ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!
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A Megtestesülés Plébá ni a Hír lev ele

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
Vízkeresztkor kezdődik egy, szinte világszerte elterjedt szokás: a farsang.
A nagyböjt kezdetéig tartó időszakot
a hangos mulatságok, bálok, lakomák
jellemzik. Mivel a farsanghoz közvetlenül nem kötődik semmilyen keresztény ünnep, hanem inkább a gazdag
néphagyományokra épül, ezért a buja
szokások miatt a keresztény erkölcs a
16–17. századig tiltotta. Ez a tiltás idővel megszűnt, és a karácsony és húsvét
közötti időszak hivatalosan is farsang
lett, melynek egyik fő hagyománya a tél
búcsúztatása és a tavasz köszöntése. A
hagyomány szerint ilyenkor tartották
az esküvőket is
Kéthetente csütörtökönként délelőtt
egyre több édesanya és gyermek hangja tölti meg a Plébániánk „nagy termét”.
Baba-Mama Klub van. Jönnek a lelkes
édesanyák és apró gyermekeik.

öltözött. A gyermekek már ilyen kiskorban is élvezik, ha szerepeket játszhatnak,
és ha számukra kedves személynek a bőrébe bújhatnak. Az évkörünk egyik fontos
állomáspontja a karácsonyi időszak után
következő farsangi idő. Ebben az időben
„illik” mulatni, bálozni, „farsangozni”. A
keresztény embereknek is kell az öröm, a
vidámság az életükbe, hiszen Krisztuskeresztje nemcsak szomorúság, gyász,
hanem Üdvösségünk záloga, reményünk,
és örömünk. A halál után feltámadás következett, és ennek a reménye és öröme,
buzdít arra minket, hogy merjünk örülni.
Ebben a csoportban is ezt tettük csütörtökön. Hangos nevetés-sikítozás, lengte
át a plébániát, persze voltak hisztis-könynyek is, de azok elmúltak. A gyerekekkel
közösen készítettük a farsang egyik legjellegzetesebb ételét, fánkot. Apró kezeikkel lelkesen szaggatták, lapítgatták,
és nézték, hogy sül aranysárgára. Öröm

Február 5-én csütörtökön különleges
alkalom volt a Babáknak-Mamáknak,
mert farsangi alkalmat tartottunk. A lelkes édesanyák csemetéiknek még jelmezt
is hoztak. Volt, aki szerelő „ezermester”
volt, volt olyan gyermek, aki hercegnőnek

volt látni,
hogy már
ilyen kiskorban is lelkesen
segédkeznek
a
gyerekek a konyhában.
A vendéglátás, vendégfogadás

Lévay Erzsébet

FARSANGI FÁNK
Fánkom, fánkom,
szalagos fánkom,
de jólesik
tégedet látnom!
Hát még, hogyha
illatod érzem,
bolondulok
érted egészen!
Szép vagy, jó vagy,
ó, de szeretleképpen ezért
menten megeszlek!
ÁMEN
felnőttkorban nagy áldás, és nagy evangelizációs eszköz is a kezünkben. Ezt a
karizmát fejleszteni kell, már egészen
apró korban. Miután kisültek a fánkok,
újra összegyűltünk, közösen fogyasztottuk el, és közben az anyukák is tudtak
beszélgetni, egymásnak tanácsot adni,
hiszen hasonló kérdésekkel küzdenek,
mivel hasonló korú gyermekeik vannak.
A mostani alkalmon több téma elhangzott, az egyik: Mit nevezünk hisztinek?
Mikortól hiszti a sírás? És mit tudunk
kezdeni ebben a helyzetben? Mindenki
elmondta a véleményét, tapasztalatát, és
bátorítását.
Várjuk a következő alkalmat két hét múlva, hogy
ismét együtt legyünk,
és kiszakadjunk a
mindennapokból.
Bátorítunk minden anyukát, aki
otthon neveli a
k isg yermekét,
hogy jöjjön el
csopor tunkba,
szakadjon ki kicsit a hétköznapok
monotonitásából és
találkozzon hasonló
kérdésekkel foglalkozó
anyukákkal, és hasonló
korú gyermekekkel.
Jakab Zsuzsanna
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K ar ácsony fényében élünk
Egy
K aritászos
gyűjtés
margójár a:
Három fős kis csapatunk egy
szombati napon, reggel 8 órakor megkezdte tevékenységét a józsai TESCO
területén.
Miután a kítűzők, a felplakátozott
bevásárlókocsik a helyükre kerültek,
gyors megbeszélés és indulhatott vállalt feladatunk végrehajtása.
„Jó napot kívánok! Elnézést, hogy
zavarom a Karitász nevében, rászoruló
embereknek gyűjtünk karácsonyra tartós élelmiszert. Amennyiben módja, és
lehetősége engedi kérem segítsen!”
Ezeknek a szavaknak kíséretében
átadásra került a szórólapocska melyen feltüntetve az élelmiszerek sora,
melyekkel a vásárlók szomorú, kilátástalan helyzetbe került embertársaikon
segíthettek.
A munka ezen része lelkileg igen
megviselte az embert.
Tanulmányt lehetne írni róla! Az
emberi megnyilvánulások tárháza tárult elénk.
– Volt, aki átnézett rajtad,
– Volt, aki kiborult, mondván: neki
magának sincs elegendő, hagyd őt békén!
– De nagyon sokan (és ez a többség)
voltak, akik egyből kérdezték, hogyan,
milyen módon tehetnek eleget a kérésednek?
Mikor már lelkileg megviselve
mondtad a fenti szöveget, jöttek a
többek (ők ketten a pénztár mellett
elhelyezett kocsiknál vették át az adományokat) a jó hírrel, hogy milyen
sok mindent sikerült már összegyűjtenünk. Ez újra erőt adott a folytatáshoz.
– „A Karitász nevében gyűjtünk rászoruló embertársainknak...”
Szépen teltek a kocsik. Egyik a másik
után. Szám szerint 4-en színültig megrakva, és egy nem egészen tele kocsi.
Elérkezett déli 12 óra!
Erőben megfogyatkozva, de lélekben feltöltődve, boldogan indultunk a
szitáló esőben hazafelé családjainkhoz.
Kertészné Erika
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„FEL NAGY ÖRÖMRE!”
A Szenteste idén különösen enyhe volt. Az éjféli misére gyülekezvén a Szent Család Templom híveinek azért mégis jól esett a mécsesek melege, amit a Betlehemi láng adott, nemcsak
a kesztyűs kezeknek, de a szíveknek is. Idén, már egy bevett hagyományt követve találkoztunk az Éjféli mise előtt a Rózsavölgyi utca sarkán, hogy az ünnephez kapcsolódó énekekkel köszöntsük a születendő Megváltót.
A kántálás, mendikálás a vallási mellett A városi lakosság körében, - főleg, ahol
népi gyökerekkel is bír.
egyházi iskola működött,- ezidőtájt a diEleink már az új évre vonatkozó jó kíván- ákság a tanítók vezetésével indult útnak,
ságokkal is köszöntötték ismerőseiket a hogy jó kívánságaikkal köszöntsék a város
régi eltemetése és az újév köszöntésének lakóit.
jegyében. Faluhelyen a Megváltó születé- A hagyományőrzés mellett a kóringyálás
során adományozott ételek is jelentősen
hozzájárultak a diákság ellátásához.
Három évvel ezelőtt fogalmazódott meg
Pokorni Judit gondolataiban, hogy nemcsak megfakult fényképeken és nagyanyáink elbeszéléseiben kellene találkoznunk
ezzel a hagyománnyal. A gyülekezet egy
emberként állt az ötlet mögé és már első
évben nagy számban gyűltünk össze.
Ahogy Dezső atya említette prédikációjában, az elmúlt karácsonnyal lezárult egy
korszak, az idei évben ugyanis már az új
sének témaköre mellett jellemzőek voltak templomhoz fogunk énekelve közeledni
a terményekre, állatokra vonatkozó szapo- Szenteste.
Pappné Maczó Ágnes
rító jókívánságok.

K aritász – 2014. Advent-K ar ácsony
Karácsonykor jó karitászosnak lenni.
Egy évre is elég a munkához az a muníció,
amit ilyenkor szeretetből, adakozásból, segítségből kap az ember. 2014-ben Karácsonykor nem kaptunk az Élelmiszer Banktól élelmiszer adományokat, de lehetővé
tették, hogy mi gyűjtsünk magunknak.
Mi, debreceni karitászosok a Józsai
Tescot kaptuk. Örültünk is meg nem is.
Pár nap volt a szervezésre városi szinten
és plébániai szinten is. Kimentem a Józsai
fíliánk Biblia órájára, ahol egy lelkes kis
csapatra, meleg teára, friss süteményekre
találtam. Ide toppantam be a kérésemmel: segítsetek. Szombatra megvoltak a
résztvevők és gyűjtöttünk és gyűjtöttünk.
Sírtunk és nevettünk. Négy nagy bevásárló kocsi lett teli finomabbnál finomabb
tartós élelmiszerekkel és csokoládéval. És
még nem volt vége. Adventben Debrecen
város először fogott össze a Karitásszal
és más segítőkkel és 4 héten át a Kossuth
téren adott lehetőséget arra, hogy jelen
legyünk,hogy tegyük a dolgunkat. Sok
szép kis gyereket láttam csillogó szemekkel mentek be a Lélekházba a Kereszthez.

Voltak szülők, akik utánuk mentek és
együtt örvendeztek néhány pillanatig a Lélekház áldott nyugalmában. Voltak olyan
szülők is, akik maguk vitték be a gyermekeiket a Lélekházba és a Kereszt lábánál a
húzott igéket olvasgatták meghatódottan,
fürödve a pillanat mélységében és magasságában. Hoztak pénzt, tartós élelmiszert,
ruha adományokat is, amit a karitász házban gyűjtöttünk. A közös munkában mi
debreceni karitászosok is közelebb kerültünk egymáshoz. Karácsonykor könnyű
jónak lenni, mert ilyenkor a levegőben
is, a szívekben ott a békesség, a szeretet.
De ha elmúlik Karácsony, hová tűnik a
tapintható figyelem, támogatás, nyitottság a másik iránt? A Karitász lehet a mi
lelkiismeretünk. Mert mi keresztények is
sokszor sokat elmulasztunk a szeretetben,
a segítésben, az irgalmasságban, de itt név
nélkül, alázatosan, mások igényeire figyelve lehet törleszteni „Isten szegénykéinek.
Tegyük hát a dolgunkat Isten segítségével
2015-ben is!
Dr. Rajnainé Haraszt Judit
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Ökumenikus imahét
Január 18-25-ig minden este 17 órai
kezdettel közösen imádkoztak a felekezetek a Krisztus hívők egységéért. Az imahét
igéje a János 4:7 volt „Jézus így szólt hozzá:
Adj innom!” Az egység jeleként minden
szolgáló, igehirdető vitt magával egy kis
vízmerítő edényben vizet, és egy közös tálban öntötték össze, így egy közös edénybe
összegyűltek a cseppek és a víz maradt. Ez
jelképe volt annak, hogy egy a forrás, egy a
hit, egy a keresztség.
Hallottuk a különböző prédikációkat,
amelyek gazdagítottak bennünket, és lehettünk Isten egy népe ezeken az estéken.
Néhány idézet a különböző lelkészek
szentbeszédeiből, amelyeket a Samáriai
asszony és Jézus találkozásáról kiemeltek.
„– Jézusnak Samárián kellett átmennie
János 1:4, Jézus a kút, az élő víz forrása,
vágyjunk egymás találkozására.

– Jézus ma is keresi a találkozást veled,
ne félj tőle, mert úgy is tudja, mennyi bűnöd van, ismer téged és neveden szólít, más
nem számít.
– Van mit tanulnunk egymástól, ne kerüljük el Samáriát, a másik embert, mert
lehet, Isten küld és rád van szüksége valakinek.
– Ne szóld meg, ne nézd le a másik vallását, mert lehetséges sokkal inkább részesül Isten kegyelmében, vezetésében, mint te.
– A testvérharcnak soha nincs győztese
csak vesztese. Rá kell találni az oszthatatlan egységre.
– Elhagyni szokásokat és otthagyni a
korsót.
– Ez az asszony önismerettől halad az
Istenismeret felé. Ebből a beszélgetésből egy
új ember születik, amely egy gyengeségből
és egy szomjazóból indul el. Jézus vállalta,

hogy szomjúhozik, erőtlen lesz, és ebből
fakad a megváltás csodája.”Mikor erőtlen
vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor:12:10).
A záró alkalom a Református Nagytemplomban volt, ahol Bosák Nándor püspök úr mondott beszédet. A püspök úr hangsúlyozta, oda kell nekünk is menni Jézushoz,
szóba kell vele állni, mert ő szóba akar velünk állni, azért, hogy felismerjük őt, hogy
azután bennünket is tovább tudjon küldeni
az emberek közé. beszélt arról, hogy az ökumenizmusnak az az értelme, hogy tegyük
meg azokat a lépéseket a magunk életében és
egymás életében, ami a közös cél felé vezet
minketAmikor mi közösen imádkozunk a
keresztény egységért, akkor azt akarjuk bizonyítani, hogy mi békében együtt tudunk
élni, és ezt példaként állítjuk a világ elé, hogy
mindenki lássa, Jézusban van az üdvösség.
Molnárné Mariann

EGY TÁNYÉR SZERETET
Tél van, hideg, hó, fagy. Munkahelyen, otthon meleg szobában töltik az
emberek ezt az évszakot. Vannak olyanok, akiknek ez nem adatik meg naponta.
Hajléktalanok, mondják rájuk, pedig nem
mindig lehet könnyen eldönteni, hogy ki
a hajléktalan és ki nem az. Hajléktalannak tekintsük-e azt az embert, akinek a
lakásában nincs víz, gáz vagy villany?
Nincs utcán, mégis csaknem ugyanúgy
veszélyben van, mintha a közterületen
élne. Sokszor maguk az érintettek sem
tudják, hogy melyik volt az a pont életükben, amikor hajléktalanok lettek. Viszont
az biztos, hogy minden hajléktalan embernek valamilyen segítségre van szüksége. Ki segítsen?
A Megtestesülés Plébánia egy kis csoportja a Református Segélyszolgálattal
együtt, évek óta szívügyüknek tekintik
rossz sorsuk enyhítését. Szombatonként
250 ember várja őket a város négy pontján. A „láthatatlan angyalok”. Isten igéjét
követve végzik munkájukat, csendben, ellenszolgáltatás nélkül. Korán reggel kezdik a főzést, majd kihordják a város négy
pontjára. Mindenkinek megvan a feladata, a gyermekeknek is. A „gépezet” olajozottan működik. A forró toroskáposzta,
gulyás, rizses hús átmelegíti a fagyos testet, lelket. Mert abban a tányérban nem
csak a testnek, a léleknek is van táplálék.
Jókora adag szeretet van benne, mely kitart a következő szombatig. Reményt, hitet kaptak a rászoruló emberek, az segít
elviselni a nincstelenséget, a magányt.

Felmelegíti meggémberedett testüket, reménytelen szívüket. Egy tányér
meleg étel, egy jókora darab kenyér. Mennyi szeretetet, odaadást, önzetlenséget, jóságot tartalmaz.
Egy tányér boldogság. Ha
megkérdeznénk az adakozókat miért teszik, a
válaszuk egyszerű lenne:
kapták, és továbbadják,
mert senki nem tarthatja
meg magának azt, amit
Isten neki ajándékozott.
Ők így boldogok.
Bárcsak
mindanny iunknak lenne
egy akármilyen kicsi tányér szeretete,
amit másokkal
megoszta na!
Jézus arra is
tanította tanítványait, hogy
adjanak enni
az éhezőnek,
s hozzátette:
„aki ezt közületek a legkisebbel megcselekszi, velem
cselekszi meg”.
Ezt kell követ-

nünk nekünk is. Így
lehetünk egységben az
Istennel, így lehetünk
az Ő gyermekei, s ekkor
cselekedjük a szeretet
parancsát.
Rácz Jánosné
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Kedves Testvérek!
Köszönetet szeretnék mondani a 2014.
évben plébániánknak nyújtott adományért.
Tájékoztatásul közlöm, hogy ebben
az évben egyházközségi hozzájárulás és
adomány címén 206 egyházközségi tagunk támogatta a közösség életét. A hívek
összesen 3 147 500 Ft-tal járultak hozzá
a templomunk, plébániánk és az egyház
fenntartásához. A befizetések átlaga így
15 300 Ft.

Ebből tudtuk biztosítani a templom és
a plébánia fenntartását, és így volt lehetőségünk minimális fejlesztésre is.
A józsai Szent Család plébánián 55 tagunk támogatta a közösséget 979 700 Fttal ezzel támogatva az új templom építését.
Kérem ha tehetik, ebben az évben is támogassák egyházközségünket!
Felföldi László, plébános
Laci atya

Kórus alakult a józsai
Szent Család Templomban

„Jézus életem, erőm, békém,
Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, te vagy az Úr,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz...”
– hallhattuk a karzatról advent negyedik
vasárnapján. Már másodízben szerepelt az
énekkar a józsai hívek előtt.
2014 nyarán merült fel először, hogy kórust szervezzünk a lelkes józsai közösségben.
Felföldi László atya, Joó Katalin és Gulyásné
Felkai Ágnes ötlete alapján meghirdettük a
próbákat, majd az élénk érdeklődésre való
tekintettel szeptembertől bele is vágtunk. A
vasárnapi mise után találkozunk a plébánián,
ahol 10 órától 11 óráig énekelünk.
Kondorné Peidl Borbála vagyok, a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola
magyar-ének szakos tanára, én vállaltam az
énekkar vezetését. A „vezetés” szót szívem
szerint idézőjelbe tenném, mert arra törekszem, hogy ez a vezetés demokratikus legyen,
próbálom a kórustagok igénye szerint alakítani a repertoárt. Ifjúsági énekekkel kezdtünk,
ezzel a könnyedebb műfajjal ismerkedtünk
ősszel. Tanultunk gyerekeknek szóló éneket,
mert ők mindig nagy létszámmal vannak
jelen a próbákon. Karácsony közeledtével
kánont is énekeltünk és római katolikus nép-

énekeket. Nagy eredmény volt, hogy felmerült
az igény a kórustagok részéről a többszólamú
éneklésre. Kórusunk jelen állapotában három szólamban megszólal – a biztos hangú
basszus szólamnak köszönhetően. Jacques
Berthier Jézus életem, erőm, békém kezdetű
művét már több szólamban énekeltük decemberben, az egyik vasárnapi szentmisén. Kora
tavasztól húsvétra készülünk, gregorián éneket tanulunk, és az a tervünk, hogy passiót is
énekelünk majd. A kórus zongorakísérője én
vagyok, de tervezzük az együttműködést Veréb Sándor kántor úrral, már készülünk egy
közös énekes előadásra.
Öt éve élek Józsán. Amikor Debrecenbe
kerültem, Kovács Szilárd tanár úrnál tanultam orgonálni a Megtestesülés Templomban.
Kántorkodni is ő tanított. Nagy örömöt jelent
számomra, hogy részt vehetek ennek a kis
közösségnek az életében. A kórustagok fegyelme, kedvessége, lelkesedése és csodálatos,
tiszta hangja erőt ad mindannyiunk számára,
hogy időt áldozzunk barátságos kis templomunk zenei életének változatosabbá tételére.
Köszönjük Laci atyának a ﬁgyelmet, hogy
hisz bennünk, és hétről hétre lelkesítő szavakkal bíztat minket. Köszönöm a kórustagoknak, hogy pihenőnapjukon, szabadidejükből
áldoznak időt az isteni szolgálatra. Köszönöm
Kertészné Erikának a sok segítséget, intézkedést és fénymásolást. Kórusunk létszáma jelenleg 20-25 fő. Szeretettel várunk mindenkit,
aki kedvet érez magában egy kis énekléshez!
„Zengjetek az Úrnak!” (Zsolt.68,33)
Kondorné Peidl Borbála

KERESZTELÉSEK SZÁMA:
Megtestesülés templom:
Józsai Szent Család templom:

61 fő
6 fő

ESKÜVŐK
Megtestesülés templom:
Józsa:

29
1

TEMETÉSEK
Megtestesülés templom:
Józsa:

62
8

Ultr afutás Csaba
Testvér székelyhídi
gyermekeihez
Az idei, 25. Yours Truly második lehetősége február 22-én lesz. Mivel egy ekkora távot
luxus „csak úgy” lefutni, kerestünk egy célt,
mely épp 50 km-re van Debrecentől! Ez a cél
Székelyhíd, pontosabban a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány által a város központjában működtetett napközi és a Gyermek Jézus Gyermekvédelmi központ.
A futást adománygyűjtéssel kötjük össze.
Az adományokat a gyülekezőhelyre hozzátok,
onnan a kísérő személyautókkal visszük Székelyhídig.
Gyülekező február 22-én 8:30-kor Debrecenben, a Megtestesülés Plébánia előtti parkolóban. Indulás 9:00-kor.
Figyelem: érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt mindenki hozzon magával,
enélkül nem lehet Romániába belépni!
Székelyhíd főterén a célban (becslésem
szerint magyar idő szerint 14:00-14:30 között)
előbb a napközit látogatjuk meg, találkozunk a
gyerekekkel és nevelőikkel. Teáról és némi szénhidrátpótlásról gondoskodunk. Itt van WC és
átöltözési lehetőség, zuhanyzó azonban nincs.
Ezután a Stubenberg-kastélyban működő
Gyermek Jézus Gyermekvédelmi központot
tekintjük meg.
A hazautazást családtagjaink segítségével
személyautókkal oldjuk meg. Kényelmesen 3
futónként kell egy személyautót számolni.
Jelentkezni nálam lehet az alább megadott
mail címen. A Yours Truly szabályainak megfelelően 50 vagy 25 km-t lehet futni és ezt regisztrálni a YT honlapján. Szeretettel várom a
testvéreket erre a nem mindennapi eseményre!
Dr. Major Tamás
csango73@gmail.com | +36 30 2485227

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
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