
KOLIBA 
 

Szertartási könyveink előírják nagyböjt első péntekén az Előszenteltek Li-
turgiájára a koliba áldás szertartását. A koliba egy édesség, melyet egyhá-
zunk a nagyböjt kezdetekor nyújt tagjainak. Édesség, melyben az Örök 
Élet „ízét” ízlelhetjük. Egy különleges édesség, mely megsejteti velünk 
nagyböjtünk s egész életünk célját, segítheti lemondásunkat, melyet csakis 
az igazi „édességért", Isten Országának elnyeréséért érdemes vállalnunk. 
Szolgálja idei kolibánk is hitünk „ízének”, hitünk örömének megerősödését! 
 

* * * * * 
 

NAGYBÖJTI ÜZENETEK 
 

A nagyböjt minél mélyebb megéléséhez szeretne görögkatolikus egyhá-
zunk segítséget nyújtani azzal, hogy minden egyes nap közzé teszünk egy-
egy böjttel kapcsolatos gondolatot, amelyeket minden reggel kihelyezünk 
honlapjainkra, közösségi oldalainkra.  
Akik azt szeretnék, hogy reggelenként a telefonjukon is megjelenjen a böjti 
gondolat, megkaphatják azt rövid üzenetként. Az sms-re való jelentkezés-
hez csak a nevüket kell elküldeni a (06 20) 9927298-as telefonszámra (nem 

emelt díjas!), arról a készülékről, amelyre kapni szeretnék az üzeneteket.  
Reméljük, hogy ezen böjti gondolatok sokakat hozzásegítenek ahhoz, hogy 
elmélyült lélekkel tudjanak részt venni a szent negyven nap sok gyümölcsöt 
kínáló időszakában. 
 

ÜZENET EZ IS: Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Görögkatolikus Szemlé-
let folyóirat legújabb számát, amelyben értékes interjú olvasható a nyíregy-
házi családtagjai révén templomunkban is gyakran imádkozó Dr. Fedor 
István főorvos úrral. Isten éltesse „egyházunk belgyógyászát”! 
 

* * * * * 
 

ADÓFORINTJAINK FELAJÁNLÁSA 
 
 

Adóbevallásunk során ne feledkezzünk meg arról: adónk két százalékát 
felajánlhatjuk az egyházak, illetve a civil szféra javára. Görögkatolikus Egy-
házunk 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 Közösségi 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. 
 

* * * * * 
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A „BOLOND” SZERZETES 

Valamelyik távoli monostorban élt egy bizonyos „bolond” szerzetes. Valójában 
nem volt bolond, de mások annak tartották úgy tetteiben, mint szavaiban.  
Egy este az apát (a monostor elöljárója) magához hívta és megkérdezte, mivel 
telt a napja, mivel töltötte az idejét. A szerzetes így válaszolt: 
– Sok munkám volt, szentéletű atyám, úgy, mint a többi napon is, és ha a min-
denható Isten nem segít, kicsiny erőmmel képtelen lennék megbirkózni ezekkel 
a feladatokkal. 
– De mit csináltál, mivel foglaltad el magad? – kérdezte zavartan az apát. 
– Mindenekelőtt – folytatta a szerzetes – két sólymot kellett őriznem, aztán két 
őzet kellett lefognom, és fegyelmeznem kellett két vadászebet. Emellett le kel-
lett győznöm egy kígyót, és meg kellett szelídítenem egy medvét. S ha még ez 
nem lett volna elég, gondoskodnom kellett egy beteg emberről. 
– Mit hordasz itt össze-vissza? – kérdezte ingerülten az apát – Ebben a mo-
nostorban nincsenek ilyen munkák. Most már tudom, miért mondanak egyesek 
bolondnak. 
– Tartsanak csak bolondnak. – válaszolta alázatosan a szerzetes. – Ám ezek 
mindennapi munkák ebben a monostorban, és a te áldásoddal végzem azokat. 
– Boldog ember, tisztára megőrjítesz – fakadt ki dühösen az apát, aki nem ér-
tette, miről beszél a szerzetes. – Miféle munkák ezek, s ki mondta neked, hogy 
így csináld? 
– Isten mondta nekem, szentéletű atya, és engedelmeskedem a parancsának. 
A munkák, amelyekről kérdezel a következők: A két sólyom, atyám, a két sze-
mem, s állandóan vigyáznom kell rájuk, nehogy olyat nézzenek, ami sérti őket. 
A két őz a két lábam, s tartanom kell őket, nehogy valamilyen gonosz dologba 
vigyenek. A két vadászeb a két kezem, amellyel csak a jót szabad tennem. A 
kígyó, amelyet le kell győznöm, a nyelvem, hogy ne beszéljen szükségtelenül, 
és ne mérgezzen meg másokat. Végül a megszelídítendő medve a szívem, 
amelyben nem szabad, hogy megjelenjék a gőg és az elbizakodottság. A beteg 
ember pedig, akiről gondoskodnom kell, a testem, s törődnöm kell vele, nehogy 
az érzékiség súlyos betegségébe essék. Szentéletű atya, érted mit tettem? 
– Gyermekem, te bölcs vagy, s nem bolond, mint mondják; a legbölcsebb kö-
zöttünk. Isten áldása legyen mindig veled, segítsen ebben a jó munkában!  
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HÍREINK 
 

Január 18-23. között megtartottuk az ökumenikus imahét alkalmait kertvá-
rosi templomainkban. Köszönet mindazoknak, akik érzik, hogy imádsá-
gunkkal varrunk egy öltést Krisztus sokfelé szakított köpönyegén; akik 
el is tudtak jönni ezen alkalmakra, azok bizonnyal szép lelki élményben 
részesültek. Külön köszönet minden görög és római katolikus, református 
és evangélikus süteményért, amelyek íze és minden szelete arról árulkodik, 
hogy a kertvárosi Krisztus-hívők tisztában vannak vele: tanúságtételünk az 
evangéliumról csak úgy lehet hiteles a világ előtt, ha megosztottságunk 
közepette legalább őszinte szívvel keressük a Krisztus-követők egységét. 
 

Január 24-én, a tékozló fiú vasárnapján vendégünk volt Szocska Ábel 
atya, egyházmegyénk apostoli kormányzója. Megáldotta templomunkban 
az Irgalmasság Kapuját, s mint első a tékozló fiúk közül, elsőként lépett be 
azon. A Szent Liturgia után házszentelést végzett a parókián, majd találko-
zott a képviselőtestület tagjaival. Látogatása szép lelki élményt jelentett 
mindnyájunk számára. 
 

Január 30-án volt idén az első Halottak Szombatja. Egyházunk ősi hagyo-
mánya szerint a húshagyó szombattal kezdődően öt alkalommal imádko-
zunk elhunyt családtagjaink üdvösségéért. A név szerinti megemlékezé-
sekkel végzett pannachidás Szent Liturgia reggelenként fél nyolckor kez-
dődik. A 2016. év időpontjai: jan. 30. febr. 20. 27. márc. 5. máj. 14. – A név 
szerinti feliratkozás a templom előterébe kihelyezett lapon történik. 
 

Február 8-án megkezdődik egyházunkban a Szent Nagyböjt ideje. A 
Húsvét ünnepéig tartó időszakban a szerdai és a pénteki napok böjti nap-
nak számítanak, de az egész idő a bűnbánat, a megtérés kiemelt időszaka. 
A szerdai és pénteki napokon este fél hatkor az Előszenteltek Liturgiáját 
végezzük. Aki vett már részt ilyen szertartáson, annak nem kell magyaráz-
nunk annak szépségét és mélységét; aki nem tudott korábban időt, energiát 
szánni erre a gyönyörű imádságra, azt tisztelettel és szeretettel hívjuk. A 
böjti idő szertartásainak sora egyrészt felkészít a nagyhét és a húsvét méltó 
ünneplésére, másrészt egész évre kiható és továbblendítő lelki élmények-
kel ajándékoz meg bennünket. Nem teljes a nagyböjti időszakunk, ha nem 
élünk a lelki mélységek e szertartásokban megtapasztalható és a szív vá-
gyát gazdagon betöltő ajándékával. – Jöjj, Testvérem! Időd, fáradságod 
bőségesen megtérül! 
 

Február második hetében sok szép programmal ünnepli egyházmegyénk a 
Házasság Hetét. Örömmel ajánljuk a testvérek figyelmébe a templomunk 
előterében lévő plakáton részletesen olvasható programokat. A városi prog-
ram részeként szerdán Örökösföldön, csütörtökön Jósavárosban lesznek 
közös imák, előadások, február 12-én, pénteken 17.30-kor pedig a mi 
templomunkban fogjuk megáldani a jubiláló házaspárokat. Kérjük, hogy 

akik öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negy-
venöt, ötven esztendeje házasok, készüljenek, jöjjenek hitvesi ígéretük 
megújítására, házasságuk megáldására. – Ezen az estén az Előszenteltek 
Liturgiáját a harmincöt éve házas Dr. Ivancsó István főesperes atya végzi, 
szentbeszédet pedig a huszonöt éves házas Dr. Janka György atya mond, 
és más nyíregyházi egyházközségek jubiláns házaspárjai is vendégeink 
lesznek. Jó szívvel ajánljuk a hét minden programját, mindenekelőtt a feb-
ruár 13-i, szombati családi napot, amelynek során érdekes és értékes fel-
nőtt- és gyermek-előadásokon, játékos- és sportprogramokon, valamint a 
Kaláka Együttes koncertjén vehetünk részt. A részvétel a szombati napon 
is ingyenes, de mivel ekkor ebédet is kapnak a résztvevő családok, előre 
be kell jelentkezni. Kérjük, hogy akik tervezik a részvételt, jelezzék szándé-
kukat a parókián. Szombat délelőtt parókus atya is tart előadást, speciális 
témában, a görögkatolikus papi házasság és papi család témakörében. 
 

A felsőoktatási felvételik időszakában vagyunk. Hittudományi Főiskolánk 
képzési ajánlatát megtaláljuk templomunk előterében. Február 9-én, ked-
den nyílt napon mutatjuk be épületünket, életünket az érdeklődőknek. 
Nagy öröm, hogy egyházközségünkből többen is végeztek főiskolánkon, 
mind nappali, mind levelező tagozaton; képzéseinket továbbra is jó szívvel 
ajánljuk fiataljaink figyelmébe. 
 

Február 11-én tartja az egyház a Betegek Világnapját. Ennek kapcsán 
február 14-én a Szent Liturgiát egyházközségünk betegeiért ajánljuk fel. 
 

Örömmel és szeretettel gratulálunk hittanos gyermekeinknek. A Fekete 
Vanda, Kiss Dominika, Marcsek Róbert alkotta ötödik-hatodik osztályos 
csapat második, a Chrenkó Martin, Dankó Anna, Kosztyu Ákos alkotta 7-8. 
osztályos csapat első helyezést ért el a kerületi hittanversenyen, így 
mindkét csapatunk továbbjutott a február 20-i egyházmegyei megmérette-
tésre. Büszkék vagyunk rájuk! 
 

Játékos Egyházközségi Sportnapot tartunk március 6-án 14 órától paró-
kiánk közösségi termében és udvarán. A tervezett sportágak: asztalitenisz, 
kosárlabda és egyéb labdajátékok, asztali foci, sakk, kerékpár (ügyességi 
vetélkedő), léghoki. Nevezni egyénenként és családonként is lehet. Nagy 
örömmel hívjuk és várjuk a résztvevőket és a drukkereket egyaránt! 

 
  NAGYON FONTOS KÉRÉS  

 

Ferenc római pápa és az orosz ortodox főpap, Kirill moszkvai pátriárka 
napokban bejelentett, február 12-én esedékes havannai találkozása rend-
kívül fontos egyháztörténelmi jelentőségű esemény. Főpásztoraink kérik a 
papok és hívek böjti és imádságos felajánlását az egyház egységéért és a 
kubai találkozón résztvevő egyházfők és egyházuk / Egyházunk egészéért.  


