
AMI ELMÚLT S AMI KÖVETKEZIK 
 

Nyíregyházi görögkatolikus csapat is indult május utolsó hétvégéjén az idei 
UltraBalaton futóversenyen. A Szabó Tamás örökösföldi parókus atyával 
felálló túlélő team 20 óra 35 perc alatt teljesítette a tavat megállás nélkül 
megkerülő, 220 km-es távot. Egyházközségünket Fedor György képviselte 
a futók között. Részletek: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4669 
 

Szokás szerint a Borbányai Egyházközség tagjaival közösen szervezett 
zarándoklat keretében vettünk részt május 29-én Máriapócson a Betegek 
és Gyógyítók Búcsúján. A zarándoklatot idén Janka György atya, borbá-
nyai parókus vezette. 
 

Templomunkban zajlottak az „Így szól az Úr…” című televíziós műsor fel-
vételei. A soron következő négy hónap (június – szeptember) első vasár-
napján így tőlünk közvetíti a közszolgálati televízió a vasárnapi igehirdetést. 
 

Megjelent Szilárd püspök atya könyvsorozatának újabb része, jó szívvel 
ajánljuk. A parókián 65%-os kedvezménnyel, 1.000 Ft-ért kapható. 
 

Egész hónapban tart az apostolfejedelmek ünnepét megelőző böjti idő. 
Péter-Pál ünnepe nem csupán a két főapostol emléknapja; aszkézisünk 
ebben az időszakban az apostolokra épült egyházért történik. Vegyük ko-
molyan ezt a böjti időt, ajánljuk föl áldozatunkat azért, hogy egyházunk 
mindig élő hitű közössége legyen Krisztusnak, és hitelesen hirdesse az 
evangélium üzenetét. 
 

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai szerepelnek Nyíregy-
házán. Június 7-én, kedden 16 órakor a Padlás című zenés darabot adják 
elő a Művelődési Központban. Az előadás megtekintése ingyenes. 
 

Június 27 – július 1. között zajlik Hajdúdorogon parókusunk vezetésével az 
egyházmegyei Görögtűz Tábor felső tagozatos gyerekek számára. A rész-
vételi díj igen kedvezményes, szállással, étkezéssel, programokkal együtt 
13.000 Ft. Jelentkezés június 15-ig a parókián. 
 

Június 20-ig lehet jelentkezni az egyházi szervezésű, kedvezményes nya-
ralási lehetőséget biztosító, július 18-23. között zajló siófoki Családtábor-
ba. Részletek: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4369 
 

Augusztus 1-5. között zajlik parókiánkon ovisok és kisiskolások részére az 
évek óta népszerű, Imre Lászlóné Kati néni vezette LogiTábor. Részletek 
a templomi faliújságon. Kati néni elérhetősége: +36304550220 
 

Kolostorok, fatemplomok, műemlékek a Partiumban és Máramarosban 
címmel templomjáró körutat szervez július 4-9. között a Görögkatolikus 
Metropólia. Részletek: http://www.magyarkurir.hu/esemenyek/kolostorok-
fatemplomok-muemlekek-a-partiumban-es-maramarosban/ Jelentkezési 
határidő: 2016. június 6., hétfő. 
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A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
 

Sok ember szeretne életében legalább egyszer elzarándokolni a 
pünkösdi, csíksomlyói búcsúba. Számomra ez az igen különleges és 
életet meghatározó élmény már fiatalon, tizennégy évesen megada-
tott.  
 

Az iskolám missziós csoportjának tagjaként lehetőségem nyílt arra, 
hogy a Boldogasszony Zarándokvonat utasa legyek. Ez már önma-
gában is felejthetetlen emlék, hiszen a tizenhat szerelvényből álló, 
majd fél kilométer hosszú vonaton, közel ezer zarándokkal utaztam 
együtt. Az út során szinte minden magyarlakta településen köszön-
töttek minket, s mi magunk is könnyeinkkel küszködtünk. 
 

A gyergyószentmiklósi szálláshelyünkről ugyanez a zarándokvonat 
vitt el Gyimesbükkre, az „ezeréves határhoz”, ill. másnap, a búcsú 
napján Csíkszeredára, ahonnan magunk is több kilométert zarándo-
kolva közelítettük meg a szentmise szabadtéri helyszínét. A búcsún 
végeláthatatlan tömeg, mégis fegyelmezett sokaság imádkozott 
együtt, ami egy kamasz fiú számára is igazi lelki táplálék tud lenni. 
 

A búcsút követő vasárnapon közös szentmisén vettünk részt Gyer-
gyószentmiklós főterén; volt miért és kiért hálát adnunk. A hazauta-
zásunk is imádságosan, énekelve telt, s nem is éreztük a hosszú út 
fáradságát, hiszen az élményeink felülírták azt! 
 

Örülök, hogy részese lehettem az idei csíksomlyói búcsúnak, s most 
már tudom, hogy miért szeretne oly sok ember mihamarabb eljutni 
ide. 
 

Seszták Bence 
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IDŐSZERŰ 
 

Mai kérdésekre válaszol a múlt század egyik legkiemelkedőbb egyházi 
személyisége. Idézetek Fulton Sheen érsek rádióbeszédeiből. 
 

Mit gondol az egyházellenességről? 
 

„Amerikában nincs száz ember, aki gyűlöli a Katolikus Egyházat. Több 
millióan gyűlölik azt, amit tévesen a Katolikus Egyháznak vélnek – ami 
természetesen egészen más dolog.”  
 

Sokak szerint idejétmúlt a Katolikus Egyház… 
 

„Az Egyház sohasem illik egy-egy kor szellemiségéhez, mert minden kor 
számára rendeltetett. A katolikus ember tudja, hogy ha az Egyház bár-
mely kor szellemiségével, amelyben éppen él, összeházasodna, a kö-
vetkező korban özvegy lenne. Az igaz Egyház ismertetőjele, hogy soha-
sem illeszkedik a világ múló szellemi áramlataihoz. 
 

A mai embert taszítják a dogmák… 
 

„Az Egyház úgy tartja, hogy nem létezhet vallás dogmák nélkül. Az, 
hogy az embernek dogmák nélküli vallásra van szüksége, már maga 
egy dogma, mégpedig olyan dogma, amely nagyságrendekkel több bi-
zonyításra szorul, mint bármelyik egyházi dogma. Mi a dogma? A dog-
ma egy gondolat; ilyen értelemben a dogma nélküli embert gondolat 
nélküli embernek mondhatjuk. Dogmákra szükség van, amíg létezik jó-
zan gondolkodás.” 
   

Sokan szembefordulnak az Egyházzal, mert korlátozza a szabadsá-
gukat… 
 

„Sok idő telhet még el, míg a nyugati civilizáció rádöbben, hogy a jó, 
amit keres, nem más, mint a jó, amit elhagyott. A világ nem fogja egy-
hamar felismerni, hogy az Egyház, amelyről azt hitte, oly nagyon korlá-
tozza a szabadságot, valójában az egyetlen erő, amely szabaddá tehet; 
s ami oly idejétmúltnak tűnt, az egyetlen intézmény, amely túlélte az 
időket.” 
 

És az Egyházhoz tartozók bűnei? 
 

„Az Egyház olyan, mint Noé bárkája, amelyben tiszta és tisztátalan álla-
tok zsúfolódtak össze. Bizonyára nem árasztott szent illatot, de nyolc 
embert megmentett. A mai világ szétszaggatja a jó társadalom, a jó csa-
lád, a boldog egyéni élet fényképeit. Az Egyház azonban őrzi a negatí-
vokat. Ha eljön a pillanat, amikor a világ újra elő akarja hívni a képeket, 
nálunk meglesznek.” 

 

„Siessünk buzgón az Istenszülőhöz…” 
 

MIKOR LESZ LEGKÖZELEBB PARAKLISZ? 
 

Május hónap utolsó estéjén hangzott el ez a kérdés egy „kék inges” 
(Mária-tiszteletét jelképesen még öltözködésével is kifejező) testvérünk 
ajkáról, aki igyekezett a hónap folyamán minden parakliszon részt venni. 
Többen is csatlakoztak a kérdéséhez – ami azt jelzi: maradandó nyomot 
hagy a lelkünkben ez az imádság, vágyunk rá, szívesen imádkozzuk, 
énekeljük. 
 

A paraklisz az Istenszülő tiszteletére és az ő közbenjárásáért esdő, az 
utrenye felépítését követő ájtatosság, amelynek szövegei megérintik 
lelkünk mélyét. Jólesik az „imádságomat kiöntöm az Úr elé” őszintesé-
gével állni Isten elé, s kérni az Istenszülő oltalmát, aki „minden szenve-
dőnek öröme, betegek látogatója, öregek támogatója”; „benne bízván 
ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általa kérte az Istent, senki el 
nem hagyatott.” 
 

Augusztus 1-15. között, a Nagyboldogasszony böjtjében újra megszólal 
majd templomunkban a „Siessünk buzgón” ismert dallama. Remélhető-
leg minél többek hangján… 
 

* * * * * 
 

       ÉGI ÉS FÖLDI DERŰ        
 
 
 

Műtétre előkészített beteg rohan a kórház folyosóján. 
– Miért szalad el? – kérdezi betegtársa. 
– Azt mondta az asszisztensnő, hogy ez csak egy egyszerű vakbélműtét. 
– De miért kell ezért elszaladni?  
– Nem nekem mondta, hanem a sebésznek! 
 

Tanácstalannak tűnő fiatalasszony téblábol a húsos pult előtt. A hentes 
segítőkészen kérdezi: 
– Milyen húst adhatok, Hölgyem? Sertés… marha… csirkehús?  
– Mindegy, csak olyan legyen, ami nem ég oda. 
 

Hirdet a pap a templomban: 
– Kedves Testvérek! Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír, hogy van elég 
pénzünk a templomunk felújítására. A rossz hír az, hogy ez a pénz egyelő-
re még a ti zsebetekben van… 
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