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Habemus Papam! 
 

 Van pápánk! Jorge Mario Bergoglio bíboros, aki a 
Ferenc nevet vette fel. A névválasztás jelentőségéről 
idézünk Sion Biallowons: Ferenc, az új pápa című 
könyvéből: 
 „Az első pápa, akinek volt bátorsága felvenni a 
Ferenc nevet. Végre! Assisi Ferenc, bár életében so-
kak szemében vitatott személyiség volt, mivel útja túl 
radikálisnak tűnt, egyike a katolikus egyház legin-
kább szeretett szentjeinek. Ám mégis - vagy éppen 
pont ezért – nem volt még Péter székében olyan ember, aki felvette volna a nevét. 2013. márci-
us 13-ig, Jorge Mario Bergolio új egyházfővé történt megválasztásáig.  
 A 115 bíboros döntése, amellyel megválasztotta az argentin származású főpapot, szenzáció. 
Meglepetés, amelyben alig hitt bárki is. Bergolio a maga részéről megtett mindent, hogy még 
nagyobb legyen a meglepetés, s amikor Giovanni Battista Re bíboros megkérdezte, a „Ferenc” 
nevet választotta. A pápák nevei már önmagukban is programot jelentenek. A „Ferenc” pedig 
még valami többet is. .. Ferencnek, a pápának, igen sok dolgot másként kell majd megoldania, 
mint Ferencnek, a szentnek. Pápa és szerzetes – ez két külön világ. Mégis kiindulhatunk abból, 
hogy az új pápa egy egyszerűbb egyház felé mutató hangsúlyokat helyez majd elénk.” 

Könyvajánló – Andrea Tornielli: Ferenc Pápa élete, eszméi, szavai 

Magyarul is megjelent Andrea Torniellinek, a La Stampa újságírójának Ferenc 
pápáról szóló könyve. A Ferenc pápa életét, eszméit és megnyilatkozásait bemu-
tató kötet megismerteti az olvasót azzal az emberrel, akire hívők és nem hívők 
egyaránt várakozással tekintenek. A Szentatya szeretetteljes szavai mindenkihez 
szólnak. Múltjának felelevenített jeleneteit olykor derű és humor járja át, s bár 
elsősorban az életéről beszél, időről időre önkéntelenül is felszínre hozza a krisz-
tusi tanítás drága kincseit.  

„Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon 
benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy 
megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted 
majd meg testvéreidet.”  (Lk 22, 31-32) 

A martinkertvárosi, szirmai,  görömbölyi és kistokaji 
római katolikus egyházközségek hírlevele 

 

2013. nyár 
 

IV. évfolyam 2. szám 
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    A  téli-tavaszi időszakban is folytatódott a rendezvénysorozat, új előadókkal, többnyire állandó hallgatóság-
gal gyűltünk össze havonként egyszer a plébánia hittantermében, hogy meghallgassuk a következő előadót. 
 

    Elsőként januárban Tóth Arnoldot, a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettesét, néprajzos muzeológust 
köszönthettük körünkben, aki  szűkebb pátriánknak, Borsod-Abaúj -Zemplén megyének etnikai és vallási 
sokszínűségéről tartott előadást. 
   „Magyarország Európa kicsiben” – idézte a néprajzosok sokat emlegetett tételét, majd nagyon logikusan 
vezette végig a hallgatóságot a Kárpát-medence  geográfiai sajátosságain  keresztül a mai B-A-Z megye kiala-
kulásáig.  Hangsúlyozta, hogy a történelmi vármegyék szerves fejlődés eredményei, a mai megyénk viszont 
Trianon következménye,  így a leszakadó részek mai helyzete a szervetlenségből fakad.  Beszélt arról, hogy a 
népek és kultúrák ebben a térségben délről északra irányuló vándorlást mutatnak, ezt történelmi tényekkel 
igazolta.  Az előadása kronologikus sorrendben ismertette az itt élő népcsoportok  betelepülésének történel-
mi okait és folyamatát. Az  Árpád-kori telepítésekkel kezdte, a vallonokkal  majd a németekkel. Mai falunevek-
kel igazolta az állításait, minden esetben kitért a kulturális örökségükre is. 
 

       Február utolsó vasárnapján Regős Zsoltot, a Fráter Gimnázium tanárát, a színház karigazgatóját láttuk 
vendégül. A kiinduló kérdést: „milyen zenét szeret az Úr?” hamar  megválaszolta, mindenfélét, ami szívből 
jön és minőséget képvisel. Lendületes előadásában a zenéről, a  zenei műveltségről, annak hiányairól, a kórus-
vezetés szépségeiről és nehézségeiről osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. 
 Beszélt a mai magyar egyházi zene gyökereiről, a gregoriánról, a magyar népénekekről és az 1960-as évektől 
létező egyházi könnyűzene útkereséseiről. Idézte a mestereit, a magyar egyházi zene kiváló komponistáit, 
neveket, tényeket sorolt fel a beavatottak biztonságával mozogva nevek és korszakok között. 
  Felsorolta a problémákat, a latin majd később angol nyelvű dalok  énekelhető, a magyar prozódiának megfe-
lelő  fordításának nehézségeit, az énekkar, a kórus megszervezésének gondjait,  az éneklés visszaszorulását, 
az egyházi hangszerek, elsősorban az orgonák karbantartásának költségeit, a kántorképtés jelenlegi állapotát.  
Nem recepteket adott, hanem  állított, érvelt, helyenként sztorizott, zenélt, illusztrált. Kiforrott elméleteit, 
módszereit mesélte el, vitára adott lehetőséget.  
 

   Márciusban Somogyi Gergely tartott előadást Boldog Emmerich Anna Katalin látomásairól, akinek a neve 
A passió című film nyomán vált világhírűvé. Mel Gibson azt a könyvet használta fel a szenvedéstörténet evan-
géliumokban nem szereplő részleteinek bemutatásához, amelyet Clemens Brentano író szerkesztett Katalin  
látomásai alapján. Katalin elragadtatások során találkozott a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel, színről színre 
megtapasztalta a Szentháromságot, illetve szem- és fültanúja lehetett Jézus nyilvános működésének, és ezen 
kívül is átélt bibliai jeleneteket. A könyvről Katalin boldoggá avatási eljárása során bebizonyosodott, hogy 
nem hiteles leírása misztikus élményeinek, nagyobbrészt Brentano képzeletének szüleménye. Ugyanakkor a 
Vatikán elismerte: a könyv összességében a megváltás művének kiemelkedő hirdetője. Sajnos kevés pontos 
feljegyzés maradt fenn Katalin látomásairól.  
 

    Április 28-án Mariscsák István látogatott el hozzánk. Előadásának címe „Hit és tudomány” a gondolkodó, 
természettudománnyal foglalkozó ember dilemmáját vetette fel. Arra kereste a választ, milyen viszonyban áll 
egymással a hit és a természettudományos gondolkodás.  
 Az előadó személyében egy szimpatikus, meditatív,  a közönség rezdüléseire fogékony tanárembert ismer-
hetett meg a hallgatóság.  Szavait II. János Pál pápa a Fides et ratio enciklikájának  soraival kezdte, mely sze-
rint az ember és az egyház feladata az igazság szolgálata, a „veritas diaconia”. Történeti áttekintéssel folytatta, 
az egyház és a hit  szerepét mutatta be a szocializmusban, majd a rendszerváltás   esztendőiről emlékezett 
meg. 

Alaptételként arra hivatkozott, hogy a teremtő értelem feltételezi Isten létét, és hogy  Isten létét a termé-
szettudományokban se igazolni, se cáfolni nem lehet. Majd a természettudományos gondolkodókat hívta 
segítségül. Idézte Galaileit, aki szerint „rendet csak értelmes lény csinálhat”. Tehát a világ rendje közvetve 
Isten létét igazolja. 

Folytatta az ismert newtoni mondással: „Amit a csillagok alatt látok, elég nekem, hogy higgyek abban az 
Istenben, akit a csillagok fölött nem látok”.  Majd Einstein gondolatait idézte fel, utalt  a relativitáselmélet 
feltalálójának hívő mivoltára. 

Magunkról, gyökereinkről, zenei kultúránkról,  hitünk racionális és irracionális jelenségeiről szóltak ezek a 
közös délutánok. Többek, nyitottabbak, elgondolkodóbbak lettünk általuk, s várjuk a következő alkalmakat! 

 

(Gyuricza Judit írása) 

Egyházközségi délutánok 



Miskolc-Martinkertvárosi Római Katolikus Plébánia honlapjáról 

A közösségünk nívós, egyszerre naprakész, ugyanakkor örökérvényűt is adó, gazdag, informatív fóruma az 
internetes honlapunk. Szeretjük, ezért szélesebb felhasználói körnek ajánljuk. Ajánljuk, mert rólunk, nekünk 
szól. Mert praktikus, gyors kapcsolatfelvételre, ügyintézésre, információszerzésre éppúgy alkalmas, mint 
kilépni a sodró hétköznapi gondokból, újraolvasni, újragondolni a napi evangéliumot, esetleg verset, egyházi 
éneket hallgatni. Megtanít a helyes templomi viselkedésre, segít értékes olvasnivalót, cikket, könyvet találni. 
Vagy tudunk megvalósult ünnepeinkről, programjainkról beszámolót olvasni. Ahogyan tudunk fotót, felvételt 
nézni elsőáldozóinkról, bálról, disznóölésről, körmenetről, juniálisról, egyházközségi délutánról, karácsonyi 
műsorról. Korunkban ez az érintkezés határozott közösségszervező erővel bír. Az unokák, fiatalok támogatá-
sára, közvetítésére is számítunk abban, hogy a számítógépek világától idegenkedő idősebbeknek eligazítást 
nyújtsanak a használatában. 
 

 
És akiknek érdeme mindez: 
 
• Tóth István plébános a honlap életrehívója, 

gazdája 
• Firtkó Jánosné Kati a honlap elkötelezett 

szerkesztője, szíve ,lelke, motorja 
• Balog László a fotók lelkes, szakavatott 

készítője 
• Vincze Zoltán a technikai háttér professzio-

nális biztosítója 
 

 
 
Egy kis ízelítő kedvcsinálásként: 
 

A csend 
A csend olyan, mint a bevetetlen szántóföld. Még nincs benne mag, de már készen áll, hogy mélyébe rejtse a 
magot, hogy aztán bőséges termést hozzon. Ha lelkünk tele van zajjal, nem vagyunk képesek meghallani Isten 
szavát. A csendet mindenkinek magának kell megteremteni magában. S ha sikerül, akkor Isten napról napra 
elültet egy-egy magot, üzenetet a lelkünkben, amely termést hozhat. A Jézus evangéliumai hozzanak bőséges 
termést minden olvasó szívében a Hit évében. 
 

Ternyák Csaba egri érsek csíksomlyói beszédéből: ”Tegyük ezért plébániáinkat tanúságtevő és befogadó 
közösségekké, hogy minden kereső ember lelki otthonává váljanak!” (…) ..aki belép a hit kapuján, az nem 
veszít el semmit, ami az ember életét boldoggá, széppé, szabaddá és naggyá teszi. Éppen ellenkezőleg a hitben 
találja meg saját koordinátáit a család, a nemzet, az emberiség, sőt az egész világmindenség vonatkozásában. 
A hit megszabadít az Isten nélküli ember kozmikus árvaságától.” 
 

Máshol olvassuk: 
„A Szeretet ugyanis maga az áldozat, a megbocsátás és szolgálat. A Szentháromság titkát az eszünkkel soha 
nem foghatjuk fel, de Isten végtelen szeretetét a szívünkkel megsejthetjük.” 
 
Május 24-én Ferenc pápa szentbeszédében a türelemre és a szeretettel való győzelemre hívta fel a figyel-
met. „Türelemmel viseljük a nehézségeket, és szeretettel győzzük le a rosszat. Ezek a kegyelmek a kereszté-
nyek sajátosságai. Nem könnyű türelemmel elviselni a nehézségeket, amikor kívülről jönnek, vagy amikor 
belső, szívbéli, lelki problémákról van szó(…) Tűrni, elviselni – nem azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy a nehézség 
győzzön. Azt jelenti, hogy a kereszténynek van ereje ahhoz, hogy ne leeressze, hanem felemelje karját.  
 
A másik kegyelem: a szeretettel való győzelem 
„Lehet sokféleképpen győzni, de a kegyelem, amit ma kérünk, az a szeretet révén aratott győzelem(...)A szere-
tet, az a szelídség, amit Jézus tanított nekünk, az az igazi győzelem! János apostol így mondja nekünk az első 
levélben: „Ez a mi győzelmünk: a mi hitünk... A mi hitünk éppen ez: hiszünk Jézusban, aki megtanította ne-
künk a szeretetet, és arra tanított, hogy mindenkit szeressünk.” 
 

(Gyuricza Ágnes írása) 

FILIÁK: Görömböly, Szirma, Kistokaj 



 

Július 15-től 27-ig templomainkban a hétköznapi szentmisék 
időpontjában igeliturgiát tartunk! 
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Duszáné Márton Monika: 

Kereszténynek senki sem születik – Elsőáldozás, 2013. május 12. 
 

„Kereszténynek senki sem születik, kereszténnyé lesz. Fontos a tudatosság. Valóságban a keresz-

tény hite ajándék, az új élet gabonaszeme, amelyből kisarjad és amelyben növekszik. Valameny-

nyien az egyház ölében váltunk kereszténnyé. Isten szavának hallgatásával, a szentségek ünnep-

lésével: keresztség, bérmálás, és az eucharisztia által. Ezek a szentségek az életünk alapjai, ezek 

formálnak krisztusivá” - írja a katekizmus. Ennek a sarjadásnak lehettünk tanúi Urunk mennybe-

menetelének ünnepi szentmiséjén. Egyházközségeinkben 28 kisgyermek részesült először a 

bűnbocsánat és eucharisztia szentségében. Megtisztult lélekkel, nagy izgalommal várták az Úr Jé-

zussal való találkozást. Hónapokon keresztül készültek erre az ünnepre. Az, hogy a sarjadást nö-

vekedés követi-e erősen függ közvetlen, és keresztény környezetük támogatásán. Mindannyiunk 

feladata imáink és példaadásuk által segíteni őket. Gyermeki egyszerűségüket, Jézussal való ta-

lálkozásuk jelentőségét fejezi ki ez a kis versike, amely imájukká válhat: 

Jeles napjaink 

Jézusomnak átadom 

Az én összes vagyonom, 

Nincs is nékem egyebem, 

Csak egy tiszta kis szívem. 

Jöjj be hozzám nagy vendég, 

mert kis szívem tiszta még, 

Add, hogy mikor nagy leszek, 

Akkor is szeresselek.. 

Ámen. 


