
CSALÁDI SPORTNAP 
 

Örömteli, kellemes együttlét kerekedett családi sportnapunkból, amely a KEREK 
SE – A Kertvárosi Egyházközség Sportegyesülete szervezésében valósult meg. A 
több mint félszáz résztvevő az alábbi sportágakban mérette meg magát: asztali 
foci, asztalitenisz, célba dobás, fekvőtámasz-verseny, íjászat, kislabda-dobás, kis-
pályás labdarúgás, kosárlabda, mini-golf, rövidtávfutás, tollaslabda, ugrókötelezés. 
Minden versenyző ajándékot és érmet kapott. Kiemelten ügyes volt ugrókötélben 
Tódik Emília, Sivadó Zsombor és Kovács Petra, rövidtávfutásban pedig Fedor Jo-
hanna Luca, Kovács Botond, Seszták Dóra, Gyurkovics Tekla, Nagy Zoltán, 
Seszták Miklós, Gulyás László és Szakács Emese. Utóbbi mini-golfban is a leg-
ügyesebbnek bizonyult. A fekvőtámasz-versenyt a felnőttek között Fedor György 
nyerte; a fiúk között Fedor Ádám, Giliga István, Seszták Bence, Tódik Zalán, Vinnai 
Levente voltak a legjobbak; a lányok között kiemelkedett Fedor Luca Johanna és 
Gyurkovics Kíra. A kosarasok büntetődobásban kiélezett versenyt vívtak: a 
Seszták-fiúk mellett Sarkadi Sasa, Tódik Zalán és Tuska Bence emelkedett ki. 
Futball büntetőrúgásban Vinnai Réka, Kovács Botond és Giliga Pisti jeleskedtek. A 
felnőttek közül Telenkó Margit, Obbágy Márta és Nádasdi László pingpongban 
ügyeskedett, Tódik Zoltán és Sarkadi Sándor fekvőtámaszban próbálkozott, a fe-
jenállást László atya nyerte. Íjászaink mind remekül teljesítettek. Debreceni Niki, 
Nádasdi Réka, Serényi Jázmin és Kosztyu Ákos – akárcsak az épp sportsérüléssel 
bajlódó Nádasdi Dávid – az anyukákkal együtt a drukkerek táborát erősítette. Fe-
dor doki jelenléte – mint mindig – a derű és nyugalom ajándéka volt. 
Köszönet a szervezésért és lebonyolításért Kondra Norbertnek, barátjának, Ben-
cének, az étkezésünkhöz nyújtott támogatásért pedig Angyal Róbertnek, a Menza 
Étterem vezetőjének. 

(Fényképek honlapunkon, a kertvarosigorogok.hu-n.) 
 

ORSZÁGOS HITTANVERSENY 
 

Örömmel és szeretettel gratulálunk az Országos 
Hittanversenyen – az egyházi iskolások 5-6. 
osztályos kategóriájában – második helyezést 
elért gyermekeinknek. Tódik Emília (Szent Mik-
lós) és Sarkadi Sándor (Szent Imre) mellé har-
madikként Dankó Anna (Eötvös) társult; kiváló 
csapatot alkottak, eredményük egyházközségünk 
egésze számára nagy öröm. Köszönjük nekik is, 

szüleiknek is az áldozatot, a befektetett munkát.  
És köszönjük minden hittanosunk készületét, akik az Irgalmasság Évében, az ir-
galmasság jegyében zajlott vetélkedés bármely fordulójában részt vettek. Fekete 
Vanda, Kiss Dominika és Marcsek Róbert a második, Chrenkó Martin és Kosz-
tyu Ákos első helyezést ért el korábban a kerületi hittanversenyen. Büszkék va-
gyunk rájuk! Bízunk benne, hogy nem csupán tárgyi tudásban gazdagodtak a ké-
szület során, hanem valóban életre szólóan elmélyült szívükben a jó Isten végtelen 
szeretete és irgalma. Nincs, nem lehet egy hittanversenynek ennél fontosabb célja. 
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ÜNNEPI KÉSZÜLETÜNK RENDJE 
 

Az egyházi év legkiemelkedőbb, legfontosabb napja a Húsvét, Urunk fel-
támadásának ünnepe. Nagyböjti időszakunk azt szolgálta, hogy erre a 
nagyszerű ünnepre lélekben minél odaadóbban felkészülhessünk. 
 

A húsvétot megelőző tíz napban készületünk a finisbe érkezik. Igaz ünnepe 
csak annak lehet, Krisztus feltámadásának mindent átható örömét csak az 
élheti meg, aki megéli a szenvedéstörténet eseményeit is, s aki komolyan 
veszi lelki készületét az Ünnepek Ünnepére. Éljünk a lehetőséggel! 

 

Március 18.  17.30  Előszenteltek liturgiája – lelkigyakorlat 1. 
 

Március 19. 17.30  Alkonyati zsolozsma – lelkigyakorlat 2. 
 

Március 20.   9.30  Szent liturgia – lelkigyakorlat 3.  
 

Lelkigyakorlatunkat Mosolygó Béla atya, egyházmegyei irodaigazgatónk vezeti. 
 

Március 22. nagykedd  17.30 Előszenteltek Liturgiája 
 

Március 23. nagyszerda 17.30 Előszenteltek Liturgiája 
 

Március 24. nagycsütörtök 17.30 Bazil-Liturgia vecsernyével 
    18.45 Kínszenvedési evangéliumok 
 

Március 25. nagypéntek   7.30 Királyi imaórák 
    17.30 Sírbatételi vecsernye szent liturgiával 
 

Mivel ez a nap idén egyúttal Örömhírvétel ünnepe is, a szigorú böjt csak délig tart. 
 

Március 26. nagyszombat   7.30 Jeruzsálemi utrenye 
    17.30 Bazil-Liturgia vecsernyével 
 

Március 27. húsvétvasárnap   5.30 Feltámadási szertartás 
      6.30 Szent Liturgia - pászkaszentelés 
      9.30 Ünnepi Szent Liturgia - pászkaszentelés  
    17.30 Alkonyati zsolozsma 
 

Húsvét hétfőn/kedden is teljes liturgikus rend szerint imádkozunk templomunkban. 
 
 

Figyelem! A nyári időszámítás kezdete épp húsvét vasárnapjára esik. Figyeljünk 
erre, nehogy lemaradjunk a szertartásokról, amelyek már az óra-átállításnak meg-
felelő időpontokban, azaz az előző naphoz képest egy órával korábban kezdődnek! 

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


CSECSEMŐKERESZTELÉS – SZENTÁLDOZÁSSAL? 
 

Az ókeresztény korban az egyház a keresztségre jelentkező felnőtteknek 
egyszerre szolgáltatta ki a krisztusi életbe bevezető szentségeket, azaz a 
keresztséget, a bérmálást és az eukarisztiát. A nyugati egyházban később 
különvált a három szentség: a római katolikus gyakorlatban ma csak a ke-
resztségre kerül sor csecsemőkorban; az első szentgyónás és az első 
szentáldozás általában tíz, a bérmálás tizennégy éves korban történik. 
 

Görögkatolikus egyházunk a csecsemőkeresztelés esetében is megőrizte a 
keresztség és a bérmálás együttes kiszolgáltatásának ősi gyakorlatát, az 
első szentáldozást azonban a római katolikus gyakorlathoz igazítva a tíz 
éves életkorhoz igazította. A II. Vatikáni Zsinatnak a keleti katolikus egyhá-
zakra vonatkozó rendelkezései, majd az ezt követő liturgikus instrukció in-
tézkedései azonban azt kérik tőlünk, görögkatolikusoktól, hogy amennyiben 
lehetséges, újítsuk fel a hagyományainknak megfelelő, ősi gyakorlatot. Az-
az: e rendelkezések megengedik, hogy azokban a családokban, amelyek-
ben a keresztény nevelésre igaz szándék és – valós jelek alapján megítél-
hető – komoly biztosíték mutatkozik, a pap a szülőkkel egyetértésben úgy 
döntsön: meg is áldoztatja a megkeresztelt és megbérmált csecsemőt.∗ 
 

Azok a gyermekek, akik keresztelésük alkalmával az eukarisztiában is ré-
szesültek, folyamatosan áldozhatnak kisiskolás korukig. Amikor már tuda-
tosan különbséget tudnak tenni jó és rossz között, amikor kialakul a bűntu-
datuk – vagyis nagyjából az „elsőáldozós korban” –, akkor egy szentáldo-
zás nélkül töltött nagyböjtnyi idő felkészülése után elvégezhetik első szent-
gyónásukat, és az eukarisztia ünnepélyes vételével újra bekapcsolódhat-
nak a szentségi közösségbe. 
 

A csecsemők megáldoztatása gyakorlatának bevezetése természetesen 
nem történhet előkészület nélkül, nem lehetséges egyik napról a másikra. 
Ez a változtatás a parókus részéről komoly megfontolást, lelkipásztori böl-
csességet igényel, a szülők részéről pedig érett hitet és teljes elkötelezett-
séget kíván. Az azonban bizonyos, hogy Krisztus testének és vérének fo-
lyamatos vétele olyan kegyelmi ajándék, amely a legteljesebb módon segíti 
elő, hogy gyermekeink Isten közelében éljenek, hogy biológiai létük fejlődé-
sével a krisztusi élet is bontakozzék bennük.  
 

Lehet-e ennél boldogítóbb öröme a hitét, Krisztusban való életét komolyan 
vevő keresztény szülőnek? 
                                                 
∗ Felnőtt keresztség esetében a három bevezető (beavató) szentség kiszolgáltatása ma is 
együttesen történik. Ilyenkor a katekumennek (a keresztségre készülőnek) az eukarisztia 
vétele előtt nem kell meggyónnia, mert a keresztség személyes bűneit is eltörli. (Természe-
tesen a bűnbánattartásra ez esetben is megtanítjuk a beavató szentségekben részesülőt, de 
gyónnia nem az első szentáldozása előtt kell; a szentgyónás a későbbiekben épül be bonta-
kozó keresztény élete gyakorlatába.) 

HÚSVÉTI HUMOR 
 
 

Brezsnyev elvtárs hajnalban ébred Húsvétkor, és mivel nem tud tovább aludni, 
elhatározza, hogy kimegy a Vörös térre. Felöltözik, és csöndes sétára indul a vá-
rosban. Egyszer csak ráköszön egy járókelő: – Krisztus feltámadt!  
Brezsnyev biccent egyet, és megy tovább. Majd jön a második járókelő, az is így 
köszönti: – Krisztus feltámadt!  
Brezsnyev neki is biccent, és megy tovább. Kicsivel később jön a harmadik moszk-
vai, és köszönti Brezsnyevet: – Krisztus feltámadt!  
Mire Brezsnyev: – Tudom, már jelentették. 
 

Egy újságíró rácsodálkozott az aggastyán korú szerzetesre:  
– Atyám, hogy Ön milyen jól tartja magát! 
Az öreg pap tele vidámsággal válaszolt: 
– Nem szabad, hogy amikor a halál eljön, egy hullát találjon… 
 

* * * * * 
 

PROGRAM-LEHETŐSÉGEINK A (KÖZELI S TÁVOLABBI) JÖVŐBEN 
 

Március 19. szombat – Böjti Futás a Sóstón (kedvezményes állatkerti belépővel) 
(előzetes regisztráció és egyházközségi póló átvétele március 18-ig a parókián) 

Részletes információk: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4349 
 
 
 

Április 1. péntek: Egyházmegyei Húsvéti Bál (helyszín a Szent Miklós Iskola) 
(jelentkezés mielőbb, legkésőbb húsvét keddig a parókián) 

 
 
 

Május 7. szombat: Gyermekbúcsú Máriapócson 
(jelentkezés mielőbb, legkésőbb május 1-ig a parókián) 

 
 
 

Május 29. vasárnap: Betegek Búcsúja Máriapócson 
(jelentkezés mielőbb, legkésőbb május 22-ig a parókián) 

 
 
 

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 
  

* * * * * 
 

ADÓFORINTJAINK FELAJÁNLÁSA 
 
 

Adóbevallásunk során ne feledkezzünk meg arról: adónk két százalékát felajánlhat-
juk az egyházak, illetve a civil szféra javára. Görögkatolikus Egyházunk a Katolikus 
Egyház része, adóforintjainkat tehát a Magyar Katolikus Egyháznak ajánljuk. A 
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. – Második egy százalékunk 
felajánlásával egyházközségünk alapítványát támogathatjuk. A Kertvárosi Közös-
ségi Életért Alapítvány adószáma: 18803475-1-15. Köszönjük. – Adóforintjaink 
felajánlásával úgy támogathatjuk egyházunkat, hogy az nem jelent számunkra külön 
kiadást. Tekintsük lelkiismereti kötelességünknek, hogy élünk ezzel a lehetőséggel! 

http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4349
http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4369
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