
A májusi élmények után, október ele-
jén ismét részt vettünk a Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozón. A távolság most 
sem volt akadály, hiszen tudtuk, hogy 
vidám társaságban hamar elröppen 
majd az utazás. Így is lett.

Az idei téma az imádság volt, erről 
szólt Nagy Bálint jezsuita atya főelőadá-
sa. Ez követően különböző fakultációk, 
kiscsoportos beszélgetések keretében 
ugyancsak az imádságról elmélkedtünk. 
Hogyan van jelen az ima a hétköznapja-
inkban? Miért nem tudunk csendben len-
ni? Jól használjuk-e a rendelkezésünkre 
álló eszközöket? Jó cselekedetből is meg-

árt a sok? Az imaműhelyeken többek kö-
zött ezekre is választ kaptunk.

Az ebédidőt már szokásos módon a 
Visegrádi vár bűvöletében a Duna-parton 
töltöttük. Öröm volt találkozni az ugyan-
csak Debrecenből érkező ismerőseinkkel, 
még Püspök atyát is megszólíthattuk, ő 
is rendszeres résztvevője a találkozónak. 
Ezeken az alkalmakon rengeteg pap, szer-
zetes, nővér is velünk tart, akik vidáman 
vegyülnek el a fiatalok bűvkörében. Jó ezt 
is megtapasztalni.

Hogy mit vittem haza?
Bálint atya hívta fel a figyelmünket 

arra, hogy mikor az ember szerettei kö-

rében van, akkor nem figyel arra, hogy 
milyen a testtartása, otthon például lazán 
feltesszük a lábunkat az asztalra. Akkor 
miért feszengünk, mikor imádkozunk? 
Miért nem tudunk természetesen visel-
kedni Isten előtt, úgy mint barátaink, sze-
retteink körében?

Közös mise zárta a napot, ahova már a 
környékbeliek is hivatalosak voltak. Nagy 
élmény volt látni, hogy mennyien össze-
gyűltünk. Zsúfolásig megtelt a plébánia 
kertje. Az atyák is szűkösen fértek el az 
oltár körül. Gitárszó lengte be a környéket.

Nagyon megérintett Varga László püs-
pök atya prédikációban elhangzott gon-
dolata: „Fiatalok, imádkozzátok az éle-
teteket és éljétek az imáitokat!”. Milyen 
szépen megfogalmazott felszólítás, amit 
jó volna minél többünknek megfogadni.

Hálás szívvel gondolunk vissza az ott 
töltött órákra, találkozásokra, tapaszta-
lásokra, köszönjük a Püspöki Hivatal tá-
mogatását! Tavasszal ismét Nagymaros. 
Májusban ki tart velünk? Addig minden 
szerdán ifjúsági csoport, ahova szeretettel 
várjuk a 18-30 év közöttieket. 18 órától 
szentmise, ezt követően a plébánián Törő 
András atya vezetésével elmélkedünk a 
következő vasárnapi evangéliumról és 
boncolgatjuk a YOUCAT kérdéseit, majd 
a közös vacsival egybekötött kötetlen be-
szélgetés egész este folytatódik.

Kiss Zita

„IMÁDKOZZÁTOK AZ ÉLETETEKET ÉS ÉLJÉTEK AZ IMÁITOKAT!”
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Közösen gyűjtöttek a Megtestesülés 
és a Szent György önkéntesei.

Tartós élelmiszert gyűjtöttek a józsai 
Szent György-templom és a debrece-
ni Megtestesülés templom önkéntesei a 
józsai Tescoban október 13-án, pénteken, 
a Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapít-
vány szervezésében. Az önkéntesek ösz-

szesen 200 kg élelmiszert: lisztet, cukrot, 
száraztésztát, rizst, konzerveket és csoko-
ládét gyűjtöttek a felajánlásokból, melyet 
a katolikus karitász munkatársai adtak át 
a józsai kisnyugdíjasoknak és szerény kö-
rülmények között élő nagycsaládosoknak.

Köszönjük, Megtestesülés plébánia! 
-PE-

A plébánián 2017. október 14-én 
megrendezésre került a városi
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 A „...világítson a ti világosságtok...” (Mt 

5.16) mottó jegyében zajlott ez a szombat 
délutáni program. A cursillot végzettek-
nek Linzenbold József atya tartott előadást 
az „örök negyedik napról”. Ezt követték a 
kiscsoportos beszélgetések. A rendezvény 
koronája a szentmise volt, amelyet a ven-
dég atya celebrált. Lezárásként a plébánián 
a szeretetvendégség jó lehetőséget adott a 
személyes kötetlen beszélgetésekre is.

Martin Éva

„Mert éhes voltam és ti ennem adtatok...” (Mt 25.35)

A  M e g t e s t e s ü l é s  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 8. évf. 7. sz. 2017. október

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

NAGYTAKARÍTÁS A PLÉBÁNIÁN
„Menj ki ma és dolgozz a szőlőben!” 

Mt 21,28-32
(Lelki) Nagytakarítás a Megtestesülés 

Plébánián.
Nem is olyan régen, az évközi 26. va-

sárnap evangéliumában hallhattuk Jézus 
példabeszédét az apáról és a két fiáról. 
Az apa mindkét fiút elhívja a szőlőbe 
munkálkodni. Az első azt mondja elő-
ször, hogy nem megy, de végül megbánja, 
és mégiscsak elmegy a szőlőbe dolgozni. 
A második fiú megígéri, hogy megy, de 
aztán végül csak otthon marad. Jézus a 
történet végén megkérdezi tanítványait: 
„Kettejük közül melyik teljesítette az apa 
akaratát?”.

Szeptember utolsó szombatján közös-
ségünk egy kis csapata – meghallva a 
meghívást és arra igent mondva – össze-
gyűlt, hogy szebbé tegye templomunkat, a 
plébániát és annak környezetét.

Ki-ki megtalálta a „talentumainak” 
megfelelő munkát: voltak, akik a temp-
lomi padokat törölték le, mások a kertben 
gyomláltak, vagy a plébánia épületét taka-
rították. Sok-sok apró mozdulat. Sok-sok 
apró áldozat. Szolgálat. Közben persze jól 
éreztük magunkat, a nap is ránk mosoly-
gott. Jó volt együtt lenni, jó volt közösség-
ben lenni és munkálkodni Isten szőlőjében. 
És miközben Isten háza – a hely, ami a 
miénk, ahová hétről-hétre összegyűlünk – 
szépült, a mi lelkünk is talán fényesedett 
egy keveset.

Mert bizony mind az egyén, mind a kö-
zösségek életében kellenek azok a bizonyos 

nagytakarítások: amikor nem félünk kisze-
lektálni, nem félünk kigazolni, nem félünk 
leporolni, mert tudjuk, hogy valami új, Is-
ten segítségével valami áldottabb fog min-
ket a rendrakás után várni. Csak így tudunk 
továbblépni, csak így tudunk fejlődni. És 
igen, ehhez kell a mi Igenünk/a Te Igened 
is. Késznek kell lennünk a közösség szolgá-
latára, az Úr és egymás szolgálatára. Kész-
nek kell lennünk a nagytakarításra. Szava-
inkkal, mint ahogy cselekedeteinkkel.

A végén hadd osszunk meg egy pél-
damutató történetet: nemcsak közössé-
günk kis csapata volt a takarításnál jelen 
(a lelkes csapatba beleértve természetesen 
Vándort, Laci atya kutyusát is...), hanem 

eljött két lakótele-
pi kislány is, akik, 
ćsak´ a játszótérre 
szoktak néha-né-
ha bejárni. De ők is 
meghívást kaptak 
a közösségi napra 
(Pistike jóvoltából) 
és nekik természetes 
volt, hogy eljönnek, 
mert sajátjuknak ér-
zik a templomunk 
kertjét.

„Fiam, menj ki 
ma és dolgozz a sző-
lőben!” – kéri tőlünk 
Jézus. Sok-sok apró 
mozdulat, sok-sok apró áldozat, szolgálat 
az Úrnak, szolgálat a közösségnek, szol-
gálat lelkünknek. Talán nekünk is olyan 

odaadással kellene megragadni a „sep-
rűt”, mint ahogy azt a két kislány is tette.

Mindenkinek további áldott 
nagytakarítás(oka)t!

A Szántó család



RÓZSAFÜZÉR A 
GYEREKEKKEL

„Szűz Mária bizodalmunk, oltalma-
dat kérjük, őrizz, őrizz béke királynéja”

Hangzott fel az ének a Megtestesülés 
templomban, október 13-án a hittanosok 
ajkán.

Rendkívüli Rózsafüzér imádko-
zás volt, mert ezen a pénteken délután 
17.15-től, a gyerekek imádkozták elő az 
Üdvözlégy Máriákat! Mivel október hó-
nap a Szűzanya hónapja, ezért több fi-
gyelmet szentelünk neki. A Rózsafüzér 
a 15. században nyerte el a mai, végle-
ges formáját, és a domonkosok népsze-
rűsítették. Az egyház a Rózsafüzérnek 
mindig különös hatékonyságot tulajdo-
nított, ezért legnehezebb ügyeit ebben 
az imádságban hozza az Isten elé.

Laci atya biztatására, mi is a gyere-
kekkel magunkban felajánlottunk saját 
szándékra ezt az imádságot. Így vág-
tunk bele a hosszúnak tűnő imádságba. 
De az idő elrepült, és a gyerekek csengő 
hangja, illetve a szülőké, „jó illatú áldo-
zatként” szállt fel Istenhez.

HITTANOSNAP
Október 14-én szombaton délelőtt 

hittanos napot tartottunk a szülőkkel 
és a gyerekekkel. Az ősz jegyében telt 
az alkalom. 

Témánk a szőlő volt. „Én vagyok 
a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én 
bennem marad és én őbenne az terem 

sok gyümölcsöt, mert nélkülem sem-
mit sem tudtok cselekedni”. Jn, 15, 1, 
5. Jézus ígérete alapján, próbáltunk a 
gyerekekkel, igazi szőlőszemek lenni. 
Csoportokban járva, állomásról állo-

másra, kicsik és nagyok együtt játszva, 
versengve, énekelve, töltöttük a napot. 
A gyerekek együtt lehettek barátaik-
kal. Akik pedig először jártak a plé-
bánián, otthonra, barátokra lelhettek. 
Megtapasztalhattuk, hogy az Úrnak 
nagy szüksége van Ránk, és egymásra 
is nagy szükségünk van. 

A közösségnek megtartó, és lendüle-
tet adó ereje a gyerekeket is megérintet-
te. A nap végén igazi szőlőmunkásként 
kipróbálhattuk, milyen is a finom sző-
lőlé, hiszen igazi présen, szőlőt présel-
tek a gyerekek, Laci atya irányításával. 
A meglepetések nem értek véget, mert  
mindenki frissen készült, igazi kemen-
cében sütött kenyérlángost falatozha-
tott, ami igen finomnak bizonyult. Jó-
kedvvel, és feltöltődve térhetett haza 
mindenki a nap végén.

Jakab Zsuzsanna
Fotó: Kun Zoltán
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GYERMEKPROGRAMOK

 Az utazás minden esetben élmény, 
terápia a testnek, az elmének, a lélek-
nek.Frissítő hatása van.

Társakkal, barátokkal vagyunk, új is-
merősökre találunk, beszélgetünk, éneke-
lünk, s közben egyre jobban felfedezzük 
egymást. Megosztjuk gondolatainkat, ér-
zéseinket.

Kedden, szept. 26-án új plébánosunk 
mutatta meg születése, gyermekkora, ifjú-
kora helyszínét, ahol ministránsként szol-
gálta az Urat, és ahol meghívást kapott 
végérvényesen az Úr szolgálatára.

Reggel 8-kor templomunk elől 
mentünk Józsára, és meg is telt az au-
tóbusz kedves nyugdíjas hölgyekkel és 
urakkal.

Tóth László atya köszöntötte a híve-
ket, közösen imát mondtunk, áldást kér-
tünk utazásunkra, amit meg is kaptunk, 
mert igazi kellemes őszi időt adott az Úr!

Sok ismerettel gazdagodtunk: pl. 
Tégláson is van Dégenfeld kastély, vagy 
a harangodi víztározó története. A rege 
szerint a hívek féltették a tatároktól a ha-
rangot, el akarták rejteni, de nagy igyeke-
zetükben beleejtették a vízbe, és most a 
tóból „szól a harangod” atya.

Hallottunk a kállai kettősről – ami 
mindmáig híres tánca a magyarságnak.

Hamar megérkeztünk Baktalóránt-
háza szép középkori temploma elé, ahol 
megcsodáltuk a szakszerűen feltárt fres-
kókat, a különleges téglákat, meghall-

gattuk a templom történetét, sétáltunk a 
templomkertben, és hogy lelki táplálékot 
is kapjunk, László atya bemutatta a szent-
misét a kis közösségnek.

Ezután testi táplálék következett a 
gimnázium ebédlőjében, amúgy „menza 
módra”, de igen finom volt és jól is esett 
mindenkinek.

Látogatás következett az úticél, vagy-
is a Dégenfeld kastély bejárása. A múze-
um vezetője igazi történelem órát tartott, 
melyben megtudtuk Bakta és Lórántháza 
kapcsolódását, és hogy ez már 5000 éve 
lakott terület volt. Különböző családi kap-
csolatok folyamán került Dégenfeld Imre 
kezébe a birtok, aki Kossuth kormánybiz-
tosa volt. Hallottunk – láttuk a másolatát- 
egy megmentett zászlóról, amit kalan-

dos úton loptak haza Komáromból, mert 
megígérték a katonák, hogy életük árán is 
haza fogják hozni.

A XIX. század jelentős történelmi 
és politikai személyiségeiről, családi, 
valamint vagyoni kapcsolódásai követ-
keztében létrejött változásokról láttunk 
dokumentumokat. Voltak interaktív be-
mutatótermek, lehetett táncolni, szelfizni. 
Sajnos eredeti bútorok, tárgyak nem ma-
radtak fenn, de így is emlékezetes marad 
ez a kirándulás.

A hazafelé vezető út énekléssel telt, 
megbeszéltük, hogy a következő kirándu-
láson találkozunk.

Köszönjük a szép napot, Laci atya!
Darvasi Éva
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KIRÁNDULÁS BAKTALÓRÁNTHÁZÁRAOktóber, 
Mária hónapja

Október 7-én ünnepeljük a 
Rózsafűzér Királynőjét, október 
8-án  pedig Szűz Máriát, a Magya-
rok Nagyasszonyát, Magyarország 
Főpatrónáját.

A Rózsafűzér Királynéjának ünnep-
léséről először a XVI. század közepéről 
van adatunk, amikor a spanyolországi 
Lepantonál aratott győzelem emlé-
kére V. Piusz pápa elrendelte a Győ-
zedelmes Boldogasszony ünnepét. Az 
évszázadok során igen kedvelt egyéni 
és közösségi imává vált a Rózsafűzér. 
Szt. II. János Pál pápa az ezrenfordulón 
az addig 3 részből álló teljes Rózsafű-
zért kiegészítette egy negyedikkel, és 
így elimádkozásával Jézus teljes földi 
életét, tevékenységét átelmélkedhetjük.

Október 8-a a magyar nép egyik 
igen kedves Mária- ünnepe. A mille ni-
um évében XIII. Leó pápa engedélyez-
te ennek az ünnepnek a megtartását. 
Szt. István királyunk az első a történe-
lem folyamán, aki koronáját és népét 
felajánlotta a Nagyasszonynak.

Ha visszatekintünk az elmúlt kö-
zel 1100 évre, láthatjuk, hogy Mária 
mindig oltalmazta, a teljes pusztulástól 
védte a nemzetet. Mindig küldött olyan 
vezetőket, akik kiálltak a keresztény 
értékeink megőrzéséért, és a következő 
nemzedékeknek való átadásáért.

„Nagyasszonyunk, hazánk remé-
nye” óvd, védd, szeresd magyar gyer-
mekeidet! 

Egyházunk az idei évben ünnepli 
a fatimai jelenések 100. évfordulóját, 
amely során országszerte számos 
rendezvénnyel emlékeznek meg a 
Szűzanya megjelenéséről egyházi 
programok keretében. 

Gajdos Zsuzsi
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Fotó: Kun Zoltán
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GYERMEKPROGRAMOK

 Az utazás minden esetben élmény, 
terápia a testnek, az elmének, a lélek-
nek.Frissítő hatása van.

Társakkal, barátokkal vagyunk, új is-
merősökre találunk, beszélgetünk, éneke-
lünk, s közben egyre jobban felfedezzük 
egymást. Megosztjuk gondolatainkat, ér-
zéseinket.

Kedden, szept. 26-án új plébánosunk 
mutatta meg születése, gyermekkora, ifjú-
kora helyszínét, ahol ministránsként szol-
gálta az Urat, és ahol meghívást kapott 
végérvényesen az Úr szolgálatára.

Reggel 8-kor templomunk elől 
mentünk Józsára, és meg is telt az au-
tóbusz kedves nyugdíjas hölgyekkel és 
urakkal.

Tóth László atya köszöntötte a híve-
ket, közösen imát mondtunk, áldást kér-
tünk utazásunkra, amit meg is kaptunk, 
mert igazi kellemes őszi időt adott az Úr!

Sok ismerettel gazdagodtunk: pl. 
Tégláson is van Dégenfeld kastély, vagy 
a harangodi víztározó története. A rege 
szerint a hívek féltették a tatároktól a ha-
rangot, el akarták rejteni, de nagy igyeke-
zetükben beleejtették a vízbe, és most a 
tóból „szól a harangod” atya.

Hallottunk a kállai kettősről – ami 
mindmáig híres tánca a magyarságnak.

Hamar megérkeztünk Baktalóránt-
háza szép középkori temploma elé, ahol 
megcsodáltuk a szakszerűen feltárt fres-
kókat, a különleges téglákat, meghall-

gattuk a templom történetét, sétáltunk a 
templomkertben, és hogy lelki táplálékot 
is kapjunk, László atya bemutatta a szent-
misét a kis közösségnek.

Ezután testi táplálék következett a 
gimnázium ebédlőjében, amúgy „menza 
módra”, de igen finom volt és jól is esett 
mindenkinek.

Látogatás következett az úticél, vagy-
is a Dégenfeld kastély bejárása. A múze-
um vezetője igazi történelem órát tartott, 
melyben megtudtuk Bakta és Lórántháza 
kapcsolódását, és hogy ez már 5000 éve 
lakott terület volt. Különböző családi kap-
csolatok folyamán került Dégenfeld Imre 
kezébe a birtok, aki Kossuth kormánybiz-
tosa volt. Hallottunk – láttuk a másolatát- 
egy megmentett zászlóról, amit kalan-

dos úton loptak haza Komáromból, mert 
megígérték a katonák, hogy életük árán is 
haza fogják hozni.

A XIX. század jelentős történelmi 
és politikai személyiségeiről, családi, 
valamint vagyoni kapcsolódásai követ-
keztében létrejött változásokról láttunk 
dokumentumokat. Voltak interaktív be-
mutatótermek, lehetett táncolni, szelfizni. 
Sajnos eredeti bútorok, tárgyak nem ma-
radtak fenn, de így is emlékezetes marad 
ez a kirándulás.

A hazafelé vezető út énekléssel telt, 
megbeszéltük, hogy a következő kirándu-
láson találkozunk.

Köszönjük a szép napot, Laci atya!
Darvasi Éva
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KIRÁNDULÁS BAKTALÓRÁNTHÁZÁRAOktóber, 
Mária hónapja

Október 7-én ünnepeljük a 
Rózsafűzér Királynőjét, október 
8-án  pedig Szűz Máriát, a Magya-
rok Nagyasszonyát, Magyarország 
Főpatrónáját.

A Rózsafűzér Királynéjának ünnep-
léséről először a XVI. század közepéről 
van adatunk, amikor a spanyolországi 
Lepantonál aratott győzelem emlé-
kére V. Piusz pápa elrendelte a Győ-
zedelmes Boldogasszony ünnepét. Az 
évszázadok során igen kedvelt egyéni 
és közösségi imává vált a Rózsafűzér. 
Szt. II. János Pál pápa az ezrenfordulón 
az addig 3 részből álló teljes Rózsafű-
zért kiegészítette egy negyedikkel, és 
így elimádkozásával Jézus teljes földi 
életét, tevékenységét átelmélkedhetjük.

Október 8-a a magyar nép egyik 
igen kedves Mária- ünnepe. A mille ni-
um évében XIII. Leó pápa engedélyez-
te ennek az ünnepnek a megtartását. 
Szt. István királyunk az első a történe-
lem folyamán, aki koronáját és népét 
felajánlotta a Nagyasszonynak.

Ha visszatekintünk az elmúlt kö-
zel 1100 évre, láthatjuk, hogy Mária 
mindig oltalmazta, a teljes pusztulástól 
védte a nemzetet. Mindig küldött olyan 
vezetőket, akik kiálltak a keresztény 
értékeink megőrzéséért, és a következő 
nemzedékeknek való átadásáért.

„Nagyasszonyunk, hazánk remé-
nye” óvd, védd, szeresd magyar gyer-
mekeidet! 

Egyházunk az idei évben ünnepli 
a fatimai jelenések 100. évfordulóját, 
amely során országszerte számos 
rendezvénnyel emlékeznek meg a 
Szűzanya megjelenéséről egyházi 
programok keretében. 

Gajdos Zsuzsi



A májusi élmények után, október ele-
jén ismét részt vettünk a Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozón. A távolság most 
sem volt akadály, hiszen tudtuk, hogy 
vidám társaságban hamar elröppen 
majd az utazás. Így is lett.

Az idei téma az imádság volt, erről 
szólt Nagy Bálint jezsuita atya főelőadá-
sa. Ez követően különböző fakultációk, 
kiscsoportos beszélgetések keretében 
ugyancsak az imádságról elmélkedtünk. 
Hogyan van jelen az ima a hétköznapja-
inkban? Miért nem tudunk csendben len-
ni? Jól használjuk-e a rendelkezésünkre 
álló eszközöket? Jó cselekedetből is meg-

árt a sok? Az imaműhelyeken többek kö-
zött ezekre is választ kaptunk.

Az ebédidőt már szokásos módon a 
Visegrádi vár bűvöletében a Duna-parton 
töltöttük. Öröm volt találkozni az ugyan-
csak Debrecenből érkező ismerőseinkkel, 
még Püspök atyát is megszólíthattuk, ő 
is rendszeres résztvevője a találkozónak. 
Ezeken az alkalmakon rengeteg pap, szer-
zetes, nővér is velünk tart, akik vidáman 
vegyülnek el a fiatalok bűvkörében. Jó ezt 
is megtapasztalni.

Hogy mit vittem haza?
Bálint atya hívta fel a figyelmünket 

arra, hogy mikor az ember szerettei kö-

rében van, akkor nem figyel arra, hogy 
milyen a testtartása, otthon például lazán 
feltesszük a lábunkat az asztalra. Akkor 
miért feszengünk, mikor imádkozunk? 
Miért nem tudunk természetesen visel-
kedni Isten előtt, úgy mint barátaink, sze-
retteink körében?

Közös mise zárta a napot, ahova már a 
környékbeliek is hivatalosak voltak. Nagy 
élmény volt látni, hogy mennyien össze-
gyűltünk. Zsúfolásig megtelt a plébánia 
kertje. Az atyák is szűkösen fértek el az 
oltár körül. Gitárszó lengte be a környéket.

Nagyon megérintett Varga László püs-
pök atya prédikációban elhangzott gon-
dolata: „Fiatalok, imádkozzátok az éle-
teteket és éljétek az imáitokat!”. Milyen 
szépen megfogalmazott felszólítás, amit 
jó volna minél többünknek megfogadni.

Hálás szívvel gondolunk vissza az ott 
töltött órákra, találkozásokra, tapaszta-
lásokra, köszönjük a Püspöki Hivatal tá-
mogatását! Tavasszal ismét Nagymaros. 
Májusban ki tart velünk? Addig minden 
szerdán ifjúsági csoport, ahova szeretettel 
várjuk a 18-30 év közöttieket. 18 órától 
szentmise, ezt követően a plébánián Törő 
András atya vezetésével elmélkedünk a 
következő vasárnapi evangéliumról és 
boncolgatjuk a YOUCAT kérdéseit, majd 
a közös vacsival egybekötött kötetlen be-
szélgetés egész este folytatódik.

Kiss Zita

„IMÁDKOZZÁTOK AZ ÉLETETEKET ÉS ÉLJÉTEK AZ IMÁITOKAT!”

A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA 
HÍRHARANG KIADVÁNYA. Kiadja a 

Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal. 4032 
Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.) 

Felelős kiadó: Tóth László Szerkesztette: Rácz Jánosné 
Tel.: 30/303-32-57, E-mail: raczne75@gmail.com • 

Rexpo Nyomda – www.rexpo.hu

IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves 
híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, 
szentmise) a plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munka-

napokon délután 15-18 óra között. Plébános: Tóth László, 
Tel.: 30/627-22-30, E-mail: laciatya@gmail.com 

Tel.: 52/535-735 e-mail: megtestesulesiroda@gmail.com
Honlap: http://megtestesules.info 

Közösen gyűjtöttek a Megtestesülés 
és a Szent György önkéntesei.

Tartós élelmiszert gyűjtöttek a józsai 
Szent György-templom és a debrece-
ni Megtestesülés templom önkéntesei a 
józsai Tescoban október 13-án, pénteken, 
a Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapít-
vány szervezésében. Az önkéntesek ösz-

szesen 200 kg élelmiszert: lisztet, cukrot, 
száraztésztát, rizst, konzerveket és csoko-
ládét gyűjtöttek a felajánlásokból, melyet 
a katolikus karitász munkatársai adtak át 
a józsai kisnyugdíjasoknak és szerény kö-
rülmények között élő nagycsaládosoknak.

Köszönjük, Megtestesülés plébánia! 
-PE-

A plébánián 2017. október 14-én 
megrendezésre került a városi

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 A „...világítson a ti világosságtok...” (Mt 

5.16) mottó jegyében zajlott ez a szombat 
délutáni program. A cursillot végzettek-
nek Linzenbold József atya tartott előadást 
az „örök negyedik napról”. Ezt követték a 
kiscsoportos beszélgetések. A rendezvény 
koronája a szentmise volt, amelyet a ven-
dég atya celebrált. Lezárásként a plébánián 
a szeretetvendégség jó lehetőséget adott a 
személyes kötetlen beszélgetésekre is.

Martin Éva

„Mert éhes voltam és ti ennem adtatok...” (Mt 25.35)

A  M e g t e s t e s ü l é s  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 8. évf. 7. sz. 2017. október

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

NAGYTAKARÍTÁS A PLÉBÁNIÁN
„Menj ki ma és dolgozz a szőlőben!” 

Mt 21,28-32
(Lelki) Nagytakarítás a Megtestesülés 

Plébánián.
Nem is olyan régen, az évközi 26. va-

sárnap evangéliumában hallhattuk Jézus 
példabeszédét az apáról és a két fiáról. 
Az apa mindkét fiút elhívja a szőlőbe 
munkálkodni. Az első azt mondja elő-
ször, hogy nem megy, de végül megbánja, 
és mégiscsak elmegy a szőlőbe dolgozni. 
A második fiú megígéri, hogy megy, de 
aztán végül csak otthon marad. Jézus a 
történet végén megkérdezi tanítványait: 
„Kettejük közül melyik teljesítette az apa 
akaratát?”.

Szeptember utolsó szombatján közös-
ségünk egy kis csapata – meghallva a 
meghívást és arra igent mondva – össze-
gyűlt, hogy szebbé tegye templomunkat, a 
plébániát és annak környezetét.

Ki-ki megtalálta a „talentumainak” 
megfelelő munkát: voltak, akik a temp-
lomi padokat törölték le, mások a kertben 
gyomláltak, vagy a plébánia épületét taka-
rították. Sok-sok apró mozdulat. Sok-sok 
apró áldozat. Szolgálat. Közben persze jól 
éreztük magunkat, a nap is ránk mosoly-
gott. Jó volt együtt lenni, jó volt közösség-
ben lenni és munkálkodni Isten szőlőjében. 
És miközben Isten háza – a hely, ami a 
miénk, ahová hétről-hétre összegyűlünk – 
szépült, a mi lelkünk is talán fényesedett 
egy keveset.

Mert bizony mind az egyén, mind a kö-
zösségek életében kellenek azok a bizonyos 

nagytakarítások: amikor nem félünk kisze-
lektálni, nem félünk kigazolni, nem félünk 
leporolni, mert tudjuk, hogy valami új, Is-
ten segítségével valami áldottabb fog min-
ket a rendrakás után várni. Csak így tudunk 
továbblépni, csak így tudunk fejlődni. És 
igen, ehhez kell a mi Igenünk/a Te Igened 
is. Késznek kell lennünk a közösség szolgá-
latára, az Úr és egymás szolgálatára. Kész-
nek kell lennünk a nagytakarításra. Szava-
inkkal, mint ahogy cselekedeteinkkel.

A végén hadd osszunk meg egy pél-
damutató történetet: nemcsak közössé-
günk kis csapata volt a takarításnál jelen 
(a lelkes csapatba beleértve természetesen 
Vándort, Laci atya kutyusát is...), hanem 

eljött két lakótele-
pi kislány is, akik, 
ćsak´ a játszótérre 
szoktak néha-né-
ha bejárni. De ők is 
meghívást kaptak 
a közösségi napra 
(Pistike jóvoltából) 
és nekik természetes 
volt, hogy eljönnek, 
mert sajátjuknak ér-
zik a templomunk 
kertjét.

„Fiam, menj ki 
ma és dolgozz a sző-
lőben!” – kéri tőlünk 
Jézus. Sok-sok apró 
mozdulat, sok-sok apró áldozat, szolgálat 
az Úrnak, szolgálat a közösségnek, szol-
gálat lelkünknek. Talán nekünk is olyan 

odaadással kellene megragadni a „sep-
rűt”, mint ahogy azt a két kislány is tette.

Mindenkinek további áldott 
nagytakarítás(oka)t!

A Szántó család


