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Bevezető Gondolat

Elrejtve, DE Isten jelenlétében
„Aki a Fölséges segítségében lakik
a Menny Istenének oltalmában marad.
Mondhatja az Úrnak: Oltalmam vagy és menedékem,
én istenem Te benned bízom!”
Zsolt 91,1-2
„Bárcsak már mehetnék. Amazok kint vannak a téren a karácsonyi
vásárban, én még mindig itt fekszek a kórteremben. Nemsokára Ünnep. Mindenki rohan, vásárol, csak nekem kell várnom az újabb infúzióra. Mások kalácsot süthetnek, nekem a félig száradt uzsonnát
kell megennem.” Ez a beteg ember sóhajtozása ilyenkor Karácsony környékén. Az ünnep üzenete az is, hogy: Menni kell! Mint
ahogy a pásztoroknak, királyoknak a kis barlang felé. Máriának
is sietnie kellett, hogy szállást, menedéket találjon a szüléshez.
Ahogy Mária fájdalmak közt szülte meg a Kis Jézust, úgy a beteg
ember is vajúdik gondjaival, betegségével, életével, elhagyatottságával, melynek az lenne az igazi értelme, ha megszülhetné saját
magában az Isten jelenlétét. A megküzdött és elviselt betegségnek
talán ez az egyetlen célja mindannyiunk életében.
Mária végül menedéket talált és talán örömében a zsoltárt
imádkozhatta: „Aki a Fölséges segítségében lakik, a Menny Istenének oltalmában marad.” Az egyszerű istálló, a világ elől elrejtett
kis barlang jelképezi a mi betegágyunkat, kiszolgáltatottságunkat.
A menedékhely legfontosabb ismérve az, hogy oltalmaz, védelmez.
A Szent Családot a gonosztevők és a kiszolgáltatottság ellen, bennünket pedig az elhagyatottság ellen. Az Isten jelenléte,
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Bevezető Gondolat
gondviselése és irgalma a mi menedékünk életünk nehéz szakaszaiban. Az Ige megtestesült az elrejtettségbe. A Kis Jézus ott van a
mi betegségünkben, nem nekünk kell sietnünk bojtárként Hozzá,
hanem ő jön el a Jó Pásztor személyében mihozzánk.
„Bárcsak otthon lehetnék Karácsonykor!”- a beteg ember
sóhajai töretlenek. Az Advent és Karácsony üzenete számukra:
Lehet Istennél otthon lenni. Vele otthon érezhetem magam. Nála
megtisztulhatok, megpihenhetek, mert „az életem el van rejtve
Krisztussal együtt Istenben.” (Kol, 3,3)
Kocsis Antal, görögkatolikus kórházlelkész
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Gondolat

Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony
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Üzenet

Karácsonyi szeretethimnusz
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
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Üzenet

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
Ismeretlen szerző
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Szívmelegítő

Betegek és Önkéntes Beteglátogatók
Gondolatai
Jókívánság
Békés szép percekből
építs ma várat
mosoly kapuval
csillogó szemű
ablakokkal
szíved melegével
egészséged erejével
világítsd meg
lelked fényével.
Forgó Marika
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Imádság

Szent Rita imája
Erőt kértem az Úrtól,
és Ő nehézségeket adott nekem,
amelyeken megedződhettem.
Bölcsességért imádkoztam az Úrhoz,
és Ő problémákat adott nekem,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam.
Kértem bátorságot,
és veszélyeket adott az Úr,
melyeket legyőztem.
Áhítottam, hogy mindig szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
akiken segíthetek.
Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit sem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Ezt adta nekem az Isten.

8

Szolgálatunk

Csak engedem, hogy szeressen az Isten!
Életem során többször voltam kórházban és előfordult, hogy a
szobatársaimat visszajártam látogatni, amit nagyon nagy örömmel vettek minden alkalommal. Elvégeztem egy önkéntes beteglátogató képzést, aminek nagyon örülök, mert az emberek amikor
kórházba kerülnek, általában elhagyatottak és az életüknek egy
nehéz szakaszát élik. Sok ember van, akit nem tudnak látogatni és
amikor mi szervezett formában elindulunk, akár egy betegek világnapja kapcsán vagy bármilyen más esemény kapcsán, akkor
nagyon-nagy örömöt szerzünk és az emberek nem akarják elhinni,
hogy csak ezért jöttek, hogy ezt a kis ajándékot átadják? Vagy
megkérdezzék, hogy hogy van? Legtöbben a családjaikról mesélnek, és ezt olyan örömmel mondják el nekünk, és azokban a percekben, amíg mi ott vagyunk, addig nem a betegségükkel foglalkoznak, akkor úgy megszűnik az egész kórházi légkör, valahogy
egész más, szeretetteljes légkör alakul ki. Fiatalok, idősek, mindenki örül annak, ha megkérdezik, hogy hogy van, hogy mi történt
vele? Remélem, hogy adunk a betegeknek, de hogy mi nagyon sokat kapunk, az biztos! Túrmezei Erzsébet verse jut eszembe, hiszen egy kicsit olyankor megáll az idő, amikor ott vagyunk a betegeknél: „Most nem sietek, most nem rohanok. Most nem tervezek,
most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy
szeressen az Isten.”
Kecskemétiné Turcsányi Ibolya
önkéntes beteglátogató
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Ünnep

Jézus születése
„Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az
Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik: Ne féljetek! Íme, nagy örömet
hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született
nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel
számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve. Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!
És történt, hogy amikor az angyalok visszatértek tőlük a mennybe,
a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk át Betlehembe, és
lássuk azt a dolgot, ami történt, s amelyet az Úr hírül adott nekünk. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és
a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elhíresztelték
azt, amit a gyermek felől hallottak. És mindnyájan, akik hallották,
csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében.
A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent
mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak úgy, ahogy
megmondták nekik.”
(Lk 2; 8-20)
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Miserend

Kórházi szentmisék rendje
Debrecen
• Kenézy Gyula Kórház – Kápolna (Pszichiátria földszint)
Hétfő-kedd-szerda 14:15 imádság, 15:00 szentmise
Csütörtök 08:15 szentmise, 09:00-10:00 szentségimádás
Péntek 08:00 szentmise
Vasárnap 09:00 szentmise
Laczkó Zsolt katolikus kórházlelkész 06-30-954-13-61
•

Klinika Auguszta – Kardiológia, tetőtér 313. számú terem
Hónap 1. és 3. Szombat 16:00 szentmise
Hónap 2. és 4. Szombat 16:00 igeliturgia
Major György Pius O.P. 06-30-504-93-92
Kocsis Antal görögkatolikus kórházlelkész 06-30-601-32-35

Kérjük támogassa szolgálatunkat:
Bankszámlaszám: 11738008-20893868 OTP
Adószám: 18648427-1-09

Kövessen minket facebookon:
www.facebook.com/szokolai.katus
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Miserend
A kiadványt a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Szerkesztő:

BH. Szokolai Katus
lelkigondozó-szociális munkás, önkéntes koordinátor
Elérhetőség:
szokolai.katus@gmail.com
www.facebook.com/szokolai.katus
Kiadja:
Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány
4024 Debrecen, Haláp u. 2.
Felelős Kiadó: BH. Szokolai Katus
Nyomás:
Kapitális Kft., Debrecen
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