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Az NDK orvosai
Berlin, az 1950-es évek vége. A katonai szektorokra tagolt város
keleti és nyugati fele között egyre nehezebb az átjárás. A nyuga-
ti oldalon dolgozók közül néhány év alatt milliók „felejtenek el
hazatérni” keleti otthonaikba. 
1961. augusztus 13-án felépül a Fal, amely úgy tűnik, örökre
szakít  szét  családokat.  Nyugatra  csak nyugdíjasok utazhatnak
ezentúl. Az ország keleti fele 13 millió „börtönévé” válik.
Néhányan nyugatról azonban éppen ebbe a szétszakított Berlin-
be akarnak jönni. És aztán továbbmenni. Át a Falon, hogy azok-
kal vállaljanak sorsközösséget, akik nem ismerik a szabadságot.
Dokumentumfilmünkben olasz orvosok és német társaik mesé-
lik el, miért is akartak letelepedni a 60-as években az NDK te-
rületén. Hogyan dolgoztak hivatásukban, és mi volt titkos kül-
detésük valódi célja?
Ps:  Filmbemutató  templomunkban  11-én  (cs)  17.30-kor!
Majd beszélgetés a rendezővel!

A HÁZASSÁG VILÁGNAPJÁN 
tisztelettel tekintünk a házaspárok mindennapokban megélt hit-
vallásának, áldozatának és örömeinek szépségére.
Jelképe: A világnap szimbóluma egy férfit és egy nőt jelképező,
gyertyára emlékeztető forma, amely azt fejezi ki, hogy a házas-
társi szeretet fényt áraszt a világra. A két embert egy szív köti
össze. Ez arra utal, hogy a szeretet forrasztja egységbe a házas-
társakat.
Mottója: A Házasság Világnapjának mottója mindig ez: „SZE-
RESSÉTEK EGYMÁST”. Ezt a parancsot Jézus adja nekünk
János evangéliumának 14. fejezetében. Ez az idézet egyszerűen,
de nyomatékosan emlékeztet arra, milyen életet szán nekünk a
Mennyei Atya. Szeretni egymást azt jelenti, hogy naponta egy-
más mellett döntünk. 
Imája: "Atyánk, a Házasság Világnapján köszönetet szeretnénk
mondani a házasság szentségének hatalmas ajándékáért. Segíts
bennünket, hogy tanúskodjunk ennek az ajándéknak a nagysze-
rűségéről egyre növekvő meghittségben megélt életünkkel. Ta-
níts  bennünket a megbocsátás szépségére,  hogy egyre inkább
eggyé váljunk szívünkben, lelkünkben és testünkben. Erősítsd
kommunikációnkat, és segíts bennünket, hogy szereteted élő je-
leivé váljunk. Növeld a szeretetet az Egyházban, hogy általunk
megújulhasson Krisztus teste. Tégy bennünket az egység jelévé
az Atya, Fiú és Szentlélek nevében! Amen."
Néhány apró ötlet a házaspároknak az ünnepléshez
+ Üljetek egymás mellé és nézzétek meg újra a jegyességetekről
és esküvőtökről készült felvételeket!
+  Meséljetek  gyermekeiteknek  arról,  hogyan  ismerkedtetek
meg és szerettétek meg egymást!
+ Mondd el a párodnak, mit kedvelsz legjobban benne – miután
kimondtad: - „SZERETLEK!”
+ Készítsd el a párod legkedvesebb ételét vagy édességét és fo-
gyasszátok el gyertyafénynél!
+ Írj a párodnak egy szerelmes levelet, melyben elmondhatod,
milyen sokat jelent neked házasságotok!

ITT TARTUNK
Február 22-én (h) a 17 órás mise után (fél 6-kor) Ocsovay Grá-
cián ferences szerzetes: „Angyalok az isteni irgalmasság szol-
gálatában” címmel tart előadást
Márciusban – Húsvéthétfőn az előadás elmarad!
Április 25-én (h) a 17 órás mise után (fél 6-kor)  Baán István
görög  katolikus  pap:  „A  mindig  irgalmas  és  emberszerető
Krisztus képe a bizánci liturgiában” címmel tart előadást.
Május 23-án (h)a 17 órás mise után (fél 6-kor)  Barna Gábor
néprajzkutató

Június 27-én (h) a 17 órás mise után (fél 6-kor)  Cserháti Fe-
renc Esztergom-budapesti segédpüspök
Július, augusztus – nyári szünet
Szeptember 26-án (h) a 17 órás mise után (fél 6-kor)  Katona
István ny. egri segédpüspök: „Irgalmas szív, irgalmas szó, ir-
galmas tett. Szentek az isteni irgalmasság szolgálatában” cím-
mel tart előadást. A további előadásokat folyamatosan hirdetjük.

„AMIT ÉN TETTEM VELETEK, TI IS TEGYÉTEK.”
Ezzel a Szent Jánostól (Jn 13,15) vett mottóval került megren-
dezésre Egerben az idei (január 25-28.) Országos Lelkipásztori-
Teológiai Napok (OLTN). A több mint 200 résztvevőt – akiknek
mintegy harmada tartozott a klérushoz – a Szent János tovább-
képző Központban és a Szemináriumban helyezték el.  Ugyanitt
voltak az előadásokat és vettünk részt a szentmiséken és a kis-
csoportos foglalkozásokon.
Egyházközségünket négyen képviseltük: Tóni atya, Bartha An-
géla, Landesz Gyula és jómagam. A szervezők a hálóhelyek ki-
jelölésekor és a kiscsoportok kialakításánál nagy figyelmet for-
dítottak arra, hogy a résztvevők keveredjenek, és ezáltal sok új
ismeretség, barátság születhessen. 
A program nagyon  feszes  volt,  és  dicséretes  módon  percnyi
pontossággal zajlott le. Minden nap volt szentmise és laudes, a
hétfőn és csütörtökön egy-egy, kedden és szerdán 2-3 előadást
hallgattunk meg. A kiscsoportos foglalkozásokra a délutáni-esti
órákban került  sor.  Lehetőség volt  a  város megismerésére is.
Ternyák Csaba érsek úr és Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök
atya is megjelent körünkben. 
Amint az a mottóból gyanítható, az idei OLTN az irgalmasság
jegyében zajlott. Erről szóltak a homíliák, az előadások és a kis-
csoportos foglalkozások. Utóbbiak közül feltétlen kiemelendő a
kedd esti összejövetel, amelyen az egyes tagok a mellettük ülő
lábát mosták meg. E beszámolónak nem célja, hogy megnevez-
ze az előadókat, már csak azért sem, mert Tóni atya többünket
szeretné meghívni templomunkba a negyedik hétfőkre előadó-
nak. Valamennyien nagyon felkészültek voltak és magvas mon-
danivalókat  közöltek.  Mindannyiunk számára hasznos volt az
ott eltöltött idő, amint azt a záró Te Deum alatt a kiscsoportok
szószólói is kifejezték.
Végezetül szeretnék néhány kiragadott gondolatot leírni az ir-
galmasságról:
- Az irgalom szeretet és tett, amely lehajol és felemel.
- Az Isten irgalmas hozzám, s nekem irgalmasnak kell lennem
önmagamhoz és felebarátaimhoz egyaránt.
- Az irgalmasság folyamat: a szívben születik, a belátás érleli
meg, a megtérésen keresztül jut el a megbánásig és a kiengesz-
telődésig.
- Az irgalmasság nem lehet túlzottan szigorú (rigorizmus), de
túlzottan laza sem (laxizmus), nem tökéletességet követel, ha-
nem együttműködő szeretetet.
- Az isteni irgalmasság nyilvánul meg a teremtésben a megteste-
sülésben és a megváltásban egyaránt, ezért (is) fontos a terem-
tésvédelem. Galgóczy Gábor dr.

A GYAKORNOKOK
Lovászné Sebők Katalin korábban óvónéni, jelenleg nyugdíjas
és a  Sapientia Szerzetesi és  Hittudományi  Főiskola  harmad-
éves esti  tagozatos hallgatója  vagyok. Nagy öröm számomra,
hogy olyan élő, aktív, és tevékeny közösségbe kerültem amely
reprezentálja Krisztus Urunk tanítását az egyházi közösségek-
ről. A Plébános alázatos, szorgalmas és dinamikus személyisége
kapcsán számtalan közösségi programban részt vehettem. Hit-
tanórákon, farsangi bálon amelyen minden korosztály vidáman,
és tartalmasan szórakozott. A lelkünk megerősödött  a felemelő
liturgiában, az Oltáriszentség közelében. Tapasztalatokkal, és is-
meretekkel gazdagodtam bőven. Kívánom a  Plébánia közössé-
gének a Szentháromságos Isten bőséges áldását, és köszönöm,
hogy részesülhettem az itt töltött napok  kegyelmében!



MEGBOCSÁTANI 
Megbocsátani Istennek, magamnak és a felebarátnak – ezzel a
meghökkentő  alcímmel  tartott  nagysikerű  előadást  templo-
munkban Hofher József jezsuita  szerzetes, aki a megbocsátást
az irgalmasság útjának nevezte. Miért kell megbocsátanunk, ho-
gyan tanulhatjuk a megbocsátást, és mi lesz velünk, ha képtele-
nek vagyunk kiengesztelődni? – tette fel a kérdést József atya.
Elmondta, hogy a megbocsátás számára is kihívás. Sok múlik
azon,  hogy  képesek  vagyunk-e  megbocsátani  önmagunknak.
Önvád mardos bennünket megvalósítatlan terveink miatt, vagy
azért,  mert  képtelenek  vagyunk  felebarátainkat,  Jézushoz  ha-
sonlóan szeretni. Nem tudjuk önmagunknak és sokszor Istenek,
megbocsátani, hogy ő az Isten és nem mi. Ha elfogadjuk saját
esendőségünket, és Isten tökéletességét, a többi dolog is a he-
lyére kerülhet. A jó halál kegyelme az, hogy képesek vagyunk
megbocsátani. Az természetes, hogy fájnak a bántások, akár év-
tizedeken át, de ha megszüntetjük a kapcsolatainkban lévő gyű-
löletet, bosszúvágyat, kimossuk szervezetünkből a mérget – ma-
gyarázta az jezsuita atya. Nincs más út, csak a kiengesztelődés,
ami egy életre szóló feladatunk – zárta gondolatait.
A Bizalom  az  irgalmas  Istenben – előadások  az  irgalmasság
évében című  előadássorozat  legközelebbi  vendége Ocsovay
Grácián  ferences szerzetes  lesz,  aki  február  22-én,  fél  hattól,
„Az angyalok az isteni irgalmasság szolgálatában” címmel tart
előadást templomunkban. Mindenkit várunk.    Zimányi Ágnes  


