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Szeptember 11-én tanévkezdő áldásban részesültek templomunkban az egy-
házközség diákjai és pedagógusai. A jó Isten kegyelmét kérjük életükre, tanu-
lásukra, oktató-nevelő munkájukra. 
 

Szeptember 18-án ültük meg templomunk születésnapját, búcsúünnepét, 
amelyen a hívek közösségén túl számos paptestvér ünnepelt velünk. A Soltész 
János szemináriumi rektor atya által vezetett Szent Liturgia homíliájában Tres-
csula László filkeházi parókus biztatott minket, hogy életünk nehézségeire ne 
haraggal tekintsünk; ha nem kényszerből cipeljük, hanem megpróbáljuk átölelni 
keresztünket, üdvösségünk eszközeként tudunk rátekinteni, és így könnyebbé 
is válik a kereszthordozás. – Vendégünk volt a búcsúünnepen Ivancsó István 
főesperes atya, Kicsák György székesegyházi parókus, Polyák Imre spirituális, 
Kepics Mihály ökonómus és Polgári Bence prefektus atya is. A fehér asztalnál 
Grunda János helynök atya és Mosolygó Marcell orosi parókus is csatlakozott 
együttlétünkhöz. Egyházközségünk 19. születésnapja szép ünnep, örömteli 
élmény volt mindnyájunk számára. 
 

Szeptember 24-én esperes-parókusunk vezetésével nyolcan vettünk részt a 
nyíregyházi esperesi kerület közel ötven fős máriapócsi gyalogos zarándokla-
tán. A legtöbben már Orostól, néhányan Napkoron bekapcsolódva gyalogolták 
végig az utat a könnyező Szűzanya kegyhelyéig. Mindnyájunknak volt miért 
felajánlanunk az „apostolok lován” megtett út közös lépteit, imádságos áldoza-
tát, fáradságát; igen jó érzés volt kérni, köszönni, zsibbadó lábakkal az Isten-
szülőt köszönteni. (Többen – főként betegek – kérték, így az itthon maradottak 
nevében, az ő szívükkel, ajkukkal is.) 
 

Október elsején vendégünk volt a Katolikus Lap- és Honlapszerkesztők Orszá-
gos Egyesületének vándorgyűlése. Az újságírók részt vettek az alkonyati zso-
lozsmán, majd igen komoly érdeklődéssel, interaktív módon sajátították el a 
szertartáshoz kapcsolódó, illetve a templomunk festéséhez, felirataihoz kötődő 
ismereteket. A találkozást kellemes vacsora, majd tartalmas beszélgetés zárta. 
 

Október 2-án újra – immár autóbusszal – Máriapócsra zarándokoltunk. Az 
Istenszülő Oltalmának búcsúünnepére harmincan utaztunk el, hogy ott több 
ezer zarándokkal imádkozzunk együtt a könnyező Szűzanya templomában. A 
máriapócsi Szent Liturgiát a Kossuth Rádió egyenes adásban közvetítette. 
 

Október 7-9. között zajlott idei egyházközségi „zarándulásunk”. Úti célunk az 
ukrajnai Lemberg s a kárpátaljai Munkács és Ungvár városa volt. Utazásunk 
során maradandó lelki és kulturális élményben részesültünk; a zarándulás tu-
datosan vállalt fáradsága igazi gyümölcsöt: örömet és valódi töltekezést érlelt. 
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VÁLASZTÁS 
 

Egy asszony elment a nőgyógyászhoz, és így szólt:  
– Doktor úr, óriási bajban vagyok, nagyon nagy szükségem lenne a segít-
ségére. A gyermekem még nincs egy éves, és megint terhes lettem. Nem 
akarok ilyen közeli korú gyerekeket.  
– Rendben, mit szeretne kérni tőlem?  
– Azt szeretném, hogy szakítsa meg a terhességemet. Nagyon számítok 
Önre.  
Az orvos gondolkodóba esett, majd így szólt:  
– Azt hiszem, van egy jobb megoldás, ami az Ön számára is kevésbé ve-
szélyes.  
A nő elmosolyodott, gondolván, a doki megértette, mit szeretne. Az orvos 
folytatta:  
– Nézze, hogy ne kelljen egyszerre két kisbabára vigyáznia, öljük meg azt, 
amelyik az ölében van most. Így tudna egy kicsit pihenni, mielőtt a másik 
megszületik. Ha meg akarjuk ölni az egyiket, mindegy, melyik az. Az ön 
testére semmi veszélyt nem jelentene, ha az ölében lévő babát választaná. 
A hölgy elszörnyedt.  
– Na de, doktor úr! Milyen szörnyű! Megölni egy gyereket, az bűn! 
– Szerintem is – mondta az orvos –, de nekem úgy tűnt, ez Önnek nem 
probléma, és azt gondoltam, akkor ez a legjobb megoldás. 
Az édesanya arca falfehér lett, majd néhány könnycsepp csordult ki a sze-
méből. Az orvos megnyugodott; úgy érezte, sikerült meggyőznie az asz-
szonyt arról, hogy az anyaméhben lévő magzat élete ugyanolyan értékű, 
mint a már megszületett gyermeké. A megfogant élet teljes értékű élet, an-
nak el-vétele ugyanúgy bűn, ugyanúgy gyilkosság, mint a már megszületett 
gyermek életének kioltása.  
 

„Feláldozom magam, hogy a másiknak jobb legyen.” „Feláldozom a mási-
kat, hogy nekem jobb legyen.” Melyik a szeretet szava? 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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Egyházközségi zarándulás – 2016 
 

Idei „zarándulásunk” Kárpátalja és Lemberg (Lvov) felfedezése volt. Ötven elszánt 
zarándok indult a nagy próbára, megismerni a tájat, a városokat, az embereket – 
és megismerni önmaguk korlátait. 
 

A határ átlépése után a Szolyvai Emlékparkot néztük meg. Ez a hely az egész 
magyarság temetője. Az 1944 novemberében létrehozott gyűjtőtábor áldozatainak 
és a "málenkij robot” elhurcoltjainak állít emléket.  A 2004-ben létrehozott parkban 
a fekete márványtáblák 12.000 nevet sorolnak fel a sztálini terror megölt áldozatai 
közül. Mélységes megrendüléssel tisztelegtünk az áldozatok emlékének! 
 

A következő célpont – a Vereckei-hágó érintésével – Lemberg volt. Lvov (az orosz-
lánok városa) többnemzetiségű város, a történelem  viharai következtében lengyel, 
ukrán és osztrák-magyar fennhatóság alá is tartozott. Hosszú délutáni sétával pró-
báltuk felfedezni a várost! A rengeteg műemlék, az Operaház előtti padokon sak-
kozó emberek, a gyönyörű templomok kivívták csodálatunkat. Kellően elfáradva 
érkeztünk meg szállásunkra, a Szentháromság Szemináriumba. 
 
 

Reggel bátran indultunk el a város legmagasabb pontját meghódítani, ami 400 
méter meredek lépcsőzést jelentett! De mert a Jó Isten szereti a zarándokait, szik-
rázó napsütés  könnyítette a felkapaszkodást! A minap olvastam egy afrikai köz-
mondást,  ami nagyon illett hozzánk: „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül, ha 
messzire akarsz jutni, menjetek együtt!” A 80 fölötti és a 16 alatti is gyönyörködött a 
panorámában! Együtt megsokszorozódnak erőink, csak nem mindig hisszük el! 
 
 

A következő csoda a Szent György görögkatolikus katedrális megtekintése volt, 
amely mindenkinek a szívébe vésődött. Nagyon tetszett a többi templom is, és az 
egész óváros, amely mindenestül világörökségi helyszín. Lemberg legnagyszerűbb 
élménye kétségkívül az örmény templom diakónusának éneke volt, akinek hitét is 
tükröző szárnyaló hangja a templomot is, a szívünket is betöltötte. 
 
 

Késő délután Antalóc felé vettük az irányt, ahol a következő szállásunk volt. Egy 
ékszerdoboz a Kárpátok ölelésében! A gyönyörű természeti környezet és a csodá-
latos fatemplom, ahol parakliszt imádkoztunk, örök emlék marad. 
 
 

Kárpátalja meghatározó városa Munkács; jelképe a  bevehetetlen vár!  Idegenve-
zetőnk, Popovics Béla az életét tette fel a kutatásra, a magyarság történelmének 
hiteles feldolgozására és átadására. Hála és köszönet munkájáért! A kápolnában 
elénekeltük a Himnuszt; lelkünk és magyarságunk mélyen a szívünkbe vésődött. 
 
 

Munkácstól búcsúzva  az ungvári székesegyházban vettünk részt magyar nyelvű 
liturgián, ahol meglepetésünkre – tiszteletünkre – a székesegyház kórusa énekelt. 
Hálásan köszönjük a felemelően szép lelki élményt jelentő istendicséretet! 
 
 

Ebédünk a szemináriumban volt. Gyönyörű, új épületegyüttes templommal, park-
kal; maradandó emlék marad. Akárcsak a város, amelyben kellemes sétát tettünk a 
kellemes koraőszi időben. 
 
 

Zarándokutunk véget ért, a számvetést mindenkinek magában kell elkészít-
nie. Köszönjük László atyának a kiváló szervezést és a lehetőséget hogy lelkiek-
ben gazdagodva térhettünk haza. Hálásak vagyunk Szabó Konstantin ungvári pre-
fektus atyának és Petrás László papnövendéknek; nélkülük utunk nem jöhetett 
volna létre. 
 
 

Köszönet a magam és az ötven résztvevő nevében:                            Tőkésné Vali  

KÉPVISELŐTESTÜLETI LELKIGYAKORLATUNK 
 

Amint azt őszi programfüzetünkben jeleztük, képviselőtestületünk szokásos évi 
lelkigyakorlatát november 11-12-én tartjuk Mátraverebély-Szentkúton, a feren-
ces szerzetesek ismert Mária-kegyhelyén. Mivel a testület tagjaival szemben elvá-
rás a részvétel – kvázi „kötelező” a jelenlétük –, a lelkigyakorlat számukra és há-
zastársuk számára kedvezményes.  
A lelkigyakorlatra - amely péntek délutántól szombat délutánig tart – közösen uta-
zunk. Tervezett indulási időpont november 11. 14 óra. Tervezett hazaérkezés: 
november 12. 20 óra. A szentkúti zarándokház modern, új épület, kétágyas szo-
bákkal, nyugodt, lélekemelő, töltekezésre kiválóan alkalmas környezettel. 
A lelkigyakorlatra a képviselőtestület tagjain kívül mások is jelentkezhetnek, szá-
mukra azonban kedvezményt nem tudunk biztosítani. Részvételi díjuk az utazással 
együtt 10.000 Ft. Jó szívvel hívjuk mindazokat, akik lelki kapaszkodót keres-
nek, akik az adventhez közeledve életük jobbításának lehetőségeit keresik. 
A lelkigyakorlattal kapcsolatos teendők – és egyéb aktuális ügyeink – megbeszélé-
sére október 25-én, kedden 18 órára várjuk a testület tagjait. A nem testületi tagok 
számára a jelentkezés határideje szintén október 25. 
 

* * * 
 

A Sója Miklós Általános Iskola tanári, pedagógiai asszisztensi és takarítói állást 
hirdetett. Az érdeklődők parókus atyát keressék.  
 

* * * 
 

Október 22-én Ifjúsági Szüreti Bál lesz a Szent Miklós Iskolában. Buzdítjuk a fia-
talokat, használják ki a kulturált találkozási és szórakozási lehetőséget! 
 

* * * 
 

Halottak napján, november elsején 13 órakor imádkozunk a temetőben elhunyt 
papjaink, Vaszkun György és Békés Géza atyák sírjánál. Elhunyt hozzátartozóin-
kért október 29. és november 2. között ajánljuk fel az öt Szent Liturgiát. Jelentke-
zés a név szerinti említésre a templom előterében található hramotás jegyzéken.  
 

* * * 
 

  A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) 
a 2016-2017-es tanévre újra meghirdette a Szent Margit Programot 

 

A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a Kárpát-medence, illetve a világ 
magyarságának jó szándékú támogatóit általános iskolás gyerekekkel, ezáltal elő-
mozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi eredményeit, hitbéli életét, valamint a 
magyar közösség életében való szerepvállalását. 
  

A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja annak kötelezettségét, 
hogy egy tanéven keresztül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket. 
A GISZ jelentős adatbázist állított fel Kárpátalja-szerte a támogatásra szoruló 
gyermekekről. Az adatbázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy 
kit szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van készpénzben, illetve 
banki átutalás formájában – egy összegben vagy havi rendszerességre lebontva – 
eljuttatni a GISZ számára. 
Támogatónak a parókus atyákon keresztül, vagy a karpatalja.gisz@gmail.com e-
mail címen, illetve a +380 95 32 15 883-as telefonszámon lehet jelentkezni. 
 

Támogatása egy-egy gyermek jövőjét, életét jelentheti. Köszönjük!  

mailto:karpatalja.gisz@gmail.com


 

 
Haldoklik az öreg Kohn. Mondja a feleségének: 
– Asszony, ha meghalok, minden vagyonomat temesd el velem! 
A temetés után pár nappal áll a sírnál Kohnné és a barátnõje. Azt mondja a 
barátnõ: 
– Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy minden vagyonát eladtad, vettél egy 
nagy gyémántot, és betetted abba a kis dobozba az urad mellé!? 
– Ó, barátném, én mindig engedelmeskedtem az uramnak. Eladtam min-
den vagyonát, betettem a számlámra, írtam neki egy csekket; ha beváltja, 
beváltja, ha nem, nem… 
 
Egy gazdag hölgy megkérdezi plébánosát: 
– Mit gondol, ha a plébániára hagyom vagyonom felét, biztos, hogy a 
mennybe jutok? 
– Biztosat ígérni nem tudok asszonyom – válaszol az atya –, de szerintem 
érdemes lenne kipróbálni! 
 
 
 

* * * 
 

 


