
Egy zenekar alapításának ötlete Felföl-
di László atya gondolataiban született 
meg, amikor 2017 tavaszán - készülve 
az április végi Szent György-bálra, és 
tudva azt, hogy több, zenéhez értő tag-
ja is van a józsai katolikus közösségnek 
- Laci atya felkérte egyházközségünk-
ben Danka Árpádot, hogy alapítson 
zenekart, ami felléphetne a bálon... Az 
újonnan alapított Szent György-zene-
kar az új templom névadó szentjének 
nevét vette fel.

A zenekar sikeres indulást tudhat 
maga mögött, hiszen színvonalas zenét 
szolgáltatott 2017-ben és 2018-ban Szent 
György-bálon, a Megtestesülés Plébánia 
egyházközségi napján, valamint a józsai 
egyházközségi családi napokon, de szol-
gálhattunk 2017-ben, a Szent György-
templom felszentelésének második év-
fordulóján tartott ünnepi szentmisén is. 
Tagjaink örömmel kapcsolódnak be a 
Szent György-kórus munkájába is, ahol 
az éneklés mellett hangszeres kíséretet 

biztosítunk a gyermekek 
templomi szerepléséhez.

Céljaink a zenés 
miséken történő közre-
működés a Debrecen-
Nyíregyházi Egyház-
megye hívő közösségei 
számára.

A zenekar tagjai ez-
úton is köszönetet mon-
danak Felföldi László 
atyának az alapítás kezde-
ményezéséért, Tóth László 
atyának a folyamatos, lel-
kes buzdításáért, valamint 
a hatékony támogatásért, dr. Bedő Zoltán 
világi elnöknek és a Józsai Egyházközség-
nek a biztatásért. Bízunk abban, hogy zenei 
szolgálatunkkal méltón hozzájárulhatunk 
a keresztény emberi kapcsolatok erősíté-
séhez és utunk során együtt mondhatjuk: 
„Zengő énekkel dicsérjük az Urat”.

A zenekar tagjai: Veréb Sándor temp-
lomunk korábbi, nyugdíjas kántora - hege-

dű; Bordás Attila - gitár, ének, vokál; Ko-
vács Tibor - szólógitár, vokál; Huczman 
Patrik templomunk ifjú kántora - billen-
tyűs hangszerek, vokál; Danka Árpád - 
gitár, ének, vokál; Palásti Mária – ének, 
vokál; Tiszlavicz János - gitár, basszusgi-
tár, ének, vokál; Palotai Péter - dob, ütő-
hangszerek, ének, vokál.

Palotai Péter

Szent György-templom 
plébániájának hittan-
termében próbál csü-
törtökönként a Kincses 
Kórus, amely az Újszü-
löttjeinkért, koraszü-
löttjeinkért Alapítvány 
projektje keretében mű-
ködik. A kórus tagjai volt 
koraszülöttek és testvére-
ik, barátaik hatéves kor-
tól tizenkét évesig.

A zenetanulás számtalan előnyhöz 
juttat minket és egész személyiségünkre 
hatással van, a művészeti tehetségen kí-
vül a figyelmet, gondolkodást, tanulási 
képességeket is fejleszti. Sokakban mély 
gátlások vannak saját hangjuk felvállalá-
sa miatt, mondván, hogy botfülűek, nincs 
hallásuk, vagy hamis a hangjuk, mégis 
fontos tudni, hogy saját hangunk megsze-
retése és elfogadása bensőségessé, köze-
livé hozhatja a zenét számunkra, hiszen a 
hangok ilyenkor bennünk csendülnek fel. 
S mint a zene belső átélésének kiváló esz-
köze, minden hangszeres tanulásnak is az 
alapja, segítője lehet. 

Köszönettel tartozunk Tóth László 
atyának, aki helyet biztosít számunkra, és 
ezáltal lehetővé tette józsai működésün-
ket. Ezúton is szeretettel hívok minden 

énekelni szerető józsai kisgyermeket – 
akár koraszülött, akár testvér, barát, osz-
tálytárs –, hogy csatlakozzon hozzánk!

Kondorné Peidl Borbála
kórusvezető
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is nyomon követhetők!

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton köszönjük meg a lehetőséget 

Rácz Jánosnénak, a Hírharang szerkesztő-
jének, hogy a Megtestesülés Plébánia hiva-
talos hírlevele 2018. novemberi számának 
teljes terjedelmében megjelenési lehetőséget 
biztosított a Szent György-templom egyház-
községe számára!

a Szent György-templom  
híveinek közössége

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 9. évf. 7. sz. 2018. november

ne féljetek,
b á t r a n 
higgyetek!

3 ÉVE SZENTELTÉK FEL A JÓZSAI SZENT GYÖRGY-TEMPLOMOT

AHOL A SZÍVEK MELEGSÉGE ÁRAD…

2015. november 23-án, az új Debrecen-
Józsai Szent György-templom felszen-
telésének napján az ünneplők között 
ülve és átélve a felemelő eseményeket 
nem gondoltam, hogy néhány hónap 
múlva ennek a szép templomnak és a 
hozzá tartozó híveknek a lelkipásztora 
leszek. Megtörtént. Immár egy éve kö-
vetjük együtt a Mestert és építjük itt az 
Ő Országát. 

Az egyik, a templomunkat dicsérő és 
bemutató cikkben olvastam, hogy „a tég-
la és a fa harmóniája, melegsége biztosít-
ja a templom bensőségességét.” Aki járt 
a templomban, tudja, hogy ez igaz. Én is 
ezért is szerettem meg nagyon hamar ezt 
a templomot és szeretek itt időzni a csend-
ben, félhomályban, a nyitott 
szentségház előtt az Eucha-
risztiában jelenlévő Krisz-
tussal. Ez a bensőségesség 
azonban nem csupán a tár-
gyak (anyagok) adottsága, 
hanem megjelenik a temp-
lom közösségében is vasár-
napról vasárnapra, amikor 
felhangzik a rózsafüzér, az 
ének vagy éppen a gyerme-
kek műsora. És ez a jóked-
vű melegség fogad a misék 
előtt a sekrestyében a mi-
nistránsok részéről is, akik 
nagy buzgósággal jönnek, 
készülnek és szolgálnak Krisztus terített 
asztala körül. A szentmisék, bibliaórák, a 
Férfi Klub, a Szent György-bál és családi 
nap, közös ünnepek és zarándoklatok, ki-
rándulások, a betegeknél tett látogatások, 
házszentelések alkalmával megtapasztal-
tam, hogy a józsai katolikus hívek szeretik 
a templomukat, és szeretnek Isten szere-
tetének tűzénél melegedni, hogy aztán ez 
a melegség tovább áradjon családjaikba, 
otthonaikba, környezetükbe. Egy év nem 
sok idő, de arra máris elegendő, hogy oly 
sok mindenért és mindenkiért hálát adhas-
sak és köszönetet mondjak, de leginkább 
ezért a bensőségességért, melegségért, ami 
innen árad. 

Szeretném - mint nagyra becsült elő-
deim tették - tovább erősíteni ezt a közel-

séget és meghittséget Krisztus és a közös-
ség között, hiszen Ő minden harmónia 
forrása és az Ő nagy ajándéka számunkra 
a szeretet Lelke. Ehhez kérem mindnyá-
jatok imáját és segítségét, mert a célunk 
nem lehet más, mint: „az a közösség, mely 
figyel a szeretet apró részleteire, amely-
nek tagjai törődnek egymással és nyitott 
és evangelizáló teret alkotnak, olyan hely, 
ahol jelen van a Föltámadott, aki az Atya 
terve szerint megszenteli ezt a közösséget” 
(Ferenc pápa).  

Ugye van kedvetek tenni és fáradozni – 
velem együtt - ezért? 

Tóth László atya
a Szent György-templom plébánosa

Te hányszor  
mondtál nemet  
Jézus hívására?  
Útravaló gondolatok...
Emberi életünkben számtalan alkalom 
adódik, amikor Jézus meghív bennün-
ket, hogy Vele ünnepeljünk, hogy Vele 
találkozzunk, hogy elfogadjuk és vi-
szonozzuk az Ő szeretetét, hogy sze-
retettel cselekedjünk embertársainkkal 
szemben, és ezáltal megváltoztassuk 
életünket.

Jézus mindig vár minket, vár ránk 
az Ő végtelen türelmével és szereteté-
vel és számtalan lehetőséget biztosít 
számunkra. Számtalan alkalmat, ame-
lyekben felismerhetjük az Ő hívását, és 
számtalan olyan alkalmat, amikor ész-
re sem vesszük, vagy nem akarjuk ész-
revenni. Tegyük fel magunknak a kér-
dést és őszintén válaszoljunk: életünk 
során hányszor találtunk már kifogást 
és utasítottuk el Jézus meghívását? 
Azzal, hogy nemet mondtunk. Azzal, 
hogy elfoglaltak vagyunk,  hogy nincs 
időnk. Majd talán később, egyszer, leg-
közelebb...

Ferenc pápa egyik beszédében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy ha Jézus 
előtt bezárjuk a szívünk ajtaját, Ő nem 
tudja azt kinyitni, mert nagy tisztelet-
ben tartja az ember saját akaratát. A 
szabad akaratunkból hozott elutasító 
döntésünk nyomán azonban Jézus ma-
gára marad. Ezzel az Istentől fordulunk 
így el, aki mindannyiunkért, érted és 
értem is kiüresítette önmagát, ember-
ré lett, szolgai alakot öltött és hagyta 
megalázni magát egészen a keresztha-
lálig. Mi pedig, az Ő teremtményei, 
oly sokszor válaszoljuk azt a hívására, 
hogy most sajnos nem érünk rá.

Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen 
kitárni a szívünket és tegye befogadóvá 
lelkünket, hogy felismerjük Jézus meg-
hívását, melyre válaszunk az egész éle-
tünk legyen, amelyet ugyan mi élünk, 
de amelyben már Jézus él bennünk.

Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet 
Papp Erika

Fotó: Varga Attila



2018 novemberében megválasztjuk 
egyházközségünk új képviselő-testü-
letét. Jómagam Nyizsnyánszky Lajos 
atya meghívására kezdtem el segíteni a 
testület munkáját 21 évvel ezelőtt, majd 
1997-ben megkaptuk első kinevezésün-
ket képviselőtársaimmal Bosák Nán-
dor püspök atyától. Ekkor váltottam a 
Józsán közismert és megbecsült Halasi 
Mihály bácsit a világi elnöki poszton, 
aki sokévi munka után már nem tudta 
vállalni a további ténykedést.

Láttuk, hogy a XIX. század végén épült 
régi kis templomunkat, a Szent Család-
templomot – bár többször végeztetett rajta 
Vince atya, a korábbi plébános kisebb-na-
gyobb renoválást - a pusztulás fenyegeti, 
ezért szisztematikus felújításra lesz szük-
ség. Belevágtunk, de pénzünk alig-alig volt 
rá. Lajos atya támogatta elképzelésünket 
és biztatott, hogy ne adjuk fel a tervet, ke-
vés kis összegyűjtött pénzünkhöz kérjünk 
támogatást a püspök atyától, amit legna-
gyobb meglepetésünkre meg is kaptunk. 

Elsőként a templom falának nedvese-
dését szüntettük meg: leszedtük a műanyag 
falburkolatot, megcsináltattuk a vaskeretes 
ablakok dupla üvegezését, bevezettettük a 
vizet és a gázt és konvektorokat szereltet-
tünk fel. Kezdtük emberibbnek érezni télen 
is a templomot. Lajos atya kezdeményezte 
a régi, háttal miséző oltár előírás szerin-
ti cseréjét, ami annál inkább is indokolt 
volt, mert az oltár és az alatta levő dobogó 
fája elkorhadt. Ez a munkálat nem hozott 
számunkra megdicsőülést, mert a régi kis 
oltárhoz minden tősgyökeres józsai váltig 
ragaszkodott, hiszen azelőtt kapták meg a 
keresztséget, itt voltak elsőáldozók, itt bér-
málkoztak, esküdtek és sokakért szólt in-
nen a gyászmise. Lajos atya határozottsága 
mentett meg bennünket és a templomot. 
Lassan mindenki megszokta és megszeret-
te az új szentélyt, amit püspök atya 2000-
ben szentelt fel. 

2001-ben Lajos atya nyugállományba 
vonult és őt Szegedi Kálmán plébános 
váltotta, aki sajnálatos balesete miatt fel-
épüléséig nem tudta közösségünket pász-
torolni, de a templom külső és belső felújí-
tása tovább folyt. 2003-ban a püspök atya 
ismét ellátogatott hozzánk és megáldotta 
a felújított templomunkat. 2004-ben a tető 
és a templomkert rendbetételével sikere-
sen befejeztük a renoválást. A következő 
évben a hangosítás kiépítését és a gyónta-
tó fülke felújítását végeztük el, beszerez-
tünk egy új szintetizátort, majd a plébánia 
korszerűsítése került sorra.

2006-tól a Megtestesülés plébániá-
hoz kapcsolták a józsai egyházközséget 
és Felföldi László plébános vette át a 
közösséget. Az addigi felújítások és ma-
teriális ténykedések után a hitélet került 
előtérbe. Megkezdődött a gyermekek 
és családosok táboroztatása, hitoktatók 
és akolitusok képzése, lelkigyakorlatok 
indultak és közösségi csoportok alakul-
tak. Kirándulásokat, búcsúlátogatásokat, 
egyházközségi összejöveteleket szervez-
tünk. A közösség pedig szépen fejlődött 
és gyarapodott.

2008-ban Bosák Nándor püspök atya 
ismét ellátogatott hozzánk, amikor jelez-
tük számára, hogy a közösség létszámá-
hoz mérten immáron kicsinek bizonyul 
a templomunk. Szóvivőnk ebben a kér-
désben már évek óta Juráskó István, Pis-
ta bácsi volt, aki Józsán született, a régi 
templom mellett nevelkedett. Ha valaki-
nek, akkor neki kellett volna ragaszkod-
nia a régi templomunkhoz! De ő a jövő-
be tekintett és vitt bennünket is a maga 
lendületével az új templom építése felé. 
Püspök atya pedig elfogadta érveinket és 
új templom építése mellett döntött. Az öt-
letet Debrecen városvezetése is támogatta 
az építési terület biztosításával.

2014-ben került sor az új templomunk 
alapkőletételére. Megépült a Győrffy Zol-
tán építész által megálmodott csodálatos, 
új templom, melyet 2015. november 22-én 
Bosák Nándor és Palánki Ferenc püspök 
atyák szenteltek fel Szent György tisztele-
tére és a józsai hívek lelki üdvére. Az épít-
kezés munkájának oroszlánrészét szinte 
észrevétlenül, a háttérből Felföldi László 
plébános irányította. Csak az tudja, hogy 
mit jelent ez, aki már legalább egy kisebb 
épületet felépíttetett! Ember (plébános!) 
feletti munka volt. Laci atyának hálásan 
köszönjük!

De a plébánosok jönnek-mennek: Fel-
földi atyát Tóth László atya váltotta 2017-
ben. Túljutva az építkezés garanciális ja-
vításainak terhein, ismét a közösségépítés 
került előtérbe, amelynek fontos lépése 
egyházközségünk képviselő-testületének 
megújítása, választása 2018 novemberé-
ben. 

Köszönöm minden munkatársamnak, 
az egyházközség híveinek, plébánosaink-
nak az eddigi bizalmat! Vezessen és áld-
jon meg bennünket a Szentlélek Úristen! 

dr. Bedő Zoltán
a Szent György-templom képviselő-tes-

tületének leköszönő világi elnöke

 HírharanG
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BÚCSÚZIK EGY KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Nagy öröm látni számunkra, gyerekek-
kel foglalkozó pedagógusoknak, hogyan 
telik meg napról napra mosolygós, ka-
cagós gyerekarcokkal, egymás társasá-
gát kereső fiatalokkal, és lelkes, kitartó 
ministránsokkal templomunk. Öröm és 
egyben nagy felelősség, hogy támogatá-
sunkkal segítsük a fiatalságot erős, ösz-
szetartó, egymást támogató, a kisebbek-
ről gondoskodó közösséggé formálódni, 
és segítsük őket a másikért áldozatot 
vállaló, érett felnőttekké válni.

A nyári táborokban már megmutatko-
zott, kik azok, akik odafigyeléssel, sze-
retettel képesek a kisebbeket terelgetni, 
játszani velük. Bízunk abban, hogy idővel 
a többiek is tudnak csatlakozni ehhez a 
szemlélethez, és megérzik majd, milyen 
erő és „szinergia” rejtőzik abban, hogy 
mindegyikük más személyiség, de együtt 
különleges élményekben lehet részük. 
Ehhez persze el kell jutnunk addig a felis-
merésig, hogy mindenki másban jó, s míg 
egyedül vajmi kevésre jutunk, addig közö-
sen bármit elérhetünk. Tapasztaltuk azt is 
egyik nyári táborunk alkalmával, hogyan 
tud egy-egy gyermek kinyílni sérült társa 
láttán, mennyi jóság és segítőkészség, em-
pátia mutatkozik meg ilyenkor, s egysze-
riben a fontossági sorrend is megváltozik, 
mert háttérbe kerül az „én” azért, hogy 
neki, a társának is jó legyen. Ha sikerül 
gyermekeinket ilyen egymást tartó, hordo-
zó csapattá kovácsolni, akkor tettünk egy 

lépést azért, hogy már itt a földön 
megérezzük a mennyország ízét.

Mi is keressük az új utakat, 
érezzük, hogy másképp kell kö-
zelítenünk a mai fiatalsághoz, 
mégis az örök értékeket meg-
őrizve és átadva kell ezt tennünk. 
Szeretnénk folytatni ezt a há-
lás „apostoli” munkát, így 2018 
szeptemberétől újra elindítottuk a 
nagyobbaknak az Ifi Klubot, a ki-
sebbeknek pedig a Kis Ifit. A na-
gyok is szívesen bekapcsolódnak 
abba, hogy a kicsiknek foglalko-
zást tartsanak, aminek nagyon 
nagy ereje van, hiszen így tanul-
nak egymástól, ami mindkét kor-
osztály számára megerősítő erejű. 

A kisebbek annyira szeret-
tek volna egy olyan kis közösséget, mint 
a nagyok, ezért adtunk teret és időt, hogy 
lehessen „kis ifi” is. Többféle elnevezés 
közül (hittan, cserkészet) végül ezt láttuk 
a leginkább megfelelőnek, mert kifejezi, 
milyen foglalkozásra hívjuk 1-től 5. osz-
tályig a gyerekeket. A foglalkozások így 
sokfélék lehetnek: hittan, cserkészet, játék, 
közösségépítés, ima, élménypedagógia stb. 
A cél az, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat, baráti közösséggé váljanak, köze-
lebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Ez 
megtartó erőt jelenthet a mindennapokban 
is. Ezt szeretnénk nekik biztosítani plébá-
niánkon péntekenként, hétről-hétre.

Foglalkozásainkon, találkozásainkon 
szeretnénk a gyerekeket többféle mód-
szerrel (élménypedagógia, bibliodráma, 
játékpedagógia), valódi élményalapú ta-
nulási helyzetekbe bevonni, ahol kipró-
bálhatják magukat, határaikat, ahol ösz-
tönözve vannak arra, hogy kilépjenek a 
megszokott, hagyományos keretek közül 
és meglévő tudásukat használják problé-
mamegoldásra. Mindeközben megtapasz-
talhatják saját gyengeségüket, erősségü-
ket, jobban megismerhetik önmagukat, 
társaikat.

Gulyásné Felkai Ágnes,  
Maczó Rita, Végvári Kinga

A józsai egyházközösségnek a bencések 
jelmondata (Imádkozzál és dolgozzál!) 
szerinti, hosszú évek óta jól működő, 
aktív, férfi közösségi csoportja van már. 
Egy férfi csoport erőt és példát demonst-
rál gyermekeinknek, de hasznos segítsé-
get tud nyújtani a plébánosnak is. Ha-
vonta egy alkalommal találkozunk az 
esti szentmise után, a parókián. Célunk, 
egymás és munkásságunk megismerése 
révén, a közösségépítése, segítése.

Találkozásainkat mindig imával kezd-
jük – mert igen fontos a hit elmélyítése. 
Gyakran hallgatunk rövid előadásokat 
hitéletről, politikáról, egészségtudatos 
életről, amit parázs vita követ. Megbe-
széljük a plébánia aktuális problémáit, 
feltárva a lehetséges megoldásokat. 

Megemlékezünk névnapjainkról és 
koccintunk az ünnepelt egészségére. Al-
kalmanként szalonnát sütünk, bográcsban 
főzünk, erősítve az összetartozást, a bará-
tokká válást. 2018 tavaszán évadzáróként 
elzarándokoltunk a zeleméri templom-
romhoz, útközben imádkozva. Odaérve 
László atya szentmisét mutatott be. Cso-
dálatos volt a természetben közel kerülni 
Istenhez. Akkor határoztuk el, hogy a za-
rándoklatot minden évben megismételjük.

Jelenleg 15-2o lelkes tagunk van, de 
nyitottak vagyunk és várunk minden jó-
érzésű férfit, aki közösségbe vágyik és azt 
szolgálni akarja.

dr. Kováts Károly
a Férfi Klub egyik alapító tagja

FÉRFIAK IMÁJA
Mindenható Istenünk, minden atya-

ság forrása!
Hálát adunk Néked, amiért felelős-

ségteljes hivatással ajándékoztál meg 
minket.

Köszönjük Néked mindazokat, akiket 
ránk bíztál.

Kérünk, segíts, hogy mindenkor csa-
ládjaink hiteles és érett támaszai legyünk.

Vezess és erősíts minket hitünkben, 
valamint vallásos életvitelünkben!

Add nekünk bölcsességedet, az érte-
lem, a jótanács adományát;

tölts el a tudomány, bátorság, igaz 
jámborság és istenfélelem lelkével!

Kéréseinkben legyetek közbenjáróink 
Szent József, Szent Ágoston, Szent Márton 
és államalapító királyunk, Szent István!

Erre kérünk Téged, mennyei Atyánk, 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
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ORA ET LABORA! IMÁDKOZZÁL  
ÉS DOLGOZZÁL! – Avagy Férfi Klub Józsán



2018 novemberében megválasztjuk 
egyházközségünk új képviselő-testü-
letét. Jómagam Nyizsnyánszky Lajos 
atya meghívására kezdtem el segíteni a 
testület munkáját 21 évvel ezelőtt, majd 
1997-ben megkaptuk első kinevezésün-
ket képviselőtársaimmal Bosák Nán-
dor püspök atyától. Ekkor váltottam a 
Józsán közismert és megbecsült Halasi 
Mihály bácsit a világi elnöki poszton, 
aki sokévi munka után már nem tudta 
vállalni a további ténykedést.

Láttuk, hogy a XIX. század végén épült 
régi kis templomunkat, a Szent Család-
templomot – bár többször végeztetett rajta 
Vince atya, a korábbi plébános kisebb-na-
gyobb renoválást - a pusztulás fenyegeti, 
ezért szisztematikus felújításra lesz szük-
ség. Belevágtunk, de pénzünk alig-alig volt 
rá. Lajos atya támogatta elképzelésünket 
és biztatott, hogy ne adjuk fel a tervet, ke-
vés kis összegyűjtött pénzünkhöz kérjünk 
támogatást a püspök atyától, amit legna-
gyobb meglepetésünkre meg is kaptunk. 

Elsőként a templom falának nedvese-
dését szüntettük meg: leszedtük a műanyag 
falburkolatot, megcsináltattuk a vaskeretes 
ablakok dupla üvegezését, bevezettettük a 
vizet és a gázt és konvektorokat szereltet-
tünk fel. Kezdtük emberibbnek érezni télen 
is a templomot. Lajos atya kezdeményezte 
a régi, háttal miséző oltár előírás szerin-
ti cseréjét, ami annál inkább is indokolt 
volt, mert az oltár és az alatta levő dobogó 
fája elkorhadt. Ez a munkálat nem hozott 
számunkra megdicsőülést, mert a régi kis 
oltárhoz minden tősgyökeres józsai váltig 
ragaszkodott, hiszen azelőtt kapták meg a 
keresztséget, itt voltak elsőáldozók, itt bér-
málkoztak, esküdtek és sokakért szólt in-
nen a gyászmise. Lajos atya határozottsága 
mentett meg bennünket és a templomot. 
Lassan mindenki megszokta és megszeret-
te az új szentélyt, amit püspök atya 2000-
ben szentelt fel. 

2001-ben Lajos atya nyugállományba 
vonult és őt Szegedi Kálmán plébános 
váltotta, aki sajnálatos balesete miatt fel-
épüléséig nem tudta közösségünket pász-
torolni, de a templom külső és belső felújí-
tása tovább folyt. 2003-ban a püspök atya 
ismét ellátogatott hozzánk és megáldotta 
a felújított templomunkat. 2004-ben a tető 
és a templomkert rendbetételével sikere-
sen befejeztük a renoválást. A következő 
évben a hangosítás kiépítését és a gyónta-
tó fülke felújítását végeztük el, beszerez-
tünk egy új szintetizátort, majd a plébánia 
korszerűsítése került sorra.

2006-tól a Megtestesülés plébániá-
hoz kapcsolták a józsai egyházközséget 
és Felföldi László plébános vette át a 
közösséget. Az addigi felújítások és ma-
teriális ténykedések után a hitélet került 
előtérbe. Megkezdődött a gyermekek 
és családosok táboroztatása, hitoktatók 
és akolitusok képzése, lelkigyakorlatok 
indultak és közösségi csoportok alakul-
tak. Kirándulásokat, búcsúlátogatásokat, 
egyházközségi összejöveteleket szervez-
tünk. A közösség pedig szépen fejlődött 
és gyarapodott.

2008-ban Bosák Nándor püspök atya 
ismét ellátogatott hozzánk, amikor jelez-
tük számára, hogy a közösség létszámá-
hoz mérten immáron kicsinek bizonyul 
a templomunk. Szóvivőnk ebben a kér-
désben már évek óta Juráskó István, Pis-
ta bácsi volt, aki Józsán született, a régi 
templom mellett nevelkedett. Ha valaki-
nek, akkor neki kellett volna ragaszkod-
nia a régi templomunkhoz! De ő a jövő-
be tekintett és vitt bennünket is a maga 
lendületével az új templom építése felé. 
Püspök atya pedig elfogadta érveinket és 
új templom építése mellett döntött. Az öt-
letet Debrecen városvezetése is támogatta 
az építési terület biztosításával.

2014-ben került sor az új templomunk 
alapkőletételére. Megépült a Győrffy Zol-
tán építész által megálmodott csodálatos, 
új templom, melyet 2015. november 22-én 
Bosák Nándor és Palánki Ferenc püspök 
atyák szenteltek fel Szent György tisztele-
tére és a józsai hívek lelki üdvére. Az épít-
kezés munkájának oroszlánrészét szinte 
észrevétlenül, a háttérből Felföldi László 
plébános irányította. Csak az tudja, hogy 
mit jelent ez, aki már legalább egy kisebb 
épületet felépíttetett! Ember (plébános!) 
feletti munka volt. Laci atyának hálásan 
köszönjük!

De a plébánosok jönnek-mennek: Fel-
földi atyát Tóth László atya váltotta 2017-
ben. Túljutva az építkezés garanciális ja-
vításainak terhein, ismét a közösségépítés 
került előtérbe, amelynek fontos lépése 
egyházközségünk képviselő-testületének 
megújítása, választása 2018 novemberé-
ben. 

Köszönöm minden munkatársamnak, 
az egyházközség híveinek, plébánosaink-
nak az eddigi bizalmat! Vezessen és áld-
jon meg bennünket a Szentlélek Úristen! 

dr. Bedő Zoltán
a Szent György-templom képviselő-tes-

tületének leköszönő világi elnöke
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BÚCSÚZIK EGY KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Nagy öröm látni számunkra, gyerekek-
kel foglalkozó pedagógusoknak, hogyan 
telik meg napról napra mosolygós, ka-
cagós gyerekarcokkal, egymás társasá-
gát kereső fiatalokkal, és lelkes, kitartó 
ministránsokkal templomunk. Öröm és 
egyben nagy felelősség, hogy támogatá-
sunkkal segítsük a fiatalságot erős, ösz-
szetartó, egymást támogató, a kisebbek-
ről gondoskodó közösséggé formálódni, 
és segítsük őket a másikért áldozatot 
vállaló, érett felnőttekké válni.

A nyári táborokban már megmutatko-
zott, kik azok, akik odafigyeléssel, sze-
retettel képesek a kisebbeket terelgetni, 
játszani velük. Bízunk abban, hogy idővel 
a többiek is tudnak csatlakozni ehhez a 
szemlélethez, és megérzik majd, milyen 
erő és „szinergia” rejtőzik abban, hogy 
mindegyikük más személyiség, de együtt 
különleges élményekben lehet részük. 
Ehhez persze el kell jutnunk addig a felis-
merésig, hogy mindenki másban jó, s míg 
egyedül vajmi kevésre jutunk, addig közö-
sen bármit elérhetünk. Tapasztaltuk azt is 
egyik nyári táborunk alkalmával, hogyan 
tud egy-egy gyermek kinyílni sérült társa 
láttán, mennyi jóság és segítőkészség, em-
pátia mutatkozik meg ilyenkor, s egysze-
riben a fontossági sorrend is megváltozik, 
mert háttérbe kerül az „én” azért, hogy 
neki, a társának is jó legyen. Ha sikerül 
gyermekeinket ilyen egymást tartó, hordo-
zó csapattá kovácsolni, akkor tettünk egy 

lépést azért, hogy már itt a földön 
megérezzük a mennyország ízét.

Mi is keressük az új utakat, 
érezzük, hogy másképp kell kö-
zelítenünk a mai fiatalsághoz, 
mégis az örök értékeket meg-
őrizve és átadva kell ezt tennünk. 
Szeretnénk folytatni ezt a há-
lás „apostoli” munkát, így 2018 
szeptemberétől újra elindítottuk a 
nagyobbaknak az Ifi Klubot, a ki-
sebbeknek pedig a Kis Ifit. A na-
gyok is szívesen bekapcsolódnak 
abba, hogy a kicsiknek foglalko-
zást tartsanak, aminek nagyon 
nagy ereje van, hiszen így tanul-
nak egymástól, ami mindkét kor-
osztály számára megerősítő erejű. 

A kisebbek annyira szeret-
tek volna egy olyan kis közösséget, mint 
a nagyok, ezért adtunk teret és időt, hogy 
lehessen „kis ifi” is. Többféle elnevezés 
közül (hittan, cserkészet) végül ezt láttuk 
a leginkább megfelelőnek, mert kifejezi, 
milyen foglalkozásra hívjuk 1-től 5. osz-
tályig a gyerekeket. A foglalkozások így 
sokfélék lehetnek: hittan, cserkészet, játék, 
közösségépítés, ima, élménypedagógia stb. 
A cél az, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat, baráti közösséggé váljanak, köze-
lebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Ez 
megtartó erőt jelenthet a mindennapokban 
is. Ezt szeretnénk nekik biztosítani plébá-
niánkon péntekenként, hétről-hétre.

Foglalkozásainkon, találkozásainkon 
szeretnénk a gyerekeket többféle mód-
szerrel (élménypedagógia, bibliodráma, 
játékpedagógia), valódi élményalapú ta-
nulási helyzetekbe bevonni, ahol kipró-
bálhatják magukat, határaikat, ahol ösz-
tönözve vannak arra, hogy kilépjenek a 
megszokott, hagyományos keretek közül 
és meglévő tudásukat használják problé-
mamegoldásra. Mindeközben megtapasz-
talhatják saját gyengeségüket, erősségü-
ket, jobban megismerhetik önmagukat, 
társaikat.

Gulyásné Felkai Ágnes,  
Maczó Rita, Végvári Kinga

A józsai egyházközösségnek a bencések 
jelmondata (Imádkozzál és dolgozzál!) 
szerinti, hosszú évek óta jól működő, 
aktív, férfi közösségi csoportja van már. 
Egy férfi csoport erőt és példát demonst-
rál gyermekeinknek, de hasznos segítsé-
get tud nyújtani a plébánosnak is. Ha-
vonta egy alkalommal találkozunk az 
esti szentmise után, a parókián. Célunk, 
egymás és munkásságunk megismerése 
révén, a közösségépítése, segítése.

Találkozásainkat mindig imával kezd-
jük – mert igen fontos a hit elmélyítése. 
Gyakran hallgatunk rövid előadásokat 
hitéletről, politikáról, egészségtudatos 
életről, amit parázs vita követ. Megbe-
széljük a plébánia aktuális problémáit, 
feltárva a lehetséges megoldásokat. 

Megemlékezünk névnapjainkról és 
koccintunk az ünnepelt egészségére. Al-
kalmanként szalonnát sütünk, bográcsban 
főzünk, erősítve az összetartozást, a bará-
tokká válást. 2018 tavaszán évadzáróként 
elzarándokoltunk a zeleméri templom-
romhoz, útközben imádkozva. Odaérve 
László atya szentmisét mutatott be. Cso-
dálatos volt a természetben közel kerülni 
Istenhez. Akkor határoztuk el, hogy a za-
rándoklatot minden évben megismételjük.

Jelenleg 15-2o lelkes tagunk van, de 
nyitottak vagyunk és várunk minden jó-
érzésű férfit, aki közösségbe vágyik és azt 
szolgálni akarja.

dr. Kováts Károly
a Férfi Klub egyik alapító tagja

FÉRFIAK IMÁJA
Mindenható Istenünk, minden atya-

ság forrása!
Hálát adunk Néked, amiért felelős-

ségteljes hivatással ajándékoztál meg 
minket.

Köszönjük Néked mindazokat, akiket 
ránk bíztál.

Kérünk, segíts, hogy mindenkor csa-
ládjaink hiteles és érett támaszai legyünk.

Vezess és erősíts minket hitünkben, 
valamint vallásos életvitelünkben!

Add nekünk bölcsességedet, az érte-
lem, a jótanács adományát;

tölts el a tudomány, bátorság, igaz 
jámborság és istenfélelem lelkével!

Kéréseinkben legyetek közbenjáróink 
Szent József, Szent Ágoston, Szent Márton 
és államalapító királyunk, Szent István!

Erre kérünk Téged, mennyei Atyánk, 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
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Egy zenekar alapításának ötlete Felföl-
di László atya gondolataiban született 
meg, amikor 2017 tavaszán - készülve 
az április végi Szent György-bálra, és 
tudva azt, hogy több, zenéhez értő tag-
ja is van a józsai katolikus közösségnek 
- Laci atya felkérte egyházközségünk-
ben Danka Árpádot, hogy alapítson 
zenekart, ami felléphetne a bálon... Az 
újonnan alapított Szent György-zene-
kar az új templom névadó szentjének 
nevét vette fel.

A zenekar sikeres indulást tudhat 
maga mögött, hiszen színvonalas zenét 
szolgáltatott 2017-ben és 2018-ban Szent 
György-bálon, a Megtestesülés Plébánia 
egyházközségi napján, valamint a józsai 
egyházközségi családi napokon, de szol-
gálhattunk 2017-ben, a Szent György-
templom felszentelésének második év-
fordulóján tartott ünnepi szentmisén is. 
Tagjaink örömmel kapcsolódnak be a 
Szent György-kórus munkájába is, ahol 
az éneklés mellett hangszeres kíséretet 

biztosítunk a gyermekek 
templomi szerepléséhez.

Céljaink a zenés 
miséken történő közre-
működés a Debrecen-
Nyíregyházi Egyház-
megye hívő közösségei 
számára.

A zenekar tagjai ez-
úton is köszönetet mon-
danak Felföldi László 
atyának az alapítás kezde-
ményezéséért, Tóth László 
atyának a folyamatos, lel-
kes buzdításáért, valamint 
a hatékony támogatásért, dr. Bedő Zoltán 
világi elnöknek és a Józsai Egyházközség-
nek a biztatásért. Bízunk abban, hogy zenei 
szolgálatunkkal méltón hozzájárulhatunk 
a keresztény emberi kapcsolatok erősíté-
séhez és utunk során együtt mondhatjuk: 
„Zengő énekkel dicsérjük az Urat”.

A zenekar tagjai: Veréb Sándor temp-
lomunk korábbi, nyugdíjas kántora - hege-

dű; Bordás Attila - gitár, ének, vokál; Ko-
vács Tibor - szólógitár, vokál; Huczman 
Patrik templomunk ifjú kántora - billen-
tyűs hangszerek, vokál; Danka Árpád - 
gitár, ének, vokál; Palásti Mária – ének, 
vokál; Tiszlavicz János - gitár, basszusgi-
tár, ének, vokál; Palotai Péter - dob, ütő-
hangszerek, ének, vokál.

Palotai Péter

Szent György-templom 
plébániájának hittan-
termében próbál csü-
törtökönként a Kincses 
Kórus, amely az Újszü-
löttjeinkért, koraszü-
löttjeinkért Alapítvány 
projektje keretében mű-
ködik. A kórus tagjai volt 
koraszülöttek és testvére-
ik, barátaik hatéves kor-
tól tizenkét évesig.

A zenetanulás számtalan előnyhöz 
juttat minket és egész személyiségünkre 
hatással van, a művészeti tehetségen kí-
vül a figyelmet, gondolkodást, tanulási 
képességeket is fejleszti. Sokakban mély 
gátlások vannak saját hangjuk felvállalá-
sa miatt, mondván, hogy botfülűek, nincs 
hallásuk, vagy hamis a hangjuk, mégis 
fontos tudni, hogy saját hangunk megsze-
retése és elfogadása bensőségessé, köze-
livé hozhatja a zenét számunkra, hiszen a 
hangok ilyenkor bennünk csendülnek fel. 
S mint a zene belső átélésének kiváló esz-
köze, minden hangszeres tanulásnak is az 
alapja, segítője lehet. 

Köszönettel tartozunk Tóth László 
atyának, aki helyet biztosít számunkra, és 
ezáltal lehetővé tette józsai működésün-
ket. Ezúton is szeretettel hívok minden 

énekelni szerető józsai kisgyermeket – 
akár koraszülött, akár testvér, barát, osz-
tálytárs –, hogy csatlakozzon hozzánk!

Kondorné Peidl Borbála
kórusvezető

GARÁZSTÓL A SZÍNPADIG

KINCSEK A HITTANTEREMBEN

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 

A Szent György-templom friss hírei  
az egyházközség hivatalos honlapján, a  
jozsa.dnyem.hu oldalon és a facebookon  

is nyomon követhetők!

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton köszönjük meg a lehetőséget 

Rácz Jánosnénak, a Hírharang szerkesztő-
jének, hogy a Megtestesülés Plébánia hiva-
talos hírlevele 2018. novemberi számának 
teljes terjedelmében megjelenési lehetőséget 
biztosított a Szent György-templom egyház-
községe számára!

a Szent György-templom  
híveinek közössége

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 9. évf. 7. sz. 2018. november

ne féljetek,
b á t r a n 
higgyetek!

3 ÉVE SZENTELTÉK FEL A JÓZSAI SZENT GYÖRGY-TEMPLOMOT

AHOL A SZÍVEK MELEGSÉGE ÁRAD…

2015. november 23-án, az új Debrecen-
Józsai Szent György-templom felszen-
telésének napján az ünneplők között 
ülve és átélve a felemelő eseményeket 
nem gondoltam, hogy néhány hónap 
múlva ennek a szép templomnak és a 
hozzá tartozó híveknek a lelkipásztora 
leszek. Megtörtént. Immár egy éve kö-
vetjük együtt a Mestert és építjük itt az 
Ő Országát. 

Az egyik, a templomunkat dicsérő és 
bemutató cikkben olvastam, hogy „a tég-
la és a fa harmóniája, melegsége biztosít-
ja a templom bensőségességét.” Aki járt 
a templomban, tudja, hogy ez igaz. Én is 
ezért is szerettem meg nagyon hamar ezt 
a templomot és szeretek itt időzni a csend-
ben, félhomályban, a nyitott 
szentségház előtt az Eucha-
risztiában jelenlévő Krisz-
tussal. Ez a bensőségesség 
azonban nem csupán a tár-
gyak (anyagok) adottsága, 
hanem megjelenik a temp-
lom közösségében is vasár-
napról vasárnapra, amikor 
felhangzik a rózsafüzér, az 
ének vagy éppen a gyerme-
kek műsora. És ez a jóked-
vű melegség fogad a misék 
előtt a sekrestyében a mi-
nistránsok részéről is, akik 
nagy buzgósággal jönnek, 
készülnek és szolgálnak Krisztus terített 
asztala körül. A szentmisék, bibliaórák, a 
Férfi Klub, a Szent György-bál és családi 
nap, közös ünnepek és zarándoklatok, ki-
rándulások, a betegeknél tett látogatások, 
házszentelések alkalmával megtapasztal-
tam, hogy a józsai katolikus hívek szeretik 
a templomukat, és szeretnek Isten szere-
tetének tűzénél melegedni, hogy aztán ez 
a melegség tovább áradjon családjaikba, 
otthonaikba, környezetükbe. Egy év nem 
sok idő, de arra máris elegendő, hogy oly 
sok mindenért és mindenkiért hálát adhas-
sak és köszönetet mondjak, de leginkább 
ezért a bensőségességért, melegségért, ami 
innen árad. 

Szeretném - mint nagyra becsült elő-
deim tették - tovább erősíteni ezt a közel-

séget és meghittséget Krisztus és a közös-
ség között, hiszen Ő minden harmónia 
forrása és az Ő nagy ajándéka számunkra 
a szeretet Lelke. Ehhez kérem mindnyá-
jatok imáját és segítségét, mert a célunk 
nem lehet más, mint: „az a közösség, mely 
figyel a szeretet apró részleteire, amely-
nek tagjai törődnek egymással és nyitott 
és evangelizáló teret alkotnak, olyan hely, 
ahol jelen van a Föltámadott, aki az Atya 
terve szerint megszenteli ezt a közösséget” 
(Ferenc pápa).  

Ugye van kedvetek tenni és fáradozni – 
velem együtt - ezért? 

Tóth László atya
a Szent György-templom plébánosa

Te hányszor  
mondtál nemet  
Jézus hívására?  
Útravaló gondolatok...
Emberi életünkben számtalan alkalom 
adódik, amikor Jézus meghív bennün-
ket, hogy Vele ünnepeljünk, hogy Vele 
találkozzunk, hogy elfogadjuk és vi-
szonozzuk az Ő szeretetét, hogy sze-
retettel cselekedjünk embertársainkkal 
szemben, és ezáltal megváltoztassuk 
életünket.

Jézus mindig vár minket, vár ránk 
az Ő végtelen türelmével és szereteté-
vel és számtalan lehetőséget biztosít 
számunkra. Számtalan alkalmat, ame-
lyekben felismerhetjük az Ő hívását, és 
számtalan olyan alkalmat, amikor ész-
re sem vesszük, vagy nem akarjuk ész-
revenni. Tegyük fel magunknak a kér-
dést és őszintén válaszoljunk: életünk 
során hányszor találtunk már kifogást 
és utasítottuk el Jézus meghívását? 
Azzal, hogy nemet mondtunk. Azzal, 
hogy elfoglaltak vagyunk,  hogy nincs 
időnk. Majd talán később, egyszer, leg-
közelebb...

Ferenc pápa egyik beszédében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy ha Jézus 
előtt bezárjuk a szívünk ajtaját, Ő nem 
tudja azt kinyitni, mert nagy tisztelet-
ben tartja az ember saját akaratát. A 
szabad akaratunkból hozott elutasító 
döntésünk nyomán azonban Jézus ma-
gára marad. Ezzel az Istentől fordulunk 
így el, aki mindannyiunkért, érted és 
értem is kiüresítette önmagát, ember-
ré lett, szolgai alakot öltött és hagyta 
megalázni magát egészen a keresztha-
lálig. Mi pedig, az Ő teremtményei, 
oly sokszor válaszoljuk azt a hívására, 
hogy most sajnos nem érünk rá.

Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen 
kitárni a szívünket és tegye befogadóvá 
lelkünket, hogy felismerjük Jézus meg-
hívását, melyre válaszunk az egész éle-
tünk legyen, amelyet ugyan mi élünk, 
de amelyben már Jézus él bennünk.

Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet 
Papp Erika

Fotó: Varga Attila


