
Ezekkel a szavakkal küldi Jézus az apostolait, és 
küld ma bennünket is azokhoz a szívekhez és csa-
ládokhoz, ahová Ő maga készül. Az evangélium a 
legcsodálatosabb örömhír amit ember hallhat ezen 
a földön, hogy Isten szereti őt, szeret TÉGED. De 
a szeretetet szavakkal a legnehezebb átadni. Ezért 
kell elindulni minden jóakaratú ember felé a jó 
hírrel. Szeretnénk ezzel a parányi levéllel hónap-
ról-hónapra hírt adni a szeretet szép eseményeiről 
és hívásairól, amelyek ránk várnak.
Isten csak adni, ajándékozni akar az embernek 
szeretetének végtelen gazdagságából. Ennek 

morzsáit tudjuk, akarjuk mi is megosztani test-
véreinkkel. Ezért hívunk és várunk mindenkit a 
közösség gazdagító, megerősítő szolgálatába. Itt 
tudjuk segíteni egymást emberi és keresztényi 
küldetésünkben. 

„Embernek lenni
egésznek, épnek
föld szülte földnek,
Isten lehelte szépnek.

Felföldi László plébános

A SZENTMISÉK IDŐPONTJAI
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM

vasárnap: 9.00-kor görög katolikus liturgia
11.00-kor ünnepi szentmise

hétköznapokon: 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

HITTANÓRÁK, IFJÚSÁGI CSOPORTOK A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIÁN, PÉNTEK
Óvodás hittan: minden hónap utolsó vasárnap délutánján 16 és 17 óra között
1-2. osztályosok: 15.30-tól 6-8. osztályosok 16.30-tól
3-4. osztályosok: 14.30-tól 9-10. osztályosok 15.30-tól
5. osztályosok (volt elsőáldozók) 16.30-tól 11-12. osztályosok 16.30-tól

HITTANÓRÁK ÉS CSOPORTOK A JÓZSAI PLÉBÁNIÁN

1-4 osztályosok szerda 15.45-től Gimnazisták 
(9-12. osztály)

kéthetente szerdán a 
szentmise után 18.30-tól

5-8. osztályosoknak szerda 16.30-tól Bibliaóra 
felnőtteknek

kéthetente szerdán, a 
szentmise után

Beköszöntő

HírharanG
Beköszöntőő
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„MENJETEK EL AZ EGÉSZ VILÁGRA, ÉS HIRDESSÉTEK 
AZ EVANGÉLIUMOT MINDEN TEREMTMÉNYNEK!”

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!



A hitetlen, hosszú szünet után újra megtérő  em-
ber vagyok. Visszatérésemhez sok-sok segítséget, 
támogatást kaptam.

Egy lelki  beszélgetés  alkalmával ajánlotta fi -
gyelmembe László atya a rózsafüzér imádságot. 
Elkeseredetten (és értetlenül) tiltakoztam, hogy az 
„hosszú”! Az Atya akkor nem erőltette tovább.

Később, Cursillós lelkigyakorlat után tértünk 
vissza erre.: segítséget  kért a Rózsafüzér társulat-
nak létszámgondok miatt. Természetesen a lelki-
gyakorlat után áthangolva, „elvarázsoltan” kész-
ségesen mondtam igent.

Azt hittem, hogy én segítek, pedig még min-

dig nekem segítettek!
Patronáló társam Máriaczelli olvasóval aján-

dékozott meg. Segítettek az „égiek” az imameg-
hallgatás élményével.

Így a rózsafüzér… csendesen hatni kezdett.
Ma nagyon szeretem, naponta mondom, 

templomban és otthon is. Nyugalmat és békessé-
get ad az átelmélkedése ISTEN-kapcsolatot, a Ró-
zsafüzér Társulat pedig SZERETET-kapcsolatot 
mindenkiért végzett imaszolgálatával.

Szűzanya mosolya, közben járása kísérje min-
den utunkat!

Marosi Emese

A rózsafüzér – vagy szentolvasó – imádkozása az 
elmélkedésnek az a formája, amelyet bárki, bár-
mikor, egyénileg vagy közösségben végezhet. A 
titkok a Szűzanya és Jézus életének legfontosabb 
eseményeit mondják el, és ezekről elmélkedünk.

II. János Pál pápa – akiről tudjuk, hogy nagy 
tisztelője volt a rózsafüzérnek és naponta imádkoz-
ta is – az apostoli levelében ezt írja: a rózsafü-
zér „Evangélium kicsiben”.

Ennek az imádságnak 
csodálatos az egyszerűsége 
és mélysége. Az Üdvöz-
légy szavainak mon-
dása közben elvonul-
nak lelki szemeink 
előtt Jézus életének 
fő eseményei.

Miért pont Szent-
olvasónak hívjuk? A 
hagyomány szerint, 700 éve, mikor 
a sok háború közt az emberek szenvedtek, a 
hitükkel nem törődtek és nem tudtak vigaszt 
találni sehol, Szent Domonkos elkezdte terjesz-
teni a szentolvasót ezt mondván: „Az emberek 
elfelejtették a sok háborús durvaság, gonoszság 
között a hitüket. Tegyünk úgy velük, mint a kis 
gyermekkel. Tanítsuk meg őket az igaz hit ábé-
céjére, s ha már ezt tudják, tanítsuk meg őket 
olvasni. Hadd olvassák le az Úr Jézus életéből az 
erényes, nemes, vallásos élet isteni békéjét Mária 
által” és Mária iskolájában. 

Most ebben a békétlen, zűrzavarokkal teli vi-
lágban különösen is kérnünk kell Istentől a béke 
ajándékát. Szentatyánk és elődei is úgy ajánlják 
a rózsafüzért, mint a békéért szóló imát. Fati-
mában maga a Szűzanya is ezt teszi. A rózsafü-
zér újrafelfedezése azt jelenti, hogy elmerülünk 
Krisztus misztériumának szemlélésében, aki „a 

mi békénk”, mert amint a Szentírásban azt 
olvassuk „a két népet eggyé tet-

te és a közéjük emelt válasz-
falat ledöntötte, tudniillik 
az ellenségeskedést” 

Hasonlóan imádságot 
sürget korunk egy másik kri-
tikus területe: a család, a tár-

sadalom sejtje, melyet egyre erő-
sebben támadnak bomlasztó erők. A 
rózsafüzér imádkozásának sürgetése a 

keresztény családokban hatékony segítséget 
kínál a korunkat jellemző krízis, pusztító ha-
tásának megfékezésére. 

Végül egy kis történetet: I. János Pál pápa – 
még velencei pátriárka korában –egy kórházban 
egy síró asszony betegágyához ment és megkér-
dezte. Mi bántja? –Sírok, mert érzem, nem sok 
van már hátra… Félek is, mert egész életemben 
kerestem, de máig sem találtam meg a menny-
ország kulcsát… A pátriárka a zsebébe nyúlt, és 
rózsafüzérét a betegasszony kezébe tette és hozzá 
fűzte – Íme, itt van a mennyország kulcsa.

Rácz Jánosné

Az én rózsafüzér történetem

Rózsafüzér
Október, a rózsafüzér hónapja



Legutóbbi felhívásunkban a tanévkezdéshez 
igazodva hirdettünk adománygyűjtést Csaba 
testvér gyermekei számára, hogy iskolaszerek-
kel és ruhákkal támogassuk a rászoruló gyere-
keket. Felhívásunkra rengeteg felajánlás érke-
zett. 2010. szeptember 10-én Gálospetriben és 
Székelyhídon jártunk, s átadtuk az összegyűj-
tött adományokat. 

A felajánlott dolgokat 2010. szeptember 5-én 
és szeptember 9-én gyűjtöttük össze. Tekintet-
tel az adományok jelentős 
mennyiségére ( 3 db. hűtő-
szekrény, 1 automata mo-
sógép, 1 nagyképernyős tv., 
számítógép, bútorok, 1 fa-
gyasztószekrény, 1 gáztűz-
hely, ruhák és játékok stb.), 
azok egy részét szeptember 
5-én a Gálospetri-i gyer-
mekotthon saját fuvaresz-
közével szállította el, míg a 
szeptember 9-én összegyűj-
tött dolgokat plébániánk 
képviselői a Csóra Kft . által 
biztosított tehergépkocsival 
személyesen juttattuk el a 
címzettekhez Gálospetribe 
és Székelyhídra. 

Gálospetriben már régi 
ismerősként köszöntött minket a ház vezetője Edit 
asszony (Nagy Edit) és segítői, valamint a gyere-
kek. A lányok a ruháknak és a játékbabáknak, a 
fi úk pedig a focilabdáknak örültek a legjobban. 

Rövid pihenő után tovább indultunk Székely-
hídra, ahol a napközi otthon vezetői (Galamb Er-
zsébet és Bokor Erzsébet) és a már ott lévő gyere-
kek nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket. 
Megtudtuk, hogy az általunk vitt hűtőszekrény 
és tűzhely nagy segítséget jelent a munkájukhoz, 
hiszen eddig ezek hiányában a nevelők a saját 
otthoni tűzhelyükön főztek a gyerekeknek és az 
ételeket ugyancsak a saját hűtőikben tárolták. 

Szívesen fogadták a tanszereket, valamint 
a ruhákat is, mellyel kapcsolatban elmondták, 
hogy azok egy részét a gyerekeken keresztül a 

nehéz sorban élő szüleikhez fogják eljuttatni. A 
napközi otthon vezetője beszámolt munkájukról 
és megmutatta a Stubenberg kastélyt, melyben 
egy bentlakásos otthont kívánnak létrehozni, át-
költöztetve oda majd a napközi otthont is, mely 
jelenleg az önkormányzati általános iskolában 
működik. A kastély korábban évekig iskolának 
adott otthont, azonban egy ideje már üresen állt, 
melynek következtében az állaga jelentős mér-
tékben romlott és így komoly felújításra szorul, 

amely méretére tekintettel akár több évig tartó 
munka is lehet, melynek eredményeként, ha elké-
szül, az egyik legnagyobb bentlakásos otthonnak 
adhat helyet Csaba testvér hálózatában. 

Az adományok átadásáról, a székelyhídi nap-
köziről és a romosan is impozáns Stubenberg 
kastélyról készült képeket fotógalériánkban lehet 
megtekinteni. 

Ezúton mondunk még egyszer köszönetet az 
adományozóknak, a segítőinknek és a Csóra Kft . 
vezetőjének önzetlen felajánlásukért és azért, 
hogy együtt válhatunk a „szolidaritás apostolai-
vá”, és így általunk ezekben a házakban, - melyek 
a „szeretet apró központjai” - a remény fénysuga-
ra egyre messzebb világít. 

Danka Erika

Csaba testvérrel 
a szeretet ösvényén



MIKOR? ESEMÉNY?
02. SZO. 18.45 SZENTSÉGIMÁDÁS
03. VAS. 16.00 SZENT JEROMOS BIBLIAÓRA- LUKÁCS EVANGÉLIUMA

18.00 SZEMLÉLŐDŐ IMA
05. KEDD 18.45 CURSILLO CSOPORT
07. CSÜT. 19.00 KEZDŐ KATEKUMEN 
09. SZO. 18.45 ÉNEKKAR
10. VAS. 16.00 FIATAL FELNŐTT CSOPORT
12. KEDD 18.00 ÉLETLECKÉK
14. CSÜT. 19.00 HALADÓ KATEKUMEN
16. SZO. 18.45 ZENÉS ÁHÍTAT
17. VAS. 11.00 ORVOSOK ÉS EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK MEGÁLDÁSA

16.00 BIBLIAÓRA
21. CSÜT. 19.00 KEZDŐ KATEKUMEN
23. SZO. 8.30 BICIKLI-TÚRA
24. VAS. 16.00 CSALÁDKÖZÖSSÉG ÉS MINISTRÁNS FOGLALKOZÁS
26. KEDD 16.30 KAMILLIÁNUS CSOPORT
27. SZER. 17.00 SZENT MÓNIKA IMACSOPORT
28. CSÜT. 19.00 SZABADEGYETEM
30. SZO. 18.45 ZSOLOZSMA ÉS ÉNEKKAR

MINDEN HÉTEN
HÉTFŐ 14.00 TŰ-KÖR

18.45 NŐI TORNA
PÉNTEK 10.00 II. JÁNOS PÁL LELKI KÖR

72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL program keretében október 16-án szombaton 10-16 óra 
között együtt megszépítjük a templomudvart. Minden segítő kezet várunk!

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


