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30 ÉVE SZENT LÁSZLÓ NYOMDOKÁBAN

Sok szeretettel köszöntelek a Megtestesü-

lés Plébánia hívei nevében közelgő névnapod 

és pappá szentelésed 30. évfordulója alkal-

mából! A kettős ünnep, s a kerek évforduló 

alkalmat ad egy kis visszatekintésre. Amikor 

a keresztségben Szent László királyunk ol-

talmába ajánlottak, aki egyházmegyénknek 

is védőszentje, talán senki sem gondolt arra, 

hogy felnőttként majd te is ennek az egy-

házmegyének az építésén fogsz fáradozni, 

amelynek átszervezésén és megerősítésén 

egykor védőszented is fáradozott.  De a Jó-

isten meghívott erre a munkára, s te igent 

mondtál rá. 

Papi pályádnak 

eddigi 30 évének 

erőfeszítéseit és 

eredményeit jól 

ismerjük, hiszen 

ezek nagy része a 

szemünk előtt zaj-

lott. Az elmúlt 

30 év immár 

nagyobbik 

felét pedig 

é p p e n 

ennek a 

közösségnek a megszervezésére és lelki épí-

tésére fordítottad. Hálát adunk a Jóistennek 

mindazokért a jókért, amelyeket veled és ál-

talad kaptunk. Hálával tartozunk azoknak is, 

akik téged felneveltek, és mindazoknak, akik 

életed útját egyengették vagy téged segítettek.

Az, hogy harminc évvel ezelőtt egy 

geszterédi fiatalember egész életét Isten 

népének szolgálatára szentelte, bennünket 

is önvizsgálatra késztet. Hiszen bár a hi-

vatások és a Lélek ajándékai különbözőek, 

mégis ugyanannak a testnek, ugyanannak 

a közösségnek a tagjai vagyunk. Mindnyá-

junknak oda kell adnunk tehát életünknek 

egy-egy darabját, azt a darabját, amelyre 

meghívást kaptunk, hogy ezzel Laci atya 

példáját követve és vele együttműködve mi 

is szolgáljuk ezt a közösséget. Csakis így 

lesz élő, s a külvilág számára hiteles és von-

zó ez a közösség.

Papi jelmondatodat János evangéliumá-

ból választottad: „Megismertük a szeretetet, 

amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk 

benne.” (1Jn 4,16). Köszönjük neked, hogy a 

közösségünkért végzett áldozatos és odaadó 

munkádon, szerető gondoskodásodon keresz-

tül te is megjelenítetted szá-

munkra ezt a szeretetet, 

amellyel Isten szeret 

minket! Adjon az 

Isten hitet, erőt és 

kitartást ennek 

a munkának a 

folytatásához! 

Cserny 

István

Az ünnepi szentmisén Csaba testvér 
gyerekei versekkel köszöntötték Laci atyát.

A LEGNEHEZEBB 
KÉRÉS
„Legyen meg a Te akaratod!“

Ha elkerülnek gondok, bánatok, 

könnyű kimondani.

De ha nehéz órák jönnek, 

s az öröm ködbe vész?

Ha a szív vérzik, a lélek zokog,

ha éjszakának tűnnek nappalok,

eltördelni mégis a mondatot,

hogy „legyen meg a te akaratod!“?

Inkább sikoltanék: „Atyám, ne, ne!

Miért kell ennek így történnie?!”

Szívem keserű lázadásba jut,

ha érthetetlen előtte az út.

Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:

„Én Istenem, hát ez a szeretet?!”

Aztán elcsitul: „Bocsáss meg,

Atyám! Te szeretsz engem híven, igazán.

Kínban vergődő szívvel is tudom:

Te vezetsz engem a legjobb úton.

Ellenemre is véghez viheted,

de szívem attól nem lesz csendesebb.

Taníts meg hát szívből kiáltani 

ne csak szájjal, de szívvel mondani: 

„Ahogy te akarod, ne ahogy én!

A békesség csak így lesz az enyém.”

Lehet az út tövises, meredek, 

amerre vezetsz, bátran mehetek. 

S mindennapi kérésem az marad:

„Add, hogy csupán Téged kívánjalak!” 

„Legyen akaratod-, ha nap nevet.” 

Legyen akaratod-, ha éj temet.

Legyen most és mindörökké! Igen!

A KÜLÖNÖS RUHA
Szenvedésed Isten-adta ruhád.

Először sehogyan se illik rád.

Úgy találod, hogy nagy neked.

Belenőhetsz, ha békén viseled..

S ha Isten ráteszi áldó kezét, erőt arra is ád,

hogy úgy viseld végül a szenvedést, mint drága 

ünneplőruhát.
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Kedves Laci Atya!
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Egy éve érkezett közénk. Három évre terve-
zett, de elöljárói végül egy év „szabadságot” 
engedélyeztek számára a rend kötelékén 
kívül. Rendtársai inkább külországokban 
szolgálnak szabad éveik alatt, de a hazai 
valóság iránt rendkívüli módon érdeklődő 
Hofh er József jezsuita atya örvend a debre-
ceni évnek, hisz számára ismeretlen régió-
ba vezette a Jóisten, ahol egyetemi lelkész-
ként és plébániánk kisegítő lelkészeként 
tevékenykedett a közösségünkért.

Hogy élte meg jezsuitaként ezt az évet a 
„Kálvinista Rómában”?

Érezhető a különbség, hogy Debrecenben 

és környékén a katolikusok kisebbségben él-

nek. A kisebbségi lét más mentalitást, más 

kommunikációt kíván. Több nyitottságot és 

türelmet, de több bátorságot is. Ezt a bátor-

ságot a görög katolikusoknál inkább tapasz-

talom. Rámenősek! Jó értelemben. Ez nem 

szembenállást jelent, hanem az értékeink is-

meretét és átadásának fontosságát.

Egyetemi lelkészként mennyiben volt 
lehetősége átadni a fi ataloknak azokat az 
értékeket, amelyeket csak a katolikusok 
képviselnek?

Sajnos a fi atalok, az egyetemisták felé sze-

rintem nem jelenítjük meg igazán az értéke-

inket. Harmincezer egyetemista tanul ebben 

a városban. Sokkal erőteljesebben kellene 

köztük legyünk. Kellene egy függetlenített 

egyetemi lelkész, aki céltudatosan, szeretettel, 

de határozottan építené az utat az ifj úság felé. 

Az emberekben van egy spirituális igény. Ta-

lálkozni Istennel! De hogyan? Nyilván sokféle 

módon tehetjük ezt. Találkozhatunk vele a 

természetben, a közösségben, a szentírásban, 

az imádságban/imádásban és a szentségek-

ben. Ez az utóbbi kettő a mi erősségünk! A 

fi atalok is jól érzik, hogy ebben óriási erő van.

Szolgált már Szegeden, Budapesten, 
Miskolcon. A Megtestesülés Plébániára hogy 
emlékszik majd vissza?

Meggyőződésem, hogy a Megtestesülés az 

egyik legjobban működő plébánia Magyaror-

szágon. Tiszta szívből mondom, nem hízelgés 

mondatja ezt velem. Ennyire nyitott, jó szellemű 

közösséggel még nem találkoztam. Nyilván eb-

ben Felföldi László atyának óriási szerepe van. 

Itt a híveknek nagy a szabadsága, de az atya 

mindent megtesz annak érdekében, hogy szinte 

mindenkivel személyes kapcsolata legyen. Itt a 

pásztor valóban ismeri övéit! Fáradságot, ener-

giát nem kímélve ott van az emberek között és 

építi a közösséget, de szabad teret is ad számuk-

ra, hogy növekedjenek és mindenki képessége 

szerint gazdagítsa a közösséget. Nem telepszik 

rá az emberekre akaratával, de pillanatok alatt 

ott van, ha segíteni kell. Egészen különleges ka-

rizmával rendelkezik ezen a téren! Érzi az em-

berek problémáit, nehézségeit, örömeit. Ember-

központú a lelkipásztorkodása! Nem teologizál, 

moralizál, beszédei mégis hihetetlen mélyek. Ezt 

érzik az emberek és sok protestáns testvér is szí-

vesen meglátogatja a plébánia szentmiséit.

Atya hol folytatja a munkáját?
Budapesten a Jezsuita Roma Egyetemi 

Szakkollégiumban leszek spirituális és a Jézus 

Szíve templomunkban kisegítő lelkész, de lel-

kigyakorlatokat is vezetek majd.

A feladat, munkaterület ismert, mégis biz-

tos vagyok benne, hogy az itt eltöltött idő sokat 

segít abban, hogy mégis más szemmel lássam 

azt, amiről az hinném, hogy már ismerem.

Közeledik a búcsú pillanata. Mit üzen a 
debreceni és a józsai híveknek?

Köszönöm a testvérek befogadó szeretetét, 

és azt, hogy otthon érezhettem magam mind-

végig a közösségben! Kívánom, hogy szeres-

sék egymást, plébánosukat és püspöküket!

Jézus mondja: „Arról ismerjenek fel titeket 

az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy 

ugyan úgy szeretitek egymást, ahogy én szeret-

telek benneteket!”

Még egyszer köszönök mindent!!! 

(-PE-)

„Más szemmel látni, 
amiről azt hiszem, már ismerem…”

Köszönjük, 
Laci Atya!

Mivel gyermekkorom óta vallásos nevelte-

tésben részesülök, az Istenhit mindig az életem 

része volt. Ezért is volt különös, amikor olyan 

férfi  mellé sodort az élet, akinek a vallás, a hit, 

a kereszténység három jelentés nélküli szó volt. 

A kapcsolatunk kezdetén megkérdeztem erről 

Laci Atya véleményét, és ő azt mondta: elsősor-

ban az a fontos, hogy jó ember legyen. 

Ez a férfi  azóta a férjem, és az együtt töltött 

három és fél évünket Laci atya végigkísérte. 

Zsolti a 2015-ös katekumen csoport tagja 

volt, ami – túlzás nélkül állíthatom – az élet-

szemléletünket, személyiségünket alapjaiban 

változtatta meg. Laci atya közvetítésével a 

hit milyensége, a vallás értelme megközelít-

hetővé, elérhetővé válik minden nyitott szív 

számára. Zsolti hónapról hónapra vált hívő, 

megtérő kereszténnyé Istennek és Laci Atyá-

nak hála. És bár én, mióta az eszemet tudom, 

vallásos vagyok, az én hitem mélyülése az 

övével együtt történt. Csodálatos beszélge-

tésekre került sor a katekumen esték után, 

melyeket követően szárnyalt a lelkem, hogy 

megoszthatom a szerelmemmel az ilyen jel-

legű gondolataimat, segíthetem kibontakozó 

hitvilágát, és már ekkor tudtam, hogy soha 

nem fogom tudni eléggé megköszönni Laci 

Atyának azt a csodát, ami velünk történt. 

Életem legmeghatóbb pillanatai közé 

tartozik Zsolti megkeresztelkedése, vagy a 

bérmálkozása, amikor én állhattam életem 

társa mögött, én járulhattam vele Bosák 

Nándor püspök atya elé. Ezek az alkalmak és 

a vasárnapi misék prédikációi folyamatosan 

átformáltak bennünket. Észrevettük, hogy 

régi rossz szokásainkat, felületes barátsá-

gainkat elhagyjuk, és igyekszünk tudatosan 

élni, tudatosan tervezni jövőnket, hálát adva 

Istennek egymásért, a kapcsolatunkért.

Laci Atya nem csak egy lelkipásztor, ha-

nem olyan karizmatikus személyiség, akivel 

ha valaki egyszer találkozik, soha életében 

nem felejti el. Ezért volt az elsők között, akik-

nek boldogan újságoltuk eljegyzésünket, és 

természetesen közöltük vele, hogy minket 

más nem is adhat össze, csakis ő. Hiszen Laci 

Atya egy hétköznapi, gondtalan, a jelennek 

hódoló párból különleges, felelősségteljes, a 

jövőre koncentráló házaspárt varázsolt.

Életünk során rengeteg esetben mon-

dunk köszönetet. Laci Atya! Most mi Neked 

mondunk köszönetet azért, mert megmutat-

tad nekünk, hogy mi az alapja egy gyönyörű, 

harmonikus házasságnak: a hit, a szeretet, a 

hűség, és a tudat, hogy együtt minden aka-

dályt legyőzhetünk. Köszönjük! És kíván-

juk, hogy a következő 30 évet is szerető, ösz-

szetartó közösségedben ünnepelhesd!

Abuczki-Zagyi Anikó

Legyen előtted jól kitaposott út,
Hátad mögül fújjon mindig a szél,
A nap melegen süsse arcodat,
Az eső puhán essen földjeidre,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten !
Ámen!
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ESEMÉNYEK JÓZSÁN
 A józsai Szent György-templom életében 

is, történésekben gazdag volt az ide tavasz.

Május utolsó vasárnapja 

a jubiláló házaspárok napja 

is volt. Több kerek évfordulót 

ünneplő házaspárunk foglalta 

el az első sorokat, és a szent-

mise végén fogadták boldogan 

Laci atya áldást osztó szavait.

JÚNIUS 12. A Betegek 

Szentségének kiszolgálta-

tása. Kilenc ember vállalta 

örömmel és szeretettel, hogy 

valamennyiünk fi gyelme és 

imáink kíséretében A Szentség 

áldásában részesüljön.

JÚNIUS 19. Nagy szere-

tettel köszöntöttük Laci atyát, 

pappá szentelésének 30. évfor-

dulóján. Hálát adva a Minden-

hatónak, hogy Őt erre az útra 

vezette, és kértük, hogy sokáig 

vezethessen minket az üdvös-

ség felé vezető úton. 

JÚNIUS 26. József atya 

pappá szentelésének 30. év-

fordulója. Sajnos az Ő szeretet 

csokrát rendhagyó formában 

a Klinikán tudtuk csak átad-

ni. Imáink ezen a napon érte 

szálltak ég felé, és megköszön-

tük, hogy a harmincból egy 

évet nekünk ajándékozhatott.

Június utolsó hete a gyer-

mekeinké. Végvári Kinga 

hitoktató vezetésével egy hét 

napközi a plébánián.

Sok-sok érdekes, tartal-

mas, szórakoztató program 

várt a fi atalokra.

30-án, a ministránsokat az összetartozás 

érzését erősítő kirándulásra vitte Laci atya, 

amit a fi úk már nagyon vártak, hisz ez évente 

visszatérő alkalom.

Volt még, a Lánykörnek szervezett gya-

logtúra a zeleméri romtemplomhoz, valamint 

24-én egy takarítással, tereprendezéssel, fő-

zéssel, egybekötött, vidám, jó hangulatú év-

záró alkalom, mely előtt a szentmise alkalmat 

adott arra, hogy hálát mondjunk mindezért a 

minket is szerető, megbocsátó Istenünknek.

Kertészné Erika

JUBILEUM

Máriához fohászkodtunk

„Kérve kérjük Szűzanyánkat,

Fogadja el hű imánkat.”

A Szent György-templom Rózsafüzér 

Társulatát 10 éve irányítja Ferencziné 

Piroska és vezeti hűségesen az imát a va-

sárnapi szentmisék előtt. Mikor a temp-

lomba érek, már imádkozik. Még sosem 

sikerült megelőzni.

8 évet töltöttem szeretetben, meg-

becsülésben a Megtestesülés templom 

Rózsafüzér Társulatában. Nehéz volt 

megszokni az új társaságot a józsai egy-

házközségben, de Piroska megkönnyí-

tette számomra, hiszen sugárzik belőle a 

szeretet, így boldogan találkozunk közös 

imáinkban Szűzanyánkkal, a Szentolva-

sóban.

Piroskát május 22-én köszöntöttük a 

jubileum alkalmából. Köszönjük neked 

Piroska, s veled együtt az összes rózsafü-

zért imádkozó híveknek!

Baranyayné Malvinka

JÓZSA
ÜZENETE
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A GYERMEK ELSŐ KÖZÖSSÉGE

NAPKÖZIS TÁBOR

A plébániánk idén is egy sikeres napközis tábor tudhat maga mö-

gött. Számszerűsítve ez hetven gyermeket, és több mint húsz önkén-

tes segítőt jelent. A csoportos foglalkozások mellett két programmal 

is tudtuk színesíteni a hetet. Kedden a tábor ellátogatott a Nyíregyhá-

zi Állatparkba, ahonnan rengeteg élménnyel tértek haza. Csütörtö-

kön pedig az Agóra Tudományos Élményközpont vendégei voltunk.

A csoportokon belül elsősorban az Irgalmasság éve keretében az 

irgalmasság témájával foglalkoztunk. De rengeteg önismereti fel-

adattal és játékkal is gazdagodtak a gyerekek. Az étkeztetésben – az 

adományokon túl – és a nyíregyházi kirándulásban nagy támogatást 

jelentett a plébánia által elnyert CSINI-IFJ-GY-16-A, „Segítőkész segí-

tő kéz” című pályázatunk. Ezúton is köszönjük minden közreműkö-

dőnek a lelkes segítséget. Szufelják Demeter

Miért is jó a baba-mama klub? Mondhat-

nám, hogy csak a tea miatt… de nem.

Jó otthonról kimozdulni a gyerekkel egy 

olyan közösségbe ahol vidáman tanítgatjuk 

lurkóinkat jobbnál jobb ringatókra és mon-

dókákra. Jó látni, ahogyan beilleszkednek 

első kis közösségükbe. Jó tudni, hogy hason-

ló anyukák, hasonló gondokkal küzdenek. Jó 

ezeket a problémákat átbeszélni és megoldást 

találni rá. Jó tapasztalatokat cserélni, vagy 

csak egyszerűen beszélgetni egyet…

Mi nagyon sokat kaptunk ez alatt a néhány 

hónap alatt. Örökmozgó minden iránt érdeklő-

dő kislányom sokat szelídült, hála a csoportba 

járó anyukák türelmének, szeretetének. Azok, 

akik kicsit félénkebbek, visszahúzódóbbak (re-

mélem a mi hatásunkra) sokat bátorodtak. Sok 

új dalt, mondókát tanulhattunk, levetkőztük 

gátlásainkat hisz kezdetben nem mindenki mert 

velünk énekelni. Megszerettettük 

gyermekeinkkel a zenét, a mesét, az 

olvasást. Fejlesztettük a mozgásukat, a 

fi nommotorikájukat. Vannak, akik itt tették 

meg első lépésüket. Mindnyájan egy közösség 

tagjai lettünk, az apróságok igazi barátokká 

váltak. Nagyon jó programok voltak: mikulás-

várás, farsangolás, egy kis torna, zenés ringató, 

fánk sütés, kemencés kerti parti. 

Köszönjük, hogy mindezt egy plébánián 

élhettük meg szeretetben, egymást elfogadva, 

lelki békében, egymást erősítve a hitben is.

Én tiszta szívemből ajánlom minden 

anyukának, hogy jöjjön el a babájával és 

vegyen részt a baba-mama klub következő 

foglalkozásain! Most egy kis nyári szünet 

következik. de akik nem utaznak el, azokkal 

találkozunk csütörtökönként 10 órakor.

Hetey Anita, három gyermek anyukája


