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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Ferenc pápa szentmisével nyitotta meg a 

rendes püspöki szinódust a Szent Péter-ba-

zilikában. Az október 25-éig tartó szinódus 

témája: „A család hivatása és missziója az egy-

házban és a mai világban”.

A szinódus főrelátora Erdő Péter bí-

boros volt. Magyarországot Veres András 

püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia (MKPK) elnöke képviselte. A keleti 

katolikus egyházak képviseletében Kocsis 

Fülöp hajdúdorogi metropolita is részt vett a 

szinóduson.

Október 25-én, vasárnap délben az Úr-

angyala elimádkozásakor Ferenc pápa arról 

elmélkedett, hogy az egyház nem hagyja ma-

gára a nehézségekkel küzdő családokat.

A szent népének családjaival szinódus szó 

„együtt járást” jelent. Az, amit megéltünk, 

az úton járó egyház megtapasztalása volt, 

különösen is Istennek az egész világon szét-

szóródott szent népének családjával. Ezért 

megérintett engem Isten szava, amelyet ma 

Jeremiás próféciájában hangzik fel: „Íme, visz-

szahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm 

őket a föld határairól; mindnyájukat össze-

gyűjtöm: a vakokat és a sántákat is, a váran-

dósokat és a szülő anyákat is; nagy sereg lesz, 

amely ide visszatér.” A próféta még hozzáteszi: 

„Könnyek közt indultak el, vigasztalások közt 

vezetem őket vissza; forrásvizekhez vezérlem 

őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek; mert 

atyjává lettem Izraelnek” (Jer 31,8–9).

Istennek ez a szava azt üzeni nekünk, 

hogy az első, aki együtt akar járni velünk, 

aki „szinódust” akar velünk, az éppen ő, a 

mi Atyánk. Öröktől fogva és örökre az az ő 

„álma”, hogy népet hozzon létre, hogy össze-

gyűjtse, a szabadság és a béke földjére vezesse 

népét. És ezt a népet családok alkotják: ott 

van „a várandós és a szülő asszony” is; ez a 

nép tehát, miközben halad előre, Isten áldá-

sával az életet is továbbadja.

Ez olyan nép, amely nem zárja ki a sze-

gényeket és a hátrányos helyzetűeket, sőt be-

fogadja őket. Azt mondja a próféta: „Vakok és 

sánták is” lesznek köztük. Ez egy családokból 

álló család lesz, amelyben az, aki nehézségek-

kel küzd, nem lesz kirekesztve, nem marad 

le, hanem tudja tartani a lépést a többiekkel, 

mert ez a nép az utolsókhoz igazítja lépteit, 

úgy, ahogyan a családon belül teszi az ember, 

és ahogyan az Úr tanítja nekünk, aki szegény 

lett a szegényekkel, kicsiny lett a kicsinyekkel, 

utolsó az utolsókkal. Nem azért tette ezt, hogy 

kizárja a gazdagokat, a nagyokat és az elsőket, 

hanem mert ez az egyetlen módja annak, hogy 

őket is üdvözítse, hogy mindenkit üdvözítsen: 

együtt járni a kicsinyekkel, a kirekesztettek-

kel, az utolsókkal.

Forrás: Magyar Kurir

FERENC PÁPA: AZ EGYHÁZ A LEGKISEBBEK

HEZ, AZ UTOLSÓKHOZ IGAZÍTJA LÉPTEIT!

Keressünk szövet -

sé  ge se ket, akikkel 

erősítjük egymást
Nemcsak a történelmi korokon átívelő 

hosszú sorban kell a családnak megtalálnia 

a maga helyét és szerepét, hanem a saját ko-

rában is társakat kell találnia. Szükségünk 

van arra, hogy tudatosan megfogjuk a másik 

ember kezét. 

Egyedül nekimenni az élet nehézsé-

geinek, egyedül ellapátolni a kásahegyet 

kilátástalan és csüggesztő. Találjunk test-

vércsaládokra, akiktől tanulhatunk, akik-

kel erősítjük egymást, akikkel olyanok 

vagyunk, mint a hangszer húrjai: akikkel 

nem is vagyunk egyformák, nem szólunk 

egyformán, de közösen összhangot tudunk 

teremteni. Ma az a divat, hogy mindig, min-

denért nyafogni, elégedetlenkedni kell, ha 

két ember találkozik, szinte csak panasz-

kodnak, a férfi aknak már-már szégyen ha 

szépen beszélnek családjukról, ha dicsérik 

feleségüket. A haverok, akik megvetően 

beszélnek a házasságról, a barátnők, akik 

kibeszélik férjük gyengeségeit nem tesznek 

jót, gyengítenek minket. Annyi szép dolgot 

lehet meglátni egymásban, ha kinyitjuk 

szemünket és nem csak a rosszra fi gyelünk. 

Ebben segít, ha olyan közösségre, barátokra 

találunk, akik felemelnek, gazdaggá tesznek 

bennünket. A szövetségek válságát éljük. Is-

ten népétől, az egyháztól, a családtól, a mun-

kahelyi közösségtől egyre könnyebben el tud 

sodródni, le tud szakadni a mai ember és ne-

hezebben talál vissza, mint a régi korokban.

Fontos, hogy a családok ne szigetelődje-

nek el, hiszen sok veszély leselkedik manap-

ság rájuk és a gonosz célja, hogy elválassza 

őket, mert a gonosz lélek szeretné, hogy 

lélekben lassan eltávolodjunk egymástól, 

megfeledkezzünk nagycsaládunkról.

Urunk Istenünk, te jó pásztorunk vagy. 

Terelj, tarts össze bennünket, ne hagyd, hogy 

családjainkat egymástól elszakítva a gonosz 

levadássza.

Add áldásodat azokra a lelkiségekre, me-

lyek összefogják és táplálják a legkisebb és 

legfontosabb életadó közösséget a családot!

Segíts, hogy megtaláljuk helyünket 

Atyánk, az egyház közösségében. Add, hogy 

ne csak azt kérdezzem, mit tehetne jobban az 

egyházam, hanem azt is, mit tehetnék érte 

én! Ámen.

Részlet Böjte Csaba: A szeretet bölcsője- 

A házasság mérföldkövei c. könyvéből
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3. A JÓTANÁCSRÓL
A jótanács az az ajándék, amellyel a Szent-

lélek képessé teszi lelkiismeretünket, hogy 

életünk választópontjain az Istennel való 

szeretetközösségnek és Jézus tanításának 

megfelelő döntést hozhassuk. Ferenc pápa a 

Szentlélek ajándékairól szóló tavalyi kateké-

zis-sorozatában felhívja a fi gyelmünket arra, 

hogy ennek az ajándéknak a megőrzéséhez 

is nagyon fontos az ima: „Imádkozzunk saját 

szavainkkal is, kérjük az Urat: Uram, segíts 

nekem, adj tanácsot: mit tegyek? Az imával 

helyet készítünk a Szentléleknek, hogy jöjjön 

el és segítsen bennünket, adjon tanácsot, hogy 

mit tegyünk.” 

Mennyivel kevesebb félresiklott élet lenne, 

ha nem önfejűen hoznánk meg életünk fontos 

döntéseit, vagy nem csak a barátok tanácsa-

ira hallgatnánk, hanem imáinkban Isten elé 

tárnánk terveinket, s tanácsot kérnénk tőle! 

Mondjuk minél gyakrabban Jézus nyomán mi 

is, hogy „de ne úgy legyen, ahogy én akarom, 

hanem ahogyan te”! Enélkül üresen csengenek 

a szavaink, amikor a Miatyánkot mondjuk: 

„legyen meg a te akaratod”. 

A jótanács ajándéka főleg belső indítások 

által segít bennünket, sokszor csak azt vesszük 

észre, hogy „beugrott” valami jó gondolat, vagy 

„ráébredünk” mit is kellene tenni. A „ráébre-

dés” néha szó szerint vehető, hiszen az evan-

géliumokban a napkeleti bölcsek is álmukban 

kapnak utasítást, hogy ne térjenek vissza He-

ródeshez (Mt 2,11). József kétszer is kap fi gyel-

meztetést álmában (Mt 1,20 és Mt 2,13).

Az evangéliumokban magunkra néz-

ve is találunk számtalan megszívlelendő 

jótanácsot. Például. Mt,7-ben, amely leírja, 

hogyan tanított Jézus: „Ne ítélkezzetek, hogy 

fölöttetek se ítélkezzenek!”, „Kérjetek és kap-

tok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót 

nyitnak nektek!”, „Amit akartok, hogy veletek 

tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!”, „a 

szűk kapun menjetek be”… Olvasgassuk nyi-

tott lélekkel ezeket a jótanácsokat, s engedjük, 

hogy egyre jobban áthassák gondolatainkat, 

egész életünket!

Isten néha embertársainkon keresztül fi -

gyelmeztet bennünket, s emberileg talán ezt 

a legnehezebb elfogadnunk. Sértődöttség, 

előítéletesség, szégyenérzet – sok minden 

közrejátszik ösztönös ellenkezésünkben: „Mi-

ért szól bele a dolgomba? S miért pont ő beszél 

nekem?”. Pedig keresztényi alázattal és hálás 

szívvel kellene fogadnunk ezeket a fi gyelmez-

tetéseket, mint az isteni irgalmasság megnyil-

vánulásait. 

Ha nem feledjük, hogy mennyire nehe-

zünkre esett mások tanácsait elfogadni, ak-

kor természetesnek vesszük, hogy nekünk is 

tapintatosan és megértően kell gyakorolnunk 

az irgalmasság lelki cselekedeteit, mint pl. 

bűnösöket jóra inteni, tudatlanokat oktatni, 

kételkedőknek jó tanácsot adni. Isten segítsen 

ebben mindnyájunkat!

Cserny István

IMA JÓTANÁCSÉRT

Jöjj el, Jótanács lelke, és légy vezérünk 

az élet minden körülményei között. Le-

mondok előtted saját értelmem belátásáról, 

mely már annyiszor megtévesztett engem! 

Vezess engem, parancsaid ösvényén az örök 

üdvösség óhajtott célja felé.

Ó, isteni Lélek, légy mindig az én ta-

nácsadóm, s eszközöld ki, hogy folyton 

szemem előtt lebegjen a szigorú számadás, 

melyet egykor Isten ítélőszéke előtt kell ad-

nom. Amen.

A Szentlélek ajándékairól – III. rész

A Szentlélek különféle lelki ajándékokkal látja el azokat, akik hittel befogadják őt. Megajándéko-zottnak lenni örömteli, felemelő dolog, 

néha mégis úgy érezzük, hogy nem könnyű az ebből adódó felelősség, s elbizonytalanodunk életünk egy-egy fontos döntése előtt.

Szent Márton-év 

2016
November 11-én kezdődik a jubileu-

mi Szent Márton év, melybe a világegyház 
minden, Szent Mártonról elnevezett egy-
házmegyéje bekapcsolódik. A Ferenc pápa 
által meghirdetett irgalmasság éve, mely 
december 8-án kezdődik, nagyszerűen ki-
egészíti a Szent Márton évet, mondhatni 
kéz a kézben jár vele, hiszen a szent püs-
pök életének egyik fontos ismérve éppen 
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása 
volt. A jubileumi évet szentünk születésé-
nek 1700. évfordulója alkalmából hirdet-
ték meg: Márton 316-ban született, ennek 
tehát 2016-ban lesz 1700. évfordulója. 397. 
november 8-án halt meg: ünnepnapja, nov-
ember 11-e a temetésének évfordulója.

A középkor egyik legnépszerűbb szentjét 

élete, és nem halála miatt avattak szentté. A 

4. században Szombathely környékén szüle-

tett Mártont jólelkűsége, felebaráti szeretete, 

betegek és szegények iránti részvéte, egysze-

rű életmódja miatt a katonák, koldusok és 

számos mesterség védőszentjeként is tisztel-

ték. November 11-i napja a néphagyomány-

ban a jobbágytartozás lerovásának ideje, 

melyet kiadós liba-lakomákkal és munkati-

lalommal ünnepeltek.

Rózsafűzér Skype-on

Megtestesülés Rózsafüzér néven skypon 

él egy csoport immár 4 éve, amely minden ál-

dott este 1/2 9-től imád-

kozza a szent olvasót. 

Németország tól 

M a g y a r o r s z á -

gon keresztül, 

Budapest, Szol-

nok, Debrecen, 

Bököny, Geszte-

réden át Romá-

niában is várják, 

hogy Máriának 

szánt virágko-

szorút imába köt-

hessük. 24 tagunk 

van, átlagban 10 

fővel indul esténként 

a lélekemelő közös ima. 

Gyermekeink, unokáink is 

besegítenek olykor-olykor. Ami-

kor iker unokáim kérdezik, hogy „mama este 

van, imádkozunk?” És mondják összekulcsolt 

kézzel a miatyánkot, bizony elsírom magam, 

de imádkozó testvéreim hangja is el-elcsuk-

lik. Így adjuk tovább unokáinknak az 

ima és hálaadás fontosságát. Az 

ima végén rendszeresek a 

felajánlások: hazánkért, 

nemzetünkért, világ-

békéért, egyházun-

kért, betegekért, 

c s a l á d u n k é r t . 

Kérjük, a Szűz 

Anyát adjon ne-

künk erőt, hogy 

sokáig imádkoz-

hassunk rászo-

ruló testvérein-

kért. Köszönöm, 

hogy együtt 

i m á d ko z h atom 

veletek, várunk 

szeretettel benneteket 

minden este! 

Tóbiásné Ibolya

Számtalan módon segíti az internet a hívek közösségbe szerveződését és imaéletét. 
Csaknem öt éve indult útjára egy nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezés: a 
rózsafüzér közös elimádkozása a Skype segítségével.
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Végy 50 kimozdulni vágyó felnőttet, te-

gyél hozzá 20 mindenre elszánt gyermeket, 

biztosíts számukra két buszt feltankolva, 

sofőrrel, mindezt tetézd egy jól kiválasztott 

ebéddel. Ha így előkészítetted a kirándulást, 

nincs más hátra, mint keresni egy jó úti célt 

és jó érzéssel eltölteni egy napot a közösség 

kikapcsolódni vágyódó tagjaival.

Nagyjából így lehetne összefoglalni az egy-

házközségi kirándulás lényegét. Így történt ez 

október 23-án is, amikor Laci atya szervezésé-

ben Bükkszentkeresztre indult a Megtestesülés 

plébánia és a józsai-templom híveinek egy cso-

portja. A sok fontos tényező mellett nem árt, ha 

az időjárás is kegyeibe fogadja a kirándulókat. 

Egy ilyen útra mindenki valamilyen szándékkal 

indul. Van, aki azért megy, mert még nem volt 

ott, van, aki azért, mert szeretne kikapcsolód-

ni, a szürke hétköznapokat megszínesíteni. Itt 

mindenki megtalálhatta azt, amiért elindult. 

Gyönyörködhetett az Isten által megalkotott 

természetben. Nekünk, alföldi embereknek a 

hegyvidék nagyon vonzó tud lenni, elvarázsol 

bennünket rejtett titkaival. A huták világába 

betekinteni, megismerni múltunk egy szeletét 

ez mind-mind nagy élményt jelent. Az igazi ho-

zadéka ennek a napnak talán mégis az a szere-

tet, amely megízesíti az együtt töltött minőségi 

időt. Együtt örülni annak, hogy a legkisebbtől 

(2,5 éves) a legidősebbig minden testvérünk fel-

jutott a kilátóba, a közös ebéd, a beszélgetések, 

az együtt elfogyasztott pohár bor. Ezek azok a 

dolgok, amelyekért újra és újra elmegyünk egy-

egy közösségi alkalomra. Megérezni, hogy az a 

69 ember, akivel együtt töltöttem a napot, akivel 

egymást segítettük a túrán, az testvérem, van 

még egymással dolgunk, még találkoznunk kell, 

és nemcsak egy ilyen önfeledt napon, hanem 

azon az Úton is, amelyen együtt haladunk szent-

miséről szentmisére. És ha olykor eltévesztjük 

a Célt, akkor meg tudjuk fogni egymás kezét, 

hogy könnyebben úrrá legyünk a nehézségeken.

Jézus mondja, Ahol ketten vagy hárman 

egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok kö-

zöttük. (Máté 18,20). Október 23-án is így volt 

ez. Mindenki érezhette, hogy Ő köztünk volt, 

velünk volt, és reméljük, marad is. Így legyen!

Rácz Jánosné

A nap huszonnégy órája

sokfelé elosztva,

mai porciók minekünk szeretettel adva.

A napsugár úgy táncolt fent az égen,

mint ahogy szívünk örömét ropta,

a nyírbátori templom Szentélyében.

Mitől szép egy nap? Ha az Úr angyali

szeretete költözik a lelkekbe,

Plébánosunk, – Laci atya – a

gondolatait ilyenként mondta:

– Ti kedves nyugdíjasok!

Érett gyümölcsök vagytok.

Idős korotok varázsa,

a szeretetnek tőletek jövő kisugárzása. -

– nincs gondotok, a felelősség már más,

szeretni a családot és mindenki mást.

Egy szóban összefoglalva: – ha akarunk -

mi lehetünk és vagyunk a „szeretetbomba”.

Ott, ama bizonyos templomi szentélyben,

a nyugdíjasok családias körében,

angyali szavak, ajándékként hatottak reánk.

Majd röpke időre évszázadokat átröpülve,

sok száz évvel ezelőttre emlékezve,

történelmünk múltjában jártunk, a

Múzeumnak lelkes szemlélői lettünk.

A nap folytatása a Máriapócs-i

zarándok templom látogatása. 

Utunk előtt, bőséges, ízletes, 

ebéddel megszűnt éhségérzetünk.

Következő állomásunkon, a

Szent Szűz könnyező arcmása

Volt, a templom ékes látványa, 

s az impozáns épületbe

nagy fényesség varázsolva.

Ujjongott szívünk, lelkünknek ablakán,

szeretet csokra, hálóként közrefogta.

Akik ezért önzetlenül bármit tettek,

legyen rajtuk, Isten áldott szeretete!

Oh, mily édes hatalma van az Úrnak,

megmutatta ma a szépkorú kirándulóknak!

2015. október 1. D. Sz. I.

Egy jól sikerült kirándulás receptje

Nyugdíjasok kirándulása
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Plébániai események

Kedves Testvérek!
November 7-én, szombaton is-

mét lesz közösségi délután 15-18-

ig. Szeretettel várunk kicsiket és 

nagyokat: nagyoknak előadás és 

beszélgetés, kicsiknek különböző 

foglalkozások, játékok. 18 órától 

pedig gitáros mise lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!

Valójában még csak néhány ilyen beszélgetésen ve-

hettünk részt a józsai templomban, de valamennyi 

lenyűgözött.

Eleinte a megszokott és megszeretett „Laci atyás 

Bibliaórák” – a Bibliában leírtak érthető, hiteles ma-

gyarázata, a kérdéseinkre kapott kielégítő válaszok, 

a kereszténységünket, hitünket érintő aktuális té-

mák, problémák megbeszélése... –hiánya mellett, 

József atya személye és előadásmódja iránti kíván-

csiság tartott ott mindenkit a szentmise után.

 Azután már az újszerű, megragadó stílus, a 

téma, az előadás módja, a lehetőség új imamódok 

megismerésére, vonzott egyre többünket a péntek 

esti alkalmakra.

Élvezetes volt hallgatni a jól ismert teremtéstör-

ténetet egy másik szemszögből nézve, egy különle-

ges stílusban József atyától.

Versek, elemzések, idézetek régmúlt irodalom-

órák emlékét idézhette bennünk. Jó szívvel hallgat-

tuk József atya gyermekkori emlékeit. Kisiskolás-

kori füzetein édesanyja által felírt fi gyelmeztetésre 

emlékezett és ennek most is időszerű voltára emlé-

keztetett!: „Jézus nevében kezdem el”.

Mennyire sajnálom, hogy ez a momentum eddig 

halványan sem élt az emlékeimben, pedig életem során 

sokszor segítségemre lehetett volna, hiszen ezt a mon-

datot az én füzeteimre is felíratta velem nagymamám!

 „Tán lét előtti létem emlékképe!

  Fölibe ezer réteg tornyosul,

 de érzem ezer rétegen alul.”

Reményik Sándor Istenarc című verse nyomán 

kerestük a csendben, a bennünk „ezer réteg” alatt 

eltemetett Istenarcot. Ízelítőt kaphattunk a csöndes, 

szemlélődő imamódból bibliai képek segítségével.

Érzelmi intelligencia! Az Isten által kielégített 

emocionális szükségleteinkről (hitünkről, vágyakról, 

gyöngédségről, biztonságról, szeretni és szeretve len-

ni érzésről) beszélgettünk.

Az előadásoknak nem volt vége. A labda min-

dig a magasban, feldobva maradt! Ebbe az irányba 

fi gyelve, nagy-nagy izgalommal várjuk a pénteken-

kénti folytatásokat. Kertészné Erika

„PÉNTEK ESTI” 

beszélgetések

Melyik szentünkhöz kapcsolódik a kép? 

Milyen legendákat ismerünk róla?

A megfejtéseket a plébánia irodájára várjuk.
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