
 

AMI ELMÚLT, S AMI KÖVETKEZIK 
 

A július 18-23. között zajló siófoki Családtáborban négy kertvárosi családunk 
vett részt. A krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó programjaiba egy fiata-
lunk, Seszták Veronika kapcsolódott be.  
 

Augusztus első napjaiban zajlik parókiánkon mintegy húsz óvodás és kisis-
kolás részvételével a LogiTábor. Ugyanezen napokban a papnövendékek 
Damján-Táborában nyaral egyházközségünkből Gulyás Laci barátunk. 
 

Augusztus 7-én gyülekeznek a fiatalok a nagy Ifjúsági Zarándoklatra; Sar-
kadi Luca készül közülünk, a papi „csapatban” egy napot a parókus atya is 
gyalogol. Ha a fiatalok közül bárki kedvet érez, még mindig van lehetőség 
hosszabb-rövidebb bekapcsolódásra. 
 

Augusztus 11-én, csütörtökön görögkatolikusok veszik birtokba a nyíregy-
házi Kossuth teret. Itt zajlik a GörKapocs Fesztivál. Vegyünk részt minél 
többen a nap változatos programjain. Részletek a templom előterében, a 
faliújságon, illetve a www.gorogkatolikus.hu honlapon. 
 

Augusztus 14-én lesz Máriapócson a nagyboldogasszonyi nagybúcsú. 
Idén ez összeköttetik egy különösen szép megemlékezéssel, hiszen Szent 
II. János Pál pápa épp huszonöt esztendővel ezelőtt járt nemzeti kegyhe-
lyünkön, és végzett ott minden résztvevő számára feledhetetlen lelki él-
ményt jelentő Szent Liturgiát. Szombat este hat órakor kiállítás nyílik a pá-
palátogatás emlékére a Családvárban, utána pedig Keresztes Szilárd 
püspök atya – aki az 1991-es pápalátogatás fő szervezője volt – egy film-
vetítéssel egybekötött előadást tart. Vasárnap, a búcsú napján a Szent Li-
turgia szónoka Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke lesz. – Autóbuszos zarándoklatot minden esz-
tendőben a tavaszi Betegek Búcsújára és az őszi Istenszülő Oltalma Bú-
csújára indítunk; egyéni zarándokként ugyanakkor jó szívvel biztatunk min-
denkit a részvételre. 
 

Augusztus 1-14. között tartjuk a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző 
bűnbánati időszakot. A pénteki böjt mellett a szerdai bűnbánati nap is le-
gyen a jó Isten iránti engedelmes, figyelmes szeretetünk jele! 
 

Hétköznapi ünnepeink augusztusban: aug. 6. Urunk színeváltozása; 
aug. 15. az Istenszülő elhunyta és mennybevétele (Nagyboldogasszony); 
aug. 20. Szent István király; aug. 29. Keresztelő Szent János fejvétele. 
 

Képviselőtestületi gyűlés lesz augusztus 29-én 18.15-kor. A testületi ta-
gok megjelenésére feltétlenül számítunk. 
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BEMUTATKOZIK VIRÁG LÁSZLÓ ATYA, 
 

egyházközségünk segédlelkésze, a Huszár-telepi Sója Miklós  
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola lelki igazgatója 

 

Virág Lászlónak hívnak. 1975-ben születtem Vásárosna-
ményban. Gyermekéveimet Nagyvarsányban töltöttem. 
Vásárosnaményban jártam gimnáziumba, és 1994-ben 
kezdtem tanulmányaimat a Papnevelő Intézetben Vesz-
prémben, majd Nyíregyházán. A diploma megszerzése 
után három évig Nyírcsaholyban szolgáltam Ihnáth János 
atya mellett, mint lelkipásztori kisegítő, majd két évig tanul-
tam Rómában. Így jött el 2005 júliusa, amikor házasságot 

kötöttem, és feleségemmel, Zajácz Kingával elkezdtük közös életünket. 
 

Az esküvő után, augusztus 6-án Dr. Keresztes Szilárd püspök úr pappá 
szentelt és megkaptam az első kinevezésemet Ózdra. Segédlelkész voltam 
Dr. Kaulics László parókus úr keze alatt. Ott indult a papi szolgálatom, férj-
ként a családfői feladatom, és ott lettem apa is. Feleségem tanítónőként 
dolgozott 2008 júniusáig, majd 2008.09.17-én megszületett Anna lányom, 
aztán 2010.04.01-én pedig Peti fiam. Fiam születése után rövidesen jött a 
hír, hogy új helyre kerülünk. 
 

2010.07.01-én már az első szolgálati napomat kezdtem Újfehértón, Kocsis 
Antal atya káplánjaként. A gyermekeim óvodásból lassan iskoláskorúvá 
cseperedtek. Feleségem visszaállt a munkába és én is végeztem a dolgo-
mat. Így telt el hat év. Majd megint jött a hír, hogy új szolgálati helyre kerü-
lünk. Olyan megoldást kellett keresni, ami lányom egészségügyi problémái-
val összeegyeztethető. 
 

Így jutunk el a rövidke visszatekintés után a jelen helyzethez. Szívesen em-
lékszem vissza minden megélt eseményre. Mindenütt jó volt együtt dolgoz-
ni a paptestvérekkel. Ugyanezzel a bizakodással várom az eljövendő ese-
ményeket is. 

http://www.gorogkatolikus.hu/
http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu


EGYHÁZKÖZSÉGI KIRÁNDULÁS 
 

A 2016-os egyházközségi „zarándulásunk” úti célja Kárpátalja, valamint 
Lemberg (Lvov) városa. Tervezett időpontunk: október 7-9. 
 

Kárpátalján megtekintjük legfontosabb városainkat (Munkács, Ungvár, 
Beregszász) és a kiemelkedő történelmi helyeinket (Huszt, Szolyva). 
Lemberg görögkatolikus egyházunk egyik jelentős központja, ugyanak-
kor idegenforgalmi nevezetességei okán is megéri a fáradságot. 
 

A pontos programot és a részvételi díj összegét még nem tudjuk közöl-
ni, de utunkat az előző évekhez hasonlóan saját szervezésben, a lehető 
legjobb ár/érték arányban igyekszünk megvalósítani. 
 

Útlevél szükséges! Előjelentkezés a parókus atyánál mielőbb, legké-
sőbb augusztus 28-ig. Pontos információk és a program véglegesítése a 
szeptember Legyezőben. 

 

* * * 
 

AZ ANYASZENTEGYHÁZ HÁZASSÁGOT HIRDET: 
 

 

Szőke Ádám László római katolikus vallású vőlegény, Szőke László és 
Rozsnyai Aliz szülők fia eljegyezte magának házastársul Póka Eszter 
görögkatolikus hajadont, Póka Imre és Lizák Éva szülők leányát. Esküvőjük 
szeptember 3-án lesz templomunkban. 
 

Imádkozzunk az esküvőjükre készülő 
fiatalokért, boldog házasságukért. 
 

Aki a jegyesek között házassági aka-
dályról tudna, lelkiismereti kötelessége 
jelezni azt a parókián. 
 

 

* * * 
 

A Katolikus Egyház legújabb vértanúja, Jacques Hamel atya. 
 

A 85 éves papnak két, az Iszlám Államnak felesküdött ti-
nédzser, Abdel Malik Petitjean és Adel Kermiche vágta át 
a torkát, szentmise közben. 
Testvére így nyilatkozott az idős papról: „Bátyám az irga-
lom és a szeretet embere volt… Amikor Algériában teljesí-
tett katonai szolgálatot, megtagadta felettese parancsát, 

hogy megöljön egy ellenséges tisztet. A döntése kategorikus volt. Úgy dön-
tött, Istent szolgálja… a szeretetnek és az adakozásnak élt… a megbéké-
lést hirdette és terjesztette egész életén át minden hit és felekezet között, 
hívők és hitetlenek között. Mindenkit arra tanított, hogy képesek legyünk 
együtt élni, mindenki a maga módján legyen a béke iparosa és munkása.”  

Fülöp metropolita:  
Szent István ünnepére mi, görögkatolikusok is készülünk 
 

Minthogy államalapító királyunkat Kelet és Nyugat egyaránt tiszteli, a leg-
több helyen, saját templomainkban is megtartjuk az ünnepét, ugyanakkor 
az ország felhívását is meg kell hallanunk. A közös imádság, a közös ün-
neplés mindig nagy erőt ad, általa egymást öntudatlanul is hitbeli megerősí-
téssel ajándékozhatjuk meg. Erre készülünk augusztus 20-án is.  
 

Mint ismeretes, idén a Budapesten, a Szent István Bazilika előtt délután 5 
órakor kezdődő szentmisét ráhangoló műsor előzi meg. Ennek keretében 
16.30-kor énekelni fog a Szent Efrém Férfikar is keleti egyházunk énekei-
ből. Ehhez kapcsolódóan pedig Dr. Janka György, főiskolai tanár úr fog 
rövid előadást tartani a bizánci egyház és a magyar nép kapcsolatáról. Már 
ezen is szeretnénk minél nagyobb számban jelen lenni.  
 

Minthogy több közösségünk korábban is részt vett ezen az országos ünne-
pen, Görögkatolikus Metropóliánk most külön processziót is szervez szá-
mukra, amelyet főpásztoraink fognak vezetni, hogy együtt érkezzünk a Ba-
zilikához. A gyülekező a Hősök terén lesz délután 2 órától, ahonnan 3 óra-
kor indul közös menetünk a Szent István térre. Erre a görögkatolikus mene-
telésre nemcsak a fővárosiakat hívjuk, hanem minden ide érkező görög-
katolikus testvérünket is. (A Hősök terén le lehet tenni az autóbuszokat.) 
Kérjük, hozzák magukkal a zarándokkereszteket, ikonokat, lobogókat, va-
lamint a települések tábláit is, hogy fővárosi tanúságtételünk során mi is, 
mások láthassák, hogy honnan érkeztek zarándokok erre a nemzeti ünnep-
re. A menetünkbe természetesen mások is bekapcsolódhatnak, akikhez 
eljut ez a fölhívásunk. 
Legyünk ott minél többen Szent István ünnepén! 
Legyünk ott minél többen e görögkatolikus zarándokmenetünkön! 

 

* * * 
 
 

Krisztusi korban… 
 

Augusztus 14-én betöltöm papságom harmincharmadik esztendejét. Mi-
közben megrendültséggel, boldog örömmel tölt el immár krisztusi kort meg-
ért papi létem megszámlálhatatlanul sok lelki és lelkipásztori élménye, egy-
re inkább érzem a hivatásommal együtt járó félelmetes felelősséget is. 
 

Szeretettel kérem testvéreimet, a rám bízott közösség tagjait: mondjanak 
néhanapján egy-egy fohászt papjuk tisztes szolgálatáért, ugyanakkor kérjék 
bátran a támogatását, számítsanak rá saját lelki előmenetelük, lelki építke-
zésük segítésében. 
 

Szent Ágoston nyomán vallom s szeretném élni továbbra is: „Veletek együtt 
keresztény, értetek pedig pap vagyok.” 
 
 

Obbágy László atya 
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