
Október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat meg-

nyitásának 50. évfordulóján kezdődött a Hit 

éve. XVI. Benedek pápa tavaly kiadott A hit 

kapuja („Porta fi dei”) c. apostoli levelében 

elmondja, miért hirdette meg a Hit évét, és 

mit tart fontosnak ezzel kapcsolatban.

A mai ember is érezheti annak szük-

ségét, hogy a szamarai asszonyhoz hasonlóan men-

jen a kúthoz, hogy Jézust hallgassa, aki  hív, hogy 

higgyünk benne és merítsünk a belőle fakadó élő 

vízből (vö. Jn 4,14). Újra föl kell fedeznünk, mit je-

lent táplálkozni Isten Igéjével, ahogy azt az Egyház 

hűségesen ránk hagyományozta, és az Élet Kenye-

rével, ahogy azt Ő adta át a tanítványainak (vö. Jn 

6,51). Jézus tanítása ugyanis ma is ugyanolyan erő-

vel visszhangzik: „Ne olyan eledelért fáradozzatok, 

amely elvész, hanem olyanért, amely megmarad 

az örök életre” (Jn 6,27). A hallgatóság kérdése ma 

is ugyanaz: „Mit kell tennünk, hogy Istennek tet-

sző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28) Ismerjük Jézus 

válaszát:„Istennek tetsző cselekedet az, hogy higy-

gyetek abban, akit ő küldött” (Jn 6,29). Tehát a Jézus 

Krisztusba vetett hit az az út, amelyen biztonságo-

san eljuthatunk az üdvösségre

A Hit évének legfontosabb üzenete az, hogy ne 

merüljön feledésbe életünk igazi alapja: a hit. Lép-

jünk ki a sivatagból, amelyet azoknak a hallgatása 

ural, akiknek nincs mondanivalójuk, és adjuk visz-

sza az embereknek a hit örömét – a hitet egészen új 

módon közvetítve számukra.

A Hit ünnepi éve elsősorban az egész Egyházat 

hívja, hogy az oly sok keresztényt érintő súlyos hit-

krízisből ismét képessé váljék új lelkesedéssel fel-

mutatni Krisztus igazi arcát, aki követésére hívja az 

embereket. Ez az év azonban végül is mindnyájunk-

nak szól, hogy hitünk útján járva megérezzük: meg 

kell erősítenünk lassuló, elnehezedő lépteinket, és 

egyértelmű tanúságot kell tennünk. Fon-

tos azonban, hogy azok se érezzék kizárva 

magukat, akik tudatában vannak gyen-

geségüknek, amely oly gyakran a közöny 

alakjában jelenik meg. Nekik azért szól 

ez az ünnepi év, hogy megtalálják létük 

elvesztett értelmét, és felfedezzék a közös-

séghez tartozás értékét. Korunkat tartós, bonyolult 

válság jellemzi, amely megsokszorozza kérdéseinket, 

és elsötétíti reményünket. A hit keresése nem jelent 

eltávolodást a világtól, hanem sokkal inkább azt, 

hogy tudatosabbá válik bennünk a felelősségünk az 

emberiségért a történelemnek abban a szakaszában, 

amelyben élünk. Ez egy olyan év, amelyben könnyeb-

ben összekapcsolódik az imádság és a gondolkodás a 

hitről szóló tudással, a hit értelmességével. 

Rino Fisichella érsek (Az Új Evangelizáció Pápai 

Tanácsának elnöke)
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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Ima hitünk elterjedéséért

Urunk, Jézus Krisztus, aki szent véred által megvál-
tottad a világot,
Nézz le szeretettel az emberiségre, amelynek nagy része 
máig sem ismeri
evangéliumodat!
  Küldd el az igazság fényét az ô életükbe is!
  Uram, növeld hitünk terjesztőinek számát. Adj nekik 
kitartó
lelkesedést a szent ügy iránt. Tedd gyümölcsözővé 
fáradozásaikat, és áldd meg buzgalmukat. Add, hogy 
munkájuk révén mindenki megismerjen: téged valljon 
Alkotójának és Megváltójának!
  Az elkülönülteket vezesd vissza a nyájba, az egy 
közösségbe!
  Szeretetre méltó Üdvözítő, siettesd országod megvaló-
sulását, ölelj
minden embert isteni szívedre, hogy majd mindannyi-
an részt vehessünk

megváltásod művének végtelen áldásában, a meny-
nyei örök boldogságban!



HIT-HITVALLÁS

BIZONYSÁGTÉTEL

A hit nem olyan valami, amit birtokolha-

tunk, hanem egy válasz, ami értelmet és célt 

ad életünknek. A hit a szerető Isten áldozatára 

adott válasz. Isten minden embert megszólít, 

(„neveden szólítottalak”) az ő követésére. A 

meghívásra válaszolnunk kell. Tudunk-e igent 

mondani, rábízzuk-e magunkat, engedjük-e 

hogy Ő vezesse életünket?

A Hit Éve jó alkalom arra, hogy nézeges-

sük személyes hitünk útját. Életünknek melyek 

azok a pontjai, amikor megszólított Isten, meg-

hallottuk-e hívó szavát, ha nehéz, kilátástalan 

helyzetbe kerültünk, tudtuk-e kérni segítségét. 

A legfontosabb pedig, hogy hittük-e hogy Nála 

minden lehetséges. 

Az értékek válságának korát éli a ma em-

bere, ezért a hívő ember kötelessége nyitogatni 

embertársai szemét, fülét, bizonyságtételével 

segíteni másokat a hithez, Isten elfogadásához. 

Plébániánkon működik egy csoport, amelynek 

tagjai nyíltan beszélnek életük mélypontjairól, s 

hitet tesznek megszabadítójuk mellett. Köszön-

jük, hogy megosztják velünk hitük megtapasz-

talásának élményét, és kívánjuk nekik, hogy ne 

térjenek le erről az útról(szerk.) 

Bizonyságot teszek, hogy Isten irgalma egy-

re inkább érvényesül az életemben, annak 

ellenére, hogy ezt egy kicsit sem érdem-

lem, és elhiszem: ez a kegyelem.

Hálával tartozom Istennek és az Ano-

nim Alkoholisták csoportjának Úgy gon-

dolom, - amint azt a 3663 józanul eltöltött 

nap után látom (2002. szept-

ember 30-án, hétfő délután 

ittam legutóbb alkoholt) 

- hogy boldog felépülő al-

koholista vagyok, aki meg-

találta a saját helyét az Isten nekünk szánt 

világában. Onnan indultam, hogy a hitem 

segítségével talán én is abba tudom hagyni 

az önpusztító alkoholizálást, ha eljárok az 

Anonim Alkoholisták közösségébe. Most 

ott tartok, hogy nem szeretném abbahagy-

ni a felépülésért folytatott mindennapos 

emberi ténykedésem, mert szeretem ezt a 

megváltozott életet, amit az Isten, az én 

Felsőbb Erőm megadott nekem, hogy a 

12 Lépéses program segítségével dolgoz-

hatok, jellembeli hiányosságaimon Éle-

temnek ebben az utóbbi szakaszában van 

már célom, ami nem nagy dolgok meg-

valósításában, hanem a mindennapi élet 

élésében nyilvánul meg. A korábbi évek 

félelme és bizonytalansága helyére a bátorság 

lépett. A régi türelmetlenséget, mely alig 

bírt magával, és folyton le akarta győzni 

az egész világot, fölváltotta a türelem, hogy 

fogadjam el a dolgokat úgy, ahogy vannak. 

Abbahagytam a szélmalomharcot, és he-

lyette inkább az apró, mindennapi felada-

tokat igyekszem végrehajtani, 

amelyek önmagukban ugyan 

nem nagyon fontosak, de a 

teljesebb élet szerves részét 

képezik. Ahol azelőtt csak 

gúny, nevetség és megvetés tárgya voltam, 

ott most sok ember tiszteletét élvezhetem. 

Ahol régebben csak alkalmi ismerőseim 

voltak, akik kivétel nélkül csak addig tar-

tottak ki mellettem, amíg jól mentek a 

dolgok, ott most sok jó barátom van, akik 

olyannak fogadnak el, amilyen vagyok. És 

az A. A.-évek alatt sok igazi, becsületes és 

őszinte barátságot kötöttem.

Szeretném ápolni és megtartani őket 

Mérsékelten sikeres embernek számítok. 

Anyagi javakban nem bővelkedem túlsá-

gosan. De ami a baráti kapcsolatokat, a bá-

torságot, a magabiztosságot és saját képes-

ségeim reális felismerését illeti, ezekben 

szerencsésnek mondhatom magam. Min-



Az evangelizáció: Isten tüzétől égni belül 
és bátran lángra lobbantani a világban

denekfölött pedig elnyertem a legnagyobbat, amit 

egy ember elnyerhet annak az irgalmas Istennek 

a szeretetét és megértését, aki fölemelt engem az 

alkoholizmus szemétdombjáról a megbízhatóság 

állapotába, ahol bőséges jutalomban van részem. 

Ez abból származik, hogy egy kis szeretetet mu-

tatok mások iránt és segítem őket, amennyire 

erőmből telik. És ráadásul a Gondviselő Isten 

adott nekem Marikában egy olyan társat, aki fele-

ségem lett, és akit tisztelek, becsülök és szeretek. 

Hisszük, hogy részesei vagyunk az Istenüdvözítő 

tervének, hogy Jézus Krisztus Urunk meghalt a 

mi bűneinkért. Közös életünk legfontosabb vágya 

a Mindenható Isten velünk kapcsolatos akara-

tának megismerése és ehhez mindennapi közös 

imádságunk által kérünk és kapunk erőt. Éle-

tünk célja lett az Isten dicsőségét hirdetni életünk 

minden megnyilvánulásával, és mindezt csakis Ő 

munkálja bennünk Szentlelke által

Soli Deo Gloria - Istené a dicsőség!

Dr. Tóth Béla

Akkor vagyunk evangelizálók, ha szívünkben 

él a tudatosság, hogy Isten cselekszik az Egyházban, 

valamint ha lángoló lelkesedéssel akarjuk hirdetni 

Krisztust a világban – ezekkel a gondolatokkal nyi-

totta meg a pápa az új evangelizáció témájával fog-

lalkozó szinódus hétfő délelőtti első ülését. 

– Ki Isten? Mi köze van az emberiséghez?  

Ezek a kérdések ma ugyan-

olyan aktuálisak, mint Jézus 

korában. Az evangélium any-

nyit jelent, hogy Isten megtörte 

a csendet: megszólalt, létezik, 

ismer és szeret bennünket, 

belépett a történelembe. Ez az 

Egyház válasza a nagy kérdé-

sekre. Mégis hogyan tudjuk 

ezt eljuttatni a mai emberhez, 

hogy üdvözüljön? – tette fel a 

kérdést a pápa.

Magyarázatul XVI. Be-

nedek a reggeli imaóra him-

nuszából indult ki, és három 

lépésben foglalta össze ennek 

megvalósítását. Az első lépés 

az IMA. Az apostolok nem létrehozzák az Egy-

házat úgy, hogy kidolgoznak egy alkotmányt, ha-

nem imára gyűlnek össze és várják a pünkösdöt. 

Nem mi hozzuk létre az Egyházat, hanem Isten. 

A második lépés : a HITVALLÁS. A hit meg-

vallása magában foglalja, hogy kész vagyok élete-

met is adni és elfogadom a szenvedést. 

A hitvallásnak szüksége van egy „ruhára”, 

amely láthatóvá teszi, ez pedig a SZERETET,ami 

egyben a harmadik lépés – fejtette ki a Szentatya. 

– Ennek a hatalmas erő-

nek kell égnie minden ke-

resztény szívében, amely-

ből merítenie kell ahhoz, 

hogy maga körül lángra 

lobbantsa az evangélium 

fényét. Ennek a szenve-

délynek kell növekednie a 

hit által és át kell alakulnia 

a szeretet tüzében. A ke-

resztény ember nem lehet 

„langyos”. A hit váljon a 

szeretet lángjává bennünk, 

amely valóban lángra 

gyújtja lényünket, ezáltal 

létezésünk nagy szenvedé-

lyévé válik és lángra lob-

bantja a körülöttünk lévők szívét is. Ez az evange-

lizáció lényege – fogalmazott XVI. Benedek.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

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 



S* S Z T E R N Á
T N T S A O R K
Z V Í É C D I Ő
U S S Z Z E A N
M T I J N E I

GYEREKEKNEK
Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám 

előtt. (mt. 10,32)

A rejtvényben egy vértanú nevét találod meg, ha a *-gal jelölt betűtől 

kiindulva minden második betűt összeolvasod.

A megfejtéseket adjátok le a hitoktatóknál vagy az irodában!

Új munkatársat köszönthetünk a plébánián 

Végvári Kinga személyében, aki így vall magáról.

 Miskolcon születtem, majd családunk Debre-

cenbe költözött, így iskoláimat már itt végeztem. 

Érettségi után, felnőtt megtérőként úgy éreztem, 

hogy Istent legteljesebben szerzetesnővérként szol-

gálhatom. Felvettem a kapcsolatot a Szent Ferenc 

Kisnővérei Szerzetesközösséggel, négy év „ismer-

kedés” után úgy döntöttem, hogy szeretnék velük 

élni. A 12 év alatt, melyet ott töltöttem, rengeteg 

dolgot tapasztalhattam meg, elvégeztem a hitta-

nár-családvédelem szakot, dolgoztam az Egri Ér-

sekség Kateketikai Irodájában, tanítottam roma 

gyerekeket Ózd mellett. A szerzetesi élet kereteit 

mégsem tudtam megszokni, sok vívódás után, 

2008-ban kiléptem a közösségből, és hazaköltöz-

tem. Sokat köszönhetek Laci atyának, aki segített 

abban, hogy megtaláljam helyemet a „kinti” világ-

ban, és hálás vagyok, hogy négy év „regenerálódás” 

után újra az egyházban dolgozhatom. Itt, a Megtes-

tesülés plébánián, és Józsán a hitoktatás a fő felada-

tom, és némi irodai munka, ami ezzel összefügg.  

Munkámat szeretném jól végezni, igyek-

szem megfelelni az elvárásoknak. Remélem 

sikerül beilleszkednem a közösségbe. Ehhez ké-

rem Isten segítségét.

Személycsere történt a sekrestyés munkakör 

betöltésében. A feladatot az elkövetkező időben 

Keczán Mária látja el. Marika boldog hogy Laci 

atya megbízta ezzel a munkával, és minden ere-

jével azon lesz, hogy a lehető legjobban ellássa a 

rá bízott feladatot.

Isten áldását kérjük az új munkatársakra, és 

segítsük őket abban, hogy megtalálják helyüket 

közösségünkben! (szerk.)
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Hiszek hitetlenül Istenben
Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott. 

Szinte ömölnek tört szivemből
A keserű igék,
Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség. 

Most minden-minden imává vált,
Most minden egy husáng,
Mely veri szívem, testem, lelkem
S mely kegyes szomjuság. 

Szépség, tisztaság és igazság,
Lekacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak. 

Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Beteg vagyok, beteg. 

Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban előttem
Száz titok kavarog. 

Minden titok e nagy világon
S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény, hajszolt magam. 

Isten, Krisztus, Erény és sorban
Minden, mit áhitok
S mért áhitok? - ez magamnál is,
Óh, jaj, nagyobb titok.

Ady Endre


