
Szeretettel köszöntünk születésnapodon! 

Örülünk, hogy veled együtt adhatunk hálát Isten-

nek az eltelt 50 évedért. Hálával tartozunk azért 

a tíz évért, melyet a Megtestesülés templom plé-

bánosaként töltöttél. Tíz éve fáradhatatlanul és 

önzetlenül szolgálod közösségünket.  Az általad 

értelmezett JELENLÉTEDDEL vagy közöttünk. 

Lelkiismeretesen teljesíted önként vállalt felada-

todat, melyet Isten bízott rád. Személyes példá-

don keresztül mutatod a Hozzá vezető utat. Ha 

időnként megtorpanunk, és a „cethal gyomrába 

kerülünk”, bölcs tanácsaiddal és tiszta felebaráti 

szereteteddel segítesz elindulni a kijelölt cél felé. 

Köszönet az áldozatos, önzetlen munkádért! Kö-

szönjük a vasárnapi, lélekemelő prédikációkat, a 

lelki beszélgetéseket, a csoportok munkájának se-

gítését, a színes plébániai életet, az adventi roráték 

varázslatos hangulatát, a kirándulásokat. Hosz-

szasan lehetne sorolni még a programokat, ame-

lyekkel gazdagabbá teszed életünket. Példaértékű 

a gyerekekhez való viszonyod. Derűt és vidámsá-

got sugárzol feléjük. Szerénységed miatt nehezen 

viseled el a dicséreteket, de tőled tanultuk: tudni 

kell elfogadni is nem csak adni. Kívánunk neked 

jó egészséget, boldogságot! Isten áldását kérjük 

munkádra, és hálás szívvel imádkozunk, hogy 

tartson meg közöttünk sokáig!

Közösségünk nevében: Ráczné Zsóka

Laci atya 50 éves

50. születésnapod alkalmából szeretettel köszöntelek és Isten ál-

dását kérem életedre. 

Az ilyen nevezetes évforduló olyan, mint egy nagy lélegzetvé-

tel kirándulás közben, amikor fölérünk egy csúcsra. Megáll az em-

ber, kifújja magát, aztán teleszívja tüdejét a friss levegővel, szétnéz 

és vidáman indul tovább. Az 50. születésnap olyan állomása az 

életnek, mikor már van mire visszatekintenie az embernek, de 

még nem a végállomás, tovább kell menni.

Azt kívánom, hogy amikor felidézed az elmúlt évek ese-

ményeit, vedd észre, hogy minden mögött Isten szeretete 

rejtőzködött. Ezért adj hálát mindenért, amit kaptál, 

amit átéltél, amit „megéltél” az eltelt évek alatt. Vegyél 

újra egy nagy levegőt a Szentlélek fuvallatából, és biza-

lommal indulj tovább! Ehhez kérem számodra a Min-

denható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldását.

Debrecen, 2011. február 4.

 debrecen-nyíregyházi püspök

Kedves László Atya!

Kedves Laci Atya!

Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged! (4 Mózes 6,24)
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Az Egyház a szentségben született családban ta-

lálja meg a maga bölcsőjét, valamint azt a helyet, 

ahol az emberi nemzedékekkel való találkozást 

megélheti, s viszont: az emberi nemzedékek itt 

találkozhatnak az Egyházzal.

(II. János Pál pápa apostoli buzdítása: 

Familiaris Consortio)

Egyházközségünkben elsők között ala-

kult meg a családcsoport. Mindannyi-

an éreztük annak szükségét, hogy 

a szentmisén kívül is találkoz-

hassunk, ezért megörültünk 

Laci atya meghívásának. A 

kezdeti félénkség és bizony-

talanság után egyre közelebb 

kerültünk egymáshoz, ehhez 

hozzásegítettek a különböző 

közösségi alkalmak, ünne-

pek: lelkinap, farsang, szil-

veszter, közös kirándulások, 

családos tábor. Fontosnak tartjuk, 

hogy elinduljunk egymás felé, hogy a 

személyes hitünk, problémáink, örömeink, 

kudarcaink, tapasztalataink megosztásával se-

gítsük egymást. Támaszai legyünk egymásnak 

a gyermeknevelésben, házasságunk megélésében 

vagy egészen hétköznapi dolgokban.

A találkozók témáit a Szentírás kimeríthetetlen 

tárháza adta, vagy aktuális problémák, nehézsé-

gek, konfl iktusok kezelése, gyász a családban, ün-

nep a családban, hagyományos családmodell, több 

generáció egymás mellett élése, egy szülős család, 

stb. Az idén a szeretetnyelvekkel foglalkozunk. A 

felnőttekkel párhuzamosan gyerekcsoportok is 

dolgoznak az ovisoktól a ministránsokig.

Mint minden családban, így a csoportban is 

adódott nehézség, sikertelenség, hullámvölgy, de 

ezeket az Úristen azért adta, hogy eze-

ken túljutva, megerősödve igazi 

befogadó családdá váljunk. A 

mi csoportunk mára már 

igazán nyitott közösség-

gé érett. Ez az a csoport 

ahova állapotuknál 

fogva /szülő, gyermek, 

nagyszülő, unoka/ 

mindenki befér. A fi a-

talok lendületével és de-

rűjével, a nem annyira 

fi atalok tapasztalatával és 

bölcsességével egészítjük ki 

egymást.

Ahogy Jean Vanier vallja:” Az em-

ber azért lép be egy közösségbe, hogy boldog le-

gyen. Azért marad benne, hogy másokat tegyen 

boldoggá.”Mi már boldogok vagyunk, hogy ide 

tartozunk. Szeretnénk benneteket is boldoggá 

tenni, ezért örömmel és szeretettel várunk min-

denkit minden hónap utolsó vasárnapján.

Bánk József és Legeza Éva

A Család Éve 2011

„Család légy az, ami vagy!” (János Pál)

Gyertyaszentelő

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 

február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária 

Jézus születése után negyven nappal bemutatta 

gyermekét a jeruzsálemi templomban. 

A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, 

és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia 

a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor 

találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és 

Anna prófétaasszony személyében. 

Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg 

Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására 

szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a 

gyertyaszentelés szokása. 

A szentelt gyertya mint Jézus Krisztus jelképe 

egyike a legrégibb szentelményeknek. 

Azért szenteljük meg az emberi természetün-

ket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény 

kiáradjon és eltöltsön bennünket is.



„Kitartottak az apostolok a tanításban és az 

imádságban” ( ApCsel 2:42 )

Végéhez értünk a több évtizedes hagyomány-

nyal bíró imahétnek. Megtapasztaltuk a feleke-

zetek egymáshoz való közeledését, összefogását. 

Örömmel vettünk részt többen is az alkalmakon, 

és vihettük imádságainkat, szeretetünket. Érez-

hettük a közösségek befogadását, rendkívüli tisz-

teletét, szeretetét. Volt olyan közösség, ahonnan 

úgy távozhattunk, ha megkóstoltuk a pogácsát, a 

nagy üstben forrt vörösbort és teát. Átélhettük , 

amint idegen embereket kovácsolt össze az ige. 

Bosák Nándor, püspök úr, a záró alkalmon úgy 

fogalmazott: „Az egység még nincs készen, ezért 

munkálkodni akarunk, hogy milyen úton épít-

hetjük azt.”

Nagy öröm volt látni, hallani plébánosunkat, 

Laci atyát is pénteken a Baptista imaházban. A 

Jónás 2 könyvéből olvasta azt a részt, amelyben 

Jónás a csendben imádkozik a cethal gyomrában. 

Beszédében idézte a Szentírás egyik legszebb és 

szívhez szóló intelmét (Jel 3:20):„Íme, az ajtó 

előtt állok és zörgetek”. Halljuk meg mi is a hí-

vást, mert mi is fontosak vagyunk, mint ahogy 

fontos volt Jónás Ninivében. Mert van küldeté-

sünk, amit át kell adnunk testvéreinknek. 

Így adjuk át szeretetünket plébánosunknak, 

Laci atyának az 50. születésnapjára, hadd érezze 

ő is, hogy fontos mindannyiunk számára. Kíván-

juk, hogy tartsa meg Isten továbbra is szereteté-

ben, és hordozza őt nagy kegyelmében!

Molnár Józsefné Mariann

Köszöntsük az imahéten elhangzott Túrme-

zei Erzsébet versével!

Most nem sietek,

S míg ölel a fény

most nem rohanok,

és ölel a csend,

most nem tervezek,

és árad belém,

most nem akarok,

és újjáteremt,

most nem teszek semmit sem,

míg nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,

most elpihenek,

békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,

és nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Új gyümölcsöt terem,

másoknak terem,

érik csendesen

erő, győzelem,

ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Imahét

Balázsolás

A balázsolás, vagy balázsáldás a katolikus egy-

ház egyik áldása.

Szent Balázs püspök és vértanú segítsé-

gül hívása a különböző betegségekben na-

gyon régi időkre nyúlik vissza. A legenda 

szerint meggyógyított egy torokbajos gyer-

meket. Édesanyja hálából gyertyát és ételt 

ajándékozott a püspöknek. Innen ered a Ba-

lázs-áldás és a balázsolás hagyománya. A sz-

ertartásban Isten segítségét kérik, hogy Szent 

Balázs közbenjárására óvjon meg a torokbajtól. 

Babits Mihály Balázsolás c. verse a költő 

gégeműtéte előtt született. Kínzó betegségében 

így könyörög a csodatévő vértanúhoz:

„Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!

Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,

okos felnőtt! Te jól tudod,

mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall

még az Isten jósága sem,

s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is

olyan nagy dolog a halál.”



„nincs élőbb a mesénél” – írja Ady Endre. És mi 

ezen a napon valóban életre akarjuk kelteni a me-

sevilágot. Ezért kérünk mindenkit, KICSIT és NA-

GYOT, öltse magára valamelyik kedvenc mesehőse 

gúnyáját, és úgy ünnepeljük együtt a mese napját!

PROGRAM:
• Jelmezbemutató • mesemondás

• népdaléneklés

•  „hegyen-völgyön lakodalom”. Táncház a 

Hajdú Néptánc Együttessel

A rendezvényhez kapcsolódik a Meseíró pá-

lyázat és a Nagy népmese rajzpályázat. Ezek pla-

kátjai a templom hirdetőfalán olvashatóak.

Jelentkezni lehet a Hírharangban elhelyezett 

jelentkezési lapon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Időpont Esemény
08. kedd 18.00 Életleckék
10. csüt. 19.00 Haladó katekumen
13. vas. 16.00 Fiatal felnőtt csoport
17. csüt. 19.00 Kezdő katekumen
20. vas. 16.00 Bibliaóra
22. kedd 16.30 Kamilliánus
24. csüt. 19.00 Szabadegyetem

Időpont Esemény
26. szo. 19.00 Énekkar 
27. vas. 16.00 Szent Mónika imacsoport
27. vas. 16.00 Mesekarnevál

Minden héten
hétfő 14.00 Tű-kör

18.45 Női torna
péntek 10.00 II. János Pál Lelki Kör

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

Mesekarnevál
2011. február 27-én du. 3 órakor a Plébánián

A Szentmisék időpontjai

MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap: 9.00-kor görög katolikus liturgia

11.00-kor ünnepi szentmise

hétköznap: 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

Vezető-és Továbbképző Akadémia előadásai-

val kapcsolódik a 2011-re meghirdetett Család 

éve programjaihoz. Legközelebbi alkalom 

Debrecenben lesz. 

Időpont: 2011. február 26. 9–15 óráig

Helye: Szent József Gimnázium

Előadások témái: Dr. Soltész János: 

A család alapvető erkölcsi kérdései

Gertner Júlia, nővér: Korunk kihívásai és a 

Katolikus nevelés válaszai, egy gyakorló peda-

gógus tapasztalatai alapján.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

A részvétel ingyenes, ebéd van.

VETŐ


