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Április 14-én és 15-én zajlik az iskolákban a leendő első osztályos gyermekek 
beíratása. Tisztelettel kérjük a szülőket, vegyék komolyan a keresztény nevelés 
kötelezettségét, amelyet gyermekük keresztelésekor vállaltak, s amelyhez magától 
értetődően tartozik hozzá, hogy gyermekük számára kérik az iskolában a 
görögkatolikus hit- és erkölcstan oktatást. Az idősebb gyermekek számára 
ugyanezt május 20-ig kérhetik a szülők az iskolában. 
 
 

Jó gyermeket nevelni soha nem volt könnyű – ma egyenesen művészet! A szülő 
nélkül az egyház tehetetlen – de a szülővel együtt a pap, a hitoktató (a gyerekek 
számára „Vera néni” és „Laci bácsi”) jó szívvel, szeretettel, jókedvvel nevelő mun-
katárs. Örömmel ajánljuk fel segítségünket. Kérjék gyermekük számára a hittan-
órát! Ez nem „kegy” az iskola részéről, hanem kötelezően választható iskolai tan-
tárgyként a szülő joga, kötelessége. 
 

* * * * * 
 

Április 16-án 9 órakor lesz Sajópálfalán az újonnan épült monostor felszentelé-
se. Az új monostorba a monasztikus szerzetes nővérek költöznek, köztük Anasz-
tázia nővér, akinek a hite, hivatása egyházközségünkben formálódott, s akinek 
szerzetesi beöltözésén zarándokokként jelen voltunk. Örömmel hívják és várják a 
kertvárosi híveket a monostor szentelésére is. 
 

A monasztikus szerzetesek „első apostoli feladata önmagukra irányul, és ezt azál-
tal teljesítik, hogy kitárják szívüket a Szentlélek működése előtt. Tanúságtételük az 
egész Egyházat emlékezteti arra, hogy az első helyen az ingyenes istenszolgálat 
áll, melyet Krisztusnak a Szentlélek által szétosztott kegyelme tesz lehetővé. Hirde-
tik a világnak az Atyától eredő békét, a Fiú önátadását, és a Szentlélek gyümöl-
csének örömét.”  
 

Hálás szívvel köszönjük Anasztázia nővért a jó Istennek. Közös zarándoklatot a 
monostorszentelésre nem szervezünk, de mindenkit jó szívvel hívunk, várunk. Aki 
készül, kérjük, ajánlja fel autójának esetleges üres helyeit. 
 
 
 

* * * * * 
 

Április 23-án, Szent György ünnepén – a kisvárdai búcsúünnep és papszentelés 
miatt – a Szent Liturgia templomunkban nem délelőtt, hanem reggel fél nyolc óra-
kor lesz. Az ünnephez kapcsolódó búzaszentelést április 24-én, vasárnap tartjuk.  
 

* * * * * 
 

Május 7-én, szombaton lesz Máriapócson a gyermekbúcsú, amelyre autóbusszal 
utazunk. A gyermekek számára a részvétel ingyenes. A felnőttek részvételi díja 
500 forint. Jó szívvel várjuk a gyermekek, szülők, nagyszülők jelentkezését! – Szo-
kásunk szerint elzarándoklunk majd a betegek és gyógyítók búcsújára is; ennek 
időpontja május 29. vasárnap, részvételi díj 1.200 forint. 
 

* * * * * 
 

A tavasz legszebb, májusi időszakát a népi vallásosság „a Szűzanya hónapjának” 
nevezi. Nemcsak májusban, minden Mária-ünnepen gondunk az, hogy egyházköz-
ségünknek nincs méltó kék színű miseruhája, amely az Istenszülő ünnepeire elő-
írt liturgikus öltözet lenne. Két kisebb adományt már kaptunk erre a célra; Mária-
tiszteletünk szép jele lenne, ha májusra ezt a miseruhát meg tudnánk rendelni. 
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TÉRKÖVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA 
TEMPLOMUDVARUNKON 

 

Kedves Testvérek! 
 

Nagy öröm számunkra fenyőkkel szegélyezett, virágos, nyugalmat sugárzó, 
vonzó templomudvarunk. A fák nyugtató látványa, a virágok színe és illata, 
a templomkert esztétikuma nem önmagáért való; egyfajta „profán proszko-
mídia” ez, liturgiát megelőző előkészület a templomba érkező, lelkét Isten-
hez emelni szándékozó ember számára. 
 

Köszönet azoknak, akik szorgos napi munkájukkal megteremtik ezt a be-
cses ajándékot, a bejárati lépcsőig vezető lépéseinknek ezt a lélekemelő 
lehetőségét. Sokunk rendszeresen megélt, szívgyönyörködtető élménye az, 
hogy templomkertünk – küllemével, szerény szépségével – valóban temp-
lombelsőnk ékességére, ezen keresztül pedig a jó Isten végtelen szépségé-
re irányítja a figyelmünket. 
 

Ezt az örömet, ezt az élményt igyekszünk fokozni és erősíteni azzal, hogy 
repedezett és igencsak megviselt betonjárdánk helyett praktikusabb kapu-
bejáratot, szélesebb útvonalat alakítunk ki, esztétikus térkő burkolattal. 
Emellett a bejárat előtti területet is szeretnénk közösségi térré varázsolni, 
ahol a liturgiák után nyugodtan meg tudunk állni beszélgetni, ahol jobban 
férünk a körmenetek alkalmával, ahonnan a fiatal párok ünnepélyesebb 
méltósággal vonulhatnak be esküvői szertartásukra. 
 

„Isten a jókedvű adakozót szereti.” Köszönet minden testvérünknek, aki az 
előző esztendők folyamán hozzájárult egyházközségünk fejlődéséhez. 
Adományaik teremtették meg azt a lehetőséget, hogy az említett munkákat 
elkezdhetjük. Bízunk benne, hogy – további áldozatainkkal – be is tudjuk 
fejezni azokat, és együtt örülhetünk majd templomkertünk megőrzött és 
megújuló, gazdagodó szépségének. S még inkább annak, ha az udvar esz-
tétikuma úgy utal templomunk s benne jóságos Istenünk szépségére, hogy 
az visszatükröződik a kertvárosi Krisztus-követők, ifjak és idősek, gyerme-
kek és felnőttek csillogó szemében, szívében, hitében, életében. 



MEGFONTOLANDÓ GONDOLAT-MORZSÁK 
 

Pálhegyi Ferenc pszichológus, házasság- és családterapeuta írásaiból 
 

Pálhegyi Ferencet, az idős pszichológust, gyógypedagógust, házasság- és 
családterapeutát Húsvét ünnepén hívta magához az Úr. Jómagam személyes 
és szakmai kapcsolatban is álltam vele; mindig gazdagító élmény volt hallgatni 
őt. Hálát adok a jó Istennek életéért, értékes egyéniségéért, s néhány megfon-
tolandó gondolat-morzsáját közölve adózok emlékének. 
 

„Gyorsult a közlekedés, de nem lett több időnk. Ha nyerünk pár napot, nem 
üdülni megyünk, hanem telefonálunk, e-mailezünk, faxolunk. Kortársaink lapto-
pon írott művei nem jobbak a XIX. században kézzel írt regényeknél és ver-
seknél. Több információhoz jutunk, mégsem lettünk bölcsebbek. Eljutnak hoz-
zánk a trópusok ízletes gyümölcsei, mégsem táplálkozunk egészségesebben. 
Fejlődött az orvostudomány, mégsem lett kevesebb a beteg. Örülni kell a sok 
technikai vívmánynak, de nem szabad elhinni, hogy azok elvezetnek a boldog-
sághoz.” 
 

„A mai ember egyik legnagyobb istene a komfort. Ha nincs igazi úti cél, fontos-
sá válik az utazás kényelme. A posztmodern ember is a pusztában vándorol, 
mint hajdan Izrael népe, de nem hisz az Ígéret Földjében, ezért igyekszik kom-
fortossá tenni a pusztát. És nemcsak komfortistennek hódol, hanem a hírnév-, 
pénz-, hatalom- és gyönyöristennek is. Ők mind az emberi kéz, ész alkotásai, 
az ember önmaga istene.” 
 

„A mai ember mintha nem akarna kilépni a gyermekkorából. Mesék bűvöleté-
ben, álomvilágban szeret élni. Komolyan veszi a horoszkópot, a jóslást, szeret-
ne varázsolni, átváltozni, mindhiába. Pál apostol mondja, hogy az emberek az 
egészséges tanítást nem fogadják el, de a mesékhez odafordulnak, mert visz-
ket a fülük.” 
 

„Isten-alakú üresség van minden emberben, amit illúziókkal próbál meg kitölte-
ni. Minden küzdelmet, ami arra irányul, hogy legyőzzük a betegségeket, a ter-
mészeti erőket, és biztosítsuk magunk számára a hatalmat az egészség, a jólét 
és a veszélytelen élet létrehozásához, megelőzi a kérdés, hogy mit akarunk 
kezdeni a függetlenségünkkel és a hatalmunkkal. Tegyük fel, hogy sikerül 
győznünk. De mi történik azután?” 
 

„A kereszténység mindig is kisebbségben volt, még akkor is, amikor látszólag 
uralkodott. A Szentírás üzenetéhez igazán ragaszkodók sohasem voltak so-
kan. Jézusnak van egy szép hasonlata a követőiről: ti vagytok a föld sója. Tud-
juk, a sóból nem kell sok. A Biblia arról beszél, hogy a »maradék« megtartatik, 
és bennük rejlik a jövő. Ha keresztény testvéreink vállalják a hitüket, mernek 
világítani, és valóban példát is adnak az életükkel, ha Jézus Krisztus követői a 
helyükön vannak, élhetőbb lesz az élet, és bizakodhatunk.” 
 

* * * * * 
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Lázár Ervin: Rácegresi és Pácegresi 
 

A falut, ahonnan ez a legény jött, Rácpácegresnek hívták. A fiúnak Rácegresi volt a 
neve. Megállt a király ablaka alatt, és elkezdett csodaszépen furulyázni. Trillázott, 
sírt, nevetett a furulyája; kesergett, röpdösött, vidított, szálldosott, ringatott.  
Aztán jött egy másik furulyás: Pácegresinek hívták. Ez is elkezdett furulyázni. Na 
de még olyan szörnyűségeset! Recsegett, nyígott, nyekergett a furulyája. 
Ez így ment minden nap. A király pedig mindkettőjüknek ledobott egy aranyat; Rác-
egresinek a játékáért, Pácegresinek meg azért, hogy ne játsszon egy hangot se. 
Pácegresi a végén még a furulyáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán. Furu-
lya helyett aztán ezzel az aranyrúddal járt a király ablaka alá, mintha bizony többet 
érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafurulya. Még lyuk se volt az aranyrúdon; 
olyan tömör volt, mint a kapanyél. De hát nem is kellett a lyuk, mert Pácegresi nem 
tudott furulyázni. 
Egy napon meghalt Rácegresi is meg Pácegresi is. Egy-egy fa nőtt a sírjukon. Rác-
egresién egy sudár, magas, és gyümölcsök helyett gyönyörűséges fafurulyák te-
remtek rajta. Pácegresi sírján egy zömök fa nőtt, az meg furulyaforma aranyruda-
kat termett. 
Ha valaki egy fafurulyát akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Ráceg-
resi fája magas volt; de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Páceg-
resi fájának ágai alacsonyan nőttek. 
Azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba (és melyik ember nem 
akar?), mind ott mentek el a két sír mellett. Ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakí-
tottak maguknak valamelyikről. Vagy a Rácegresiéről, vagy a Pácegresiéről. És 
indultak tovább, Csodaország felé. 
Csodaország bejáratánál a Hétfejű Tündér mindenkit megállított: 
– Bejöhetsz, hogyne jöhetnél – szólt –, csak előbb furulyázz egyet nekem! 
Aki a Rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furulyája. A Hétfejű Tündér 
rögtön be is engedte Csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhat-
ta. Meg se nyikkant! Ezeket nem engedte be a Hétfejű Tündér Csodaországba. 
Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal.  
A fafurulyások meg mind kaptak egy darabot Csodaországból. A szívükbe rejtették, 
mindig magukkal hordják. 
Én bizony a Rácegresi fájáról szakítottam! És a fafurulyásokkal együtt éneklem: 
„Csodaország, jaj, de messze, mégis itt van a szívünkbe’!” 
 

* * * * * 
 

NYÁR 2016. 
 

Június 27. hétfő - július 1. péntek: Görögtűz Tábor felső tagozatos gyerekeknek 
(jelentkezés mielőbb, legkésőbb június 15-ig a parókián) 

 
 

Július 18. hétfő - július 23. szombat: Görögkatolikus Családtábor Siófokon 
(jelentkezés mielőbb, legkésőbb május 15-ig a metropóliai szervezőknél) 

Részletes információk: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4369 
 

* * * * * 
 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. 
A Kertvárosi Közösségi Életért Alapítvány adószáma: 18803475-1-15. 

Köszönjük. 
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