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ne féljetek,
b á t r a n 
higgyetek!

TE DEUM
„Azon a napon szép szőlőskert lesz, 

énekeljetek róla!” Zsolt 27,2
Szőlőskert. Szép kerítéssel, szép prés-

házzal. A lankás emelkedőn sorjáznak a 
szőlőtövek gondosan megmunkálva, van 
ahol maguk a tökék egyesével, van ahol lu-
gasba formálva a tövekről feltörő vessző-
ket. Muskotály, furmint, rizling, medoc, 
cabernet franc stb. hosszan sorolhatnánk 
a szőlőtövek különböző fajtáit, amelyek 
sorjáznak az ültetvényen. A közök feltár-
csázva, a talaj jól megtrágyázva, a tőkék 
gondosan megmetszve, a vesszők eligazít-
va és felkötözve, imitt-amott mutatkozik 
némi kacs. A vesszőkön pedig már ott rin-
gatóznak a fürtök, amelyeket a nap érlel.

Ez a kép jut eszembe, ha visszatekintek 
az elmúlt közel egy évre, amit plébános-
ként a Megtestesülés Plébánián és Egyház-
községben töltöttem. A hasonlat kifejezi, 
amit kaptam, hiszen egy nagyon jól mű-
ködő egyházközségbe érkeztem a jó Isten 
kegyelméből, ahol az előző és egyben első 
gazda gondos munkájának köszönhetően 
nekem sok feladatom nem volt, hiszen a 
jól megmunkált szőlő „magától” is hozta 
gyümölcseit. Talán arra kellett nagyobb 
figyelmet fordítanom, hogy kisebb szak-
értelemmel rendelkezvén kárt ne tegyek 
a szőlőben. Remélem ez sikerült. Lassan 
azonban, különösen a püspöki kánoni láto-
gatásnak köszönhetően megismertem a rám 

bízott plébánia és templomok helyzetét, 
most már átlátom a plébánia gazdasági mű-
ködését és igényeit, lehetőségeit. A képvise-
lőtestület és a munkatársak segítségével az 
egyházközség pasztorális életét is sikerült 
megtervezni és működtetni. Nagy élményt 
jelentett számomra a plébániai csoportok 
rendszeres és hűséges, kitartó munkája a 
csoportvezetők áldozatos szolgálatának 
köszönhetően. Nagyszerű volt megélni a 
nagy egyházközségi eseményeket. Kirán-
dulások, bálok, családi napok, melyek so-
rán a személyeses kapcsolatok bővültek és 
mélyülhettek. A hitoktatók személyében 
értékes munkatársakat kaptam, akik lelkes 
és odaadó szolgálatának köszönhetően, jó 
látni a gyerekek aktív jelenlétét a plébánián 
és a szentmiséken. Szép kert, értékes sző-
lőtövek, sok bölcs és segítőkész vincellér... 
kívánhat valaki ennél többet?  

Egy év termése beérett és nem volt 
gyenge a termés, sem savanyú a szőlő. Jö-
het a prés, hogy a sokféle szőlő nedűjéből 
készült cuvée ízletes borát oda tegyük az Úr 
asztalára, hálaadásul. Megköszönve Neki 
az elmúlt év ajándékait, közös munkáját, 
de legfőképp azt a növekedést, ami Belőle 
forrásozik, Belőle, aki a legnagyobb Sző-
lősgazda és minden szeretet forrása.

Tóth László plébános

Papszentelési  
évforduló egyház-
községünkben
Tóth László atya 2018. június 20-án 
ünnepelte pappá szentelésének 20. év-
fordulóját, mely alkalomból a hívek 
a szentmisét követően köszöntötték a 
Szent György-templom plébánosát.
Kedves László atya!
A mai nap életed legfontosabb és leg-
csodálatosabb eseményének évfordu-
lója. Ma 20 éve, 1998. június 20-án 
adtad oda életed mások szolgálatára, 
pappá szenteltek. Ezen évforduló alkal-
mából köszöntünk a egyházközségünk 
nevében, és kérjük Isten áldását további 
életedre es szolgálatodra, és kívánjuk, 
hogy még sok tíz évig vezesd a rád bí-
zott nyájat töretlen hittel, lelkesedéssel, 
örömmel es szeretettel.

Isten éltessen sokáig! 
a Szent György-templom közössége

Volt egyszer egy ember, aki az ő háza 
udvarán oszlopot épített az ő Istenének. 
De az oszlopot nem márványból faragta, 
nem kőből építette, hanem ezer, meg ezer 
apró, csillámló homok-szemcsékből, és a 
homok-szemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, 
nevettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, 
mert az ember hittel a szívében építette 
az ő Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az 
emberek még mindig nevettek és azt 
mondták: majd a legelső szél összedönti.
És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntöt-
te össze.

És akárhány szél jött, egyik sem döntötte 
össze, hanem mindegyik szépen kikerülte 
az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, cso-
dálkozva összesúgtak és azt mondták: 
varázsló. És egy napon berohantak az 
udvarára és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem 
sírt, hanem kiment megint az ő udvarára 
és hittel a szívében kezdett új oszlopot 
építeni az ő Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márvány-
ból, sem nem építette kőből, hanem megint 
sok-sok apró homok-szemcséből és a 
homok-szemcséket köddel kötötte össze.

a Megtestesülés-templom közössége

Wass Albert: Előhang (Virágtemetés)

20
1998–20

18



Szerdai összejöveteleink nulladik 
programpontja a 18 órai szentmise volt, 
amit az év folyamán többször is gitáros 
zenei kíséret követett. Hatalmas köszö-
nettel tartozunk ezért azoknak a fiatalok-
nak, akik szolgálatukkal hozzájárultak, 
hogy ezek megvalósulhassanak. 

A szentmisét követően Andris atya 
vezetésével a Plébánián folytattuk a hit-
tanos alkalmainkat. A következő vasár-
napi evangélium felolvasá-
sa után életszerű példákon 
keresztül elmélkedtünk az 
Örömhír által elénk tárt 
kérdésekről.

A YouCat (ifjúsági ka-
tekizmus) témái és kérdései 
kapcsán hitünk alapvető ér-
tékeiről is gondolkodtunk. 
Sokat beszéltünk a döntése-
inkről, egyes élethelyzete-
inkben hogy döntsünk, kire 
hallgassunk, a nem döntés 
is döntés. Szóba került a 
bűn, a bűn következménye. 
Beszéltünk a keresztény 
örömről, kapcsolatainkról, 
a kegyelemről.

Úgy gondolom, hogy a heti egyszeri 
hittanos alkalmainkon kívüli találko-
zásokkal lehetőséget teremtettünk arra, 
hogy egymást még jobban megismer-
ve közösségé formáljuk a csoportunkat. 
Szerencsénkre számos ilyenben volt ré-
szünk: októberben és májusban is részt 
vettünk a Nagymarosi Ifjúsági Találko-
zón, karácsonyra készülve három napos 
lelkigyakorlaton voltunk Nyírbátorban, 
bekapcsolódtunk a roraték utáni reggeli 
előkészületekbe, voltunk a szenvedélybe-
tegeknél adventi koszorút készíteni, Jó-
zsán segítettünk az élelmiszergyűjtésben, 
Bázelben részt vettünk a Taizéi Talál-
kozón, év végén bowlingoztunk, gitáros 
szentségimádást és nagyböjtben kereszt-
utat szerveztünk, boldogan vettünk részt 
a májusi Családi Napon.

Jó szívvel írom, hogy alkalmainkon 
hétről-hétre a Szentlélek jelenléte által 
egy összetartó kis csapat jött össze. Nagy 
örömmel tapasztaltuk, hogy az év végé-
hez közelítve egyre jobban megnyíltunk 
egymás előtt, egyre többen tettük fel kér-
déseinket. 

Köszönet van a szívünkben Andris 
atya felkészültségéért, jókedvéért és a 
csoport vezetéséért. Hála van a szívünk-
ben Laci atya türelméért és lelkesítéséért. 
Öröm van a szívünkben Jakab Zsuzsi ki-

Felnőttek  
lelki köre

A 2017-18-as tanévben is hetente talál-
kozott a Felnőttek Lelki Körének tagsága.

Csoportunk 12-14 főből áll. Többek 
kérésére az elmúlt évet az Ószövetség jobb 
megismerésének szenteltük, de az előttünk 
álló 2018-19-es évre is maradt bőven átel-
mélkedni való az Ószövetségből. 

Új elem, hogy a tagok születésnapját 
megüljük, kis ajándékkal, sütivel kedves-
kedünk egymásnak.

2017-ben ősszel, az idősek napjához 
kapcsolódóan kirándultunk Bakta ló ránd-
há zá ra, ahonnan mostani plébánosunk, 
Tóth László atya származik. Megcso-
dáltuk a koraközépkori templomot, ahol 
szentmisén vettünk részt.

A közös élmények mindig jobban segíte-
nek összekovácsolni ezt a lelkes kis csapatot.

Advent heteiben péntekenként egy-
egy szép karácsonyváró énekkel tette ün-
nepélyesebbé foglalkozásainkat Éva, aki 
templomunk énekkarának oszlopos tagja. 

Ezúton kívánok minden csoporttagnak 
és családjaiknak hasznos feltöltődést a 
nyári hónapokban, hogy szeptember köze-
pén – Isten segítségével – folytathassuk az 
Ószövetség alaposabb megismerését.

Szeretettel Gajdos Zsuzsanna

„IDŐSEN IS FIATALON” – Szenior 
Klub azok számára, akik ugyan nem 
fiatalkorúak, de szeretnék megőriz-
ni testi-lelki, szellemi frissességüket, 
kedvelik a tartalmas beszélgetéseket, 
megvitatni mindennapos, ügyes-bajos 
dolgokat, vagy egész egyszerűen csak 
kellemesen akarják magukat érezni.”

A találkozókon szó esett egyházi, lel-
ki témákról, a résztvevők által felvetett 
problémákról, kérdésekről. Előadássoro-
zatok, filmnézés, agytréning, énekszó és 
egy kis testmozgás. Családias hangulat a 
Szent György-templom plébániáján. Az 
összejövetelek házigazdái: Varga Sándor 
és Suller Attila.

Több alkalommal el-
látogatott hozzánk Tóth 
László atya, akit nagy 
örömmel fogadtunk, és 
szeretettel hallgattuk elő-
adásait, a számunkra oly 
fontos kérdésekben. Hall-
gattuk őt a bűn fogalmá-
ról, a gyónás szentségéről, 
a feloldozásról, az Euka-
risztia lényegéről, az Ol-

táriszentségben jelen lévő Jézus feltétel 
nélküli szeretetéről. Beszélt nekünk a 
Boldoggá és Szentté avatás folyamatáról 
az egyházban, a Brenner János boldog-
gá avatásának kapcsán, mely ünnepen Ő 
személyesen is jelen volt.

Szeretettel vettünk részt a templom-
kert parkosításában, az aktuális ünnepek-
re való készületekben. Az a korosztály 
vagyunk, akik még tudunk és akarunk 
egyházközségünk közösségének segítsé-
gére lenni. A folytatáshoz kérjük Isten se-
gítségét, kérünk erőt, egészséget, kedvet, 
sőt jókedvet mindannyiunk, vezetőink és 
plébánosunk számára!

Kertészné Erika
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„AZ ÉLETÜNKNEK NINCS FELESLEGES  
ÁLLOMÁSA.” – IFJÚSÁGI CSOPORT

tartó és lelkes munkájáért, a zenei szolgá-
lat összefogásáért, lebonyolításáért.

Szeretettel várjuk a 18. életévüket be-
töltötteket szeptembertől szerdánként a 18 
órai szentmisére és az azt követő hittanra 
a Plébániára. 

Ne maradj le, kövesd a Plébá-
nia FB-oldalát a friss információkért! 
FB.com/megtestesulesdebrecen

Kiss Zita

SZENIOR KLUB a Szent György-templomban



HARANGOD
Május 12-én az Egyházmegyei Gye-

reknapon vettünk részt, Nagykálló-
Harangodon. Debrecenből mintegy 60 
gyerek ment, két busszal. A mi plébáni-
ánk 30 gyerekkel képviseltette magát. A 
gyerekek egyszavas élményei egy képben:

Készüljünk együtt 
az 52. Eucharisztikus 
Kongresszusra!

Országosan elkezdő-
dött és tart a felkészülés a 
budapesti 52. Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kong-
resszusra. A Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye 
felkészülési programjai 
között szerepel egy közös 
készületi lehetőség a deb-
receni Megtestesülés templomban és plé-
bánián, erre hívunk mindnyájatokat sze-
retettel.

 A készület 2. éve Nektek – Veletek! 
azaz Az Eucharisztia az egyház életének 
forrása tematikával 2018 pünkösdjén kez-
dődött.  Ehhez kapcsolódóan egészen 2019 
pünkösdjéig, minden hónap első szom-
batjának délutánján, 15 órától szervezünk 
közös imádságot és felkészülést a Kong-
resszusra. A délutánok során elénekeljük 
az Irgalmasság Rózsafűzért, előadást hall-
gathatunk meghívott előadóktól, lehetőség 
van beszélgetésre, találkozásra, majd rövid 

tanúságtétel, szentségimá-
dás és 18 órától szentmise 
zárja a programot. 

2018. július 7-én, a 
megnyitó alkalomra Dr. Se-
regély István ny. egri érsek 
atya érkezik hozzánk. Ek-
kor helyezzük el a templo-
munkban a nemrég boldog-
gá avatott Brenner János 
atya ereklyéjét is, akit mint 
az Oltáriszentség vértanú-
ját – a programsorozatunk 

pártfogójának választunk. 
Ez a programsorozat megtiszteltetés 

a közösségünk és templomunk számára, 
ugyanakkor feladatot is ad, hiszen elő kell 
készíteni az alkalmakat, valamint fogadni 
az érkezőket - egyszóval a házigazda sze-
retetével és figyelmességével jelen lenni. 
Bízom benne, hogy mindnyájan megta-
pasztaljuk majd ennek az egyházmegyei 
szolgálatnak az ajándékait, amely tovább 
erősít bennünket az egységben, de legin-
kább Krisztus szeretetében, aki jelen van 
közöttünk, és aki maga is a szolgáló sze-
retetre tanít minket.

a plébános atya

Köszönet és hála érzése van a szívünkben, amikor első szent-
áldozás és szentgyónás után vagyunk. Köszönet a szülőknek, hogy 
gyermekük keresztény neveléséről gondoskodnak. Hála és dicsőség 
az Istennek, hogy láthatjuk az első szentáldozáskor az elsőáldozók 
csillogó szemeit, és angyali arcaikat! 

Hiszem, hogy a Krisztussal való találkozás nem marad nyom 
nélkül, és remélem, hogy hétről-hétre az idei elsőáldozóink talál-
koznak az Úr Jézus Krisztussal! Ő maga mondta:  „ De aki eszi az én 
testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom 
az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos 
ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, 
én meg benne.” (Szent István társulat)

Jakab Zsuzsanna

Idén is nagy örömmel készültek plébániánk hittanos gyer-
mekei az első szentáldozásra. Nekünk, hitoktatóknak szívet 
melengető érzés látni, ahogy az ősszel olykor félénken érkező 
gyerekek lassan kinyílnak és bátran, kíváncsian készülnek a 
szentség vételére. 

Ez az ünnep mindig nagyon fontos az egyházközségek életé-
ben, hiszen ezek a gyermekek jelentik a jövőt, bennük láthatjuk 
templomaink közösségeinek megmaradását, tovább élését. 

Reméljük, hogy a kis elsőáldozók örömmel, lelkesedés-
sel maradnak köztünk, és építik Krisztus testét a józsai Szent 
György-templomban!

Szép nyarat kívánunk!
Végvári Kinga
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ELSŐÁLDOZÁS EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN

FELHÍVÁS



NAPKÖZIS TÁBOR  
A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIÁN


