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

FŐPÁSZTORI LÁTOGATÁS
A MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM PLÉBÁNIÁJÁN
Palánki Ferenc, a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye püspöke
ún. kánoni látogatást tett 2018. április 27-28-án a Megtestesülés templom
plébániáján. A megyéspüspök április
28-án találkozott a plébánia és a hozzá tartozó józsai és bocskaikerti filiák
képviselő-testületi tagjaival is, majd
szentmisét mutatott be a Megtestesülés
templomban.

Az ötévente esedékes kánoni látogatást az Egyházi Törvénykönyv írja elő a
megyéspüspökök számára, mellyel a főpásztor felügyeleti jogát gyakorolja egyházmegyéje plébániáin. A Megtestesülés
plébánián történt látogatása során Palánki Ferenc megyéspüspök megbeszélést
folytatott Tóth László plébánossal, ahol a
plébánia fenntartásának helyzetéről is tájékozódott. Megtekintette a templom felszentelt helyeit, liturgikus felszereléseit,
az egyházi és egyéb javakat, valamint az
egyházközség hivatalos dokumentumait. Kérdésünkre a főpásztor elmondta,
hogy püspökként legfontosabb feladata,
hogy tanúságot tegyen a feltámadásról,
megerősítve testvéreit a megtérésben,
a jóságban és a szeretetben, így kánoni látogatását sem ellenőrzésnek tekinti
elsősorban, hanem az egyházközség, a
közösség örömében való részesedésnek,
amelyet a Megtestesülés plébánián ezúttal is megtapasztalt:
- Püspöki kinevezésemet követően ezt
az egyházközséget egy nagyon is élő közösségnek ismertem meg egy lelkes lelki-

pásztorral, és a mostani látogatás során is
ezt tapasztalhattam meg. Minden változás
nehézséget okoz az életünkben, nyilván
itt is nehézséget okozott, hogy az elmúlt
évben Felföldi László atya Nyíregyházára
kapott kinevezést és ott folytatja lelkipásztori szolgálatát, de úgy érzékeltem, hogy
Tóth László atya nagyszerűen vette át,
illetve folytatja itt a szolgálatot, és hála
Istennek túl nagy törést nem tapasztaltam
az egyházközség
működésében. Ami
nagyon
tetszett
itt, hogy fiatalos,
lelkes
közösséget találtam, tele
programokkal, melyeket önkéntesen
szervezik az egyházközség tagjai.
Minden területnek
megvan a felelőse,
aki ezzel a szolgálattal a nagy egyházat is szolgálja.
Hiszen
ahogyan
egy-egy helyszínen
végezzük a szolgálatunkat, tesszük a
dolgunkat, hirdetjük az örömhírt és
tanúságot teszünk Istenről, azzal tulajdonképpen jobbá tesszük a világot.
A főpásztor a látogatás során felmerülő helyi problémák megoldásában is
kifejezte segítő szándékát:
- Ismerjük a Megtestesülés templom
hangosításának nehézségeit, vagy a józsai
Szent György-templom csapadékvíz elvezetésének problémáját, melyek megoldását próbáljuk magasabb hatáskörben
intézni. Nagyon fontos, hogy az egyházközség érezze, hogy mögötte állunk és
akár szakmai, akár anyagi támogatással
is segítjük a jelentkező problémák megoldásában.
Kétnapos látogatásának zárásaként a
megyéspüspök szentmisét mutatott be a
Megtestesülés templomban, ahol az egyházközség két akolitus jelölt tagját avatta
lektorrá, akik immár az egyháztól kaptak
hivatalos megbízást Isten igéjének hirdetésére és a hit ápolására. Erre mutatott rá
prédikációjában a püspök atya, amikor
kiemelte, hogy a hit nem magánügy. A

Szentléleknek hatalma van abban, hogy
ne csak a püspökön keresztül szóljon
hozzánk. Mindannyiunk feladata, hogy
segítsük egymást növekedni a hitben:
hivatásunk, hogy hitünket megvallva
gyümölcsöt teremjünk és életünkkel példát mutatva jó tanítványai legyünk Jézusnak, hogy így dicsőítsük meg Istent.
Ahol ugyanis megdicsőítik Istent, ott van
a mennyország – zárta elmélkedését a főpásztor.
Palánki Ferenc megyéspüspök kánoni
látogatása a józsai templom búcsúünnepét záró, hagyományos Szent Györgybálban fejeződött be, ahol az egyházközség tagjaival találkozott.
-PE-
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SZÓLJ BE A PAPNAK!
A Szólj Be a Papnak! egyik ötletgazdáját, Kollár Lászlót – ahogy sokan itt
a Megtestesülésben is ismerik, Lacát
– kérdeztük a kezdetekről, figyelemfelhívó kezdeményezés létjogosultságáról,
személyes tapasztalatairól.
Hogyan született meg az ötlet? Miért
pont 2017. februárjában és miért pont Ti?
Az ötlet 2016 decemberében született
egy baráti elvonuláson, tavaly februárban
pedig már az első vitaesten szólhattunk be.
Nyilvános tereken az emberek részéről
leginkább közönyt és „tudatlanságot” tapasztaltunk a vallás iránt. Meg persze az
Egyház néha gyengébb nyilvános megjelenését próbáljuk kicsit megerősíteni, hogy
az Igazság személyesen jusson el minden
emberhez.

Fő szempontunk volt, hogy a mai digitális zajban süketté vált fülekbe személyesen, jelenlévő, élő személyek által
adassunk választ a felmerülő kérdésekre,
kétségekre. Úgy gondoljuk, hogy ez a személyesség hozta meg azt a sikert, ami en�nyire népszerűvé tette ezt a sorozatot.
Hogy miért pont mi? Mert más nem csinálta addig!
Mik a tapasztalatok? Mennyire van
ennek létjogosultsága a mai világban?
A létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, hogy Debrecenben a Bakelitben folyamatos telt házzal fut a sorozat
és legnagyobb problémánkat a férőhelyek
logosztikája okozza.
Továbbá látjuk, hogy más városokban,
sőt a határon túl is azonnal beindultak
a hasonló kezdeményezések, úgyhogy a
magyarázat a létjogosultságra úgy néz ki,
hogy megvan. Ami igazán fontos az a jelenlevőség és a személyesség, ezeket nem
tudom elégszer hangsúlyozni.
Miért ökumenikus?
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Nem volt célunk, hogy kinyilvánított
ökumenikus jellegű rendezvényt hozzunk
létre. Csak azért lett több felekezetű a történet, mert az ötletgazdák közül ketten
katolikusok, egy pedig református úton
talált rá Jézus Krisztus evangéliumára és a
népszerűsítést akkor már ezen felekezetek
bevonásával kezdtük el. Így a lelkészeket
is ezekből a felekezetekből hívtuk. Hogy
kicsit nagyobb képet kapjunk, megkértük
még a debreceni evangélikusok képviselőjét is, hogy csatlakozzon hozzánk és így
alakult ki ez a kezdeti hármas (Veres János
református lelkész, Asztalos Richárd evangélikus lelkész és Tokodi László domonkos
rendi szerzetes, katolikus pap).
Neked mi a legszebb élményed?
Sok-sok örömteli pillanat érintett már
meg a sorozat alatt. Ha valami konkrétat akarsz hallani, akkor azt kell
mondjam, hogy már Tibi atyáék
hívtak minket a rendezvényükre
és szeretnének minket ott látni
(Tibi atya egy fiktív, lecsúszott
humbákföldi pap, görbe tükör a
társadalomnak, idén nyáron rendezik meg az első, fiataloknak
szóló fesztiváljukat.). Egy 1,3
milliós kedvelésű közösségi oldalról van szó.
Budapesten,
Pécsett
és
Szentendrén, Miskolcon, sőt
Münhenben is volt már Szólj Be
a Papnak! rendezvény, Gondoltad már az elején, hogy országosan ismert lesz?
Álmomban sem. Amikor
megjelentek az első érdeklődők
más városokból, akkor már éreztük, hogy
a Szentlélek működik, de amikor azt hallottuk, hogy egy új városba már nem Debrecenből, hanem egy másik városból ment
el az információ az eseményről, akkor már
teljesen biztosak voltunk benne, hogy Isten
erősen támogat minket.
A célt persze nem szabad szem elől téveszteni, hogy a személyesség és a jelenlevőség legyen mindig a vezető elv, mert
csak így működik a dolog. A Szólj Be a
Papnak! kistestvére, a Csevegj A Pappal!
(CsAP) is ezt a célt szolgálja.
Továbbra is bízom a SzBAP sikereiben! Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre!
Én köszönöm azoknak az önkénteseknek, akik áldozatos munkájával ekkora sikereket értünk el. A Megtestesülés Ifjúsági
csoportjából Batta Áginak, Szilágyi Eszternek és neked, Zita különösen köszönöm,
hogy bármikor lehet rátok számítani!
Kiss Zita

MIT ÜZEN EGY
MAI FIATALNAK A
BOLDOGGÁ AVATÁS?
2018. május 1-jén boldoggá avatták
Brenner Jánost. Mit üzen nekünk
ma egy boldoggá avatás? Mit üzen
nekünk ma egy vértanúhalál?

Egy olyan személyt avatnak boldoggá,
aki a mai fiatalságtól nincs is olyan
távol, hiszen Brenner János 1931-ben
született. Élete példaértékű és figyelemreméltó, hiszen egy olyan korban
tett tanúságot hitéről, amikor nem volt
szabad. Ma, amikor senki sem tiltja,
amikor senki sem nézi rossz szemmel,
hogy hittanórákra, ministráns foglalkozásokra, keresztény közösségekbe,
szentmisére járunk, vajon ma tudunk-e
példaértékűen viselkedni? Tudunk-e
vonzó, menő keresztények lenni a külvilág számára? Tudunk-e az egyetemen, a munkahelyen, a barátaink körében a hitünkről önfeledten és boldogan
beszélni? Brenner János boldoggá avatása számomra egy figyelemfelhívás.
Egy olyan példa, amely megmutatja,
hogy igenis szükség van az egyházban
a lelkes, szorgos, tanulni vágyó fiatalokra. Szükség van olyan személyekre,
akik már korán hívást kapnak a papi
életre, akik értik a fiatalok nyelvét,
akik foglalkoznak a mai kor gyermekeivel. És mindezek mellett szükség van
keresztény közösségekre, baráti beszélgetésekre, keresztény értékrendre.
Brenner János papi jelmondata a mára
már elcsépelt, unalomig ismételt Róma
8,28: „Az Istent szeretőknek minden a
javukra válik”. Persze könnyű mondani, ha Istent szereted baj nem lehet, de
vajon tényleg megéljük ezt, tiszta szívből, őszintén nézzünk magunkba és tegyük fel a kérdést, hogy kit helyezünk
első helyre az életünkben.
A boldoggá avatás kapcsán gondoljuk
át, hogy a mi életünkben mennyire van
jelen ez az életszerű kereszténység, a
hit megélése.
Kívánom a hit példaértékű megélését a
mai keresztény fiatalságnak, hiszen azt
gondolom, hogy így tudunk a közös
úton együtt haladni.
Kiss Zita
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BÚCSÚÜNNEP ÉS DÍJÁTADÁS A SZENT GYÖRGY-TEMPLOMBAN
Búcsúünnep és díjátadás a Szent
György-templomban Szent Györgyre, templomuk névadó- és védőszentjére emlékeztek a józsai filián április
22-én az ünnepi szentmisén, melynek
főcelebránsa Varga János nyugalmazott
szabolcsi főesperes, címzetes apát volt.
Hagyomány, hogy a templombúcsú alkalmából adják át a Szent György-díjat
is, melyet 2018-ban Ferenczi Györgynének ítélte oda az egyházközség képviselő-testülete. Fennmaradt okiratok már a
XIII. században említést tesznek a mai
Józsa település Szent György-templomáról, melynek emléke előtt tisztelegve választotta az utókor a mai templom
védőszentjének is Szent Györgyöt, aki a
görög egyházban a nagy katonaszentek
közé tartozik és a „nagyvértanúk” közé
sorolnak.
A búcsúünnep szentmiséjén Varga
János nyugalmazott szabolcsi főesperes
prédikációjában György tiszteletének
történetét emelte ki, amely Európában
a középkorban volt a legerősebb: a lovagok oltalmazójaként, a zarándokok

védőszentjeként és egyúttal
az egész nép segítőszentjeként tisztelték. Noha a sárkányviadal motívuma csak
a későbbi évszázadokban
épült a György-legendába,
kifejezi azt a keresztény
meggyőződést, hogy a hit
megszünteti a démonok
uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi. Az
ünnepi szentmise végén adták át a Szent György-díjat,
melyet a templomszentelést
követően alapított az egyházközség és az azt követő
évben, 2016-ban ítélt oda
első alkalommal. A képviselő-testület
díjazottja 2018-ban Ferenczi Györgyné
lett, akinek Dr. Bedő Zoltán világi elnök
és Tóth László atya, a Szent Györgytemplom plébánosa adta át a díjat, egy,
a Szűzanyát ábrázoló rézkarc alkotást.
Ferenczi Györgyné, vagy ahogy az egyházközségben mindenki nevezi, Piroska
néni gyermekkora óta az egyházközség

tagja, melynek régi templomában évtizedeken át aktív segítőként tevékenykedett. A képviselő- testület választott
tagja és több mint tíz éve a helyi Rózsafüzér Társulat vezetőjeként a szentmisék
előtti imáival segíti a közösség életét. A
búcsúünnep záróalkalma az április 28-án
megtartott Szent György-napi bál volt.
-PE-

FÉRFI LELKI NAP A LELKIPÁSZTORI INTÉZETBEN
Jézus Krisztus a férfiak példaképe.
Ezzel a mottóval tartott lelkigyakorlatot férfiaknak Szabó József atya, az egri
Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
szervezésében 2018. április 7-én, Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonyatársszékesegyházban. Plébániánkat egy
lelkes csoport képviselte. Varga Sándor
és Bíró Szabolcs beszélgetését olvashatjuk az eseményről
A legutóbbi akolitus továbbképzés végén Felföldi László atya meghívott bennünket erre a lelki programra. Magam egy

kicsit meglepődtem. Te mit gondoltál miért
tartunk „szólam próbát”?
Első hallásra talán nem egyértelmű,
hogy miért „rabolja” el az egyházmegye
egy teljes napra a teremtés koronáit, de
úgy gondolom szükség van olyan alkalmakra, melyeken a nehezen megnyíló és
szemérmes erősebbik nem tagjai az őket
érzékenyen érintő témakörökben hallhat
értékes előadásokat. Hasonló alkalmakról
mindig pozitív élményekkel tértem haza,
így most is kíváncsian vártam mi érdekeset
tud mondani nekünk az Egri szeminárium
lelki vezetője.
Hogy festette le Szabó János spirituális atya a mai férfi
társadalmat? Hogy építette fel a
kivezető utat?
Óriási probléma a felelősségvállalás hiánya, amiből
eredeztethető a népesség csökkenése. Látszólag teljes családokban is sokszor gond a férfi
mint családfő, mint példakép
hiánya. Bonyolult világunkban
a sátán is gonosz stratégiákban gondolkodik, így Krisztus
követése, a katolikus értékrendben való gondolkodás, az
abból való nem engedés, és
az helytállásért való imádság

elengedhetetlen napjainkban ahhoz, hogy
lélekben egészséges nemzedékek kövessenek bennünket.
Igen. A Bibliában szereplő férfiaktól
sokat tanulhatunk. Az előadó azon kívül
jól ismeri a családok működését, azon belül az apa szerepét. Milyen az igazi családfő?
Mindennek alapja az isteni szeretetből
való táplálkozás, mely stabil alapot biztosít a családok számára, így átvészelhetőek
a nehezebb időszakok. Legfőbb feladat a
család védelme, a folyamatos kísértések
ellen. A nevelés során fontos a kritikus, de
szerető apa jelenléte.
Krisztus mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. Mit kell tőle tanulnunk, hogy mi megközelítsük az ő jellemét?
Jézus földi életén való elmélkedés
útján megtanulhatjuk a szeretetteljes
életadást, életre való buzdítást családban, hivatásban, közösségben. Meg kell
találnunk a belső motivációt, a folyamatos változás lehetőségét, mellyel a sátáni
aktív jelenlét ellenére életben tarthatjuk
az üdvösséghez szükséges reményteljes
tüzet, saját magunk, hitvesünk, gyermekeink és embertársaink számára.
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CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ
AZ IFJÚSÁG ÉVÉBEN

BUDAPESTI
FESZTIVÁLZENEK AR
ADOTT HANGVERSENYT
A SZENT GYÖRGYTEMPLOMBAN
A Budapesti Fesztiválzenekar
Barokk Együttese adott teltházas
koncertet a Szent György-templomban április 13-án. Az együttes
Johann Sebastian Bach két egyházi
kantátáját adta elő.

„Legyen nekem a Te igéd szerint”
(Lk 1,38)
A zarándokok motivációi különbözőek,
de a hívó szó azonos valamennyi zarándok
szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy
újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal
könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben
eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is.
Így a zarándoklat ma élő tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki
útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem
véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek. A
ma embere érzi, hogy szüksége van arra a
lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt
élhet át. A zarándoklatnak megvan a maga
ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21.
század modern emberének az igényével.
Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős
generáció vallásos gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos
fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a
hívó szóra.
Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as
rendes püspöki szinódust a Fiatalok, a hit és
a hivatástisztázás témában hirdette ki. Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében
akar segítséget nyújtani 2018-ban a csíksomlyói kegyhely is. Az év mottója a fiatal
Boldogságos Szűzanya válasza az angyal
kérésére, Isten üzenetére: „Legyen nekem a
Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy
a fiatal Mária is tervezett, kutatta, hogy hogyan fog folytatódni az élete, a fiatalsága
miben fog kibontakozni. Amikor az angyal
hírül adja neki az üzenetet, hogy „az Isten
kiválasztott téged, és gyermeket fogansz”,
akkor ő igent mond a hivatására.
Nagyon jól tudjuk, fiatalnak lenni soha
nem volt könnyű, hiszen mindig ott vannak a komoly nehézségek a felnőtté válás
folyamatában. A 2018-as pünkösdi búcsú
legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja! Nagy
a felelősségünk, nagy a felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban
szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot
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teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik egymást a szülők. Megtanulja a rokoni
kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a barátokkal, és
még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít el. Majd következik
az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola,
és mivel a keresztény ember többletet akar
adni a gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli alapokat, elküldi hittanórára,
vagyis továbbadja, rábízza az egyházra,
hogy a hitben felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá nevelje.
Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt.
Ezért az ifjúság évében és a csíksomlyói
pünkösdi búcsún is imádkozzunk mindan�nyian azért, hogy a jó Isten tegyen képessé
bennünket arra, hogy példaképek tudjunk
lenni a számukra, és szeretetünkkel, imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon!
Urbán Erik OFM kegyhelyigazgató

Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Túrmezei Erzsébet
IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik
kedves híveink ügyeiket a plébánián.
(szentmise, keresztelés, házasságkötés, temetés)
Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon délután 14-18 óra között.
Plébános: Tóth László, Mobil: 30/627-22-30, Tel.: 52/535-735
E-mail: megtestesulesiroda@gmail.com
Honlap: http://megtestesules.info

A Budapesti Fesztiválzenekar fontosnak tartja, hogy muzsikájuk a hazai
közönség számára is mindenhol elérhető legyen, ezért évadonként három,
úgynevezett Közösségi Hét keretében
iskolákban, szociális otthonokban és
templomokban koncerteznek. 2018-ban
a három templomi helyszín egyik állomása a Szent György-templom volt. A
hangverseny kezdete előtt Tóth László
plébánosa köszöntötte a fellépőket és
a megjelenteket. A plébános megtisztelőnek nevezte, hogy a zenekar a két
éve felszentelt templomot választotta
a koncertsorozat egyik állomásaként.
A hangverseny első részében előadott
dialógus-kantátát Bach 1725 karácsonyának második napjára komponálta.
A dialógusban Jézus, azaz a basszus
és a halálra készülődő lélek, azaz a
szoprán beszélgetését halljuk a földi
életből való távozásról, a lutheránus
hagyomány szerint az újra találkozás
örömünnepeként felfogva azt. A második részben Bach egyik szólókantátája hangzott el, melyet Bach eredetileg
felesége, Anna Magdaléna számára írt
1726-ban. Az est folyamán a zenekar
csembalistája rövid magyarázatokkal
segítette a jelenlevőket a művek értelmezésében. Dinyés Soma bemutatta a
barokk zenekar hangszercsoportjait,
külön-külön megszólaltatva azokat,
köztük egy 1680-ban készült hegedűt,
mely aktív részese volt a hangversenynek.
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