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

NYÁR – SZABADSÁG – BÉKE – BOLDOGSÁG
Az életünk alapvágyai ezek a szívünkben élő fogalmak. Vágyak, remélt valóságok. Hogyan valósíthatjuk meg a hétköznapjainkban.
A nyár, a szabadság, amikor egy kicsit
megállítjuk az életünk rohanását, és úgy
érezzük élünk. Mire is vágyik valóban a bensőnk? Arra hogy éljünk, létezzünk a valóságban, hogy ne kelljen teljesíteni, hanem csak
belesimulni a lét szeretetének örömébe. Ehhez kell nagy bátorság, és komoly odafigyelés, hogy megvalósíthassuk egyre jobban.

is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek.”
Ne feledkezzünk meg arról, hogy élni
és boldognak lenni csak itt és most lehet. Nem feltételeket kell szabnunk, nem
álmokat kergetnünk, hanem a jelenben
megtalálnunk életünk, szeretteink, a környezetünk csodálatos ajándékait. Erre tanít a csendes szabadság, a békés semmittevés, hogy mindennapunkban megtudjuk
élni a most élek, itt élek, őket szeretem,
ők szeretnek, békét adó, örömét, boldog-

Márai Sándor így elmélkedik ezekről
a kérdésekről A boldogságról című írásában: „Boldogság természetesen nincsen
abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb
ember elképzeli. Mintha csak be kellene
menni egy gyógyszertárba, ahol adnak,
három hatvanért, egy gyógyszert, s aztán
nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol
egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi
számára egy nő, s ha egyszer találkoznak,
nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság más
is lenne, mint vágy az elérhetetlen után!
Legtöbb ember egy életet tölt el azzal,
hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak
e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit – a
hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet,
megtudják, hogy nem elég megszerezni
a boldogság összes kellékeit. Boldognak

ságát. Legyünk sokat csendben, hogy találkozzunk Istennel és magunkkal. Ha
ezt sikerül megoldani a természet nagy
iskolájában, akkor utána megtapasztaljuk,
hogy megvalósul szívünk nagy vágya, találkozunk ebben a csendben embertársainkkal is. Tudunk figyelni rájuk, jobban
megértjük őket, és ezekből a találkozásokból megszületik bennünk a családi, emberi közösségünk harmóniája, éltető öröme.
„Nézzétek az ég madarait… Nézzétek a rét
virágait…”
Felföldi László plébános

VAK ÁCIÓ

Milyen boldogan írjátok táblára a nyári
szünet előtti héten az utolsó betűket, amely
re hetek óta vártok, s amelyet régóta meg
előlegeztetek a szívetekben
Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ!
Az utolsó két hét már csak a padban ülés
gyakorlása. Hiába csengetnek a szokott rend
szerint, hiába sorakoztok úgy, mint szept
ember elsején, a szívetekben már szabadság
van, boldogság kerít hatalmába, mert lélek
ben már nyaraltok, játszottok, strandoltok.
Így a tanév végén próbáljatok visszaemlé
kezni, hogy szeptember óta milyen sok tudás
ra tettetek szert, tehát nemcsak nagyobbak és
erősebbek lettetek, hanem remélhetőleg böl
csebbek is! Keresztény ember az elért eredmé
nyeiért, sikereiért Istennek szokott hálát adni,
mert hiszi, hogy nélküle semmilyen „projekt”
nem jöhet létre. Ezért a szülőkkel együtt kö
szönjétek meg az Úrnak, hogy a nehézségek,
problémák és próbatételek közepette is adott
erőt, kitartást és egészséget a küzdelemhez!
A visszatekintés és hálaadás után nézze
tek újra előre, és tervezzétek meg a nyarat,
hogy az tartalmas pihenést jelenthessen szá
motokra!
RZS
Uram, oly boldog vagyok, hogy most vakáció van!
Sokat várok tőle: sok örömet, sok pihenést!
Engedd, hogy észrevegyem, meglássam a
világ szépségeit!
Add, hogy meghalljam hívásodat!
Tölts el a te örömöddel, engedj minél többet
ízlelni világod csodálatos ragyogásából és gazdagságából!
Vigyázz reám minden utamon, hogy a szünet végén újult erővel térhessek vissza! Ámen.
Forrás: Lelotte SJ: Beszélgetés a Mesterrel

Üzenet a nyolcadikosoknak:
Hamvas Béla: A láthatatlan történet
,,A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is
ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az
útrabocsátó Hatalom így szólt:
„Rád bízok minden embert külön, kivétel
nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát,
mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne
hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg.

Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az
éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja,
de jaj, neked, ha magadnak tartod.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: fele
lős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell
számolnod minden fillérrel, amit magadra köl
tesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és
minden boldog pillanattal, amit magadnak tar
tottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied!’’
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A Szentlélek ajándék airól – II. rész
A teológia megkülönbözteti a Szentlélek ajándékait (bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság és az Úr félelme) a megszentelő
kegyelemmel belénk öntött erényektől. Az erények képessé tesznek bennünket arra, hogy az üdvösségre vezető utat saját elhatározásunkból
kövessük, de nekünk kell azokat aktualizálni. A Szentlélek ajándékai pedig megvilágosítnak és ösztönöznek bennünket, hogy ezeket a képességeket megfelelő módon aktualizáljuk. Egy távoli hasonlattal élve: amikor egy kisgyermek egyensúlyérzéke és izmai kifejlődnek, megvannak a képességei, hogy lábra álljon, és megtegye első tétova lépéseit. Ahogyan az anya biztatja és hívogatja bizonytalan lábakon álló gyermekét, hogy induljon el felé, ugyanúgy biztat és hívogat bennünket Isten a Lélek ajándékain keresztül, hogy utunk végén hozzá érkezzünk.
2. AZ ÉRTELEMRŐL
Isten az embert saját képére és hasonlatossá
gára teremtette (Ter 1,26), ezért értelmet is adott
neki, hogy értelmével keresse és viszontszeresse a
Teremtőjét és az ő akarata szerint hajtsa uralma alá
a földet. Alázat nélkül nehéz ezt belátni. Gyermek
koromban az volt a szokás templomunkban, hogy
áldozás után a hívek közösen elmondták Loyolai
Szent Ignác felajánló imáját. Ma is emlékszem,
mennyire nehezemre esett kimondani ezt a részt:
„…vedd értelmemet és akaratomat, emlékezésem.
Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen”. Hogyan, hát az értelmem sem a sajátom és
miért mondjak le róla? Pont úgy gondolkodtam,
mint egy kisgyermek, aki beszélni is alig tud, de
görcsösen szorítja magához a játékát, és öntudato
san kiabálja: „Nem adom, ez a ením!”. Hát persze,
hogy az övé, de ajándékba kapta – szeretetből!
Az értelem segítségével reflektál az ember a
saját létezésére és vetődnek fel benne ilyen kérdé
sek: Ki vagyok én? Mi az életem értelme és célja? A
teremtett világot felfedező ember az értelem segít
ségével következtethet Isten létezésére: „Mert ami
benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra
a világ teremtése óta műveiből következtethetünk.”
(Róm 1,20), s ha Istenre rátalált, akkor benne meg
találja élete értelmét és célját is. Az Isten megisme
résére nyitott értelem azonban nem független a szív
tisztaságától, mert a bűnös ember értelme megho
mályosul, illetve az Istentől elforduló ember erköl
csi mérlegelőképessége is megromlik, ahogy Szent
Pál írja a megigazulásra szoruló pogányokról: „Nem
méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, Isten is
romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe.” (Róm 1, 28). Az áteredő bűn
miatt megromlott emberi értelmünk Isten segítsé
gére szorul, a megtéréshez szükségünk van a Szent
lélek ajándékaira. Aquinói Szent Tamás az értelem
ajándékáról azt mondja, hogy a természetfölöttiség
megragadásával tökéletesíti a hitet, s így hozzájárul
a szív tisztaságának kialakulásához.
Isten, azon kívül, hogy a teremtett dolgokban
állandóan tanúskodik az embereknek önmagáról,
a kinyilatkozatásban üdvözítő tervét is az emberek
elé tárta. A kinyilatkoztatás sértetlensége érdeké
ben a választott nép körében működő prófétákat,
illetve a Szentírás könyveinek szerzőit a Szentlélek
az értelem ajándékával ihlette: „Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen.” (2Sám 23,2) En
nek az ihletésnek több mozzanata is van: először a
sugalmazott személy megkapja Istentől a kinyilat
koztatást (ez gyakran álomban vagy ébren látomás
formájában történik), majd neki kell továbbadnia
a kinyilatkoztatást, azaz emberi nyelvre kell átül
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tetnie Isten üzenetét. Az ihletés folyamata itt nem
ér véget, hiszen az első Pünkösd óta a Szentlélek
az Egyház fölött is őrködik, hogy a rábízott hit
letéteményt (a Szentírást és az apostolok szóbeli
tanítását) sértetlenül megőrizze, tévedhetetlenül
értelmezze és magyarázza. Végül a Szentlélek az
értelem ajándékával bennünket is segít abban,
hogy a Szentírás olvasásakor meglássuk abban Is
ten nekünk szóló személyes üzenetét.
Jézus nyilvános működése során sokkal közvet
lenebb módon történik a kinyilatkoztatás: szavai és
tettei által jut el a hallgatósághoz. A példabeszédek
értelmét, s Isten országának titkait is Jézus világítot

ta meg tanítványainak. Ennek egyik szép példája az
emmauszi tanítványok esete, akik annyira csalódot
tan és reményvesztetten bandukolnak hazafelé, hogy
fel sem ismerik a feltámadt Jézust, aki csatlakozott
hozzájuk. Amikor azonban megmagyarázta nekik,
amit az Írásokban róla írtak , akkor megnyílt értel
mük, felismerték az Urat és szívükben újra fellángolt
a remény. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –,
amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” (Lk
24,32) Ez tehát az értelem ajándéka: megnyitja értel
münket, és feltárja előttünk Isten üdvözítő tervét.
Cserny István

LEGYEN A TI IGENETEK IGEN!
Hol is kezdjem? Talán az elején. Fiatal korunk
ban is barátok voltunk. A barátságból szerelem szö
vődött. Úgy éreztük, hogy az Isten is egymásnak te

remtett bennünket. 1980-ban házasságot kötöttünk.
Mivel csak Marika volt katolikus szellemben nevelve,
nem tartottunk templomi esküvőt. Két gyermekünk
született, akiket Nyírmártonfalván görög katolikus
szertartással megkereszteltünk. Lányunk férjhez
ment, tőlük van egy aranyos unokánk. Pisti fiúnk
máig velünk él, és gyermekkora óta hisz Istenben.
Házasságunk 20 évig úgy telt, hogy csak nézelődni
jártunk a templomokba. Mikor megépült a Megtes
tesülés Plébánia, fiúnk Laci atyát megkérte, hogy jár
hasson hozzá. Pisti itt lett elsőáldozó és bérmálkozó,
közben együtt ministrált a többi fiúval. Az első mi
nistrálását megnéztük és már sajnáltuk, hogy nem
jártunk sűrűbben templomba. Számunkra a közösen
eltöltött első családi nap hangulata és a közösség
vonzó társasága volt a fordulópont. Eljártunk felnőtt
hittanra, bibliaórára és katekumen foglalkozásra.
Így lett Marika elsőáldozó. Nekem végig kellett jár
nom a keresztelkedés, elsőáldozás és bérmálkozás
csodálatos útját, amit szívből szerettem. Amíg nem
voltam az egyházunk tagja, imádkozni sem tudtam.
Laci atya előadásai és a biblia titkai 180 fokos for
dulatot tettek az életembe. Boldogan vettünk részt

a családi napokon, táborokban, farsangokon és szil
vesztereken. A házasságunk is bensőségesebb lett a
közösségünk és egymás iránti szeretetünk által. Mi
sék után lelkileg felfrissülve mehettünk haza, ahol
már nem a hétköznapi gondokat, hanem a prédiká
ciókat elemeztük ki. Életünk részévé vált a reggeli
és esti imádkozás. Megtanultunk hinni Istenben és
eszerint segítjük egymást a mindennapi gondok kö
zött. Nem mindig tehetjük meg, de amikor csak le
het, ott vagyunk a miséken, mert mindig újabb erőt
ad az életünkhöz. Már a 30. házassági évfordulónk
volt, mikor Laci atya megáldott bennünket. Dr. Bánk
József és felesége Legeza Éva megemlítette, hogy erő
sítsük meg házasságunkat Isten színe előtt is, ők vál
lalják a tanúk szerepét. A gondolatot tett követte, így
30 évi polgári esküvőnket a Megtestesülés templom
ban egyházi szertartás is megerősítette. Ettől kezd
ve katolikus szellemben, hitben éljük az életünket.
Ebben az évben ünnepeltük a 35. évfordulónkat. 13
házaspárral együtt áldott meg bennünket Laci atya.
Sok nehézség, bánat, szomorúság töltötte be az éle
tünket az örömök mellett, de a „mi Laci atyánk” és
közösségünk sok tagja mindig velünk volt. Lelkileg
rengeteg biztatást, segítséget kaptunk. Egy biztos: ha
csak a templomunkba, vagy a plébániánkra, akár az
udvarára betérünk, minden problémánk a kerítésen
kívül marad. Ezért már érdemes élni, akármi törté
nik körülöttünk. A katolikus hit és élet megerősített
bennünket a házasságunkban is.
Köszönetet kell mondanunk néhai szüleink
nek, családunknak, barátainknak, hogy ezt a szép
évfordulót, évfordulókat együtt ünnepelhettük.
Hittel és biztosan mondhatom, ha rajtunk mú
lik, akkor öt év múlva újból kiállunk a jubiláns há
zasok megáldásánál.
Isten áldja meg a Megtestesülés templom kö
zösségét!
Krajcsovics István és felesége
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Az elsőáldozást én nagyon vártam, most
végre átélhettem a szentáldozás örömét, amit
már annyiszor hallottam és elképzeltem a hit
tanórákon.
Pénteken voltunk gyónni, mert vasárnap
volt az elsőáldozás. A hittan órákon rengete
get készültünk erre az eseményre. Elérkezett
a nagy nap, beléptünk a templomba, nagyon
sokan voltak és mindenki minket figyelt.
A szentmise kezdetétől fogva izgultam egy
kicsit, de boldog voltam. Amikor ott ültünk
a padban és vártuk, hogy mehessünk áldozni,
egy boldog érzés töltött el. S mikor már ott áll
tam Laci Atyával szemben és megkaptam az
ostyát, tényleg úgy éreztem, mintha ott lenne
Jézus. Nekem az elsőáldozás nagyon jó érzést
és boldogságot adott. Jó érzés, hogy most már
én is áldozhatok a szentmiséken.
(Csendom Máté 3. o.)

Fotó: Dremák Albert

Fotó: Dremák Albert

Fotó: Dremák Albert

Elsőáldozás – bérmálás

Fotó: Dremák Albert

Az, hogy én bérmálásban részesültem,
számomra sok dolgot foglal össze. A bérmál
kozással az egyház felnőtt tagjává váltam.
Ez egy felelősségteljes dolog. Míg keresz
telésemkor a szüleim döntöttek arról, hogy az
egyház tagja legyek, most én saját akaratom
ból lettem felnőtt az egyházban.
Megerősítést kaptam a hitemmel kap
csolatban, ami végigkísér egész életemben,
hiszen e nélkül nem vehetek fel más szentsé
geket. Nagyon örülök, hogy részesütem a bér
málás szentségében.
(Csendom Anna 8. o.)
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Elsőáldozást ünnepeltünk
áldozónk így fogalmazta ezt meg: “Olyan szép
volt ez a mai nap, hogy a legközelebbi ilyen
különleges nap az életemben talán csak az es
küvőm napja lesz még.”
Nagy öröm volt a józsai közösségünknek,
hogy 13 elsőáldozót kísérhettünk imáinkkal
ezen a napon. Még a szervezők kreativitását
is igénybe vette ez a nagyobb
létszám, hiszen izgalmas kér
dés volt, hogyan férünk majd
el ennyien a kis templomban a
vendégekkel együtt. Szerencsére
sikerült megoldást találni, és so
kan a templomkertben kivetítőn
követhették a szentmise megható
pillanatait, így mindenki részese
lehetett ennek a közös örömnek.
Az szertartás végén az elsőál
dozókat a plébánián vendégelték
meg habos kakaóval és kaláccsal,
mint ahogy Laci atya fogalmazta,
az ünnep sok apró részletből áll
össze, aminek egyik kis kockája
ez a kis agapé, ami segíthet fel
idézni majd bennük (mint ahogy
biztosan sokunkban) hosszú évek múlva is en
nek a csodás napnak az eseményeit.
Kis elsőáldozóink életének kormányzá
sához kérjük szent Imelda, az elsőáldozók
védőszentjének közbenjárását, hogy ezek a
gyermekek mindig bizalommal és erős hittel
járuljanak szentáldozáshoz, hogy ez az első
találkozás az élő Krisztussal egy gyönyörű út
kezdete lehessen az életükben.
Gulyásné Felkai Ágnes
Fotó: Dremák Albert

Ünnepi hangulatú fehérvirágos templomi
csend, ragyogó napsütés odakint, sustorgó,
morajló készülődés, izgatott várakozás, s az
ünnep főszereplői: fehér hosszúruhás angyali
kislányarcok, komoly, megilletődött kisfiú
szemek jelennek meg a gondolataimban, ha
erre a felejthetetlen napra gondolok.

Elsőáldozás és Úrnapja. Különleges ke
gyelmi pillanatot élhettünk meg a józsai
közösségben: hosszú hónapokon keresztül
felkészült kicsi gyermekszívek találkozása
Jézus ostyában elrejtőző szent jelenlétével az
Eucharisztia ünnepén. Könnybe lábadt szülői
szemek, elérzékenyült nagyszülők; nagy és
felfoghatatlan titok részesei voltunk egy olyan
ünnepi pillanatnak, ami nem sokszor adódik
életünkben. Horváth Luca, az egyik kis első

Józsai egyházközségi családi nap
Templomszentelésre készül józsai kö
zösségünk. Hamarosan a szentelés alatt fel
hangzó hálaadó imádságban hallani fogjuk,
hogy „Egyházunk élő kövekből, sziklára épült
templom.” Ezt a titkot szerettük volna megélni
egyházközségünk családi napján, mely egyben
gyermekeink évzáró ünnepsége is volt.
Amellett, hogy a finom ételek és italok, a gye
rekeknek felállított ugráló vár és trambulinin,
az íjászat, valamint a Tompeti és Barátai koncert
megadta a fesztelen kikapcsolódás lehetőségét, és
jó terepet biztosított elmélyült, baráti beszélgeté
sek kialakulásához, gyermekeink egy rendkívül
komoly mondanivalójú színdarabbal, az Értékes
vagy című, Max Lucado mese feldolgozásával ké
szültek. A darabban Pancinello a famanó és Éli,
a faragómester elmélyülő kapcsolata arra világít
rá, hogy nem a mások előtti csillogás, nem az elért

sikerek, hanem egyedül Isten irántunk érzett, és
általunk átérzett feltétel nélküli szeretete tudja el
hitetni velünk, hogy nem vagyunk hiába!
Hogy közösségünk élő, és épül, a gyerekek
tiszta szívű fellépése mellett kórusunk kon
certje is bizonyította. Tulajdonképpen „jubile
umi” koncert volt, mivel egy évvel korábban,
az előző családi nap kötetlen beszélgetései alatt
határoztuk el, hogy ősztől rendszeresen ének
próbákat tartunk, és saját énekkarral próbáljuk
ünnepeinket még szebbé tenni. Ez alkalommal
a repertoárunk jelentős részét sikerült a lelkes
közönségünknek végigénekelnünk.
Azzal az érzéssel tértünk haza, hogy Isten
templomának lenni jó, és jó letenni életünket
Krisztus elé, és jó, hogy ettől egymás testvérei
vagyunk.
Dr. Horváth Zsolt

Útravalóul pedig a következő szép
verset kapták ajándékba az egyik elsőáldozónk nagymamájától:

Elsőáldozásr a
Ma elsőáldozó lettél,
A szerető Istennek ígéretet tettél.
Megígérted, hogy mindig jó leszel.
Maradj meg igazi, őszinte gyermeknek.
Krisztus testét befogadod hófehér lelkeddel,
Szívedben maradjon mindig a szeretet.
Ha bánat ér kihez fordulhatsz?
Ha beteg lennél gyógyírt kitől kaphatsz?
Ki rakja ki rózsákkal az utadat?
Mind ezért a sok jóért nem kér tőled sokat,
Csak szeresd embertársaidat.
Istenről se feledkezzél meg,
Tudnod kell, Ő nem hagy el téged,
Ha bajba kerülsz, Ő segít majd néked.
Mit kívánhatnék még sok jót és szépet,
Isten áldása kísérjen végig utadon téged!
Főczény Györgyné

Épül a templom
A Józsán épülő Szent György-templom
épületének szerkezete áprilisban elérte a
legmagasabb pontját, jelenleg a szerkezet
kész épület homlokzatát és a belső temp
lomtér téglaburkolatát rakják fel.
Építészeti különlegesség, hogy a közép
kori stílusban épülő templom szentélyét
csak Szent György napján világítja majd
meg a felkelő nap fénye. A templom békés,
titkos hely hangulatát idézi majd az erdő
sávba kissé visszahúzódva, ahol erősen jelen
van a szakralitás.
A józsai hívek új templomát várhatóan
2015 szeptemberében szentelik majd fel.
- pe -
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