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A Megtestesülés Plébá ni a Hír lev ele

VENI SANCTE PLÉBÁNOSI KÖSZÖNTÉS

Kedves Testvérek!
2017. augusztus 1-gyel, Palánki Ferenc
megyéspüspök atya kinevezett a Debreceni
Megtestesülés Plébánia plébánosának, megköszönve és hálát adva elődömnek, Felföldi
László helynök, plébános atyának eddigi
szolgálatát, közösségépítő termékeny munkásságát.
Szeretettel és szolgálatkészen érkeztem
újabb papi állomáshelyemre, vállalva a kihívást, hogy egy sziklára épített egyházközségben a lelkes és jól képzett munkatársakkal
együtt tovább építsem Isten országát.
Most, amikor új iskolai tanévet nyitottunk, mi is úgy vagyunk, mint a kis elsősök,
vagy elsős gimnazisták, amikor új társakat
kapnak, új tanárokat. Sok minden maradt a
régi, hiszen ugyanabba a templomba járunk,
a környezet ugyanaz, mégis a plébános váltással valami más. Amint a bemutatkozó
szentmisében is említettem ez a változás az
egyházközség életében – és egy kicsit mindnyájunk személyes életében is – lehetőséget
ad, hogy együtt éljünk meg egy kihívást, rácsodálkozva és egyben felszínre hozva a benne elrejtett kincseket.
Szeretném megköszönni a kedves és segítőkész fogadást. Jó megtapasztalni a testvérek

nyitottságát és érdeklődését. Az elmúlt hónap során már átéltem, hogy sokakra számíthatok, hogy nagyon sokan szeretik az
egyházközséget, a templomot és a plébániát
és készségesen vállalnak áldozatot annak építéséért, fenntartásáért és rendjéért. Ez a pozitív élmény engem is erősít és sarkall a közös
munkára és szolgálatra.
Hiszem, hogy a gondviselő Isten, aki ezt
a közös utat kijelölte számomra és az egyházközség számára, ad majd nekünk kellő erőt,
bátorságot, kreativitást és türelmet, hogy a
közösséget Krisztussal és egymással tovább
építsük, az előttünk álló feladatokat megoldjuk, a nehéznek tűnő kihívásokat megválaszoljuk. Az a remény él bennem, hogy
nekünk is megvan az az öt kenyerünk és két
halunk, amit jó szívvel Jézus kezébe tudunk
tenni, hogy aztán ő imádkozzon felette, megtörje és szétossza és így áldássá váljon. Áldássá
személyes üdvtörténetünkben, családjainkban, egyházközségünkben és városunkban.
A Debreceni Megtestesülés Egyházközség
és Templom jövője a mi kezünkben van, akik
most itt élünk, szolgálunk, tevékenykedünk.
A felelősség átérzése bátorítson és lelkesítsen
minket még nagyobb szeretetre és áldozatra,
amely megtermi gyümölcsét!
Kezdjük ezt a tanévet és a közös munkát,
szolgálatot Nagyasszonyunknak a boldogságos Szűz Anyának és egyházmegyénk védőszentjének Szent László királynak közbenjárását kérve!
Tóth László
plébános

8. évf. 6. sz. 2017. szeptember

Ima
tanévnyitón
Légy áldott Isten, hogy életünket megtartottad, és hogy ma tanévnyitóra
gyűjtöttél egybe minket. Köszönjük,
hogy a nyár folyamán velünk voltál.
Ahogyan megáldottad nyarunkat, úgy
áldd meg évkezdő közös munkánkat.
Kérünk, segíts, hogy elviselhessük
egymást szeretetben, hogy a közösen vállalt nemzet- és egyházszolgálat szentsége felülemelkedjen egyéni
érdekeinken. Adj mindnyájunknak,
vezetőknek és vezetetteknek világos
elmét, bölcs szívet, hogy tisztán láthassuk az utat, melyen együtt lehet
csak előre haladni. Segíts felismerni és leküzdeni hibáinkat, gyarlóságainkat, óvj meg attól, hogy rossz
társaságba keveredve gyöngyeinket
disznók elé hányjuk. Ha lankadunk,
ha kétségeskedünk, ha lemondunk az
évkezdés táján lelkünk mélyén megfoganó nemes céljainkról, figyelmeztess bennünket kötelességünkre. Ha
kérhetünk az új tanév kezdetén tőled
Jó Istenünk, arra kérünk, taníts szeretni minket. Szeretni azokat, akikkel
megosztjuk mindennapjainkat, akikkel együtt szegődtünk a te aratásodba.
Adj mindannyiunknak egészségben,
szeretetben gazdag tanévet. Ámen
(Egy erdélyi újságból)

Iskolások megáldása a szentmisén

Hírhar anG

„Taníts meg ak ar atod teljesítésére,
mert te vagy az én Istenem!
A te jó lelked vezessen az egyenes úton!”
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke személyi változásokat rendelt
el 2017. augusztus 1-től az egyházmegyében, amely egyházközségünket is érintette.
A rendelkezés szerint Tóth László atya a
nyíregyházi társszékesegyház plébániájáról érkezett a Megtestesülés plébániára.
Visszatért Debrecenbe, ami nem ismeretlen helyszín az atya számára, hiszen korábban 11 évig élt és szolgált itt: 1998-as
papi felszentelése után három évig a Szent
Anna-székesegyház káplánja, majd később
öt éven át Bosák Nándor püspök atya titkára, majd négy évig a Szent István-templom
plébánosa és a püspökség irodaigazgatója
volt.
-Egészen profán ez a körülmény, nincs
benne semmi különleges, de hiszek abban,
hogy a Szentlélek működik az egyházban
és az én személyes életemben is, és hogy
a Szentlélek működése áll amögött, amiért
nekem most ide kellett jönnöm. Én kértem
a felmentésemet a nyíregyházi plébánosi
szolgálat ellátása alól, és Palánki Ferenc
püspök atya helyezett ide, Debrecenbe és
Józsára. Az első érzésem, nem a várakozás
volt, hanem picit a félelem, mivel Felföldi atya után érkeztem ide, és az köztudott
tény, hogy ő milyen jó lelkipásztor, és bizony magasra tette a mércét. A félelmem
pedig arról szólt, hogy képes vagyok ezt
a magasra tett lécet megugrani, hogy meg
tudok-e majd felelni az elvárásoknak. Aztán szép lassan ez az érzés lecsendesedett
bennem és próbáltam inkább arra figyelni,
hogy itt is szerethető emberek élnek, akik,
ha megtapasztalják azt a szeretetet és azt
a szolgálatkészséget, amivel én érkeztem,
akkor biztosan egymásra találunk majd, és
megtaláljuk azt a közös hangot, amellyel
együtt végezhetjük a feladatainkat és szolgálatunkat Istenért.
A fiatal plébános az új szolgálati helyén
most azt tartja a legfontosabb feladatának,
hogy megismerje a két egyházközséget,
azok felépítését, működését, közösségeit,
híveit.
-Idősebb pap bácsik szokták mondani,
hogy amikor új helyen kezdünk szolgálni,
kb. 1 évet rá kell szánni arra, hogy megismerjük az új helyet és az új körülményeket.
Természetesen én is szövögetem a terveimet, de ezeknek még nem adok nagy teret.
Most az a feladatom, hogy megtaláljam azo-
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kat az embereket, csoportokat, fórumokat,
akikkel együtt tudunk tervezni és dolgozni.
A közösen gondolkodás híve vagyok, mert
egy közösség életével kapcsolatosan egyedül nem lehet tervezni és gondolkodni, csak
a közösségi tagokkal a hívekkel együtt.
A Zsoltárok könyvéből választott papi
jelmondata az 1998-ban Debrecenben történt pappá szentelése óta vezeti és irányítja
László atya életét: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem! A Te
jó Lelked vezessen az egyenes úton! (Zsolt
143,10)

-Ez a gondolat segít a papi pályámon,
mert abszolút tanítgat a Jóisten. És én
hol jótanuló, hol rossztanuló vagyok, de
igyekszem figyelni és törekszem az Ő
akaratának mind jobb megismerésére és
a szívembe beengedésére. De ez egy életfeladat, papnak, hívő embernek egyaránt.
Hogy keresse a Jóisten akaratát, hogy megélje és megvalósítsa azt. Hiszem, hogy a
Jóisten egy nagyon szép útra hívott meg
a papság által. De nem csak hiszem, érzem és tudom. Az elmúlt lassan 20 év sok
örömben és ajándékban részesített, hiszen
megtapasztalhattam ennek a hivatásnak az
örömeit és szépségeit. Fontos, hogy szüntelenül a szentlélek vezetésére tudjam bízni magam, és hogy ezen a szép és egyenes
úton tudjak haladni tovább, előre.

Szokták mondani, hogy a pap is ember,
szüksége van feltöltődésre, félretenni néha
a napi rutin teendőket. Ön hogyan kapcsolódik ki?
-Számomra nagyon fontos a családom:
édesanyám, az öcsém, a bátyám és családjaik. Valószínűleg velük többször lehet majd
találkozni a plébánián amikor meglátogatnak. És bevallom a foci nem áll távol tőlem, bár kevesebbet űzöm, mint nézem, de
szeretem a kikapcsolódásnak ezt a formáját.
Nagyon szeretem a kirándulásokat, a természetet, különösen a hegyeket szeretem!
Egy-egy túrára mindig kapható vagyok!

De nagyon közel állnak hozzám a fiatalok,
a gyerekek, és keresem is velük a hangot,
a kapcsolódási pontokat, a találkozási lehetőségeket. Korábbi szolgálati helyeimen
is fontos szerep jutott a gyerekekkel, fiatalokkal való kapcsolatomnak, sok-sok közös
programot szerveztünk, és mindig nyitva
állt és nyitva áll előttük ma is a plébánia
ajtaja. Ez az a hely, ahova bármikor bejöhetnek.
A Mennyei Atya adjon erőt, egészséget,
türelmet és erősítse meg papi szolgálatában! Szívből kívánjuk Önnek, hogy egyházközségeinkben segítőkész, együttműködő emberekre és szeretetteljes közösségre
találjon.
Isten hozta, László atya!

-PE-
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NYOLCSZÁZÉVES KEGYTÁRGY TÉRT HAZA A SZENT GYÖRGY-TEMPLOMBA
Július utolsó szentmiséjén Túrós Dezső
atya áldotta és szentelte meg azt az egykori szenteltvíztartót, amelyet az Árpád-kori
Szent György-templom régészeti feltárásánál találtak meg még a ’80-as évek elején.
A kegytárgy a debreceni Déri Múzeum tulajdona, a Megtestesülés plébániával kötött
szerződésnek köszönhetően 2022-ig látható
a mai Szent György-templomban.
Hivatalos okiratok már a XIII. században említést tesznek Szentgyörgyfalu Szent
György-templomáról és papjáról, akit Pál
atyának hívtak. A település és a templom az
1594 évi krími tatár támadás után elnéptelenedett. Romjainak maradványai a mai templomtól 150-200 méterre találhatók a Tócópatak mellett, egy honfoglalás kori magyar
temető területén.
A múlt század elején Szentgyörgy földbirtokosa, Harstein Nándor a templom földben levő falrészeit kiszedette, és a téglákból
istállókat építtetett. A templom maradványait a 1970-es években területrendezés során
végleg megsemmisítették: két méter vastagságban legyalulták a földet, és a kövekkel,

Szenteltvíztartó (1210-1233 körül, Szent
György-templom, Józsa

Rekonstrukciós rajz: Szabó Nóra

csontokkal együtt a mai Rózsás Csárda és
a Tócó-patak közötti vizenyős terület feltöltésére használták fel. A falak maradványait,
alapjait a debreceni Déri Múzeum munkatársai 1981-ben feltárták és rekonstruálták.
A múzeum által végzett régészeti feltárás során került elő egy leletanyag, ami
az 1210-1233 körül épült egykori Szent
György-templom szenteltvíztartója. A régészek leírása szerint a mintegy 800 évvel
ezelőtt használt kegytárgyat jól megmunkálható, bodrogkeresztúri riolittufából faragták.
Sérült, de szép állapotban levő, durván megmunkált, rusztikus darab, szabálytalan ívű
peremmel. A hátsó oldala feltehetőleg falba
vagy oszlopba volt beépítve.
Isteni gondviselés, hogy a tatárjárást,
többszázévnyi föld mélyén rejtőzködést,
majd egy kíméletlen területrendezést is túlélt szenteltvíztartó hazatérhetett a Szent
György-templomba, általa pedig kapcsolatba
kerülhettünk Árpád-kori gyökereinkkel.
-PE-

A Szentír ás Vasárnapja
Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptember
24-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. Ezen a napon a
katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes
erkölcsi értékeket és alapelveket. Eligazítást és erőt meríthetnek
belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember öröklétre kapott meghívást. Az interneten a gyakori kérdések
között szerepel, hogyan kell olvasni a bibliát. A keresztény ember
erre tudja a választ. Ady Endre vallásos szellemben nevelkedett, de
egy lázadó, modern ember volt, akiben nagyon erős kételyek éltek,
azonban kortársai és saját emlékezései is bizonyítják, hogy a Biblia
napi olvasmánya volt.
„Nagyon korán nagyon sokat olvastam. Sokáig nem válogattam
olvasnivalók között, s néhány év óta megint e nem gazdaságos módszerre tértem. Állandó olvasmányom voltaképpen nincs is más, mint
a Biblia, de vissza-visszatérő olvasmányaim szép számúak.” (Vallomás olvasmányairól. 1918. május vége)
„A kollégium udvarának sokadalmában elvesztettem szemem
elől Adyékat, csak azt láttam, hogy az Ady fiú egy Bibliát vásárolt.
’Endre vén diák kedves bibliája’. - írta rá arra a velinpapírra nyomott, kis nyolcadrét-alakú, fekete vászonkötésű, szent könyvecskére,
amelyet a zilahi kollégium udvarán vásárolt hat krajcárért - beiratkozása napján-, tizenöt éves korában. Azóta mindig mindenhol magával hordta, Párizsban is, Nizzában is. Estélyi öltözetének zsebéből
sem hiányzott. Védelme volt, mint félős embernek a revolver. Ez volt
az egyetlen könyv, melyhez ragaszkodott.” (Papp Viktor: Ilyen volt
Ady Endre.)
Ady bibliájának a sorsával legalaposabban Veöreös Imre foglalkozott az Istenhez való viszony Ady költészetében és életében című

tanulmányának a végén. Veöreös több adatot, tényt sorol föl. Ismerjük a költő viharos életét, a bibliájának sem mindennapi a története.
Szeretettel ajánlom elolvasásra. Én hogyan olvasom a Szentírást?
Gondolkodjunk el ezen a közelgő ünnepre készülve!
Rácz Jánosné

Ady Endre széttépett Bibliájának háttáblája.
Leírás: Fekete vászonkötésű könyv-háttábla, három oldalának szélén két domborított csík fut végig. Másik oldalán fehér
papírbélés, rajta Ady Endre ceruzás kézirata: „Eli. Eli Láma
Sabaktana (Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?) 1918
okt 23” A Biblia 1903-as vagy 1904-es lipcsei kiadású (I. Babus Antal In. Biblia Sacra Hungarica. 2008. 261.) Anyag: papír,
vászonkötés
Gyűjtemény: MTA Könyvtár Kézirattára Leltári szám: K 9/ 24
Megjegyzés: Ady Lajos a Veres Pálné utcai lakást, Révész Béla
Csucsát jelöli meg a Biblia széttépésének helyszínéül.
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NYÁRI TÁBOROK

„Szolgálunk és védünk”

Az „Aranycsapat”

Ki a tettes?

Sok jó ember kis helyen

Vízen járni is próbáltunk

Egy csónakban evezünk
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