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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Az irgalmasság szentévének kezdetén 

kapuk nyílnak, hogy belépjünk abba a térbe, 

ahol az irgalommal találkozhatunk. Az irgal-

mas Istennel.

2015. november 22-én megnyílt annak a 

templomnak a kapuja, amely önmaga a letisz-

tult, őszinte 

szak ra litás. Ha-

rang jainak játé-

ka mintha súlyt 

adna annak, 

hogy itt jelen 

van és meg-

hallgat Isten, itt 

együtt lehetünk 

Istennel.

A temp-

lom csendje, 

a szentség je-

lenléte nyújtja 

a legigazabb 

otthont szá-

munkra. Van, 

aki csak azért kíváncsi a templomra, mert 

építészeti különlegesség, van, aki a falai kö-

zött rejtőző csendre fi gyel, és sokan vannak, 

akik Istennel kívánnak ott találkozni. 

Emberi életünk során szükségét érez-

zük, hogy keressük és megtaláljuk azokat a 

helyeket, ahol közel érezhetjük magunkat Is-

tenhez. A hívő ember folyamatosan keresi Is-

ten közelségét és irgalmasságát. A templom 

csendje hozzásegít ahhoz, hogy elmélyítsük 

személyes kapcsolatunkat az élő, szerető és 

irgalmas Istennel. 

A sok hétköznapi hely mellett testünk-

nek-lelkünknek szüksége van szent térre, 

az Isten házának templomára. De a Szent 

György-templom kövei is akkor lesznek iga-

zán élővé, ha a hívek Istent kereső szívvel 

és lélekkel érkeznek oda és sosem szűnnek 

hálát mondani neki.

A templom csendje sokszor lehet a me-

nedékünk. Falai között feloldódnak nehéz 

terheink. Hányszor térdepelünk Istenhez fo-

hászkodva, aki támogató szeretetével átöleli 

szívünket, és megszabadít szorongásainktól, 

melyek beárnyékolják lelkünket életünk meg-

próbáltatásai során! Jelen lenni és igazán ott 

lenni, ahol Isten van, most már a józsai Szent 

György-templomban is, lélekemelő érzés.

- PE -

Istenünk!
Legyen szemed éjjel és nappal nyitva e szent 
hajlék felett!
Segítsd az itt élő családokat,
hogy a názáreti Szent Család pártfogásával
élő kövekből építsék tovább templomodat!

Segíts, hogy a jövőben is egészen átadjuk 
magunkat Neked, s akaratod eszközévé vál-
junk. Ámen.

Mária, József, Szent Család – könyörögjetek 
érettünk!
Szent György, templomunk védőszentje – 
könyörögj érettünk!

A LEGIGAZABB OTTHONUNK 

TEMPLOMÁBAN

Megkezdődött 

az irgalmasság 

évének program-

sorozata

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
akolitusai és hitoktatói családjaikkal együtt 
vettek részt január 3-án, az irgalmasság 
szentévére meghirdetett programsorozat 
első alkalmán Nyíregyházán, az Isteni Irgal-
masság-templomban. 

Az imádságos találkozó délután 3 órakor, 
az irgalmasság órájában szentségimádással, 
elmélkedéssel kezdődött, ezután Felföldi 
László, az egyházmegye általános püspöki 
helynöke tartott előadást, majd Palánki Fe-
renc megyéspüspök szentmisét mutatott be.

Felföldi László plébános, Ferenc pápa 
Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) 
kezdetű, a szentévet meghirdető bullájában 
megfogalmazott tételekről, azok gyakorlati 
vonatkozásairól elmélkedett, kiemelte az 
egyházban szolgáló munkatársakra vonat-
kozó részeket. A püspöki helynök hangsú-
lyozta az öröm jelenlétének szükségességét 
életünkben. Rámutatott: a Szentírás példa-
beszédeiben Isten mindig úgy jelenik meg, 
mint akit öröm tölt el, főként akkor, amikor 
megbocsátást gyakorol.

Isten irgalmas szeretete az életünk során 
láthatóvá és tapinthatóvá is válik. A szeretet 
nem egy elvont kifejezés – fogalmazott Felföl-
di László –, hanem a mindennapi tettekben 
mutatkozik meg, amely által az ember boldog 
és örömmel teli életet él. Tanításunk akkor hi-
teles, ha ezt a tapintható szeretetet mutatja be, 
nem pedig elvont fogalmakról szól.

Palánki Ferenc püspök Isten irgalmas 
szeretetének felismeréséről, megéléséről ta-
nított a szentmise homíliájában.

Ha felfogjuk Isten irgalmát, mi is elkez-
dünk irgalmazni egymásnak, és rajtunk 
keresztül is elkezdődik a földön a jóság. Az 
irgalmasság évében sok kegyelemi ajándékot 
kapunk, hogy átgondolva az üdvösségtörténet 
nagy eseményeit rádöbbenjünk arra: az Isten 
végtelenül szeret bennünket, irgalmas jóságá-
val fölemel, segít, hogy a mi életünk is üdvös-
ségtörténet legyen – hangsúlyozta a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.

A tematikus programsorozat találkozóit 
minden hónap első vasárnapján tartják majd 
a nyíregyházi templomban. Legközelebb, feb-
ruár 7-én az egyházmegye egyházközségeiben 
szolgáló képviselő-testületi tagokat várják.

A teljes cikk olvasható 
a www.dnyem.hu oldalon.
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A TUDOMÁNYRÓL

Amikor tudományról beszélünk, azon 

általában az ember azon képességét értjük, 

amellyel fokozatosan megismeri a körülötte 

lévő valóságot, és felfedezi a teremtett világot 

irányító törvényeket. A Szentlélektől szár-

mazó tudomány azonban több ennél: ez egy 

olyan ajándék, melynek segítségével az ember 

a teremtett világon keresztül felismerheti Is-

ten nagyságát, szeretetét, szoros kapcsolatát 

minden egyes teremtménnyel. Ferenc pápa 

így tanít erről bennünket: „Amikor a Szentlé-

lek megvilágosítja szemünket, akkor az felnyí-

lik Isten szemlélésére a természet szépségében 

és a világmindenség nagyságában, felfedezzük, 

hogy minden őróla és az ő szeretetéről beszél. 

Ez nagy csodálkozást és mély hálát ébreszt 

bennünk! Ugyanez az érzés tölt el minket, ami-

kor csodálattal állunk meg egy műalkotás előtt 

vagy az emberi lelemény és teremtő képesség 

valamely csodás terméke előtt: mindezek lát-

tán a Lélek arra késztet minket, hogy szívünk 

mélyéből dicsérjük az Urat, és mindabban, 

amink van és amik vagyunk, felismerjük Isten 

mérhetetlen nagy ajándékát és az ő irántunk 

érzett végtelen szeretetének jelét.”

Ferenc pápa felhívja fi gyelmünket arra 

is, hogy a tudomány ajándéka abban is se-

gít minket, nehogy túlzásba vagy tévedésbe 

essünk. Az egyik veszélyt az jelenti, hogy a 

teremtett világ korlátlan urának képzeljük 

magunkat, rendelkezni akarunk a teremtés 

felett, ahelyett, hogy őriznénk. Óvnunk kell 

a teremtést, Isten ajándékozta nekünk, mi 

pedig őrei vagyunk a teremtésnek. Ha kizsák-

mányoljuk a teremtett világot, akkor Isten 

szeretetének jelét tesszük tönkre. A második 

veszélyt az a kísértés jelenti, hogy leragadjunk 

a teremtményeknél, mintha azok minden vá-

rakozásunkra választ tudnának adni. 

Az ószövetségi szentírás balgának nevezi 

azt az embert, akiben nincsen Isten isme-

rete, aki a földi lények jóságából nem ismeri 

meg ezen lények alkotóját (vö. Bölcs 13,1-5). 

Szent Pál pedig a rómaiakhoz írt levelében ezt 

mondja a pogányokról: „Ami ugyanis megtud-

ható az Istenről, az világos előttük, maga Isten 

tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne 

láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra 

a világ teremtése óta műveiből következtethe-

tünk. Nincs hát mentségük, mert fölismerték 

az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem 

adtak neki hálát, hanem belevesztek okosko-

dásaikba és érteni nem akaró szívük elhomá-

lyosult.” (Róm. 1.19-21.) Ezzel lényegében azt 

mondja, hogy minden ember megismerheti 

Isten létét; ez az ismeret természetes és biztos; 

elegendő ahhoz, hogy az embert erkölcsi köte-

lezettség terhelje, hogy Istennek megadja az őt 

megillető tiszteletet.

Miért vannak mégis istentagadók? A 

harcos ateisták szenvedélyessége, az az el-

lenszenv, ahogy Istenről beszélnek arra utal, 

hogy nem elméleti meggyőződésről van szó, 

hanem gyakorlati állásfoglalásról. Ahogy 

Francis Bacon mondta: „csak az hiszi, hogy 

nincsen Isten, akinek érdeke, hogy ne legyen”. 

Az  úgynevezett „gyakorlati materialisták” 

tömegeit pedig sokszor  a tudományoskodás 

köntösébe öltöztetett álokoskodások veze-

tik félre olyan képtelen állításokkal, hogy 

mindennek van oka, csak a világegyetemnek 

nincs oka, vagy hogy a természetben tapasz-

talható rendezettség, célszerűség és harmónia 

pusztán a véletlen műve. 

A nyugati gondolkodást fenyegető ve-

szélyre, a hit és értelem egységének megbom-

lására hívta fel a fi gyelmet XVI. Benedek pápa 

a regensburgi egyetemen 2006-ban tartott 

beszédében: ha a tudomány fogalmát leszű-

kítjük a matematika és a tapasztalat útján 

szerzett bizonyosságra, akkor maga az em-

ber szenved csonkítást. A sajátosan emberi 

kérdések: a „honnan” és a „hova”, a vallás és 

az erkölcs kérdései számára nincs hely az ily 

módon értelmezett tudomány által leírt közös 

értelemben. Így azonban az erkölcs és a vallás 

elveszíti közösségteremtő erejét, és a személyi 

döntések világába száműzi. Ez pedig veszedel-

mes állapot az emberiség számára. Csak ak-

kor járhatunk sikerrel, ha az értelem és a hit 

új módon találnak egységre; ha túllépünk az 

értelem önként kinyilvánított lehatárolásán, 

és újból föltárjuk előtte a teljes terét.

Cserny István

A Szentlélek ajándékairól – V. rész

A klasszikus erkölcstan a nyolc boldogságot is az erényekhez és a Szentlélek ajándékaihoz kapcsolja. Az erények a cselekvést emberi 

módon, az ajándékok a cselekvést isteni módon tökéletesítő készségek, a nyolc boldogság pedig az erények és a Szentlélek ajándékainak 

kiemelkedő cselekedetei, amelyek a hozzájuk kapcsolt isteni ígéret alapján megízleltetik a mennyország boldogságát. 

A betlehemi istállótól nem messze van egy 

barlang, ahová a hagyomány szerint, a Heró-

des elöl menekülő szentcsalád útjukat megsza-

kítva félrevonultak, hogy Mária megszoptassa 

Szent Fiát. Világtörténelmi események, a meg-

váltásunk nagy pillanatai zajlanak, menekül 

az éppen csak közénk jött Istenember, de Má-

ria egy pici időt kér mert a kis Jézusnak ennie 

kell, talán tisztába is kellett tennie. Mária tudja 

és teszi is a maga dolgát szépen, csendesen Bet-

lehemben is, de 33 évvel később Jeruzsálem-

ben is. Ott áll a kereszt alatt! Leveszik szent 

Fiát és ő végzi a dolgát, vérző szívvel gyermeke 

temetését szervezi. Csodálom Máriát, aki nem 

csak tudta, de tette is a dolgát, úgy ahogyan a 

mennyei Atya elvárja az édesanyától! Olyan jó 

lenne ha a nagy világ zaja, gondja, baja nem 

terelné el a fi gyelmünket a mindennapi felada-

tainkról! Isten mindannyiunkat teendőkkel 

küldött erre a világra Mindegy, hogy mi a te 

dolgod, csak az nagyon fontos, hogy állapot-

beli kötelességeidet ott, ahol lenned kell, s azt 

amit éppen neked tenned kell pontosan, szé-

pen elvégezd, neked, nekünk tudnunk kell 

azt, hogy mit kér tőlünk a szeretet, hogy itt és 

most mi a dolgunk! Bármi is történik és azt a 

tőlünk telhető legnagyobb összeszedettséggel, 

kitartással, szorgalommal el kell végeznünk! 

Nekem is, de neked is van egy szent Istentől 

kapott drága feladatunk, melyet bármi Ez az is 

történhet bennünk, körülöttünk, azt akkor is 

teljesítenünk kell!

Az év első napjaiban csendesedjünk el, és 

vegyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk 

meg álmainkat, készítsünk terveket, dolgoz-

zuk ki azokat részletesen, és álljunk neki ki-

tartó akaraterővel azt jól véghez vinni! Ne azt 

nézzük, hogy éppen mihez van kedvünk és 

mihez nincs, hanem vegyük számba a talen-

tumainkat, és gondolkodjunk el, hogy vajon 

Isten hol és mit akar általunk e világra hoz-

ni, melyek azok a gyümölcsök miket mi kell 

megteremjünk!  Álljunk neki a ránk bízott 

munkának, nem az a fontos, hogy milyen és 

mekkora feladatot bízott ránk az Isten, hanem 

csak az, hogy mi azt kitartó, becsületes mun-

kával véghez tudjuk-e vinni, vagy lustaság-

ból, számítgatásból feladatunk végzését abba 

hagytuk-e? Igen testvérem, neked is megvan a 

feladatod, melyet becsületes munkával, kitar-

tó erőfeszítéssel szépen el kell érjél ezen a föl-

dön! Mondhat bárki bármit, az örök üdvösség 

csak akkor lesz a tied, ha munkádat pontosan, 

szépen bevégzed! A mindennapi állapotbeli 

kötelességeink tudatos felvállalása az üdvös-

ségre vezető egyetlen út!

Szeretettel imádkozom, hogy az új év 

minden egyes napján állapotbeli kötelessége-

inket vállaljuk becsülettel.

Csaba testvér

Állapotbeli kötelességeink vállalása!
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BETLEHEMESEK VÁNDORÚTON JÓZSA

ÜZENETE

A Szent György-templom csendjében

Régi magyar népszo-

kást elevenítettek meg és 

indítottak útnak Józsán 

a Szent György-templom 

hittanosai, akik „vándor 

betlehemesként” házról 

házra járva vitték a betle-

hemi kis Jézus születésé-

nek hírét a karácsony előtti 

napokban. 

A tíz kisiskolás gyer-

mek a józsai utcák esti 

csöndjében cipelte a kis 

templomos betlehemet. Az 

utakon közlekedő autósok 

megállva integettek nekik. 

A menethez idegen járó-

kelők is csatlakoztak és kí-

sérték őket útjukon, hogy 

közösen vigyék a Megváltó 

születésének örömhírét a 

családok otthonaiba.

A betlehemezés a leg-

ismertebb karácsonyi 

népszokások közé tarto-

zik a Kárpát-medencében. 

Pásztorjáték, melynek kö-

zéppontjában a betlehemi 

pásztorok párbeszédes, tréfás, énekes játéka 

áll. A szereplők eljátsszák Jézus születésének 

történetét, majd átadják jókívánságaikat a há-

ziaknak, akik megvendégelik, gyümölccsel, 

mézeskaláccsal, süteményekkel kínálják őket. 

A betlehemezés fő kelléke a templom for-

májú betlehem a Szent Családdal, melynek 

alakjait, Józsefet, Máriát és a kis Jézust termé-

szetes anyagokból a hittanosok a szüleikkel 

közösen formálták meg. A fából készült temp-

lomba – hagyományteremtő szándékkal – be-

leégetik a betlehemesek nevét, így őrizve azt 

meg évről-évre az utókor számára.

- PE -

Félhomály, a középkor misztikus hangu-

latát idéző puritán, egyszerű, ám melegséget 

árasztó és tiszta gondolatokat ébresztő tégla-

falak vesznek körbe. A nyugalom szinte kézzel 

tapintható, körülölel a csend.... és Isten érzé-

kelhető jelenléte.

Gondolataim csaponganak.... „Mi Atyánk, 

aki a mennyekben vagy” ... Istenem, köszö-

nöm, hogy megajándékoztál, átélhettem, ré-

szese lehettem ennek a gyönyörű történésnek, 

hogy templomod épült. Templomszentelés… 

„Jöjjön el a Te országod”, hiszen emberöltők 

múlnak el úgy, hogy nem épül Istennek háza 

sehol sem..., „Legyen meg a Te akaratod”.

Gondolataim a jelenbe repítenek visz-

sza ismét... Vasárnapi szentmise: a Szent 

György-templom padjait elfoglalják a hívek, 

körülöttem megtelnek a padsorok, halk mo-

raj és a várakozás nesze tölti be az előbb még 

csendes templomot. Igen, korán kell érkezni 

ahhoz, hogy ülőhelyet találjunk. Hisz sokan 

vagyunk! Legalább háromszor annyi hívő 

érkezik vasárnaponként az Istennel való talál-

kozásra, mint korábban. Hála érte Istennek!

A sekrestye felől csengőszó hallik, meg-

szólal az orgona hangja, a szívet egyszerre me-

lengető és szorító érzés... „Futva jöttem elibéd, 

szentélyedbe Isten...”.

Így indultak az első szentmisék a Szent 

György-templomban: várakozással, vágyako-

zással, örömmel és sok-sok szeretettel a szí-

vekben!

Kertészné Erika
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Köszönet az adományokért

II. János Pál : Újévi ima

Esztendő fordultával 

mindenfelé statisztikák születnek.

A megtestesülés plébánia 

eseményei 

számok tükrében

Keresztelés Megtestesülés: 70

Keresztelés Józsa: 4

Felnőtt keresztelés Megtestesülés: 7

Felnőtt keresztelés Józsa: 0

Temetés Megtestesülés: 57

Temetés Józsa: 9

Esküvő Megtestesülés: 13

Esküvő Józsa: 0

jegyesoktatás

A házasságra készülő pároknak jegyes kur-

zus indul február 5-én. A kurzus március 

11-ig tart. 

A találkozások időpontjai: minden pénte-

ken, a szentmise után, a plébánián. Jelentkez-

ni lehet a Megtestesülés Plébánia irodáján.

Kedves Testvérem!

Örömmel és hálával köszönöm meg a 2015. évben a Megtestesülés templomnak nyújtott ado-

mányát. Tájékoztatásul közlöm, hogy ebben az évben egyházközségi hozzájárulás és adomány 

címén 181 egyházközségi tagunk támogatta a közösség életét. A hívek összesen 2.945.700 forinttal 

járultak hozzá a templomunk, plébániánk és a közösségünk fenntartásához. A befi zetések átlaga 

így 16.275 forint. Ebből tudtuk biztosítani az épületek fenntartását, és így volt lehetőségünk mini-

mális fejlesztésre is. 

Magam és munkatársaim Isten áldását kérem életére, családjára, hogy az Irgalmasság Szent 

Évében mindnyájan megtapasztaljuk otthonainkban, egyházközségünkben Isten szeretetének 

örömét és békéjét. 

Felföldi László plébános

Egyetlen Isten! 

Atya, Fiú és Szentlélek! 

Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, 

Az évet, amely most kezdődik. 

Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, 

Aki igazság és Szeretet vagy, 

Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, 

Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! 

Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. 

Az új évnek ezt az első napját 

Az Ige földi születése titkával egyesítjük. 

Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek 

ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. 

Ma különös szeretettel és gyöngédséggel 

vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, 

Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, 

hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlé-

lek műve által, 

Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan 

Háromság titkában. 

Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: 

,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! 

Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád 

kegyes! 

Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!’’ 

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat 

fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: 

Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! 

Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Plébániánk életéből

Görög Katolikus Templom

Január 17. vasárnap, 17.00 óra:
Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök

Evangélikus Templom

Január 18. hétfő, 17.00 óra:
Igét hirdet: Felföldi László rk. általános helynök

Nagyerdei Református Templom

Január 19. kedd, 17.00 óra:
Igét hirdet: Pafk ó Tamás bapt. lelkész

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 20. szerda, 17.00 óra:
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök

Kossuth utcai Református Templom

Január 21. csütörtök, 17.00 óra:
Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita

Baptista Imaház

Január 22, péntek, 17.00 óra:
Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes

Szent László Római Katolikus Templom

Január 23. szombat, 17.00 óra:
Igét hirdet: Derencsényi István ref. főjegyző

Református Nagytemplom

Január 24. vasárnap, 17.00 óra:
Igét hirdet: Dr. Fabinyi Tamás ev. püspök

Az ökumenikus imahét perselyadományát debreceni egyházi fenntartású roma szakkollégiumok támogatására ajánljuk fel.

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

Imahét a Krisztushívők egységéért – a debreceni ökumenikus imahét (január 17–24.) alkalmainak részletes programja:

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1Pt 2,9


