
Anyakönyvi adataink – 2009. 
 

Keresztelések (10): Imre László; Fogarasi Janka; Kővári Jázmin; Tóth Zsófia; 

Bacsó Lorina; Fecske Fanni; Bukovenszki Hanna; Lakatos Ignác; Majoros Bene-

dek; Muszbek Petra                      (2000-ben 6, 2001-ben 12, 2002-ben 13, 2003-ban 

16, 2004-ben 22, 2005-ben 23, 2006-ban 10, 2007-ben 9, 2008-ban 20 keresztelésünk volt.) 
 

Házasságkötések (4): Imre László – Fucsovics Katalin; Asztalos Levente – 

Vaszkun Éva; Décsi Ferenc – Vékony Marietta; Gajdos Árpád – Szőnyi Enikő 
                                                                                        2000-ben 2, 2001-ben 3, 2002-ben 1, 

2003-ban 4, 2004-ben és 2005-ben 5, 2006-ban 2, 2007-ben 3, 2008-ban 6 esküvőnk volt.) 
 

Temetések (11): Kocogh Lászlóné (40 éves); Garancsi János (83); Kanalas Fruzsi-

na (7 hónapos); Lippai János (55); Hudák Béla (84); Cziotka András (71); Komár 

Sándor (57); Pogácsás Mihály (65); Máté Józsefné (63); Zagyi Józsefné (68); 

Szedlár János (86).                                         (2000-ben 7, 2001-ben 4, 2002-ben 9, 2003-

ban 9, 2004-ben és 2005-ben 11, 2006-ban 16, 2007-ben 12, 2008-ban 7 temetésünk volt.) 
 

 

HÁZSZENTELÉS 
 

Vízkereszt ünnepkörében (január 6. és február 2. között) idén is szívesen keresem 

fel azokat a családokat, amelyek tagjai igénylik, hogy otthonukat megszenteljem. 

Akik kérik a házszentelést, kérem, iratkozzanak fel a templom előterében, vagy 

személyesen, telefonon (06-30/415-50-92), illetve e-mailen (obbagyl@upcmail.hu) 

jelezzék kérésüket. Megkeresésüket örömmel, a találkozás reményében várom. 
  

* * * 
 

Örömmel jelezzük, hogy folytatódik templomunk szépítése. –  Január elején fel-

iratok (a Szent Kereszt ünnepének liturgikus szövegei) kerülnek a templomhajó 

gerendáira. – Reményeink szerint nagyböjt kezdetére elkészül a csillárunk, a tavasz 

folyamán pedig a szentély apszisának ikonja. Isten fizesse meg mindazok áldoza-

tát, akik anyagiakkal vagy munkájukkal  hozzájárulnak az  Úr „háza  ékességéhez.” 
 
 

* * * 
   

 
 

 
 

Kedves Laci atya! 

Isten kegyelméből ma megkaptuk a szívkabátot és a 

kis fátylat. Ezzel kezdetét vette a jelöltidőnk. Leír-

hatatlan öröm ez számunkra. Köszönöm atya és az 

egyházközség imáit. Szeretettel üdvözlöm a családot, 

a híveket, kispapjainkat! 

Judit 
 

Saint-Rémy, 2009. december 30. 
 

 * * * 
 

Görög Katolikus Parókia, 4400 Nyíregyháza, Legyező u. 3. 

Tel. 341-257; 30/415-50-92; E-mail: obbagyl@upcmail.hu 

Felelős kiadó: Dr. Obbágy László parókus 

A KERTVÁROSI 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

LEGYEZŐ 
2010. JANUÁR 

 
KÉTEZER-TÍZES KENYERÜNK 

 

Fiatal káplán koromban egy filmművészeti főiskolás fiatal vizsgafilmet készített a 
kenyérről. Fölvette a templomban a lítia szertartását, amelyben papként megcsó-
koltam, majd megáldottam a kenyeret, aztán a filmben ezt a jelenetet összevágta a 
mindennapi kenyér képeivel – családi étkezéssel, kenyérsütéssel, éhező gyere-
kekkel, de kidobott, összedózerolt kenyérrel is. A film katartikus látomás volt a ke-
nyér szentségéről és megszentségtelenítéséről. – Azóta mindig megrázó élményt 
jelent, amikor megcsókolom és megáldom a lítia szertartásában az öt kenyeret. 

 

Újév napján kenyeret – öt proszforát – áldottunk meg, hogy a kenyér legyen 
a 2010-es esztendőnk mottója. Újévi elhatározásunk, hogy közösségünk 
épülésére a vasárnapi Szent Liturgia végén minden hónap első vasárnap-
ján viszont-ajándékként, antidórként kiosztjuk a megmaradt kenyeret. 
Közösségünk épülésére. Hiszen a kenyérben ott vagyunk mindannyian. 
Ott vannak benne munkás hétköznapjaink: kérges tenyerünk vagy szellemi 
tevékenységünk, amellyel megdolgozunk a mindennapi kenyérért. 
Ott van a kenyérben a családunk, amelynek asztalára Isten áldásával, be-
csületes munkával szeretnénk letenni a betevő falatot, és az asztal- és sze-
retetközösségben felmutatni Isten Országának titkát. 
Ott van a kenyérben a legnagyobb ajándék: hogy eukarisztikus közösség 
vagyunk. Amint a víz összegyűjti a lisztszemcséket, hogy egyetlen kenyeret 
készítsen belőlük, úgy gyűjt egybe minket vasárnapról vasárnapra a Szent-
lélek, hogy egyetlen testet, Krisztus Testét alkossa meg belőlünk. 
Ott van a kenyérben a felebaráti szeretetünk is; az igaz hit igaz gyakorlatá-
ra figyelmeztető prófétai szó: „Törd meg kenyeredet az éhezőnek!” 
2009. és 2010. Péter-Pál ünnepe között az egyház a papokért és a papi 
hivatásokért különleges odaadással imádkozik. Legyen benne a kenyérben 
a papunk, legyenek benne papnövendékeink is. „Van itt egy fiú öt kenyérrel 
és két hallal.” Kevés kis kenyerüket ma is, értünk is megáldja az Úr. 
 

Az elsővasárnapi proszforát – köszönet az ötletért! – hónapról hónapra más 
család süti majd. Így is épül bennünk és általunk Krisztus Teste. 
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ként (hitjelöltként) Farkas Nórát, aki a katekumenátus lépcsőfokait bejárva 
2010. húsvétján részesül majd a beavató szentségekben. 
 

Október folyamán újra elkezdődtek a felnőtt katekézis összejövetelei. 
 

Az őszi szünetben, elsősorban fiatal családok részvételével szerveztünk 
kirándulást Szlovákiába. A Borsi, Pólyán, Nagykapos, Kassa nyomvonal 
élményeit az elsőáldozók ajándékba kapták. 
 

November elsején panachidát imádkoztunk a temetőben első parókusunk, 
Vaszkun György, és hűséges gyóntatónk, Békés Géza sírjánál. 
 

Idén is tartottunk tartós élelmiszerek gyűjtését, amelynek eredményeként 
egész télen tudjuk segíteni a parókiára becsöngető szegényeket. 
 

November 20-21-én Sárospatakon zajlott képviselőtestületünk lelkigya-
korlata. Köszönet a szép lelki élményekért Telenkó Miklós atyának. 
 

A karácsonyt megelőző bűnbánati időszak során minden reggel végez-
tünk imaórát templomunkban. Ezen túl többen (személyek, családok) vállal-
ták, hogy otthon végzett imaóráikkal bekapcsolódnak az egyházközség 
imafolyamába, így a hathetes időszakban (elosztva a vállalkozók között) 
valamennyi imaórát elvégeztük. Az ima-áldozatok lelki gyümölcsei mélyebb 
ünnepléshez segítettek és egymáshoz is közelebb hoztak bennünket. 
 

December 3-án készült el a templomunk szentélye fölötti Istenszülő ikon. 
 

December 5-én este harminc fős csapattal, fáklyás-gyertyás zarándokla-
tot tartva gyalogoltunk át a püspöki templom búcsúi vecsernyéjére.   
 

December 6-án, a Szent Liturgia után Szent Miklós püspök mai követe 
látogatta meg szerény ajándékaival hittanos gyermekeinket.  
 

December 13-án dr. Fedorné Hurczik Anita és Kurucz Istvánné közremű-
ködésével gyöngyfűzés és mézessüti-készítés folyt a parókián. 
 

December 20-án adventi hangversenyt adott templomunkban a Tiszavas-
vári Vegyeskar, Gebri József karnagy vezetésével. Az igényes, szép ének-
lés is hozzájárult lényegre figyelő karácsonyi készületünkhöz. 
 

A templomunkban felállított karácsonyfák mindegyikét ajándékba kaptuk. 
Köszönet érte az adakozóknak! 
 

Az ünnepre elkészült egyházközségünk Képes Falinaptára, amely már 
templomunk új képeit is tartalmazza. 
 

Karácsonykor az első napi ünnepi Szent Liturgia után – betlehemes játék 
helyett – a gyermekek köszöntőket mondtak, az édesanyák énekeltek, fia-
taljaink pedig a bibliai kertek motívumaira épült játékot adtak elő. Az ünnep 
második napján a Szent Liturgiát dr. Ivancsó István pápai prelátus, a Nem-
zetközi Teológiai Bizottság tagja vezette. Karácsony harmadnapján a 
Nyugdíjasok Karácsonya keretében az időseket köszöntöttük a parókián. 

ÉLET A LEGYEZŐN – 2009. eseményei egyházközségünkben 
 

Vízkereszt ünnepkörében 80 család kérte otthonának megszentelését. 
 

Január 10-én megszentelte a parókusi lakást és együtt imádkozott velünk 
az alkonyati zsolozsmán Kocsis Fülöp püspök atya. 
 

Január 18-25. között zajlott az ökumenikus imahét. Az idei év külön örö-
mét az jelentette, hogy római katolikus testvéreink – most első alkalommal 
– hivatalosan is bekapcsolódtak az imaheti találkozásokba. Seregély István 
ny. egri érsek elmélkedést tartott a református templomban, és meghívta az 
imádkozókat a római katolikus templomba is; Kiss István plébános atya 
pedig részt vett a mi templomunkban tartott ökumenikus istentiszteleten. 
 

Új kezdeményezésünk, hogy minden hónap első csütörtökén (első alka-
lommal február 5-én) Szent Liturgiát végzünk az áldott állapotban lévő 
édesanyákért. Örömmel konstatáltuk, hogy az egyházközség kismamái 
mellett a rokon, ismerős kismamákért is többen kértek imádságot. 
 

A fügefára mászó Zakeus vasárnapján, Szent Liturgia után – immár több 
éves hagyományunknak megfelelően – saját termésű fügéből készült lek-
várral megkent keksz volt az egyházközség agapéja. 
 

Február 7-én közel húszan zarándokoltunk együtt a – felújítások miatt Má-
riapócsot elhagyni kényszerülő – kegyképpel Hajdúdorogra. 
 

Ugyanezen a napon két fiatal családanya vett részt egyházközségünkből a 
Feleségek és Édesanyák Lelkinapján Máriapócson. 
 

Február 13-án tartotta képviselőtestületünk az egyházközség 2008. évi 
zárszámadásáról és 2009. évi költségvetéséről döntő gyűlését. A testület 
döntött a templom festésével kapcsolatos munkálatokról.  
 

Mintegy húszan vettünk részt és szórakoztunk együtt a „buszacsányi” gö-
rög katolikussal február 21-én, a Görög Katolikus Farsangi Bálon. 
 

Házasságkötésük 60. évfordulóját ünnepelte Bacsó György és felesége, 
akiket március 1-jén a parókus mellett Bacsó János tiszaeszlári parókus, az 
ünnepeltek unokája is köszöntött templomunkban. 
 

Március 15-én, Kereszthódoló Vasárnap Takács Gusztáv kölcsei parókus 
volt a vendégünk. „Kereszthódolós” vendégeink évről évre a hozzánk ha-
sonlóan Keresztfelmagasztalás ünnepére szentelt templomok papjai. 
 

A nagyböjti Előszenteltek Liturgiája keretében Klimakhosz Szent János: 
Mennyekbe vezető létra című lelki könyvét elmélkedtük át. 

 

 

Előszenteltek Liturgiáját közvetített templomunkból a Kölcsey TV. Virágva-
sárnap az MTV sugározta templomunkból „Így szól az Úr” című műsorát. 
 

Több fiatalunk részt vett az egyházmegyei Élesztő c. ifjúsági programon. 



Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Vincze Krisztián teológiai tanár tartotta. 
 

Nagyhétfőn – diakónusa közreműködésével – Püspök Atya végezte temp-
lomunkban az Előszenteltek Liturgiáját. 
 

Március végén zajlott az Országos Hittanverseny kerületi fordulója. Kerülő 
Krisztián, Kiss Petronella, Tóth Bence a megtisztelő 2. helyet szerezték meg. 
 

Elkészült két lobogónk a templomba, és az új sírlepel is nagypéntekre. Kö-
szönet az ajándékozóknak. 
 
 

A „nagypénteki ebédünk felajánlása” címén összegyűjtött adományainkat 
idén is elküldtük a kárpátaljai magyar görög katolikus líceum javára. 
 

Nagyszombaton este felnőtt keresztelés volt templomunkban.   
 

Az egyházi év csúcsaként megélt nagyböjti, nagyheti és húsvéti szertar-
tások az előírt liturgikus rend szerint zajlottak templomunkban. 
 

Az udvaron könnyűszerkezetes garázst építettünk és kis játszóteret alakí-
tottunk ki, jórészt közösségi munkával. Köszönet minden segítőnek! 
 

Április 21-én templomunk papi lelkiségi találkozónak adott otthont. Az 
összejövetel meghívott előadója Baán István bp-i szórványhelynök volt. 
 

Szent György ünnepén a búzaszentelést szokás szerint a templomudvar 
keresztje előtti jelképes búzatáblában végeztük. 
 

A május 9-i gyermekbúcsún egyházközségünk hittanosai is részt vettek. – 
A következő héten vendégeink voltak a szervezésben és lebonyolításban 
részt vett papnövendékek és hittanár szakos főiskolai hallgatók. 
 

Májusban a Pápai Missziós Művek égisze alatt működő Szent Gyermek-
ség Műve szervezésében Rómába utazhatott Nádasdi Réka, aki lelkes 
beszámolóban osztotta meg élményeit a Legyező olvasóival. 
 

Június 13-14-én Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó zajlott Hajdúdorogon, 
néhány egyházközségi fiatalunk aktív részvételével. 
 

Máj. 24-én közel negyvenen voltunk a Betegek Búcsúján Hajdúdorogon. 
 

Halála évfordulóján, június 28-án pannachidát végeztünk első parókusunk, 
Vaszkun György atya lelki üdvéért. 
 

Jún. 28. – júl. 2. között zajlott a hagyományos „Görögtűz” Egyházmegyei 
Hittanos Nagytábor Hajdúdorogon. Egyházközségünkből hat gyerek, va-
lamint segítőként két papnövendékünk vett részt a tábor munkájában. 
 

A nyár folyamán két turnusban is zajlott LogiSuli Tábor a parókián. 
 

Júliusban Saint Rémy-ben (Franciaország), a bizánci rítusú karmelita nővé-
reknél megkezdte a szerzetesi jelölti időt, a noviciátust egyházközségünk 
fiatalja, Vaszkun Judit. Közösségünk igazi lelki ajándékként élte és éli meg 
s a ma is szólító Isten élő jelének tekinti Judit döntését. 

Július folyamán megtörtént templomunk festése, amelynek során sok 
önkéntes „egyházközségi munkás” tett tanúságot az Isten háza iránti szere-
tetéről és áldozatkészségéről. A padok ki-, majd bepakolása, a rámpák 
megépítése és a hidraulikus emelőkocsi behozatala, a takarítás időben és 
energiában is komoly odaadást követelt az önkéntes segítőktől. Köszönet 
nekik és mindazoknak, akik áldozatukkal hozzájárultak templomunk meg-
szépüléséhez. – Mennyezetünk Pantokrátor képét Egri Erzsébet festőmű-
vész készítette; a javítási és festési szakmunkát Molnár Miklós végezte. – A 
festést követően számkijelző monitor is került templomunkba. 
  

Az aug. 10-17. közötti Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklaton három fiata-
lunk vállalta a fárasztó, de mély lelki élményt nyújtó imádságos gyaloglást. 
 

Aug. 22-24. között, egyházközségi kirándulásunk során dunántúli egyházi 
központokban jártunk. A Székesfehérvár, Veszprém, Zirc, Szombathely, 
Pannonhalma útvonal lelki élményeit erősítette a királynők városának em-
lékezetes idegenvezetése, Veres András püspök atya baráti szeretete, de a 
sárvári fürdőzés és a kőszegi séta, a minőségi szállások és étkezések, a 
jókedvű éneklések és a gondviselésnek köszönhető hazaérkezés is. 
 

Augusztus 28-án nagykaposi fiatalok látogattak egyházközségünkbe. 
Bekapcsolódtak egyházközségi délutánunk programjába is, amelynek 
során kellemes együttlét, jóízű vacsora keretében mondtunk köszönetet a 
templomfestés, a garázs- és játszótér-építés közösségi munkáiért. 
 

Dicséretesen helytállnak egyházközségünk papnövendékei.Kovács Csa-
ba kiváló munkája alapján a 2009/2010-es tanévre köztársasági ösztöndíjat 
nyert, ifj. Obbágy László pedig szeptembertől a Központi Szeminárium nö-
vendéke, tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karán folytatja. 
 

Szept. 5-én harmincan vettünk részt a máriapócsi kegykép hazatérésé-
nek zarándoklatán. Többen a teljes, 50 kilométeres zarándoklatot végig-
gyalogolták. Négy férfi testvérünk – sokunk nevében – vállára is vehette a 
kegyképet. Elmondhatatlan lelki élményekkel lettünk gazdagabbak! 
 

Templomunk búcsúünnepén meghívott szónokunk Soltész János, a Hit-
tudományi Főiskola ezüstmisés rektora volt. Koncelebráltak vele a Papne-
velő Intézet le- és beköszönő rektorai, Ivancsó István és Fedor Péter.   
 

Október 4-én egy busznyian újra Máriapócsra zarándokoltunk, az Isten-
szülő Oltalma búcsúján vettünk részt. 
 

Október 11-én – példás készületet követően – először részesült a Szent 
Eukarisztiában Nádasdi Réka, Nádasdi Dávid, Pristyák Eszter, Sarkadi 
Luca és Timkó Dániel. Adja Isten, hogy mindnyájan megmaradjanak az Úr 
szeretetében! – Ugyanezen a napon fogadtuk közösségünkbe katekumen- 



KERT(VÁROS)I TÖRTÉNET 
 

1. narrátor:  Hallottuk a történetet, tudjuk, mi volt Betlehemben. 

De azt látjuk: a karácsony néha eltér tartalmától. 
 

Kertvárosunk ünnepe ma többet, mint történetet ad. 

Idén nem jön pásztor s király, de mondandónk nem lesz sivár. 
 

2. narrátor:  Arról szólunk, hogy a kertek mint hordoznak üzenetet. 

Növényről szól, magról, fáról e kertvárosi karácsony. 
 

Amit láttok: egy gyümölcsfa. Itt több fának szimbóluma. 

Szentírási idézetek megértése az üzenet. 
 

1. narrátor:  Szentírásunk első lapja teremtés-elbeszélést ad.    

Édenkertben Ádám, Éva boldogságot sugároznak. 
 

Első kertje Bibliánknak jele a harmóniának. 

Jele annak: minden rendben. De bűn töri meg a trendet. 
 

2. narrátor:  Ez az alma bár csak jelkép, ősszüleink vétke: jelzés. 

Megbomlott a harmónia, zárul az Éden kapuja. 
 

Kert gazdája viszont üzen: felmutatja a Szent Szüzet, 

Isten-Fiút ki szül majdan, benne felvirrad a hajnal. 
 

ÉNEK:  Velünk van az Isten… 
 

2. narrátor:  Ez azonban nincs azonnal. Századok rá várakoznak. 

Addig azért a próféták figyelik a kert kapuját. 
 

Izaiás próféta: Látó vagyok, Izaiás. Szőlőt ültetett a gazdám. 

Mindent megtett, hogy teremjen, de kertje vadszőlőt termett. 
 

Éneklem a szeretetét, barátomnak szőlőskertjét. 

Törekvése mindhiába: elutasítás a hála. 
 

Salamon: Salamon király írta rég az Énekeknek Énekét. 

Szerelmesek kertbe mennek, találkoznak korán reggel. 
 

Nászénekek gyűjteménye jelzi, mire vágy a lélek. 

Szerelmes a találkozás: Istenben nyugszik meg a vágy. 
 

Ezekiel:  Ezekiel az én nevem. Babiloni területen 

vigasztalom a népemet, fogságban testvéreimet. 
 

Látomás’im egyikében, szép folyónak zöld kertjében… 

Szinte Édent láttam ott! Megszabadulsz hamarost! 
 

Izaiás próféta: Betlehemben nincs szó kertről, Emmánuel viszont eljött. 

Nyitva immár az Édenkert. Akarni kell – de kegyelem! 
 

ÉNEK:  Készülődj fel, Betlehem… 
 

1. narrátor:  Izaiás szőlőskertjét menti át a példabeszéd.  

„Fiamat becsülni fogják” – tovább szeret szőlősgazdánk. 
 

A prófétákat kidobták, megkövezték, elhajtották. 

Fiút örökösnek mondták, példázat sejteti útját. 

„Szőlőtő vagyok” – így az Úr. Termést csak benne hozhatunk. 

Persze metsz is, s ez néha fáj. Ő az élet, út, igazság. 
 

2. narrátor:  Templomkertünk fügefái lelkiismereti bázis. 

Ahányszor csak szed, ki fürge, megtérésre hív a füge. 
 

Zakeus és az intéző – három évre visszanéző – , 

kérdést intéznek hozzám is: teremnek életem fái? 
 

Pál a Lélek gyümölcseit szeretet- s örömben leli. 

Béke, jóság, egyenesség, igazságosság az erény. 
 

1. narrátor:  Szülőt is jelképez e fa, figyel rá nevelő és pap. 

Mert az Úr így figyelmeztet: Jó fa jó gyümölcsöt terem. 
 

Udvarunkban van már fűz is, de nem vakondokot űzni. 

Virágvasárnapra  barka, Helyből díszül a hozsanna. 
 

Ha már udvar… jövendőre mandulafa lesz majd őszre. 

Az Írás virrasztó fája keresztények hivatása. 
 

Mustármag: Amikor egy alkalommal kertről beszél Jézus, 

apró magot említ, amely ezer veszélyt él túl. 
 

Azóta az Egyház titkát két szóban megérted –  

lettünk, vagyunk és maradunk: mustármag reménye. 
 

Olajfa:  Súlyos teher a szenvedés, hittel is viselve, 

ez életünk nagy próbája, Getszemáni-kertje. 
 

Vért izzadva mondta ott ki Jézus is az igent: 

Ha lehet, múljék e pohár – azt akarom, mit Te.   
 

ÉNEK:  Sötét az éj… 
 

1. narrátor:  Arimateai József kertjében van egy sziklasír, 

harmadnap hajnal-óráján Mária Magdolna ott sír. 
 

Kertésznek hitte a Mestert. de szaváról felismerte. 

E kertből új élet fakadt. Karácsony: húsvét dallama! 
 

2. narrátor:  Jelenések könyve: ne félj! Az Apokalipszis nem rém. 

Sok-sok próba közepette „maran atha” az üzenet. 
 

Hisszük: velünk van az Isten. Jelenések kertje: igen. 

Igen arra, hogy a világ – bár úgy látjuk, rossz az irány – 
 

végül mégis céljához ér: menyasszonyhoz a vőlegény, 

kezdethez a teljesedés; minden-minden Istenhez ér.  
 

ÉNEK:  Szent Karácsony csillaga… 
 

Mindenki: Kertvárosi templomunkban bibliai mondatoknak 

kert-részeit figyeltük, hogy gyümölcsöt teremjünk. 

Kertvárosba-Betlehembe 

gyere, testvér – ünneped lesz! 


