feladatunk családunkban, egyház-

községünkben, szűkebb-tágabb közösségünkben, 

a hitünkből fakadó értékek terjesztésében, meg-

tartásában. Nekem most a saját életállapotomban 

mit üzen Jézus a Szentírás szavain keresztül, mit 

vár tőlem, aki „már megettem a kenyerem javát”? 

Hiszem és tudom, hogy az idős ember tapasztalata 

sokat adhat hozzá a család, az egyházközség érté-

keihez. Fontos lehet az unokák nevelésében, segít-

ség lehet betegeink lelki gondozásában.

Mivel ilyen csoportokat folyamatosan vezet-

tem az elmúlt huszonegy évben a Szent László majd 

a Szent Család plébánián és megnyitása óta a Szent 

Erzsébet Otthonban is volt tapasztalatom arról, 

hogy igény lehet erre a Megtestesülés plébánián is. 

A péntek délelőtti csoportfoglalkozásokon együtt 

végig vettük már az Ó- és Újszövetséget, elemeztük 

legfontosabb imádságainkat, a II. Vatikáni Zsinat 

határozatait. Több egyházi témájú fi lmet is meg-

néztünk. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a kö-

zösség tagjainak hitbeli kérdéseivel tudjunk foglal-

kozni, azokra megnyugtató válaszokat találjunk. 

Az együttlétek jó hangulatúak, tea és teasütemény 

mindig van és évente két alkalommal „bulizunk”. 

Ez azt jelenti, hogy együtt főzünk, eszünk, beszél-

getünk kötetlenebb formában is. Minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk minden péntek délelőtt 10-

től 11.30-ig! Gajdos Zsuzsi

SZENTÍRÁS 

VASÁRNAPJA

A katolikus egyház szeptember utolsó va-

sárnapján ünnepli a Szentírás vasárnapját. A 

Szentírás Isten „szerelmes levele” hozzánk.” 

Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Is-

tent!” – írja Szent Jeromos. Szavai lelkiisme-

ret-vizsgálatra indítanak. Olvasom-e rend-

szeresen a „Szentatya „szerelmes leveleit, 

amelyben le van írva mennyire szeret engem, 

mi a célja az életemmel?  A bibliámat hol tar-

tom, használom-e, vagy gyönyörűen kötött 

méregdrága könyvként díszeleg a polcon?

Egy internetes oldalon valaki korunk 

nagy vívmányához hasonlította a Bibliát. Mi 

lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint 

ahogy a mobilunkat? Ha mindig magunk-

kal hordanánk, ha mindig visszafordulnánk 

érte, amikor otthon felejtettük? Mi lenne, ha 

az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre, ha 

vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő, 

ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk 

nélküle élni a mai modern világban? Mert 

a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt 

Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommuni-

kálni, aki ezen keresztül válaszol. És miért 

jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem 

kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus 

Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 

100 százalékos lefedettséget az egész Földön 

és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, 

mely örökre szól, és állja minden számlánkat, 

így ingyenesen hívható...

Érdemes elgondolkodni rajta.

Medjugorje az a hely ahol a menny a földdel 

összeér, szívem, lelkem nagyon fájt mikor a bu-

szunk indulásra készen állt. Nagyon nehéz volt a 

búcsú ahol minden nap éreztem a Szűzanya jelen-

létét, Isten közelségét, szeretetét.

A szeretet, amit itt megéltünk megtapasztal-

tunk, amivel a mindennapi életünkhöz visszatér-

tünk, óriási reményt kelt bennünk, felvidította 

lelkünket, és élhetővé teszi mindennapjainkat. Itt 

megleltük a boldogságot, a békét, Szűzanya által 

Jézus Krisztusban!

Három évvel ezelőtt megtapasztaltam a je-

lenés meghatóságát, most vissza kellett jönnöm. 

Élményekkel gazdagodva, szeretettel, békességgel 

feltöltődve jöttem haza.



IDŐPONT ESEMÉNY

02. vasárnap 16.00
Szent Jeromos bibliaóra- 

Lukács evangéliuma

18.00 Szemlélődő ima

04. kedd 19.00 Cursillo

06. csütörtök 19.00 Kezdő katekumen

08. szombat 19.00 Énekkar

09. vasárnap 15.30 Fiatal felnőtt csoport

13. csütörtök 19.00 Nikodémus csoport

15. szombat 19.00 Zenés áhitat

16. vasárnap 11.00
ORVOSOK 

MEGÁLDÁSA

20. csütörtök 19.00 Kezdő katekumen 

IDŐPONT ESEMÉNY

23. vasárnap 16.00
Szent Mónika Családkö-

zösség

16.00 Ministráns csoport

16.00 Színjátszó csoport

27. kedd 17.00
Szent Mónika Imacso-

port

29. csütörtök 19.00 Szabadegyetem

30. péntek 19.00 Fiatal felnőtt találkozó 

MINDEN HÉTEN

kedd 18.45 Női torna

péntek 10.00 II. János Pál Lelki Kör

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 

Programok

A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA HÍRHARANG KIADVÁNYA. 
Kiadja a Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal. 4032 Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.) 

Felelős kiadó: Felföldi László Tel.: 06 30 9855-640 E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net

Szerkesztette: Rácz Jánosné E-mail: raczne75@gmail.com

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: 9.00-kor ünnepi szentmise

szerda: 18.00-kor szentmise

Köszönjük
hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával támogatta 

A Család A Jövő Alapja Közhasznú Alapítványt, 

amely plébániai munkánkat segíti!

Idén az alapítványnak 725 600 Ft. felajánlás érkezett. 


