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Templomunk renoválása!

Kedves Híveim! Az előző három lapszámban már beszámoltam a templom renoválásáról. A Jóistennek
legyen hála, az utolsó ilyen jellegű beszámolóra kerül sor: elkészült a templom külső felújítása és
nyílászáróinak kicserélése. Egy minimális munka van még
hátra, azt a következő héten 1-2 nap alatt befejezik. Az
eredményt mindenki maga értékelheti.
A templomfelújítás során nagyon erősen megtapasztaltam,
hogy a közösségnek mennyire fontos volt ez a munkálat:
nagyon szépen támogatták a felmerülő költségeket. Jó
érzés volt, hogy másnak is fontos ez a munkálat, s ezt
támogatásával is kifejezte! A munkálatok költségeit három
nagyobb forrásból sikerült fedezni: a bukaresti
Kultuszminisztérium támogatásával, a hívek adományaival
(amit a plébánia a megtakarított pénzzel kiegészített) és a
Szatmári Püspökség kölcsönével. Mindezekért köszönet
az érintetteknek! Számítottam más forrásból is
támogatásra, de azok vagy később érkeznek meg (a
kölcsön visszafizetését megkönnyítik), vagy csupán
ígérgetés maradt.
A munka nem lett volna ilyen igényes, amennyiben nem ilyen egyháztanácsosok és kurátorok vannak.
Számíthattam rájuk, jelen voltak a munkálatok alatt, véleményt mondtak, a felhasználáshoz szükséges
anyagok kiválasztásánál segítettek. Köszönöm szépen mindenki munkáját!
Ugyanakkor megragadom az alkalmat, hogy a felújított templomot, mint búcsúajándékot nyújtsam át a
híveknek. A szép templom emlékeztesse Önöket az igazán szépre, Istenre; emlékeztesse arra, hogy a
szép templomban mindenkinek helye van. Ezért járjanak ide szívesen és gyakran, nem csak olykorolykor, hanem rendszeresen! Köszönetemet is kifejezem az eltelt öt évért! Augusztus utolsó hetén
Nagykárolyba költözöm, oda kaptam kinevezést augusztus 1-i hatállyal (de a Püspök Úrral történt
egyeztetés alapján, a hónap folyamán kell az új helyet elfoglalni). Jó volt itt lenni Túrterebesen!
Számomra az első év (de valószínű az Önök számára is) még az ismerkedéssel és a beilleszkedéssel
telt el. Azt követően mondhattam el, hogy itt itthon voltam. Sok mindent tanultam önöktől, s remélem,
valamivel én is viszonozhattam mindezt. Külön köszönöm minden munkatársamnak az áldozatos
munkáját, figyelmességét. Ha valakit valamilyen módon megbántottam, ezúton kérek bocsánatot.
Szándékosan senkit nem szerettem volna megsérteni, de néha nekem is voltak nehezebb napjaim.
Kérem, fogadják szeretettel az új plébánost, Seffer Dánielt, aki ugyanúgy ugocsai esperes is lesz, mint
az elődei voltunk. Biztos vagyok benne, hogy az ő kedvessége és közvetlensége gyorsan utat talál az
Önök szívébe és lelkébe. Az ő személyében a közösség nagyon jó lelkipásztort kap. Kérem, hogy
imáikban emlékezzenek meg továbbra is rólam, amit viszonzásul én is megígérek Önöknek.
Ilyés Csaba, plébános
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Kedves Testvéreim,
kérem önöket, hogy ebben a hónapban minden vasárnap imádkozzanak a papi hivatásokért,
minden felekezetben.
Tudom, hogy vannak az egyházakban más időpontok is, amikor ezért imádkoznak, de hadd
legyen az augusztus az a hónap, amikor 4 alkalommal egymás után Túrterebesen lehetőleg
minél több család azért könyörög, hogy Isten szólítson meg és hívjon el minél több fiatalt az ő
szolgálatára.
Ha körülnézünk a szűkebb és tágabb világunkban, láthatjuk, hogy Isten országának komoly
munkásokra van szüksége, akik képviselik Isten Jézus Krisztusban adott értékrendjét és hirdetik
Isten országának eljövetelét. Kellenek a hiteles tanúk és vezetők, akik
segítik az embereket a lélek és a hit, a Krisztuskövetés útjain járniuk.
Régen sokan mentek teológiára, komoly verseny alakult ki és
hatalmas eredménynek számított, ha valaki bejutott. Mára sajnos
alig van vonzása a papi hivatásnak és a felekezetek azzal küzdenek,
hogy alig van lelkész, alig van szolgatárs. A fiatalok más pályát,
könnyebb megélhetést választanak, nem ezt a lemondásokkal és
áldozatokkal teljes pályát.
Isten azonban mindig hív el magának tanítványokat az emberek
közül, és ebben a hónapban azért imádkozzunk, hogy legyenek minél
többen, akik hivatástudatból és elkötelezettségből, belső "muszáj"ból, de ezt a pályát választják. Legyen minél több fiatal, aki
kitüntetésnek érzi, hogy pap és lelkipásztor lehet, és örömmel vállalja
a tanulással járó 5-6-7 éves fáradalmakat és a szolgálatot!
Túrterebest a köznyelvben Papfalvának nevezik. Ma arra biztatom az olvasókat, hogy
könyörögjenek, itt is és más magyar falvakban is hallják meg a fiatalok Isten halk, de határozott
szavát és válasszák az Ő szolgálatának rögös, nehéz, ám gyönyörűséges és áldott útjait! Hadd
szálljon száz és száz ima Istenünkhöz és hiszem, hogy egy sem hull a porba! Ámen.
Somfalvi Edit, lelkipásztor
Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára

A Nicea-konstantinápolyi hitvallásban a „Vallom az egy keresztséget a bűnök
bocsánatára”, arra utal, hogy a bűnt eltörlő szentség mindenekelőtt a keresztség. (A bűnbánat és
bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás csak a keresztség utáni elbukásaink miatt szükséges.) A
keresztség minden bűnt eltöröl.
A Hitvallás e kijelentése hitünk alapvető tétele, hiszen az Atya, a Fiú és a Szentlélek
létének elismerése, és az összes többi állítás elfogadása nem ment meg a kárhozattól, ha nem
valljuk a bűnök bocsánatát.
Mi játszódik le bennünk, amikor megkeresztelnek bennünket? A Hitvallásban az
újjászületés szentségéről beszélnünk, az Isten sokkal többet tett annál, mint hogy csupán eltörölte
bűneinket. Nem toldozgatott-foldozgatott csupán, hanem új életet adott, az isteni életbe kapcsolt
bele minket. Keleti szentatyáink különösen szeretettel hangsúlyozzák, hogy a keresztség pozitív
tartalmú, a teózisnak, az átistenülésnek kezdete, amit az fejez ki, hogy a Szentháromság nevében
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(nevére) lettünk megkeresztelve, az Atya fiai, a Fiú testvérei és társörökösei leszünk, a Szentlélek
pedig, mint a Szeretet Lelke, egy testté ölel át bennünket.
De vajon miért épp a víz, a vízzel való leöntés ennek az újjászületésnek és megtisztulásnak
a kifejezője? Úgy hiszem, keresni sem lehetne beszédesebb jelet mindennek a jelölésére. A
Víznek szinte a kezdettől fogva szerepe van az üdvtörténetben. A Teremtés könyve vizeknek
nevezi az ősanyagot, amely fölött Isten Lelke lebeg. Az Újszövetség ennek mintájára írja le
Krisztus megkeresztelkedését, ahol a Szentlélek galambképében száll le a Jordánra. A jánosi
keresztség bűnbánat kifejezője. Amikor Jézus aláveti magát ennek a keresztségnek, ennek
fontosságára utal. Jézus megkeresztelkedése már
előre mutat az ő halálára-feltámadására. Így, bár
Jézus keresztsége még jánosi keresztség, jelen van
benne a mi keresztségünknek két lényegi eleme:
hogy a krisztusi keresztségben belemerítkezünk
Jézus halálába-feltámadásába, letörli a bűnöket, és
hogy belenövünk a Szentháromság életközösségébe, valamilyen új, magasabb rendű élet részesei
leszünk. Tanításában Jézus sokszor utal a
keresztségre. Ő „vízzel és Szentlélekkel”
keresztel, ezzel túllép a jánosi keresztségen.
Készek vagytok-e megkeresztelkedni azzal a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem” kérdi Zebedeus fiaitól -, és ezzel jelzi, hogy a
keresztség alatt ő is a halálba való alá szállást érti. „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül” mondja, és erre rímel vissza a végső parancs, amely igehirdetésre és keresztelésre szólítja
tanítványait. Az ősegyház eleget tett Krisztus parancsának, a keresztelés az első pünkösdtől
kezdve központi eleme az egyház életének. Péter apostol levelében kész keresztelési katekézist is
találunk. Mégis talán Szent Pál Rómaiakhoz írt levele fejti ki leggazdagabban a keresztség
szentségének tartalmát. Ezt szoktuk olvasni keresztelési szertartásainkon is. „Mind, akik
megkeresztelkedtetek, Krisztus Jézus halálába keresztelkedtetek - mondja Pál. A keresztség tehát
nem más, mint a Krisztus halálába-feltámadásába való belenövés. De vajon hogyan kell ezt
értenünk? Valamifajta élettagadás van ebben? Talán örökösen a halálra kellene gondolnunk?
Nem! Szent Pál pontosan kifejti. Úgy tekintsétek magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek és
éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban”. Más szóval a krisztusi keresztség a bűn elleni
küzdelmet foglalja magába, másik oldalról pedig az értékállítást. Azért van szükség keresztségre,
hogy a szentségi kegyelem erejéből megpróbáljunk szembeszegülni a bűnnel, életprogrammá téve
a bűn, az önzés, az elidegenedés elleni küzdelmet. A legelső életkortól kezdve.
Zelicskovics József, parókus
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Közérdekű hírek
 Augusztus 11-én déli 12 órától tartjuk a Dónát kápolna búcsúját. A szentmise szónoka Ft.
Teffenhárt István józsefházi plébános lesz.
 Augusztus 15-én 11 órakor kezdődik a kirbáj. A szentmise egyben Ft. Feigi György ny. plébános
aranymiséje szülőfalujában. Szeretettel hívunk mindenkit mindkét templombúcsúra!
 Augusztus 16-án este 8 órától a Nepomuki Szent János kápolnánál végezzük a szentmisét.
A szentmise-szándékok augusztusra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cs. Franczia Gábor és Szabolcs
P. Isten segítségéért
Sz. Geng József, Reizer Ferenc és Margit
V. Mekker József, Erzsébet és a család
halottaiért

17.

18.

H. Biczó István, József és Ilona
K. Mekker József és Erzsébet
Sz. Hálából
Cs. Hálából Isten segítségéért
P. Podolyák Pál és Geng Ilona
P. Borszuk Sándor
Sz. A Bordás és az Erli családok
halottaiért
Sz. 1600 Bauer Lajos és Geng Éva 25 éves
házassági évfordulója
V. A Nezezon és a Schwarczkopf
családok halottaiért
H. Juhász Levente
H. Geng Jolán
K. Kovács Endre
Sz. Isten segítségéért
Cs. Fenyák Mária halottaiért
P. Jakli Svarczkopf Jánosné halottaiért –
A Nepomuki Szent János kápolnánál

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sz. A Mekker és a Nezezon családok
halottaiért
Sz. 1800 Isten segítségéért
V. Hadrányi Ilona és István
H. Lázár Mária Magdolna
K. Kóré Jolán, József, Fenyák György,
Mária és György
Sz. Vagner János
Cs. Gábri István, József és a család
halottaiért
P. Császár István
Sz. A Brukker és a Smucz családok
halottaiért
Sz. Rákóczi Vendel
V. Jakab József, Katalin és a Jakab család
halottaiért
H. A Ninács, a Nagy és a Füzi családok
halottaiért
K. Bauer Mihály és Jolán
Sz. A Kovács és a Fenyák családok
halottaiért
Cs. A Mekker és az Erli családok
halottaiért
P. Őri József, Irén és Miklós
Sz. Fischer Gáspár, Katalin, József és
Margit

__________________
A Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 0261-836009
A Görögkatolikus Parókia telefonszáma: 0261-836200
A Református Parókia telefonszáma: 0261-836430

A Hit Évében emlékezzünk arra, hogy a hit nem a mi tulajdonunk,
hanem meg kell osszuk másokkal. Minden keresztény egy apostol.
Ferenc pápa
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