
 

AMI ELMÚLT, AZ A NYÁR… 
 

AMI KÖVETKEZIK… 
 
 

SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP 
Tanuló ifjúságunk és pedagógusaink megáldása a tanév kezdetén 
Délután négytől sakk-szakkör 
 

SZEPTEMBER 18. VASÁRNAP  
Egyházközségünk búcsúünnepe – Ünnepi szónokunk Trescsula László filke-
házi parókus – Az ünnepi Liturgia utáni szerény ebédre mindenkit várunk. 
 

SZEPTEMBER 22. CSÜTÖRTÖK 
18 órakor az idei első Bibliaóra  
 

SZEPTEMBER 24. SZOMBAT 
Esperes-kerületi gyalogos zarándoklat Máriapócsra 
Indulás reggel 7 órakor az orosi parókiáról. 
  

OKTÓBER 1. SZOMBAT 
Az Istenszülő Oltalma ünnepe – Vecsernyei vendégeink a katolikus lap- és 
honlapszerkesztők éves vándorgyűlésének tagjai 
 

OKTÓBER 2. VASÁRNAP 
Zarándoklat autóbusszal Máriapócsra, az Istenszülő Oltalma búcsújára 

 
 
 

* * * 
 
 
 

MENNYEI DERŰ ÉS BORÚ 
 

Családlátogatás 
A pap meglátogat egy tehetős családot. A háziasszony kedvesen fogadja: 
– Nagyon örülünk atyám, hogy meglátogatta szerény hajlékunkat. Foglaljon helyet, 
mindjárt főzök egy kávét. 
Miközben az asszony a konyhában foglalatoskodott, a kis Pistike kíváncsian meg-
kérdezi a papot: 
– Tisztelendő bácsi, hogy jött el hozzánk? 
– Autóbusszal. De miért kérded? 
– Mert az anyukám azt mondta: Ezt is az ördög hozta ide! 
  
 

Tempó 
Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó kocsit, amiben apácák ülnek, és 
megkérdezi a volánnál ülő nővért: 
- Miért vezetett ilyen lassan? 
- Láttam ezeket a táblákat a 31-es számmal, és be akartam tartani a sebességha-
tárt. 
- De hát az az út száma, nővér, ez a 31-es út! 
- Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam. 
A rendőr a hátranéz a többi apácára és látja, hogy rémülten szorongatják egymás 
kezét és falfehér az arcuk. 
- Mi történt velük? - kérdezi az első apácát. 
- Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 311-es útról... 
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KEZDŐDIK A TANÉV, KEDVES SZÜLŐK! 

 

Gyermeket nevelni soha nem volt könnyű – ma egyenesen művészet. Ösz-
szekuszálódott értékrendű világunkban a bóvlitól, a talmi csillogástól óvni s 
valódi értékeket átadni a legszentebb és legnehezebb szülői hivatás. 
Kérjük a szülőket, fogadják el a gyermeknevelésben az egyház segítségét. 
A kereszteléskor Isten előtt felelős lelkiismerettel vállalták, hogy fiukat, lá-
nyukat vallásos nevelésben részesítik.  Ne csak engedjék vagy küldjék, de 
hozzák gyermekeiket az Isten házába, hogy karonülő koruktól szívükbe 
íródjék az Isten szeretete, az Isten-dicsőítés öröme és az Istent szeretők 
életének boldogsága. Nagyon fontos a hit- és erkölcstan oktatása, de az 
iskolai közeg kevés; az inkább az információk átadásának a helyszíne. Is-
ten szeretetének életet alapozó bizonyossága a liturgikus közösségben 
válik igazán életünk ajándékává.  
„Engedjétek hozzám a gyermekeket; ilyeneké az Isten Országa!” (Mt 19,14) 

 

* * * 
 

EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDULÁS 
 

A 2016-os egyházközségi „zarándulásunk” úti célja Kárpátalja, valamint 
Lemberg (Lvov) városa. Tervezett időpontunk: október 7-9. 
A távolság miatt nem szabad túl zsúfolt programot terveznünk. Elképzelé-
seink szerint pénteken reggel fél hétkor indulunk. A határ átlépése után 
azonnal Lemberg, az ukrajnai görögkatolikus egyház egyik legjelentősebb 
központja felé vesszük az irányt. Szállásunk a Szentháromság Szeminári-
umban lesz. A szombati nap nagy részét Lembergben töltjük. Estére visz-
szatérünk Kárpátaljára; Antalócon alszunk. Vasárnap délelőtt Munkácsot 
tekintjük meg. Szent Liturgiát az ungvári székesegyházban végzünk, és az 
ottani szemináriumban ebédelünk. Délután teszünk egy sétát Beregszász-
ban, s onnan térünk haza a késő esti órákban. 
Részvételi díj: 23.000 – külsősöknek 28.000 – forint (utazás; szállás; étke-
zés péntek estétől vasárnap délig). Az utazáshoz útlevél szükséges! Je-
lentkezés a parókus atyánál mielőbb, legkésőbb szeptember 12-ig, a rész-
vételi díj legalább felének befizetésével. 



 MESE AZ ÚJ TANÉV KEZDETÉN 
 

Egy afrikai király megöregedett. Nem tudta, kire hagyja az országot. Elhatá-
rozta tehát, hogy próbára teszi két fiát, Tambut és Rafittit. Elküldte őket a 
világba azzal a feladattal, hogy hagyjanak jeleket maguk után. 
Először Tambu indult útnak. Ahogy haladt előre az őserdőben, mindig meg-
jelölt egy-egy fát, letört egy-egy ágat. Helyenként elejtett egy-egy fűcsomót, 
kövekből épített egy-egy halmot. Utána hazament az apjához és jelentette: 
– Igen, hagytam magam után jeleket, kérem a megérdemelt jutalmat. 
Utána Rafitti eredt útnak. Nem maradt az őserdőben, hanem benézett az 
emberekhez. Egy faluban idős asszonyt látott, aki nehezen cipelte haza a 

kunyhója javításához szükséges pálmaleveleket. Rafitti segített neki, majd 
továbbment. A következő faluban éppen esküvő volt. Az emberek mulattak, 
táncoltak. Beállt közéjük, s az emberek boldogan osztották meg a távolból 
érkezett idegennel az esküvői lakomát, de örömeiket és bánataikat is. Egy 
még távolabbi falu pedig gyászolt. Rafitti megkérdezte, hogy ki az elhunyt, 
és részt vett gyászukban. Mindezek után hazatért apjához, s jelentette, 
hogy ő is teljesítette a küldetést! 
Melyikük örökölje az országot? A király elgondolkodott és azt mondta: - 
Gyertek, mutassátok meg, merre jártatok! Milyenek a jelek, amelyeket hát-
rahagytatok? 
Először Tambuval indult útnak. Tambu bevezette az őserdőbe, majd büsz-
kén mutatta: – Nézd, ezt a fát én jelöltem meg! Ezt az ágat én törtem le! Itt 
van a fűcsomó, amit a földre helyeztem! Ezekből a kövekből én építettem 
halmot! – Hazaértek, majd így szólt a király: – Hát te, fiam, Rafitti, merre 
jártál? – Menjünk, apám! – Bekopogtattak a kis kunyhóba, ahol az idős asz-
szony nagy szeretettel fogadta őket. A következő faluban az emberek már 
messziről megismerték Rafittit: ő az, aki tudott együtt örülni velünk! Végül 
eljutottak oda, ahol Rafitti a gyászolókkal találkozott. – Milyen jó, hogy ak-
kor velünk voltál – kiáltották az emberek. 
Hazaérkeztek. Így szólt az öreg király: – Te fiam, Rafitti, te fogod örökölni 
az országot! Tambu méltatlankodva tiltakozott: – De apám, hát nem láttad a 
jeleket, amiket hátrahagytam az őserdőben? – Igen, fiam – szólt az édes-
apa –, te mindent megtettél a dolgok világában. De nézd: a fákra kapart 
jelzések eltűnnek, a letört ágak visszanőnek, a fűcsomók elhervadnak, a 
kőhalmok széthullanak. Rafitti az emberekre figyelt, és boldog volt, amikor 
találkozott velük. Hiszem, hogy boldoggá fogja tudni tenni azokat, akik kö-
rülveszik. 

 

Mik a céljaid az új tanévben? Az afrikai király története szeretne Téged is 
bátorítani, hogy ne tartsd elveszett időnek azt, amit nem tárgyakra, „státus-
szimbólumokra” fordítottál, hanem az emberekre! Több vagy a tárgyaknál, 
amiket birtokolsz, amelyekkel Tambu módjára megjelölöd a magad világát. 
 

Tanulj s valósíts értékek és nem érdekek mentén alapuló kapcsolatokat! 

A szent liturgia (szentmise) értéke 
 

Nagy Szent Gertrúd mondta egyszer, hogy minden egyes áhítattal végig-
hallgatott szentmiséért Krisztus egy szentet küld a halálos ágyunkhoz, hogy 
vigasztaljon bennünket halálunkkor.  
 

Mélyen megérintett, amikor először olvastam ezt. Az elmémmel ismerem a 
szentmise áldozatának óriási értékét – ami nem más, mint Jézus Krisztus 
áldozatának ünnepélyes újramegjelenítése az Atya előtt a mi bűneink és a 
világ bűneinek váltságaként. Ez a keresztény élet forrása és csúcsa. 
Ugyanakkor gyakran nehéz ezt a nagyszerű igazságot észben tartani a 
szokásos zavaró tényezők közepette a szentmise alatt. Aquinói Szent Ta-
más azt tanította, hogy a Szent Eucharisztával kapcsolatban az öt érzék 
csődöt mond. Csak a hit lebbentheti fel a fátylat és fogadhatja be Krisztus 
jelenlétének és áldozatának valóságát. „Semmi sem olyan nagy, mint az 
Eucharisztia. Ha Istennek ennél bármi értékesebb lenne, nekünk adta vol-
na.” (Vianney-i Szent János) 
Jó lenne felismernünk az élő és elhunyt hozzátartozóinkért felajánlott 
szentmise rendkívüli értékét! A hétköznapi Szent Liturgia nap mint nap le-
hetőség arra, hogy „intenciót adjunk”, azaz a szentmiseáldozat felajánlását 
személyes szándékra kérjük. 

 
 
 

* * * 
 
 

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

 

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

A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja annak kötelezett-
ségét, 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 alap-
ján a támogató dönti el, hogy kit szeretne támogatni. A támogatás összegét 
lehetőség van készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ösz-
szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni a GISZ számára. 
Támogatónak 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! 
 
 

* * * 
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