
 CSALÁD-CSODA MÁRIAPÓCSON 
 

HÍVUNK, VÁRUNK MINDEN CSALÁDOT! 
 

 
 

A CSALÁD-CSODA RÉSZLETES PROGRAMJA 
9.00 Regisztráció a kegytemplom kapujánál 
9.30 Paraklisz a kegytemplomban Szocska Ábel apostoli kormányzó vezetésé-
vel 
10.30 Tematikus előadások három helyszínen család és házasság témában 
11:30 Főzőverseny zsűrizése – 12:00 Ebéd 
14.00 Interaktív mesejáték – Ort-Iki Báb- és Utcaszínház 
15.00 Süveges Gergő tanúságtevő előadása a kegytemplomban 
16.00 Közös imádság és búcsúzás a Kegyképtől 
Párhuzamosan folyó programok: Egyházközségek, intézmények főzőversenye; 
Kézműves foglalkozás, népi játékok; Ugráló vár, élőcsocsó, mászó-fal. 
 

* * * * * 
 
 

HÍREINK 
  

Május 7-én volt Máriapócson a gyermekbúcsú, Amelyen egyházközségünkből 
harmincan vettünk részt. Maradandóan szép lelki élményekkel tértünk haza. 
 

Szokásunk szerint elzarándoklunk a betegek és gyógyítók búcsújára is; ennek 
időpontja május 29. vasárnap, részvételi díj 1.200 forint. 
 

* * * * * 
 
 

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 
 

 
* * * * * 

 

Görögkatolikus Parókia, Nyíregyháza, Legyező u. 3. – www.kertvarosigorogok.hu 
Tel. 30/415-50-92; E-mail: obbagyl@upcmail.hu – Kiadó: Obbágy László parókus 

A KERTVÁROSI GÖRÖGKATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

LEGYEZŐ 
2016. MÁJUS 

 
PÜNKÖSD 

 

Ahol a Lélek megjelenik, ott az Isten érthetővé, az élet pedig élhetővé válik. 
 

Ha megkérdezzük a magyar nyelvet, amelyben ezer év hite és tapasztalata 
sűrűsödött össze, akkor a lélek szót ilyen kapcsolatokban használja: 

      Lelketlen : aki kegyetlenkedik, emberségéből kivetkőzve cselekszik. 
Lélekölő: a gépies, monoton vagy tartósan rossz cselekedet. 
Lélekvesztő: az a csónak, amely a vízhez, a feladathoz, a benne ülőkhöz mér-
ten kicsi. 
Hálni jár a lélek abba, aki már alig él, aki nagyon gyenge. 
Lelkére veszi: átérzi, mélyen átgondolja más baját, a világ történéseit. 
Lelke rajta – mondjuk, ha valaki valamit rosszul tesz. Ő tudja, övé a felelősség. 
Édes lelkem! Így becézgetjük a házastársunkat, gyermekünket, ha jelezni akar-
juk, mennyire fontos nekünk, mennyire szeretjük. 
Lelkére kötjük a gyermekünknek, hogy jól nézzen körül, lelkére kötjük mindazt, 
ami az életben fontos vagy veszélyes. 
Lelkesnek mondjuk azokat, szívvel-lélekkel, elkötelezetten cselekszenek. 
Lelket öntünk abba, aki elkeseredett, belefáradt az életbe, a kudarcokba. 
Kitesszük a lelkünket is – azaz minden erőnkből, sőt erőn felül is fáradozunk. 
Lélekszakadva rohan, aki utolsó erejét is összeszedve igyekszik. 
Megőrizni a lélekjelenlétünket, annyit tesz, hogy nem veszítjük el a fejünket, 
nem az indulat, hanem a józanész és a szeretet irányítja gondolatainkat. 
 

Lehetne még folytatni a felsorolást. Fontos, hogy pünkösd Szentlelke legyen 
jelen életünkben. Ő világítsa át és tegye érthetővé és élhetővé számunkra az 
életet. Kicsiséget és nagyságot ne pénzzel, hatalommal vagy erővel mérjünk, 
hanem a Szentlélek mércéjével: Milyen közel van az illető ember, vagy érték az 
Istenhez.  Ha távol, hagyjuk, hogy a nagynak kikiáltott dolgok és emberek a mi 
életünkben törpévé zsugorodjanak. De ha közel, akkor tegyünk meg mindent, 
hogy súlya legyen életünkben, világunkban. 
 

Így válhat sokmilliárdos érték is üressé. Nagy nyilvánosság előtt elhangzott és 
sokak által ismételt, divatos szólamok feleslegessé. De így válhat akár egy 
gyermek mosolya is világraszóló üzenetté. Mint például azé a Betlehemié ak-
kor, több mint kétezer éve.  

http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4369
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Ha valóban az Isten Lelke vezet bennünket, mint az apostolokat, akkor szeretet 
vezérli gondolatainkat, egyszerűvé válnak a szavaink és követhetővé az éle-
tünk. Igaz, lesznek, akik bolondnak tartanak majd minket, mint Heródes Jézust. 
Lesznek, akik meg akarnak ölni, mert nemcsak nem tapsolunk nekik, hanem 
ellenükre szólunk és élünk. De akiket Isten Lelke vezérel, azokkal közösségre 
találunk. 

* * * * * 
 

Boldog Özséb, a pilisi erdő remetéje egyszer álmában azt látta, hogy sok száz, 
épphogy pislákoló aprócska láng elkezd mozogni egymás felé, míg végül 
egyetlen hatalmas fénynyalábbá olvadnak össze. Az álom azt üzente számára, 
hogy össze kell gyűjtenie a Pilisben szétszórtan élő remeték lángjait, mert 
együtt fényesebben világító tanúi lehetnek Krisztusnak. Így alapította meg 
Özséb az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösséget, a pálosok rendjét. 
 

Szent Ferenc nagyon komolyan vette a szegénységi fogadalmát, s télen is 
mezítláb járt. A többi szerzetes is így tett körülötte. Egy alkalommal útra keltek 
a hideg télben. Az egyik testvér panaszkodni kezdett, hogy nagyon fázik a lá-
ba.  
– Lépj mindig pontosan a nyomomba – tanácsolta neki Assisi szentje.  
A szerzetes így is tett. És Ferenc nyomaiba lépve a lába a hóban is bizseregni 
kezdett… 
 

A két kis legenda jelzi, hogy akiben ég a pünkösdi tűz, az másokat is fel tud 
melegíteni, másoknak is tud világítani, s a tüzet másokban is fel tudja gyújtani.  

 
* * * * * 

 

A GYERMEKBÚCSÚ… 
 

… mindig nagy élmény. Több száz hasonló értékrendű gyerek Máriapócson. 
Szívmelengető. A babáktól egészen a kamaszokig, mindenki. Az egyházköz-
ségével, családdal, barátaival. Az irgalmasság évében (már gyakorlottan) egy 
harminc fős busszal, mi nyíregyháza-kertvárosi görögkatolikus gyerekek is 
elmentünk, hogy együtt imádkozzunk és kapcsolódjunk ki. Laci atya érdekes 
történeteit hallgattuk a buszon, ami máris egy jó hangulatot adott a naphoz, 
majd mikor megérkeztünk, a regisztráció után megmérettük magunkat, öt hely-
színen, egy kis kvízben. A játék alatt a Pápa térről a templomig jutottunk. Itt 
rengeteg szórakoztató feladat várt mindenkit. Zsetonokat gyűjtöttünk, amiket 
apró ajándékra válthattunk. Majd jött a lelki feltöltődés a liturgiában, és a kör-
menet, amelyben „átöleltük” a templomot. Közösen énekeltük a kimondottan 
erre a napra írt dalocskát Isten jóságáról s irgalmáról, és ha mindez még nem 
lenne elég, táncot is tanultunk. Búcsúzásul bementünk a templomba a Szűz-
anya-ikonhoz, majd egy finom fagyival indultunk haza. A buszra szállás előtt 
még a nyírbátoriakkal egy kötélhúzó versenyt is játszottunk, nagy sikerrel!  
Köszönjük, hogy elmehettünk, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ferge-
tegesen éreztük magunkat, és reméljük, lesz még ilyenben részünk!  
 
 

Sarkadi Luca 

HUMOR 
 
 

Egy férfi megy át a zebrán, közben az eget 
nézi. Mire egy másik ember: – Ha nem oda 
néz, ahova megy, akkor oda jut, ahova néz! 
 
A beteg a műtőasztalon fekszik, előkészítve 
az operációra. Felnéz, és megkérdezi az 
orvostól: 
– Doktor úr, minek az a gumikesztyű?  
– Tudja, hogy ne maradjon ujjlenyomat. 
 
– A szúnyogok közül melyik a rendőr? 
     – Az, amelyik nyakon csíp. 
 
 
 

     A nővér sehogy sem találja el a beteg 
     vénáját, hiába bök vagy nyolcszor a kar- 
     jába. Ezt már a beteg is kezdi unni, és 
     azt mondja: 
     – Döntse el végre, nővérke, most vér 
     vesz vagy tetovál! 
 
     Egy vastag szemüveget viselő, idő néni 
     megszólít egy kisgyereket az utcán: 
     – Kicsikém, átvezetnél a másik oldalra? 
     – Szívesen. Ott tetszik lakni? 
     – Nem, ott parkolok. 
 
 

„MONDÁ AZ ESZTELEN SZÍVÉBEN: NINCS ISTEN…” 
(Zsolt 13,1)  

 

Biztos, hogy az alábbi összeállítás valaki másról/máshoz szól? 
Nem lehetséges, hogy épp nekem kellene elgondolkodnom róla? 

 

 


