
HÍREINK 
 

Szilveszter estéjén, illetve Újév napján ismertettük egyházközségünk gazdál-
kodásának adatait. Ezzel kapcsolatban jelezzük, hogy január 11-én zárjuk le a 
2015-ös költségvetési esztendőt. Így aki nem tudta még rendezni az elmúlt évi 
egyházfenntartási járulékát, eddig az időpontig azt még tavalyi befizetésként 
teheti meg. A befizetés történhet személyesen a parókián, illetve a templom 
előterében található sárga csekken, vagy közvetlen átutalással az alábbi bank-
számla-számra: 11100702-18799303-36000001. A jó Isten fizesse meg mind-
nyájuk nagylelkű adományait! – Egyházközségünkben nincs megállapítva fix 
összeg az egyházfenntartási díjra vonatkozóan; a Püspöki Kar iránymutatása 
szerint jövedelemarányos hozzájárulást kérünk. Az irányadó táblázat: 
 

HAVI NETTÓ JÖVEDELEM FIZETENDŐ ÉVENTE FIZETENDŐ HAVONTA  

200.000.- 24.000.- 2.000.- 

150.000.- 18.000.- 1.500.- 

100.000.- 12.000.- 1.000.- 

80.000.- 9.600.- 800.- 
 

* * * * * 

Január 6-án, szerdán, Vízkereszt ünnepén vasárnapi szertartási rend lesz 
templomunkban. Az előesti vecsernyét Szent Bazil Liturgiájával kedden este fél 
hatkor végezzük. Az ünnep napján a délelőtti Szent Liturgia után ünnepélyes 
vízszentelés is lesz. Liturgikus szövegeink – karácsony és vízkereszt kapcso-
latára utalva – így határozzák meg ezt a napot: „Fényes volt az előző ünnep, 
de fényesebb a következő…” A Vízkereszt tehát kiemelt ünnepnapnak számít 
egyházunk életében. Aki nem tud részt venni az ünnep napján végzett szertar-
tások egyikén sem, az igyekezzen eljutni az előesti vecsernyére, és úgy szen-
telje meg az ünnepet. 
 

A Vízkeresztet követő napok, hetek a házszentelések időszaka. A parókus 
senkire nem töri rá az ajtót, de nagy örömmel megy el minden családhoz, 
amely igényt tart hajléka megszentelésére. – Annak reményében kérem és 
várom jelentkezéseiket, hogy az otthonaikban való személyes találkozás a lelki 
közösség erősödését, s a hitben és szeretetben kölcsönösen megerősítő 
élményt jelent a pap és a rá bízott közösség tagjai számára. 

 

2016. január 18-23. között idén is megtartjuk a Krisztus-hívők egységéért vég-
zett ökumenikus imahét alkalmait kertvárosi templomainkban. Ilyenkor egy-
más istentiszteletein imádkozunk együtt, és egymás lelkipásztorainak igehirde-
téseit hallgatjuk meg. Gyűljünk össze minél többen a hét folyamán, hiszen ta-
núságtételünk Krisztus Urunk evangéliumáról csak úgy lehet hiteles a világ 
előtt, ha megosztottságunk közepette legalább őszinte szívvel keressük a 
Krisztus-követők egységét. Imádságunkkal varrjunk egy öltést Krisztus 
sokfelé szakított köpönyegén! Az istentiszteletek fél 6-kor kezdődnek; pontos 
program a hirdetőtáblákon olvasható. 
 

* * * * * 
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AZ IRGALMASSÁG ÉVE KAPUNYITÁSA TEMPLOMUNKBAN 
 

Mint az immár mindnyájunk előtt ismert, Ferenc pápa az idei esztendőt az 
Irgalmasság Évének nyilvánította. Ehhez a kezdeményezéshez kapcsoló-
dóan – amint történik ez a világegyház számos helyén – templomunkban is 
felállítjuk a „szent kaput”, az „irgalmasság ajtaját”, hogy azon belépve még 
inkább tudatosodjon lelkünkben Isten végtelen irgalmának misztériuma, s 
egyúttal elmélyüljön szívünkben a „Legyetek irgalmasok”, a „Boldogok az 
irgalmasok” s a „Menj és tégy te is hasonlóképpen” evangéliumi üzenete. 
 

Templomunk jelképes szentévi kapuját jelképes napon, 
a tékozló fiú vasárnapján, január 24-én állítjuk fel. 

 

Vendégünk lesz Szócska Ábel atya, egyházmegyénk apostoli kormány-
zója, aki nemcsak a Szent Liturgiát végzi ezen a szép és fontos napon, 
hanem ő áldja meg szentévi kapunkat, és mintegy „első tékozló fiúként” ő 
lép be rajta elsőként, kérve az irgalmas és emberszerető Isten bocsánatát 
saját maga s a gondjaira bízott egyházmegye nyíregyháza-kertvárosi egy-
házközségének tagjai számára. 
 

Hisszük, hogy meghívásunk időzítése és annak elfogadása nemcsak egy-
más kölcsönös megismerésének igényét, hanem a nyitottságot, a várako-
zást, a kapcsolat remélt és várt lelkületét is jelzi, s igaz spirituális hátteret 
ad a kertvárosi hívek és főpásztoruk egymáshoz való viszonyának is. 
 

Legyen számunkra ez a megszentelt kapu egész évben Isten irgalmas jó-
ságának, kezdeményező, meghívó, elénk jövő szeretetének, megbocsátó 
szívének jele! Tudatosítsa bennünk, hogy „az egyház életének boltozatát is 
az irgalmasság oszlopa tartja”, s hogy „ahol az egyház jelen van, ahol ke-
resztények élnek, ott mindenkinek az irgalmasság oázisára kell találnia.”1 
 

Alázattal megajándékozott, megtérésre vezető belépést mindnyájunknak! 

                                                 
1 Részletek Ferenc pápa: Misericordia vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű, az Irgalmasság 

Évét meghirdető bullájából. 
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Januárban megtartottuk az ökumenikus imahét alkalmait. 
  

Zakeus vasárnapján szokásunk szerint a saját fügelekvárunkkal ízesített 
keksz volt az ajándékunk a Liturgia végén. 
 

A Betegek Világnapján betegeinkért imádkoztunk, a Házasság Hetében 
pedig megáldottuk a házassági ígéretüket megújító hitvestársakat.  
 

Január 31-én közösségileg vettünk részt a Bujtosi Bálon, a nagyböjt kez-
dete előtti napon pedig vidám Családi Farsangot tartottunk a parókián. 
 

A nyíregyházi esperesi kerület hittanversenyén gyermekeink mind az 5-6. 
osztályos, mind a 7-8. osztályos korosztályban első helyezést értek el. 
 

Február 27-én Kocsis Fülöp, március 4-én pedig Keresztes Szilárd püs-
pök atya végezte az Előszenteltek Liturgiáját templomunkban. 
 

Március 13-án – parókusunk vezetésével – egyházközségünkben tartotta 
nagyböjti lelki napját a hajdúdorogi Szent Bazil Gimnázium tanári kara. 
 

Felejthetetlen élményt jelentett mintegy nyolcvanfős kertvárosi „zarándok-
csapatunknak” a nyíregyházi püspöki templomba érkezett máriapócsi 
kegykép köszöntése március 23-án. Hálás köszönet az Istenszülőnek, 
akinek a szeretete, akinek a könnyei oda vonzottak bennünket. 
 

Ősz Tibor atya vezetésével március 27-29. között zajlott nagyböjti lelki-
gyakorlatunk. 
 

Március 28-án volt Sóstón a Böjti Futás, amelyre egyházközségünkből 
húszan neveztek. Ugyanezen a napon a városi keresztúton Hamza Berta-
lanné képviselte egyházközségünket és olvasta az egyik keresztúti állomás 
elmélkedését. Este Laborczi Géza és Kovács Erzsébet evangélikus lelki-
pásztorok tiszteltek meg minket részvételükkel az alkonyati zsolozsmán. 
 

Május 2-án a Harmónia Kamarakórus cd-felvétele zajlott templomunkban. 
 
 

Május 3-án, vasárnap – anyák napja lévén – a Szent Liturgia után hittanos 
gyermekeink az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték. 
 

Május 3-án érseki keresztelőnek adhattunk otthont. Kocsis Fülöp érsek-
metropolita templomunkban keresztelte ifj. Seszták Istvánt. 
 

Május 9-én a gyermekbúcsún vettünk részt Máriapócson. 
 

Május 10-én vendégeink voltak a Huszár-telepi Sója Miklós Óvoda óvo-
dásai, akik anyák napi műsorukat hozták el templomunkba. 
 

Május 31-én a Betegek és Gyógyítók Búcsújára zarándokoltunk. 
 

Több felső tagozatos hittanosunk részt vett július első napjaiban az egy-
házmegyei GörögTűz Táborban. A parókián ugyanebben az időpontban 
óvodásoknak és kisiskolásoknak zajlott a Logi Tábor. 

Szent Kristóf, az utazók védőszentje napján, júl.26-án az utazókért imád-
koztunk, és megáldottuk az autókat, motorkerékpárokat és kerékpárokat. 
 

Augusztus 1-jén egyházközségünk öt ifjú hittanosa utazott el Rómába a 
nemzetközi ministránstalálkozóra. 
 

Augusztus 12-én fogadtuk a máriapócsi nagy ifjúsági gyalogos zarándok-
lat több száz fiatal résztvevőjét. Köztük volt egyházközségünk három tagja is! 
 

Augusztus 30-án Obbágy Miklós atya gyémántmisés áldásban részesítet-
te templomunkban a Szent Liturgián részt vevő híveket. 
 

Tanulóifjúságunk és pedagógusaink megáldása szeptember 6-án volt. 
 

2015-ben tizennyolc évesek lettünk, így templombúcsúnkat egyházközsé-
günk „felnőtté válásának” jegyében tartottuk szeptember 20-án. Vendégünk 
Keresztes Szilárd püspök atya volt, akinek a Nyíregyháza-Kertvárosi 
Görögkatolikus Egyházközség megalapítását köszönhetjük.  
 

Részt vettünk esperesi kerületünk szeptember 26-án, extrém időjárási kö-
rülmények között lezajlott gyalogos zarándoklatán. 
 

Szeptember 27-én megalakult egyházközségünk karitász csoportja. 
  

Október 4-én az Istenszülő Oltalma búcsújára zarándokoltunk Máriapócsra. 
 

Október 23-25. közötti egyházközségi zarándulásunk során eljutottunk 
Wadowicébe, Krakkóba, Kalwaria Zebrzydowskára, valamint a „Fekete Ma-
donna” kegyhelyére, Lengyelország lelki fővárosába, Czestochowába. 
 

November 8-án Mihály-napi vásárt, 15-én Tanácsadó Napot tartottunk. 
 

Tizenegy gyermekünk első szentáldozására november 22-én került sor. 
 

Képviselőtestületünk lelkigyakorlatos hétvégéjén, nov. 27-29. között Sümeg-
re utaztunk, ahol Barsi Balázs ferences szerzetes atya gondolataiból épültünk. 
 

A karácsonyra készülve betlehemet állítottunk a templomudvaron. 
  

December 13-án a Bárdos Kórus karácsonyi hangversenyének örvend-
hettünk, majd a parókián mézes-sütés zajlott. 
 

December 20-án a Sója Miklós Iskola tanulóinak és a debreceni Görög-
katolikus Hagyományőrzők csoportjának betlehemes játékát láthattuk. Ezt 
követően került sor a Nyugdíjasok Karácsonyára. 
 

December 25-én, karácsony első napján az ünnepi Szent Liturgia után volt 
hittanos gyermekeink betlehemes játéka. 
 

December 31-én az év végi hálaadást pezsgős évzáró koccintással zártuk. 
 

* * * * * 
 

Mint az előző esztendőkben, idén is minden kertvárosi görögkatolikus csa-
lád ajándékként megkapja templomunk 2016. évi naptárát. 

Kérjük, fogadják szeretettel! Templomunk képei és az irgalmasság gondo-
latkörének szövegei kísérjék életüket az esztendő folyamán! 


