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„TANÍTSD MEG A GYEREKEKET!”

Kedves szülők, kedves tanárok, nevelők és 

mindnyájan, akik ott vagytok a gyerekek mellett! 

A nevelés, tanítás iskolájában egy új óra 

kezdődik. Más a nyári tanulás és tanítás, más 

szeptembertől az élet. Talán ez az időszak a 

tanulás szempontjából intenzívebb, de a neve-

lés nekik és nekünk egyaránt folyamatos. Az 

emberi élet, a tapasztalat és tudás egy külön-

leges időszaka, amikor már elsősorban nem 

a gyűjtögetésre gondolunk. Ekkor kinyitjuk 

a szívünket, gondolatainkat, bölcsességün-

ket és elkezdünk bőkezűen és túlcsordulóan 

ajándékozni. Minél szabadabb és gazdagabb, 

nyitottabb szívvel tesszük ezt az ajándékozást,  

annál boldogabb az életünk, és annál gazda-

gabbá, emberebbé vállnak a ránk bízottak.

Az első számú feladatunk a gyerekek mel-

lett, hogy közelebb vigyük őket önmagukhoz, 

megismerjék képességeiket és gyengeségeiket, 

megtapasztalják a fejlődésnek, a többé válás-

nak nagyszerűségét, csodáját. Ha eljutottak 

erre az útra, akkor megértik és megélik, hogy 

nem középszerű emberek, hanem kiválasz-

tottak. Ez a valódi belső vonzás tölti el őket 

lelkesedéssel, erővel, hogy a tanulásnak és az 

életnek mindennapi szenvedéseit kétségbe-

esés nélkül elszenvedjék, ne álljanak meg az 

úton, ne keressenek könnyebb megoldásokat. 

Életük nagy és szép álmát csak így tudják el-

érni, megvalósítani. „Minden igazán lelkesen 

végzett munkában benne van a Paradicsom 

kapuja…” (Paulo Coelho) Ez az emberi élet 

valódi és senkitől el nem vehető boldogsága.

Ebben a munkában, ezen az úton a legfon-

tosabb háttér és bíztató erőforrás a közösség, 

elsősorban a család közössége. E nehéz idő-

szakban is fontos, hogy rendszeresen, valóban 

egymásra fi gyelve, bőséges időt adva tudjunk 

leülni, nagyokat beszélgetni, megnyitni a szí-

vünket és szeretettel fi gyelni a másik szívének 

sebeit, örömeit. A család az otthon az a hely, 

ahol életünk sebei begyógyulhatnak. Így ta-

nítva tanulunk, nevelve találjuk meg az önne-

velés ránk szabott útját.

Ehhez tudjuk hozzáadni az egyházközség 

közösségi életét. A hit, ahogyan az élet sem, 

nem magánügy, hanem küldetés, közösségi 

szolgálat. Aki nem ajándékozza a szolgálatra 

hittel átjárt életét, az soha nem tapasztalja 

meg az Istentől adott emberi méltóság fön-

séges szépségét. A plébánia életében a gyere-

kek és a felnőttek csoportjaiban ezért mindig 

együtt jelenik meg a hittan, mint tudás át-

adása, a személyes istenkapcsolat folyamatos 

erősítése, a keresztény, krisztusi közösség 

megvalósítása, szolgálata és az abban való je-

lenlét életet adó örömének megtapasztalása. 

Ha követni akarjuk Krisztust, akkor szüksé-

günk van egymásra. Krisztus számít rátok! 

Én is számítok RÁTOK!

(Laci atya)

Tanítsd meg a gyerekeket!

Lépni tanítsd lépteddel,

nézni tanítsd szemeddel,

adni tanítsd kezeddel,

ezer percben ezerszer!

Látni tanítsd sötétben,

járni tanítsd, ne féljen,

kérni tanítsd szavaddal,

élni tanítsd magaddal!

Ápold, mint szép kerteket,

vele örülj, ha szeret,

hinni tanítsd magában,

bíztasd, segíts bajában!

Védd mind a két karoddal,

útját mutasd utaddal,

és ha felnőtt, engedd el,

és ha elhagy, szenvedd el!

Tanítsd meg a gyerekeket!

Tanítsd őket!

(Adamis Anna)

Kedves József Atya!
A Megtestesülés Plébánia hívei nevében 

szeretnék köszönetet mondani a fáradhatatla-

nul végzett munkádért, amelyet az elmúlt egy 

év során közöt-

tünk és érettünk 

végeztél. Köszön-

jük a szerda esti 

beszélgetéseket , 

a szentmiséket, a 

gyóntatásokat, s 

külön köszönöm, 

hogy a közössé-

günk iránti szere-

tet azzal is kimu-

tattad, hogy szívvel-lélekkel velünk voltál az 

egyházközségi rendezvényeken is. 

Hálát adunk a Jóistennek is mindazokért 

a jókért, amelyeket veled és általad kaptunk, 

legfőképpen azokért a Szentlélektől ihletett 

gondolatokért, amelyeket a veled folytatott 

beszélgetések vagy a szentbeszédek során hal-

lottunk tőled. Amikor papként – a Szentlélek 

napszámosaként – elhinted közöttünk ezeket 

a gondolatokat, minta a szántó-vető ember a 

vetőmagot, akkor ugyanez a Szentlélek ben-

nünket is gondolkodásra késztet, melynek 

hatására másképp látjuk a világot és önma-

gunkat. Ezért bizton mondhatom, hogy mi, 

akik most itt ülünk a templomban, már nem 

ugyanazok vagyunk, akiket egy évvel ezelőtt 

megismertél. Ebben a változásban neked is ré-

szed van, nagyon köszönjük! Bárhová vezes-

sen is az utad, köszönetünk és hálánk jeleként 

ennek a közösségnek az imája mindenhová 

elkísér.  

Egy ősi ír áldással szeretnék elköszönni:

Az Úr vezessen végig az úton, szerteszét ha 

sodor is a sors,

Mert ha Őbenne bízva bízunk, nagy öröm-

ben majd találkozunk.

És míg újra látjuk egymást, Szent kezében 

őrizzen meg Ő!

Letér az útról a gyarló ember, ám lelkében 

Jézus hangja súg, 

Kövesd e hangot, azt mondja néked: „Én 

vagyok az élet és az út!”

Meglásd, újra látjuk egymást, Szent kezé-

ben őrizzen meg Ő! 

(Cserny István)

A 2016-os tanévnyitó az egyházmegye A 2016-os tanévnyitó az egyházmegye 

új tanintézményében a geszterédi új tanintézményében a geszterédi 

Szent Anna Katolikus Általános IskolábanSzent Anna Katolikus Általános Iskolában



„Kicsi vagyok én, majd megnövök én,
Én leszek a legjobb ember a Föld kerekén!”

Ilyen dalocskák és mondókák töltik be a 

Plébániát csütörtökön délelőtt. A legkiseb-

bek jönnek anyukájukkal együtt. Ez a Baba-

Mama klub, amely a nyáron sem szünetelt. 

Akik eljöttek, maradtak. Bevallásuk szerint, 

szeretnek ide járni. A babák első közössége. 

Fontos hogy találkozzanak kortársaikkal. 

Énekek, mondókák által fejlődik személyi-

ségük. Az anyukák megbeszélik egymással 

gyermeknevelési problémáikat. Időnként 

szakember segítségével. Meggyőződhetnek 

arról, hogy jó anyukák, hiszen látják mások-

nak is akadnak problémáik. Az ünnepekre is 

együtt készülünk. Karácsony, farsang, Hús-

vét, születésnapok. Mindez jó emberek és gye-

rekek társaságában s jó helyen. Ha idejében 

kezdjük gyermekeinket jó közösségbe vinni, 

„jó emberekké” válhatnak. Miért ne kezdjük 

itt és most?

Szeretettel várunk minden babát anyuká-

jával együtt, csütörtökönként 10 órakor.
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A nyári szünet után folytatódik a szoká-
sos élet a plébánián. Ebben az évben is gaz-
dag program várja a testvéreket. A régi cso-
portok újra működnek, de indulnak újak is. 
Ha jó közösséget szeretnénk, részt kell ven-
nünk a csoportok munkájában. A Szentmi-
sén részt venni kötelességünknek érezzük, 
de a csoportokba nem szívesen megyünk. 
Miért van szükségünk a csoportokra? A 
neten olvastam egy írást, melyet szeretnék 
megosztani. Egy virágoskert indította meg 
Imre atya gondolatát. 

Figyeljük meg a virágokat. Mindegyik 

más és más. Ontják illatukat és tetejében 

mindegyikre ráborul egy magas akácfa hűs 

lombja.

Valamennyi szemmel láthatóan jól érzi 

magát egymás társaságában. Mindegyik meg-

tartja a maga egyéniségét és másságát, mind-

egyik a maga színében pompázik. Mintha 

egyenesen élveznék és keresnék egymás közel-

ségét. Miért?

Mert ösztönösen érzik, hogy egyedül nem 

létezhetnek. Érzik, hogy a közösség biztonsá-

got nyújt nekik és közösségben sokkal jobban 

növekedhetnek.

Ilyenek vagyunk mi, emberek is. Isten 

bennünket is közösségi lényeknek teremtett.

Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy 

befelé növekedjünk!

Keressünk tehát magunknak mindig egy 

jó közösséget! Milyen az?

A jó közösség elő-

ször is segít abban, hogy 

megismerjük önma-

gunkat. Az önismeret 

nagyon fontos ahhoz, 

hogy befelé növeked-

jünk, és hogy egyre ér-

tékesebbek legyünk.

Belső növekedés 

nem létezik önismeret 

nélkül!

A jó közösség, má-

sodszor, befogadó.

Milyen szerencsés az, aki olyan közösséghez 

tartozik, amelynek tagjai szüntelenül ezt a vissz-

hangot küldik feléje: elfogadunk olyannak, ami-

lyen vagy. Ilyen közösséghez tartozni jó.

Keressünk magunknak egy ilyen közössé-

get, ilyenek a mi plébániánkon is működnek!

Válasszunk magunknak csoportot!

(Ráczné Zsóka)

KERESSÜNK MAGUNKNAK CSOPORTOT!

Baba-Mama klub

A plébánián a sok csoport és hittanóra 

mellett a mi IFI csoportunk is működik. En-

nek a csoportnak a lényege, hogy egy érték-

rendű és azonos gondolkodású gimisek és fi -

atalok beszélgetünk. Társalgunk mindennapi 

helyzetekről, problémákról keresztény szem-

mel. Humorral, jókedvvel és olykor sütögetés-

sel, teázással fűszerezzük az összejöveteleket. 

A találkozások két hetente, péntekenként fél 

7-kor kezdődnek.

Gyere és érezd jól magad egy élő közösség-

ben! Hozd magaddal barátaidat is!

Középiskolások

A hétköznapi keresztény élet gyakorlatát 

és az irodalmat szeretnénk összekapcsolni. 

Szentírási részletek, illetve a keresztény hi-

tet kifejező irodalmi alkotások segítségével 

beszélgetnénk egy-egy témáról. Például: Is-

tenkeresés, élethivatások, az Istentől kapott 

talentumok felismerése, megélése, a tömeg-

tájékoztatási eszközök és a keresztény hit, stb.

Felhasználnánk többek között Ady, Dsida 

Jenő, Reményik Sándor, Kosztolányi Dezső, 

József Attila, Dosztojevszkij műveit.

Itt nem előadások lesznek, nem irodalom-

órák, hanem egy témavezető segítségével a 

csoportban való beszélgetések. A verseknek, a 

prózai, a szentírási részleteknek csupán gondo-

latébresztő, hangulatteremtő hatásuk lenne.

Szeretettel várjuk azokat a szülőket is, 

akik ebben az időpontban a plébániára hozzák 

gyermeküket hittanra, de hívunk mindenkit, 

aki a keresztény mindennapok kérdéseit, sze-

retnék megosztani egymással.

A találkozások időpontja: péntekenként 16.30-

tól 17.30-ig Helyszín: a templom gyermekmegőrzője.

Lélektől lélekig

HOBBIELEKTRONIKA

Négy éve indult ez a csoport, azzal a céllal, 

hogy az elektronika iránt érdeklődőknek szer-

vezett tanulási és konzultációs lehetőséget biz-

tosítson. Foglalkozásainkat a plébánia közössé-

gi termében, csütörtök délutánonként 17 órától 

tartjuk. A helyszín lehetőségeihez igazodva el-

sősorban írásvetítővel támogatott előadásokra, 

illetve dugaszolós próbapanelon gyorsan össze-

rakható kísérleti áramkörök kipróbálására van 

lehetőségünk.

A 2016/2017-es „tanév” során két nagy té-

macsoportot tűztünk ki, amelyek hetente válta-

kozva kerülnének sorra: I. Bevezetés az elekt-
ronikába – ez a kezdőknek szóló előadássorozat 

az első félévben az elektromosság alapfogalma-

itól a tranzisztoros áramkörökön át elvezet az 

integrált áramkörökig. A második félévben pe-

dig a logikai áramkörökkel ismerkedünk meg. 

II. Fejlett mikrovezérlők programozása  – 

ezt a tanfolyamot haladóknak ajánljuk, akik az 

elektronika alapjaival tisztában vannak, illetve 

találkoztak már egyszerűbb mikrovezérlővel.

A hobbielektronika csoport tevékenysége 

honlapunkon (megtestesules.info/hobbielekt-

ronika) is nyomon követhető , emellett E-mail 

vagy internetes fórumok segítségével is konzul-

tálhatunk egymással. Így tehát „levelező tago-

zat” formájában azok is bekapcsolódhatnak, 

akik személyesen nem tudnak foglalkozásain-

kon részt venni.

Jelentkezni levélben a hirlevel@

megtestesules.info címen, vagy személyesen a 

foglalkozásainkon lehet. Minden érdeklődőt 

szeretettel várok!  (Cserny István)



„…Kedves fi atalok, nem azért jöttünk a 

világra, hogy „vegetáljunk”, nem azért, hogy 

kényelmesen ellegyünk, hogy az életből dí-

ványt csináljunk, mely elaltat minket; ellen-

kezőleg, más valamiért jöttünk: hogy nyomot 

hagyjunk. Nagyon szomorú, ha valaki úgy éli 

le az életét, hogy nem hagy nyomot!... A kor-

nak, melyben élünk, nem díványfi atalokra 

van szüksége, hanem cipőt, sőt még inkább, 

bakancsot húzott fi atalokra. A mai kor csak 

kezdőcsapatba került játékosokat fogad el, 

nincs hely a cseréknek. A mai világ azt kéri tő-

letek, hogy legyetek a történelem főszereplői, 

mert az élet mindig szép, ha meg akarjuk élni, 

ha nyomot akarunk hagyni magunk után.” 

– hallhattuk Ferenc pápa szavait a krakkói If-

júsági Világtalálkozón. Ezekre a gondolatokra 

alapozva folytatjuk a Megtestesülés Plébánia if-

júsági csoportjának találkozóit, és hívunk meg 

minden fi atalt arra, hogy a hétköznapi élet for-

gatagából kizökkenve csatlakozzon hozzánk.

Az elkövetkezendő félév témái között ta-

láljuk majd az útkeresés dilemmáit, a hiva-

tástudat fontosságát, az ünnepek szerepét és 

megélését, a várakozás erejét, a házasságra 

vezető párkapcsolat örömét és kockázatát, az 

idő fogalmát és a helyes időbeosztást, az egy-

ház intézményét érintő történelmi és aktuális 

kérdéseket, a fe-

lekezetek közötti 

különbségekkel 

átszőtt egységet.

Az őszi fél-

évben minden 

héten találko-

zunk egészen 

karácsony heté-

ig, hogy ezeket 

a témákat közö-

sen dolgozzuk 

fel kötött illetve 

kötetlen formá-

ban. Hitünk nem csupán egy vallás, hanem 

mindennapokat átjáró valóság, amelynek tit-

kát mi juttatjuk el azok számára, akik más ér-

tékekre alapozták életüket. Ezt a felelősséget 

kell szem előtt tartanunk: mi vagyunk a híd a 

hétköznapok gondja, kudarca, közömbössége 

és az ebből kiemelő krisztusi öröm, élni aka-

rás és irgalmasság között.

A félév során, amellett, hogy fi atalokat 

érintő kérdéseket boncolgatunk, célunk hogy 

közös programokon vegyünk részt, amelye-

ken megtapasztaljuk a másokkal való együtt 

haladás ízét. Az őszi félév pontos menetéről a 

hirdetőnkön, a honlapon és a Facebookon, a 

Megtestesülés Plébánia ifj úsági csoportjában 

folyamatosan tájékozódhattok!

Először a száraz adatokat ismertetem. Több 

mint tíz éve működünk a plébánián heti rend-

szerességgel. 12-16 tagunk van, akik jórészt 

nyugdíjasok.

Milyen témákkal foglalkozunk?

Két nagy témakör van, ami köré csoporto-

sítjuk a foglalkozásokat.

Az egyik fontos téma a Biblia alaposabb 

megismerése. Már többször végig elmélkedtük 

mind az Ó,- mind az Újszövetséget. Ezt azért 

tartjuk nagyon fontosnak, mert a különböző 

példabeszédek, az ApCsel-ből és a Levelek-ből 

elénk táruló életképek bepillantást engednek 

Jézus korába, és mondanivalójuk ráébreszthet 

bennünket a saját életünk jobbítására.

Ezzel a feldolgozással közelebb jutunk a 

másik nagy témakör megértéséhez. Ez pedig 

saját keresztény életem a családomban, kisebb-

nagyobb közösségekben, egyházközségemben. 

Mit üzen nekem a Szentírás a jelenlegi életál-

lapotomban? Mit vár tőlem Isten, mit a csalá-

dom, az egyházközösségem?

Amikor az egyháztörténelemmel foglalko-

zunk, izgalmas kérdések vetődnek fel. Hogyan 

lett lehetséges a tanulatlan 12 apostol és utód-

jaik segítségével elterjeszteni a kereszténységet 

az egész Földön? Mi magyarok mikor, hogyan 

találkoztunk Jézus tanításával?

Megkerülhetetlennek érzem, hogy a 

II. vatikáni zsinattal, annak a liturgia megújítá-

sával foglalkozó határozataival is foglalkozzunk. 

(szembe miséző oltár, népnyelv használata, stb.)

Az Egyház kétezer éves története során szá-

mos név szerint is ismert, és névtelen szentjei 

sokat foglalkoztatják a tagjainkat. Csodálatos 

azzal szembesülni, hogy napjainkban is szá-

mos „kortárs” szenttel találkozhatunk. A XX. 

század - aminek jelentős részét tagjaink is át-

élték - bővelkedik vértanúkban, szentekben. 

(Maximilien Kolbe, Teréz anya, Edit Stein, II. 

János Pál pápa, Apor Vilmos, Salkaházi Sára, 

Batthyány-Strattmann László, hogy csak néhá-

nyat említsek.)

Időnként eltérünk az előre megbeszélt té-

mától, mert valami olyan kérdés vetődik fel, 

amit fontosnak ítélek megbeszélni.

Várunk szeretettel 2016. szeptember 16-án, 

pénteken 10.00 órakor a plébánián.

(Gajdos Zsuzsi)
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„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, 

Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek 

ők is eggyé bennünk” /Jn 17,21/

A szemlélődő ima az éber fi gyelem imája. 

Egyszerű érzékelés segítségével megpróbálunk 

pusztán jelen lenni, ítéletmentesen észlelni azt, 

ami van és körülvesz. A testünk és légzésünk 

egyszerű észlelésével időzünk Isten jelenlété-

ben, elengedjük gondjainkat, gondolatainkat, 

vágyainkat, érzelmeinket és csak észlelni igyek-

szünk azt, aki VAN.

Azokat várjuk szeretettel, akik szeretik a 

csendet és erre az egyszerű, közvetlen istenkap-

csolatra vágynak. 

Minden hónap második (15-20h) és negye-

dik (18-20h) vasárnapján találkozunk a plébá-

nián.

Az imát Jálics Ferenc jezsuita atya tanítása 

alapján Tariska Eszter vezeti.

Nyaranként egy hetes lelkigyakorlaton 

szoktunk részt venni.

Szent Ignác Szemlé lődő 

imacsoport

Ifjúsági csoport

Felnőttek lelki köre

Közös(ségi) 

délutánjaink

„Ha egyszer a szívünk átalakul, nem csoda,
hogy utána általunk a világ is megváltozik”

Loyolai Szent Ignác

Plébániánkon a családok egyik egymást 

megismerő találkozási lehetősége a közösségi 

délutánok programsorozatban való részvétel. 

Olyan közösség kialakítása a cél, ahol a család 

minden egyes tagja megtalálhatja a szórakoz-

tató programok mellett a hitbéli növekedés, 

megerősödés lehetőségét.

A szülők leginkább arra törekednek, hogy 

gyermekeik számára felkutassák azokat a 

programokat, ahol oldott légkörben, haszno-

san, különleges élményekkel gazdagodva tölt-

hetnek el néhány órát. A felnőtteknek szóló 

előadásokon, beszélgetéseken fő parancsunk 

(Mt 22,37-39) alapján arra a keressük a vá-

laszt, hogy mindennapi harcaink megvívását 

mennyire segíti Urunkkal, felebarátainkkal 

és önmagunkkal kialakított kapcsolatunk mi-

nősége. A mások életéért felelősséget vállaló 

szülők, családtagok életvezetéséhez, nevelési 

munkájához kívánnak segítséget nyújtani az 

érdekfeszítő előadások, és azt követő izgalmas 

beszélgetések. Várjuk azokat is, akik eddig 

nem tudtak részt venni programjainkon, hi-

szen egy közösségnek mindig szüksége van új 

arcokra, egyéniségekre.

Előreláthatólag találkozóinkat minden 

hónap 3. szombatján 15 órai kezdettel tartjuk, 

programzárásként pedig gitáros Szentmisén 

vehetünk részt. Részletesebb információk a 

plébániai irodában érhetőek el, illetve a va-

sárnapi hirdetések is részletes tájékoztatást 

fognak nyújtani. 

(Biró Szabolcs)



„Szüntelenül kell imádkozni és nem szabad 

belefáradni” (Lk 18,1)

„Van-e jobb eszköz a rózsafüzérnél, hogy az 

igényes és rendkívül gazdag feladathoz Máriával 

együtt szemléljük Jézus arcát? Fel kell azonban 

fedeznünk azt a titokzatos mélységet, amely en-

nek a népi ájtatosság számára oly kedves imának 

az egyszerűségében rejlik. Az Üdvözlégy Mária 

elimádkozásával elmélyítjük Isten Fia külde-

tésének legfontosabb eseményeit, amelyeket az 

Evangélium és a Szenthagyomány által kaptunk 

örökségbe.

Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek 

fel az ima erejét a Szentírás fényében, a minden-

napi élet körülményei között.” 

/Szent II. János Pál: ROSARIUM VIRGINIS 

MARIAE/

A Rózsafüzér csoport biztos ima-hátteret 

jelent egyházközségünknek.

Rózsafüzér társulathoz bárki csatlakozhat, 

aki vállalja, hogy egy tized rózsafüzért minden 

nap elimádkozza. (napi 8 perc, amit felajánlha-

tunk nemzetünkért, egyházközségünkért, csa-

ládjainkért Máriával Jézusnak)

Közös rózsafüzér-imádságra hívjuk a test-

véreket minden hétköznap szentmise előtt 

17.30-tól a templomban és minden nap 20.30-

tól az interneten, a Megtestesules.Rozsafuzer 

Skype címen.

Rózsafüzér társulat felajánló szentmiséjét 

minden hónap első csütörtökén tartjuk.

A szabadító istennek hálás szenvedély-

betegek csoportja. Elsődleges célunk káros 

szenvedély nélkül élni, és más szenvedélybe-

teg embereket hozzásegíteni a felépüléshez. 

Célunk továbbá az egymásnak átadott tapasz-

talatokkal lehetővé tenni a józan, szermentes 

élet alapjainak elsajátítását és megtanulni 

kreatívan, boldogan, tünetmentesen együtt 

élni a szenvedélybetegséggel, hogy életünk vé-

géig imádkozva tudjunk hálát adni Istennek a 

felépülésünkért, a visszaesés elkerüléséért.

Csoportunkba várjuk azokat az életveze-

tési problémákkal küzdő férfi akat és nőket, 

akik megoszthatják egymással tapasztala-

taikat, erejüket és azon reményüket, hogy 

Istenbe vetett hitük szerint Jézus Krisztus 

tanításainak megismerésével és követésével 

megoldhatják közös problémájukat, valamint 

segíthetnek másoknak is felépülni a káros 

szenvedélyükből.

Szívesen várjuk magunk közé azokat is, 

akik családjukban vagy környezetükben élő 

szenvedélybetegeken szeretnének segíteni. 

Csoportunk minden szenvedélybeteg és szen-

vedélybeteg embereken segíteni szándékozó 

előtt nyitott. Következésképpen senkit sem 

utasítunk el, aki gyógyulni akar, vagy aki 

szenvedélybeteg embertársának akar segíteni.

Csoportunkban csak egyetlen abszolút 

tekintély létezik – a szerető Isten – amiként 

Ő megnyilvánulhat csoportunk lelkiismereté-

ben. Hisszük, hogy az Ő kegyelméből élünk. 

Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus – az 

élő Istennek fi a – a mi bűneinkért is meghalt 

a kereszten. Ő munkálja bennünk az akaratot, 

a cselekedetet az elszánt őszinteségre, a folya-

matos hálaadás vágyára. Mi pedig, miközben 

fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük 

az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a 

képre formálódunk át az Úr Lelke által dicső-

ségről dicsőségre.

Találkozunk csütörtökönként 18 órakor 

a Megtestesülés templom plébániájának kis-

termében (Böszörményi út – Borbíró tér, az 

agráregyetemmel szemben).

Érdeklődés telefonon: 30-573-3182, 

E-mail: tothbela@med.unideb.hu

(Tóth Béla)

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 Szerkesztette: Rácz Jánosné Tel.: 30/303-32-57, E-mail: raczne75@gmail.com • Rexpo Nyomda – www.rexpo.hu

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 Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net Honlap: http://megtestesules.info 

„KESKENY ÚTON”

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT NŐI TORNA

VENI SANCTE A SZENT GYÖRGY

TEMPLOMBAN ÉS A PLÉBÁNIÁN

Búcsúzunk a nyártól, a gyerekeknek 
kezdődik az iskola, a józsai közösségben is 
útjukra indulnak korábbi csoportjaink, de 
lesznek új foglalkozások az elsőáldozóknak 
és bérmálkozóknak is.

Szeptember 9-től kezdődően pénteken-

ként 15.30-tól a leendő bérmálkozóknak 

és 16.30-tól a leendő elsőáldozóknak tart 

felkészítést Laci atya és Végvári Kinga, hit-

oktató.

Laci atya szeptember 11-én tartja az 

idei tanévet nyitó Veni Sancte (Veni Sancte 

Spiritus – Jöjj, Szentlélek) szentmisét, ahová 

szeretettel várunk minden gyermeket és szü-

leit, hogy a közös ima erejével kérjünk áldást 

az előttünk álló tanévre. A vasárnapi misék 

előtt 9 órától közösen rózsafűzért imádko-

zunk.

Minden második szerdán ismét útjára 

indulnak a Bibliaórák, amelyek 18 órakor 

szentmisével kezdődnek.

Szeptember 14-én a Férfi kör első találko-

zója lesz Laci atya vezetésével, de szeptember 

15-én 17.30-kor újra indul a Lánykör is, ame-

lyet Rónaszékiné Nagy Adrienn és Gulyásné 

Felkai Ágnes vezet általános iskolás lányok 

részére: közösségi együttlét lányoknak ének-

léssel, játékkal, lelki tartalommal, kreatív al-

kotásokkal.

Szeptember 25-én egyházközségi Családi 
napot tartunk a Szent György-plébánián.

Reméljük, minél többen jelentkeznek ezek-

re az alkalmakra, hogy új lendülettel építsük, 

erősítsük tovább közösségünket, de minden új 

érdeklődőt is nagy szeretettel várunk!

(Papp Erika)

„Szeretetből megyek hozzád / veszlek felesé-

gül, Isten rendelése szerint, az Anyaszent-

egyház törvénye szerint, és téged el nem 

hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmifé-

le bajban. Isten engem úgy segéljen!”

Moldován Ádám és Dr. Timár Luca a Szent 

György-templomban elsőként fogadott egy-

másnak örök hűséget 2016. augusztus 20-án.

„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek 

lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kapta-

tok?” /1Kor 6,19/

Gyógytornász szakszerű irányításával ge-

rinc-tornára hívjuk a női érdeklődőket minden 

kedden este ¾ 7-től a plébánián.

Szeptember 13-tól, május 30-ig (kivéve az 

ünnepnapokat, adventet és a Nagyhetet).


