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Lektori üdvözlet 
Márciusban először óvintézke-

déseket vezetett be a MKPK, amihez 

azonnal igazodtunk, betartottuk. Nem 

telt bele két hét, március 17-én jelent 

meg  az újabb közlemény: minden 

liturgia végzése tilos a templomokban. 

Nemcsak a szentmise? A keresztúti 

ájtatosság is? Az elsőszombati szent-

ségimádás is? Hogyan végezzük el a 

húsvéti szentgyónást? Meddig tart a tilalom? 

Hogy ünnepeljük a virágvasárnapot, a szent 

három napot és a húsvétot?  Ilyen és hasonló 

gondolatok cikáztak mindannyiunk fejében 

nagy-nagy elkeseredéssel. Az intézkedést 

megértettük, bár a járványtól akkor még ke-

vésbé féltünk.  

- Veletek vagyunk – üzente Béla atya a 

Facebookon mindkettőjük nevében szinte 

azonnal. Hogy ez mennyire nem üres szólam 

volt, azóta bebizonyosodott: a naponta élőben 

közvetített szentmisék és a kereszt-

úti ájtatosság az Interneten, az, hogy 

együtt imádkozhatunk társainkkal 

naponta, hallatlan erőt ad. Valóban 

együtt tudunk lenni ilyenkor, úgy 

kapcsolódhatunk otthonainkban a 

liturgiához, mintha a templomban 

lennénk: hangosan imádkozva, éne-

kelve, felállva, letérdelve. 

A plébániai újság szerkesztőjének volt 

még egy külön gondja: Mi lesz a húsvéti 

számmal, hiszen az újságot templomainkban 

terjesztjük? A megoldást papjaink példája su-

gallta: miért ne adhatnánk kézbe ezt is virtuáli-

san?  

Fogadjátok olyan szeretettel, amilyennel készí-

tettük!      

a szerkesztő 

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene! 
      

Hálát adunk neked a világért, amely-

ben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát 

adunk a teremtés egész gazdagságáért és cso-

dálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk 

azért, hogy minden pusztító erő ellenére meg-

maradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy 

világunkról és önmagunkról új és új felismeré-

sekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és 

közösségben is harcolhatunk megmaradásun-

kért, és azért, hogy életünk egyre szebb és 

tartalmasabb legyen. De mindennél inkább 

köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg 

minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és 

feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök 

boldogságra.  

Amikor olyan természeti csapások ér-

nek minket, amelyek ellen a magunk erejéből 

teljesen biztos védelmet még nem találunk, 

átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben 

van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a 

tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják 

a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadal-

mak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő 

intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés 

terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, 

leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a 

rászorulókhoz.  

Adj irgalmat és örök nyugodalmat a 

betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek 

gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy 

munkatársainak erőt és áldást bátor helytállá-

sukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és 

a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden 

lelki és testi segítséget beteg embertársainknak 

és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. 

Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hoz-

zájáruljunk a betegség terjedésének elkerülésé-

hez.  

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnün-

ket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és 

mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy 

Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz 

Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! 

Ámen. 

Erdő Péter bíboros prímás atya imádsága a 

járvány idején
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Egyeken járt a missziós kereszt 
A kongresszus jelképe a missziós ke-

reszt, melyet  Ozsvári Csaba ötvösmű-

vész készített. A magyar és a Magyar-

országhoz kötődő szentek ereklyéit 

tartalmazza. A május 14-17 között 

Lordes-ban megrendezendő Nemzet-

közi Katonai Zarándoklatra elviszik a 

missziós keresztet a magyarok, s a 

zarándoklat ideje alatt a X. Szent Piusz 

földalatti bazilikában lesz felállítva. 

(Terv) 

„A Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegye szervezésében Egyeken 

talált otthonra a missziós kereszt 2018. 

jún. 18-20 között. 18-án, hétfőn délután 15 órakor, 

az isteni irgalmasság órájában az irgalmasság 

rózsafüzérét imádkozták tiszteletére a Fausztina 

lelki közösség tagjai. Az esti szentmisét követően 

a hívek vesperást imádkoztak, hódoltak a kereszt 

előtt és megismerkedtek azoknak a szenteknek 

életével, akiknek ereklyéi a kereszten találhatók. 

Este 11 óráig csendes adorációt tartottak hazán-

kért, népünkért, a településért, az egyházközsé-

gért, papjainkért.” 

Június 19-én, kedden az óvodások látogat-

ták meg a keresztet. Kis zarándokcsapat fogal-

mazta meg felajánlásait a templom csendjében, 

majd kivitték azokat a település keresztjeinek 

tövébe. Biciklire kapva közel harminc helyi za-

rándok indult el a rendhagyó, mintegy húsz kilo-

méteres keresztútra Papp László plébános vezeté-

sével.  

Az irgalmasság órájában ezen a napon is 

énekes imádság hangzott fel a kereszt tövében, 

majd Szent Márton legendáját jelenítették meg az 

óvodások. Műsoruk előtt Fehér Szabolcs óvodás 

bátor kiállással köszöntötte az időközben megér-

kezett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi me-

gyéspüspököt. Az este a helyi katolikus intézmény 

alapfokú művészeti iskolájában tanító pedagógu-

sok tanévet is záró, ünnepi koncertjével folytató-

dott. 

A Palánki Ferenc megyéspüspök celebrál-

ta, ünnepivé lett szentmisén Papp László plébános 

mellett Bökő Péter, Fehérgyarmat plébánosa is 

koncelebrált, aki a tiszabábolnai hittanos táborból 

érkezett népes csapat gyermekkel. 

Jelen volt a falu szülötte, Radics Dá-

vid ferences atya és Tiszafüred plébá-

nosa, Baranyák Béla is. 

Palánki Ferenc homíliájában rámuta-

tott, hogy a tökéletes szeretetre az 

ember önmagában képtelen. Azt csak 

a szeretettel magával, Jézus Krisztus-

sal járva, s rátekintve szeretetünkben 

folyamatosan növekedve, fejlődve 

érthetjük meg. 

Nekünk, katolikusoknak meg kell tanulnunk, mi a 

szeretet, attól, aki végtelen, feltétel nélküli, min-

dent odaadó szeretettel szeretett minket. Tökéle-

tesnek lenni filozófiai értelemben annyit jelent, 

hogy a teremtett dolog alkalmas arra, amire te-

remtve van. Az ember szeretetre lett teremtve. Ez 

a mi feladatunk, küldetésünk: beteljesíteni azt, 

amire teremtettünk. E küldetésünk közben nem 

lehetünk középszerűek... „Legyetek tökéletesek, 

mint mennyei atyátok!” Ha krisztusi szeretettel 

tudunk szeretni, megdöbbentjük a világot. Mert a 

szeretet nem más, mint döntés az életadás, az élet-

odaadás mellett. A legtökéletesebb szeretetre a 

kereszten láttunk példát, arra nézzünk, arra növe-

kedjünk – biztatott a főpásztor. 

„Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb 

mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok” – 

idézte homíliájának zárásaként Gyökössy Endre 

bölcsességét Palánki Ferenc. 

Az ünneplés csendes elmélkedéssel foly-

tatódott, majd kompletóriummal zárult a kereszt 

előtti tiszteletadás. 

Szerdán, június 20-án reggel rózsafüzér 

imádság, szentmise és a nevelőtestület ünnepélyes 

búcsúztatása után indult tovább a kereszt, hogy 

más egyházmegyékben is hirdesse a készület ide-

jét. 

 Farkas Éva cikkének felhasználásával - is-

 



.Füredi Katolikus Figyelő  XXI. évf. 1. szám                             - 3 - 

 

 
Aki nem engedte Krisztust megfeszíteni 

 

Ismertem egy juhász-

embert, aki – amíg egészsége 

engedte – járta a legelőket nyá-

jával, s nem sokat törődött a 

világ hangoskodásával. Annak 

idején végigszenvedte mindkét 

világégés poklát, melynek rém-

séges pillanatai sokszor pusztai 

magányát is megkeserítették. 

De nem hagyta legyűrni magát, 

mindvégig a lelki békesség, a 

derű, a nyugalom szolgálatát 

tartotta egyik fontos feladatá-

nak. Ha valaki megsokallta a 

világ zaját, s kiment az öreghez, 

részese lehetett – még ha csak 

néhány órára is – annak a csendnek, amely oly-

annyira hiányzik a világ zajától elkábult ember-

nek. 

 

Én magam is több alkalommal „elzarán-

dokoltam” a pusztába, ahol jókat hallgattunk az 

öreg juhásszal. Hangos szavakkal nem sokat be-

szélt, a bőbeszédűeket számtalanszor így intette 

le: „A sok beszéd csak a semmit takarja!” De mo-

solygós tekintete, nyílt arckifejezése annál többet 

mondott. Legfőbb erénye volt, hogy az arra al-

kalmasakat és készségeseket bevezette a csend és 

nyugalom előcsarnokába. Mint oly sok pusztai 

embernek, neki is kedvenc elfoglaltsága lett a 

fafaragás; megannyi apró, kedves tárgyban gyö-

nyörködhettünk. Legszívesebben azonban kis 

feszületeket készített, s azokat ajándékba adta ifjú 

látogatóinak, az imádságra és Isten szeretetére 

buzdítva őket. 

 De volt egy bökkenő ezekkel a feszüle-

tekkel: ezeken Krisztus Urunk nem volt fához 

szegezve, csupán egy tartón állva tárta szét karjait. 

Kérdésemre az öreg juhász ezt a magyarázatot 

adta: „Olyat nem lehet csinálni, 

hogy őt megfeszítsék! Ő min-

denkit szeretett, mindenkivel 

jót tett, ezt mindenki tudja. 

Vele ilyet nem szabad tenni! 

Én nem engedem őt megfeszí-

teni!” Szegény öreg juhász a 

maga tiszta lelkéhez hasonló-

nak gondolta a többi emberi 

lelket is. S amit ő nem tudott 

elképzelni, azt másról sem 

tudta feltételezni. 

 

Egy ideig nem is fara-

gott aztán feszületet. Lelkét 

teljesen megrázta a vita, amit – 

kénytelen-kelletlen – vele folytattam az ügyben. 

Aztán elfogadva a tényeket, szomorúan csak eny-

nyit mondott: „Akkor hát igen nagy a mi adóssá-

gunk!” 

Attól kezdve ismét faragott feszületeket, 

amelyek azonban egészen más érzéseket keltettek 

a szemlélőben, mint elődeik. De ennek titkát csak 

kevés beavatott tudta: az öreg juhász, amíg a szö-

geket faragta a fába, végig sírt, és könnyeivel 

áztatta a formálódó feszületet; közben pedig buz-

gón kérte Jézus Urunk bocsánatát azokért, akik 

gonoszságra vetemednek… 

 

Ágfay Antal 

 


Halljátok az Úr szavát, nemzetek, * 
a távoli szigeteken is hirdessétek: 

Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, * 

és őrzi, miként nyáját a pásztor. 

Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a 

pásztor. 
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Szent Imre iskolai oldalak 

 

S u l i k ó s t o ló 
Március elején több nagycsoportos óvodás látogatott el a Szent 

Imre Iskolába. Két leendő elsős tanító nénijük, Szabó Katalin és  

Hajdú Istvánné fogadta őket az emeleti tanteremben. Bemelegí-

tésként tavaszváró dallal kezdődött a foglalkozás, azután digitá-

lis táblakép játékkal varázsolták eléjük a tavaszt. A kicsik bát-

ran és ügyesen oldották meg a párkereső játékot.  

A következő feladat egy virágos kosárka elkészítése 

volt az előre odakészített segédanyagok és az óvó nénik, tanító 

nénik segítségével. Nagy igyekezettel fogtak hozzá, végül min-

denkinek sikerült. Jutalmuk cukorka volt.                                is                        

 

 

 

 

 

Hitoktatás digitálisan 
 

A tantermen kívüli digitális munkarend életbe 

lépése új feladat elé állította a hitoktatókat és hit-

tanos tanulókat egyaránt, de még a szülőket is. 

Sajnos nem tudunk összegyűlni lelki percekre, 

részt venni évfolyammisén, lelki napon, hiányoz-

nak a közös imák, beszélgetések, játékok. Jelen 

helyzetben legfontosabb feladatunk az imádságos 

háttér megteremtése és a lelki megerősítés, a hit-

oktatási folyamat kölcsönösségének, követhetősé-

gének, valamint értékelhetőségének megvalósítá-

sa.  

Eddigi tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy 

az átállás viszonylag gyorsan és rugalmasan tör-

tént. Számtalan digitális tananyag közül válogat-

hatunk, saját magunk is készítünk bemutatókat, de 

van, aki élő adásban jelentkezik be a csoportjánál. 

Természetesen fokozottan ügyelünk arra, hogy az 

összegyűjtött anyagok csakis megbízható és hite 

 

les forrásból származzanak, az Istennel való kap-

csolatteremtésre és rendszeres imádságra ösztö-

nözzék tanulóinkat. Emellett törekszünk rá, hogy 

ne terheljük túl őket, hiszen a különböző online 

felületek megismerése, használata is többlet ener-

giát igényel. 

Bíztattuk tanulóinkat, hogy 2020. március 

25-én 12 órakor kapcsolódjanak be a világméretű 

közös imádságba, amelyre Ferenc pápa hívta a 

keresztényeket. Felhívtuk figyelmüket, hogy min 

dennap élő szentmise közvetítést láthatnak az 

iskola kápolnájából. 

Kérjük a Mennyei Atya áldását a katekétákra, 

lelkipásztorokra, szülőkre és mindazokra, akik 

ebben a nehéz időszakban is hűségesen szolgálják 

a hitoktatás ügyét.                                                                      

Langné Kiss Piroska hitoktató 

 

A digitális oktatáshoz mi is szeretnénk hozzájárul-

ni két templomképpel. Lehet találgatni! Segítség: 

a második Árpád-kori templom, kb. 50 km tőlünk. 
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Szent Imre iskolai oldalak 

  

 

Nagyon kedves üdvözlő szavakat találtam 

iskolánk honlapján. Szép és változatos grafikai 

megoldással megírt kis táblákat tartanak a 

kezükben a pedagógusok, melyek sorban követve 

egymást az alábbi üzenetet juttatják el  az iskola 

tanulóihoz.  

Veletek Vagyunk!  

Számíthattok Ránk! 

 

Legyetek velünk! 

Mi is számítunk rátok! 

 

Ne féljetek! Veletek vagyok 

az idők végezetéig, 

míg újra találkozunk! 

 

Hordozzon tenyerén az Isten! 

Imádkozzunk egymásért! 

Vigyázzunk egymásra!     

 

 
 

Tudjuk, hogy tanárnak, gyermeknek, szülőnek 

egyaránt nehéz a távoktatás, amit mindannyian 

becsülettel igyekeztek teljesíteni. Hiányoztok 

nekünk, az újság olvasóinak és a templomba járó 

híveknek is! Imáinkba foglalunk titeket is, kérjük 

Mennyei Atyánkat és a Boldogságos Szűz Máriát, 

vigyázzanak rátok, s ha ellankadtok, erősítsenek 

benneteket! Reménykedjünk, hogy hamarosan 

újra láthatunk titeket az iskolába menet, az évfo-

lyammiséken, a templomban a ministránsok kö-

zött, a padokban szüleitekkel. 

 

Hírek az iskola életéből 

Nyelvvizsgázni voltunk 

Iskolánk kiemelt feladatai közé tartozik az idegen 

nyelv oktatása. 2020. március 6-án 9 nyolcadik 

osztályos tanuló vett részt angol alapfokú szóbeli 

nyelvvizsgán a Debreceni Egyetem Idegennyelvi 

Központjában. A napokban érkezett meg az ered-

mény miszerint tanulóink mindannyian sikeresen 

szerepeltek. 

 

Biró Attila 

Bordás Bence József 

Frisch Tamás Erhard 

Hegyi Ivett 

Kozár Klaudia Bianka 

Papp Bettina 

Raduska Nóra 

Tóth Sándor Márk 

Varga Liza 
 

Eredményükhöz szívből gratulálunk, további 

szép sikereket kívánunk.  

 

A plébánia újságján keresztül Béla Atya és Sándor 

atya is buzdítja gyermekeket az alábbi szép verses 

imával,  
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Hirdetések 
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Anyakönyvi hírek 

 

2019. december 1-től 31-ig 

Kereszteltek Tiszafüreden: 
Pukkai Géza és Flóri Éva fia Gilbert 

Nagy János és Csőke Bernadett fia Milán János 

Halottaink Tiszafüreden: 

özvegy Ferge Józsefné Sári Gizella Felsőbuda u. 23. 

Halottaink Tiszaigaron:  

Csepregi Béla Rákóczi út 36. 

 

 

2020. január 1-től március 31-ig 

 

Kereszteltek Tiszafüreden: 
Kovács Norbert és Kaló Ildikó lánya Diána 

Lingurár Lőrinc és Nyerlucz Nikoletta lánya 

Zsaklin 

Pierre Danner és Csesznok Henrietta lánya Sierra 

Henrietta 

Tiszaörsön: 
Sári Gyula és Tóth Erika lánya Zsanett 

Bata Gábor és Sári Zsanett lánya Diána 

 

Halottaink 

 Tiszafüreden: 
Jáger Irén Debreceni út 51. 

Nyíri Viktória Külsőfokpart 7. 

Szabó Dávid Húszöles út 137/A. 

Végh Sándorné Szabó Mária Bernát u. 15. 

özv.  Pap Miklósné Szabó Erzsébet Csatlós u. 

Bugán Géza Semmelweis u. 3. 

Fekete Sándorné Oláh Erzsébet Bajcsy Zs. u.  

Balogh János Diófa u. 20. 

özv.  Németh Imréné Ladányi Margit Liliom u. 6. 

Nagyivánon: 
Bodnár István Bem Apó út 21. 

özv.  Tóth Ferencné Barna Ilona Sz. J. Otthon 

özv.  Földi Józsefné Nagyfejeő Mária Sz. J. Ott-

hon 

 

özv.  Borbély Kálmánné Tóth Julianna Sz. J. Ott-

hon 

Tiszaörsön: 
Nagyfejeő Flórián Bacsó Béla út 38. 

Tiszaörvényen: 
özv. Hallgató Dávidné Bakos Malvin Füredi út 

75. 

Hermann Schikora Béke u. 20. 

özv. Várkonyi Józsefné Csesznok Éva Rózsadomb 

u. 20. 
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Fel. kiadó Baranyák Béla plébános. Szerk. Fodorné Hámori Ágnes, Vigh Péter János. 

 

 



Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk. 

Isten, óvd a magyar nemzetet! 

Nagyasszonyunk, könyörögj érettünk! 
   

RRRééégggiii   mmmaaagggyyyaaarrr   ááállldddááásss   

ÁÁÁllldddoootttttt   llleeegggyyyeeennn   aaa   ssszzzííívvv,,,   mmmeeelllyyy   hhhooorrrdddooozzzoootttttt,,,   
ééésss   ááállldddoootttttt   llleeegggyyyeeennn   aaa   kkkééézzz,,,   mmmeeelllyyy   fffeeelllnnneeevvveeelllttt...   

LLLeeegggyyyeeennn   ááállldddoootttttt   eeeddddddiiigggiii   uuutttaaaddd.........   
ÉÉÉsss   ááállldddoootttttt   llleeegggyyyeeennn   eeegggéééssszzz   éééllleeettteeeddd...   
LLLeeegggyyyeeennn   ááállldddoootttttt   bbbeeennnnnneeeddd   aaa   FFFééénnnyyy,,,   
hhhooogggyyy   mmmááásssoookkknnnaaakkk   iiisss   fffééénnnyyyeee   llleeehhheeessssss...   

LLLeeegggyyyeeennn   ááállldddoootttttt   aaa   NNNaaappp   sssuuugggaaarrraaa,,,   
ééésss   mmmeeellleeegggííítttssseee   fffeeelll   ssszzzííívvveeedddeeettt,,,   

hhhooogggyyy   llleeehhheeessssss   mmmeeellleeegggeeettt   aaadddóóó   fffooorrrrrrááásss      
aaa   ssszzzeeerrreeettteeettteeedddrrreee   ssszzzooommmjjjaaasssoookkknnnaaakkk...      
ÉÉÉsss   llleeegggyyyeeennn   ááállldddoootttttt   tttááámmmaaassszzz   kkkaaarrroooddd      

aaa   ssseeegggííítttsssééégggrrreee   ssszzzooorrruuulllóóókkknnnaaakkk...   
LLLeeegggyyyeeennn   ááállldddoootttttt   gggyyyóóógggyyyííírrr   ssszzzaaavvvaaaddd   
mmmiiinnndddeeennn   hhhooozzzzzzáááddd   fffooorrrddduuulllóóónnnaaakkk...   

LLLeeegggyyyeeennn   ááállldddááásssttt   hhhooozzzóóó   kkkeeezzzeeeddd   
aaazzzoookkknnnaaakkk,,,   kkkiiikkk   ééérrrttteee   nnnyyyúúúlllnnnaaakkk...   

LLLeeegggyyyeeennn   ááállldddoootttttt   iiimmmmmmááárrr   
mmmiiinnndddeeennn   hhhiiibbbáááddd,,,   bbbűűűnnnöööddd,,,   vvvééétttkkkeeeddd...   

HHHiiissszzzeeennn   aaakkkiii   mmmeeegggbbbooocccsssááátttjjjaaa,,,   
vvvééégggttteeellleeennnüüülll   ssszzzeeerrreeettt   tttééégggeeeddd...   
ŐŐŐrrriiizzzzzzeeennn   hhháááttt   eeezzz   aaazzz   ááállldddááásss   

fffááájjjdddaaalllooommmbbbaaannn,,,   ssszzzeeennnvvveeedddééésssbbbeeennn,,,   
ööörrrööömmmööödddbbbeeennn,,,   bbbááánnnaaatttooodddbbbaaannn,,,   
bbbűűűnnnööökkk   kkkööözzztttiii   kkkííísssééérrrtttééésssbbbeeennn...   
ŐŐŐrrriiizzzzzzeee   mmmeeeggg   tttiiissszzztttaaasssááágggoooddd,,,   
őőőrrriiizzzzzzeee   mmmeeeggg   kkkeeedddvvveeessssssééégggeeeddd...   
ŐŐŐrrriiizzzzzzeeennn   mmmeeeggg   ööönnnmmmaaagggaaadddnnnaaakkk,,,   

ééésss   aaa   tttééégggeeeddd   ssszzzeeerrreeetttőőőkkknnneeekkk...   

 


