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az került Szentkútra. Szombaton szép időre
ébredtünk. A Jasna Górai Szűzanya meglátogatását terveztük Czestohowában. Itt meglepetésben is volt részünk. A pálos házfőnök,
aki jól beszél magyarul fogadott minket s
még áldást is kaptunk tőle útravalóul. Több
időt is el tudtunk volna tölteni Mária lábainál, akinek olyan a tekintete mintha mindent
értene és tudna. Akár egy igazi édesanya. A
korai vacsora után, megnézhettük az éjszakai
Krakkót. A meglepetések sora folytatódott

számomra. Negyedjére voltam itt, de a Wawel
sárkányát még nem láttam. De most nem
csak hogy láttam, de még tüzet is okádott.
S erre szemtanúim is vannak.
Vasárnap, az irgalmasság ünnepe, ezért
utaztunk, hogy itt legyünk. Az a nap az imádságról szólt. Nagy tömeg gyűlt össze, szinte
minden népből és nemzetből, hogy részesüljön Jézus irgalmában. A gyóntató papoknál
kígyózó sorok, ilyet még nem láttam. Egy magyar szó sem hangzott el a püspöki szentmisén, de tudtuk hol tart. Megtapasztaltuk a Katolikus Egyház egyetemességét. Megvártuk az
irgalmasság óráját, amit a nővérek kertjében
szoktunk meghallgatni, mert a kis kápolnába nem lehet bejutni. Idén Szántó László és
Kiss Edina elintézték, hogy mi, és csak mi
mégis ott lehessünk az ima idején. A Lourdesi
Szűzanya szobránál ültünk körbe szinte síri
csenddel. Mély nyomot hagyott ez a bő fél
óra így együtt. Hallgatva a víz csobogását, a
hangszóróból kiszűrődő lengyel imát s megélni a csoporttal a mély belső csendet. Azt, ahol
az Isten meg tud szólalni. Ez az élmény volt
számomra a legértékesebb az út során. Hazafelé volt még hátra egy meglepetés. Laci atya
kenyértörésre hívott minket, mindenki tört
egy nagy kenyérből s adtuk tovább, melynek
keretében megköszöntük a szervezők munkáját és hálát adtunk a kapott kegyelmekért.
Lehet ezeket az élményeket fokozni? Istennek
semmi sem lehetetlen. Én, ha tehetem, jövőre
is nekivágok.
Ferenczi Éva

Fotó: Dankó Imre

ban indultunk el, hogy felkeressük a kegyelmek forrását. Úti célunk aznapi első állomása
Wadovice volt, Szent II. János Pál pápa szülőhelye. Itt megnéztük a szülőházában kialakított múzeumot, ahol láttuk többek között
azt a pisztolyt is, amivel lelőtte őt a török
merénylő. Másnap, pénteken két nagy tudású
lengyel, de magyarul is jól tudó „idegenvezetővel” elmerültünk Krakkó szépségeiben
és egy kicsit az esőben is. Három órára beértünk Fausztyna nővér ereklyéjéhez a nővérek

Fotó: Dankó Imre

kápolnájába, ahol velük együtt elimádkoztuk
az irgalmasság rózsafüzérét. Ezt követően a
Magyarok Kápolnájában részt vettünk egy
magyar nyelvű Szentmisén. Ügyes ministráns lányaink is voltak. A vacsoráig felkapaszkodtunk a II. János Pál Centrumhoz,
ami mindig lenyűgözi az embert. A templom olyan mozaikokkal van kirakva, mint
amilyen a Mátraverebély-Szentkúti szabadtéri oltáránál található. A történet úgy szól,
hogy ami kimaradt a krakkói Centrumból

Fotó: Dankó Imre

Az idei irgalmasság ünnepére ismét elindult
egy zarándok csoport Debrecenből Krakkóba.
A nagy érdeklődés miatt a hagyományoktól eltérően két buszra is szükségünk volt. Aki
utazott már csoporttal az tudja, sokszor nem
könnyű 40-50 ember együtt tartása és mozgatása. Két busznál ez hatványozódik. Mégsem volt bábeli zűrzavar. Az irgalom velünk
és bennünk volt mindvégig. Sokan sokféle
elvárással és imaszándékkal jöttünk össze,
akiket a Szentlélek hívott. Csütörtök hajnal-
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Zar ándoklat
Irgalmasság
Vasárnapján

A KERESZTSÉG ÖRÖK JEL R AJTUNK

Várakozás
Igen nehéz szavakba foglalni azokat a
gondolatokat, amelyeket idáig éreztem. Talán nem is a Nagyszombati kereszteléssel
kellene kezdenem. 11-12 éve lehetett, hogy

mikor egyik pillanatról a másik pillanatra
hatalmas fordulatot vett sorsom! Igen jól látják ezek a dolgok nem véletlenül történtek,
mindig is valami hiányzott az életemből, és
nem tudtam, hogy mi lehetett. Nem tudtam
korábban, mi az a Hit, nem tudtam azt Isten
fogalma mit jelenthet magam és mások számára! Nem tudom másképp megfogalmazni
azt, amikor a rengeteg szenvedés, után egy
„iránymutatást” kaptam Istentől (akkor még
nem tudtam ezt minek nyilvánítani)! Akkor
rátaláltam vagy rám talált valaki, akit mai
napig példaképemnek tartok, aki rámutat
a dolgok fontosságára, megmutatja nekem,
semmi nem véletlenül történik, minden mögött a HIT a REMÉNY és a SZERETET áll.

Fotó: Dankó Imre

Lélekben úgy készültem a zarándokútra,
hogy apával mentünk Nagyszombaton Szentsírt őrizni. Majd ott elimádkoztuk a hívekkel
közösen az Irgalmasság Rózsafüzérét és Szent
Fausztina az irgalmasságról szóló bejegyzéseit.
Ebben az évben apukámmal és testvéremmel, Emmával és nyolcvan zarándok társunkkal 2 busszal keltünk útra. Nagyon örültünk,
hogy Laci Atya is velünk jött. Délután két óra
körül érkeztünk meg Wadowicébe. Ahogy leszálltunk a buszról, mentünk a II. János Pál
Pápa múzeumba. Másnap Marika nénivel,
Mátyás atyával krakkói városnézésre mentünk
két csoportban. Sok szép építményt és neveze-

Az Egyház hagyományai szerint Húsvét
vigíliáján kerül sor valamennyi keresztény hívő keresztségi fogadalmának megújítására, megerősítésére, illetve a felnőtt
katekumenek megkeresztelésére. Ezúttal
a plébánosunk 14 fiatal felnőtt testvért keresztelt meg. Hogy mit jelentett számukra
ez a Húsvét? Erről kérdeztem Szűcs Györgyöt. Köszönjük, hogy megosztotta velünk
érzéseit, gondolatait! (Szerk.)

tességet néztünk meg. Szabadidőben a város
nevezetességét, krakkói perecet ropogtattuk.
Délután a II. János Pál Centrum magyar kápolnájában volt szentmise. Nagy élmény volt
számomra, hogy testvéremmel Éva néni irányításával ministrálhattunk. Szombaton az
úti célunk Częstochowa Jasna Góra volt, ahol
hosszú sétát tettünk a pálos kolostorban. Miután visszaérkeztünk Krakkóba, a vacsora után
sétát tettünk a városban. Egy kis csoporttal a
Visztula partján sétáltunk, amikor nagy meglepetésünkre egy sárkány szobor mögöttünk
tüzet okádott. Isteni Irgalmasság vasárnapján
közel nyolcvanezer ember vett részt a szabadtéri szentmisén az Irgalmasság bazilika előtt.
Ami számomra érdekes volt, hogy a szentbeszéd végén megtapsolták a hívek a bíboros
atyát. Azután a bazilika tornyába lifttel felmentünk és gyönyörködtünk a kilátásban.
Nagyon örülök, hogy újra eljöhettem a
zarándoklatra és szép élményekkel térhettem
haza.
Köszönjük szépen Zsóka néninek, Laci bácsinak, Edinának és Éva néninek, hogy megszervezték a zarándoklatot.
Berényi Rebeka Anna,
a zarándoklat legfiatalabb résztvevője
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egy nagy törés történt az életemben. Azt
is mondhatnám, hogy egy fordulóponthoz
értem, ami nagyon megtört és megviselt.
Talán nem is érdekes mi miatt történt ez,
de az igen, hogy ezek után teljesen megváltozott az életem. Rengeteg kérdések, miértek, érthetetlen dolgok halmaza vett körül

Gyermekkoromban szüleim megkereszteltek, de annak fontosságát, hogy a keresztségem megújítása milyen jelentőséggel bír,
csak most tudom értékelni, amikor érzem
ISTEN közelségét. Nagyszombat este közeledtével egyre izgatottabban vártam a
keresztségem megújulását. Eljött az este,
amikor is minden előkészület tökéletesen
haladt előre. Laci Atya megkért, hogy olvassak fel, aminek nagyon örültem, mert egy
ilyen ünnepi napon kiváltságos dolog ez is.
Mise alatt a szívem kalapált, a felolvasáskor
a torkomban egy nagy gombóc mindvégig
azt akarta, hogy ne tudjak megszólalni, de
ami ezután történt, azt szavakkal csak igy
tudom leírni FELEMELŐ és MÉLYSÉGESEN
MEGÉRINTŐ érzés volt: a keresztségem
megújulása. Várakozásomnak ez csak a kezdete. Azt én tudom, hogy páromnak és a jó
ISTENNEK mit köszönhetek!
Szűcs György
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A JÓZSAI FÉRFIKLUBRÓL

JÓZSA
ÜZENETE

MINDENKI A MAGA NEMÉBEN
„Isten megteremtette az embert, saját
képmására teremtette őt, férfinek és nőnek
teremtette őket.” (Ter 1,27) Ez az aktus magában hordozza az emberi lét nélkülözhetetlen
feltételét a közösséget. A közösség kiteljesedését a Szentháromságban mutatták fel nekünk.
Ennek analógiájára megtartó és gyümölcsöző
közösség személyek között létesülhet. Ki is a
személy? Értelemmel és szabad akarattal rendelkező individuum. A személyiség alakulása egy életen át tart. Jól ismertek az életkori
változások pszichológiai jellemzői. Teológiai
szempontból is érésen megy keresztül az emberi lény. A közösség személyek találkozásának gyümölcse, ugyanakkor a személyiség
kiteljesedése csak megfelelő közösség megtermékenyítő, tápláló és érlelő hatására jöhet
létre.
Az emberi kutúra sok évezredes tapasztalatát tükrözi Carl Gustav Jung modellje a férfi
és női személyiség kialakulásáról. Nemcsak a
két nem pszichoszociális fejlődése, társadalmi
szerepe különbözik gyökeresen, hanem nyelvi
kommunikációjuk, vágyaik, lelki beállítottságuk is. Deborah Tannen szerint ugyanazt
a beszélgetést egy nő és férfi szükségszerűen
másképpen értelmezi, a férfi-női párbeszéd
olyan, mint kultúrák közötti kommunikáció.

A nők a kapcsolatok és bensőségesség nyelvén
értenek és szólnak, a férfiak pedig a státusz és
függetlenség nyelvén.
A családi közösség, minden közösség
alapja és mintája, a személyiség kialakulásának bölcsője és fejlődésének melegágya.
Szerepének betöltéséhez szükség van a női
és férfi személyiség minden értékének érvényesülésére. Ez annál teljesebb és gazdagabb,
minél érettebb a személyiség. A férfi szerepek
specifikuma, hogy jelentős része nem elsősorban a nőre irányul, hanem a külvilágra sőt a
transzcendensre. A családi közösség társadalmi és vallásos beágyazódása ezek miatt a férfi
személyiségéhez kötött. Ugyanakkor a férfi
funkciók kifejlesztése és begyakorlása számos
vonatkozásában meghaladja a kis létszámú,
sokszor csonka családok kompetenciáját, elsajátításukat férfi közösségek elősegítik: katonaság, cserkészet, sakk-, kártya-, sportkörök,
férfi klubok, stb.
A keresztény közösségek alapvető szerepe
az evangélium terjesztése. Richard Rohrnál
olvashatjuk, hogy a 3. férfi archetípus a mágus, mely a papi hivatalnak is ősképe, és jellemzői a tudatosság, a bölcsesség, a belső
változás, a transzformáció. Hozzá tartozik a
tökéletlenség elfogadása, a paradoxonokban

élés, a megelégedés folyamatos akadályozása. A férfi személyiségbe épülő mágus segít
abban, hogy azzá váljon, aki valójában, tudja,
hogy ami van több annál, mint ami szemmel
látható, hogy van mélyebb jelentésük a dolgoknak. Jézus sokkal inkább volt mágus mint
egy intézményes vallás teológusa vagy prédikátora. A mágus képes befogadni Jézus életének számos megnyilvánulását, szembesülést
saját árnyoldalával, mint Jézus a pusztában, a
Hegyi beszéd és a példázatok paradoxonait, a
szentségek hagyományát. A férfi mágus vagy
papi szerepének fejlesztése, megerősítése a
keresztény férfi közösségben a családok és
további közösségek misszionálásának kulcsa
lehet.
Korunk társadalmi struktúrái igényük
szerint motiválnak a férfi és női szerepek módosítására, összemosására, de ez korántsem
jelenti a Teremtés könyvében adott és évezredek óta gyakorolt szerepek törvényszerűségének eltörlését.
Felhasznált irodalom: Richard Rohr: A
férfi útja II. Ursus Libris, 2004.
Deborah Tannen: Pár-beszéd Nyitott
Könyvműhely, Budapest, 2009.
Dr. Ujhelyi László

„FÉRFIAK FÓRUMÁR A SZÜKSÉG VAN!”
Férfiak fórumára szükség van! Számtalan
történelmi és bibliai példa hozható. Miért?
Azt tapasztalhatjuk, hogy a vallásos nevelésben az apa szerepe kitüntetett. Amit
mond, cselekszik, az beíródik a gyermekek memóriájába és mintaként szolgál.
Ha Apa felolvas, ha imádkozik, akkor az
a minta. Ezt a tudatot pedig a férfiakban
erősíteni kell.
Sokan járnak egyedül templomba férfiak.
Egy részük egyedül él, más részük viszont
nem, de felesége vallástalan vagy más vallású, ezért nem követi. Ez viszont számos
programból szinte automatikusan kirekeszti
a katolikus vallásukat egyedül gyakorlókat. A
nők-asszonyok könnyebben feltalálják magukat ebben a szituációban is, azonban a férfiak
inkább bezárkóznak, és ez értékvesztést jelent
az egyházközségnek!
Vannak olyan témák, amik persze nem
titkosak – nehogy szó érje a ház elejét! – de
férfitársaságban jobban előjönnek, könnyebben megvitathatók.
Ezen érvek és gyakorlati tapasztalatok

alapján szerveződött meg anno a Megtestesülés Plébánia férfi klubja, ami bölcsőként
szolgált a józsai csoport megalakulásához.
Nem mintha nem lett volna jó beszélgetni,
nívós előadást hallgatni debreceni testvéreinkkel, de ahogy nőttünk létszámban,
ahogy beindult a templom építkezése, elindult a Szent György templom önálló élete
természetszerűleg merültek fel olyan témák,
melyek inkább csak a józsaiak számára volt
érdekfeszítő. Egy-két alkalommal már a régi
plébánia épületében korábban is összejöttünk megbeszélni fontos dolgokat, majd a
klubszerű rendszeres összejövetelek 2016-tól
az új plébánián indultak el.
Havi egy alkalommal tartunk rendezvényt szolid körülmények között. Van
egy-egy főtéma: első alkalommal Szent Pál
Efezusi levél 6,10-20 alapján a keresztény
ember, a férfi vértezetéről elmélkedtünk
Laci atya vezetésével. A következő hónapban „Valóban elveszítette gyökereit Európa?” címmel Dr. Dénes Zoltán (néprajzkutató DE, Berettyóújfalui esperes plébános)

tartott előadást, majd „Húsvéti népszokások gyökerei” címmel Prof. dr. Bartha Elek
(DE rektor helyettes, tanszékvezető egyetemi tanár) mutatott be érdekfeszítő prezentációt. Természetesen a főtémáról célzottan
szoktunk beszélgetni, majd ez fokozatosan
átmegy egy kötetlen társalgásba. Erre szükség van, hiszen ekkor tudjuk problémáinkat
megbeszélni, egyben közelebbről is megismerkedni egymással. No és megkóstoljuk
az asszonyaink által sütött jobbnál jobb
pogácsákat, süteményeket. Néha zenehallgatás is sorra kerül lemezről, esetenként
élőben, amihez már dukál egy kis konty alá
való, meg egy pohár bor is.
Szeretnénk a következő hónapban bemutatkozni Palánki Ferenc püspök atyának, aki
a vendégünk lesz. Tervezünk továbbá egészségügyi témájú előadásokat és más, lazább
programokat is.
Ha férfi vagy és érdekel, csatlakozz hozzánk!
dr. Bedő Zoltán
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BETEGEK SZENTSÉGÉNEK ÜNNEPÉLYES
KISZOLGÁLTATÁSA
Templomunkban 2016. május 8-án Felföldi
László plébános úr minden megjelenő idős,
betegnek, aki kéri, kiszolgáltatja a betegek
szentségét. Ehhez kérjük mindenki segítségét. Ha családjában, környezetében van
ilyen családtag, kérjük, jelezze az irodában.
Kérjük továbbá, hogy a május 8-i szentmisére hozza el, vagy ha nem tudja, azt is jelezze, mi önkéntest küldünk érte.
Katolikus Katekizmus így ír erről a szentségről.
„Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte,
és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből
fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr
talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14--15)
A betegek kenete szentségének célja, hogy
különleges kegyelmet hozzon a keresztény
ember számára, aki a súlyos betegség vagy az
öregség nehézségeit tapasztalja. A szent kenet
fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a
hívő betegség vagy öregség miatt a halálveszély közelébe kerül.
Valahányszor egy keresztény ember sú-

lyosan megbetegszik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik.
A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a papok (papok és püspökök); föladásához
a püspök vagy szükség esetén a pap által megáldott olajat használnak.
E szentség kiszolgáltatásának lényeges
része a beteg homlokának és kezének (a latin
szertartásban) vagy egyéb testrészeinek (a keleti szertartásokban) megkenése, melyet a pap
e szentség sajátos kegyelmét kérő, liturgikus
imája kísér.
A betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai:
• a beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára;
• vigasztalás, béke és erő a betegség vagy
öregség keresztény módon történő elviselésére;
• a bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni;
• az egészség helyreállása, ha ez a lélek üdvösségének javára válik;
• fölkészülés az örök életre.
Együtt kérjük a gyógyító Jézus kegyelmeit.
Varga Sándor

Fazekas Anna

Köszöntő
Hajnaltájban napra vártam,
hűs harmatban térdig jártam,
szellő szárnyát bontogatta,
szöghajamat fölborzolta.
Hajnaltájban rétre mentem,
harmatcseppet szedegettem,
pohárkába gyűjtögettem,
nefelejcset beletettem.
Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,
egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.
Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,
sűrű könnyem lecsókolta,
kedve szóval, lágyan mondta:
„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!”
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.

„NE SZÓLJ SZÁM, NEM FÁJ FEJEM”
Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei címmel az irgalmasság rendkívüli
szentévében 2016. április 1-től május 13-ig
péntekenként az este 18 órakor kezdődő
szentmisék után előadássorozatot tartanak
a debreceni Szent Anna-székesegyházban.
Eddig három előadás volt, még érdemes a
további négyet meghallgatni. Mi is
szeretnénk a következő hónapokban foglalkozni az irgalmasság
cselekedeteivel. Arról írunk
majd, hogyan is gyakoroljuk mi
a mindennapi életünkben. Nehéz úgy megtenni, megmondani dolgokat társainknak, hogy
azt ne bántásnak vegye. Szeretetbe csomagolni tetteiket, gondolatainkat. „A bűnösöket meginteni” a mostani írás témája. Ezt
hogyan tegyük? Köszönjük Pécsi
Józsefnek, hogy vállalta ezt a nehéz
feladatot. (Szerk.)

Mondjam, ne mondjam?
A kommunikáció világa egyre jobban fejlődik. Most mikor buszmegállóban öt emberből hárman mobiltelefonjukon beszélnek, egy
pedig sms-t ír. Most mikor azt tapasztaljuk,

hogy a munkahelyeken is „mitinget” nagy
megbeszéléseket folytatnak. Most mikor emberek tömegei keresik a pénzt azzal, mert jól
tudnak beszélni. Most mikor olyan menő az,
aki el tudja adni magát vagy áruját a jó beszédével, most sokszor meggondoljuk, hogy
mondjuk, vagy ne mondjuk, ha az embertársaink vétkeznek. Intsem jóra embertársamat, ha vétkezik? Mondjam neki,
vagy ne? Pedig a bűnt elkövetőket
jóra inteni, az irgalmasság cselekedetei közé tartozik. De, azt is
olvashatjuk a Bibliában, hogy „az
vesse rá az első követ, aki nem
vétkezik…” Sokszor talán azt
érezzük, hogy ez a mondat felmenthet bennünket a bűnös embertársunk megintése alól. Vagy
talán hallgatni arany? Nem divat
beleszólni más életébe. Akkor, hogy
intsem jóra, mikor én is bűnös emberként élem életem? Egyszerűbb, ha lemondok
az irgalmasság ezen cselekedetéről, és így
mindenkinek jó? Ha esetleg látom, hogy embertársam vétkezik, akkor nem a szemében,
hanem inkább háta mögött elbeszélem vétkeit,
és így még neki sem okozok fájdalmat. Ebből
lesznek ám az igazi „jóízű” pletykák! De Isten
vajon ezt várja tőlem? Ő ezért ajánlja fel szá-

momra az irgalmasság cselekedeteit, hogy így
éljek vele? Nem! Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk már itt a Földön is. Ahhoz, hogy
életünk boldog legyen, táplálnunk kell a jót,
dolgozni kell a jóért, akkor is ha esetleges kellemetlenséggel jár. Táplálni kell a jót, és hagyjuk
veszni a rosszat. Ránk, emberekre lett bízva ez
a teremtett világ. Felelősek vagyunk érte. Ha
embertársunk vétkezik, igenis meg kell inteni,
de úgy, hogy számára az ne fájó legyen, hanem
gyógyító. Alázattal és szeretettel kimondani
számára az igazságot. Kimondani azt, amit Isten akar mondani számára rajtunk keresztül.
Kimondani úgy, ahogy Isten tenné, olyan alázattal, olyan szeretettel. És ez nem megy, csak
ha gyakoroljuk. Gyakoroljuk kimondani, és
gyakoroljuk elfogadni, amit mások kimondanak nekünk az általunk elkövetett vétkeinkre,
bűneinkre. Ha ezt szeretetből alázattal gyakoroljuk, akkor nem követ dobunk embertársunkra, nem elítéljük, hanem segítjük.
Mondjam, vagy ne mondjam? Mondom.
Merjük az irgalmasság cselekedeteit cselekedni, közte a bűnösöket meginteni!
Pécsi József
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