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Az Egyházközségi Képviselőtestületünk számára meghirdetett szentkúti 
lelkigyakorlat a testületi tagok túlnyomó többségének más irányú elfog-
laltsága miatt sajnos elmarad. Aki szeretett volna eljutni erre a szép kegy-
helyre, hogy lelkileg felüdüljön és adventi készületét teljesebbé tegye, an-
nak jó szívvel ajánljuk figyelmébe Böjte Csaba atya december 10-12. 
közötti lelkigyakorlatát, amelyre bárki jelentkezhet a kegyhely elérhetősé-
gein. Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely telefonszáma: 06-
32/418-029 vagy 06-20/400-58-78. Részvételi díj – programokkal, teljes 
ellátással együtt – 15.000 Ft. 
 

November 20-án, vasárnap, az Istenszülő templomba vezetésének 
előünnepén történik elsőáldozásra készülő gyermekeink bevezetése 
a templomba. Azok a gyermekek, akik jövő tavasszal járulnak először 
szentáldozáshoz, ekkor lépnek rá a „beavatás útjára”. Ezen úton haladva, 
az út közbeni stációkat megélve érik majd el az első szentáldozás napját, 
amelyre előreláthatólag 2017. május 21-én kerül sor. – Imádkozzunk a 
jelöltekért, az Eucharisztia szentségének felvételére készülő, egyházköz-
ségünk lelki, szentségi közösségének teljességébe lépő gyer-mekeinkért! 
 

Seszták István helynök atya s kedves és népes családja éveken ke-
resztül lakott egyházközségünk területén. Mindig örömmel jöttek templo-
munkba imádkozni, nyitott szívvel kapcsolódtak be közösségi programja-
inkba. István atya, amikor csak tehette, jó szívvel, szeretettel szolgálta 
közösségünket. Idén ősszel érsek atya dispozíciója végleg Debrecenbe 
szólította. November 27-én, vasárnap a fél tíz órai Szent Liturgiában kö-
szönünk el tőle, és köszönjük meg alázattal végzett szertartásait, hitet és 
tudást harmóniában ötvöző szentbeszédeit, s a jó Isten irgalmas szerete-
tének szelíd szavú közvetítését gyóntatói szolgálatában. 
 

Már most jelezzük, hogy december 4-én, vasárnap, a délelőtti búcsúün-
nepet követően kerül sor a püspöki székesegyház immár hagyományos 
rendezvényére, a Szent Miklós Udvar eseményeire, amely nyitott min-
den nyíregyházi család számára. – Kertvárosi templomunkba Szent 
Miklós püspök küldötte december 6-án, kedden este fél hatkor érke-
zik. Ekkorra várjuk azokat a gyermekeket, akik szeretnének találkozni 
vele, hogy köszöntsék őt, és puttonyából ajándékot kapjanak. 
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A VERÉB 
 

Vadászatról tértem meg, és a kerti úton mentem hazafelé. A ku-
tyám előttem futott. Hirtelen megállt, aztán lassabban kezdett elő-

relopózni, mintha vadat szimatolna.  
Végignéztem az úton, és egy fiatal verebet pillantottam meg. A 

csőre még sárga volt, a feje pihés. Leesett a fészekből, mert a szél 
lerázta a nyírfáról. Most a porban vergődött, és kiterjesztette szár-
nyait. Kutyám lassan közeledett feléje. 

Ekkor a közeli fáról egy veréb szállt le. Mint egy lezuhanó kő csapott 
le a kutya előtt, és kétségbeesett csipogással esett neki a kutya 

tátott szájának. Saját testével védelmezte fiókáját, miközben teste 
remegett a félelemtől. Óriási szörnynek tűnt előtte a kutya, még-
sem tudott nyugton maradni. Az akaratánál erősebb hatalom haj-

totta le a kutya elé.  
A kutya megállt és hátrálni kezdett. Benne is tiszteletet ébresztett 

a magasabb hatalom. Gyorsan magamhoz szólítottam a kutyát, és 
a veréb iránti tisztelettel mentem tovább. Tiszteletet keltett ben-
nem a madár szeretetének megnyilatkozása.  

A szeretet – gondoltam magamban – erősebb, mint a halál és a 
halálfélelem. Csak a szeretet segítségével áll fenn a világ és mozog 

az élet.                                                              (Turgenyev) 
 

 
 

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 
bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Legyen bár 
prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden 

tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha 
szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyo-

nomat a szegényeknek s vessem oda testemet, hogy elégessenek, 
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem." 

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


A MEGBOCSÁTÁS NAPJA 
 

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt indította útjára az irgalmasság 

szentévét, amelynek lezárására 2016. november 20-át jelölte 
meg. Csatlakozva a Szentatya szándékához és az egész egye-

temes egyház által szervezett eseményekhez, a 
Görögkatolikus Metropólia a megelőző napra, november 19-

ére a Megbocsátás napját hirdeti meg. 

A Megbocsátás napját görögkatolikus egyházunk azzal a 

szándékkal hívta életre, hogy megszólítsa azokat az embere-
ket, akik életállapotuk következtében nem járulhatnak szent-

gyónáshoz, vagy valamilyen okból távol kerültek a gyónástól, 
netán magától az egyháztól is. A 2015 októberében megtar-

tott, a családról szóló XIV. rendes püspöki szinódus után az 
irgalmasság szentéve különösen is ráirányította a figyelmün-

ket ezekre a nehéz helyzetekre, amelyekben az egyháznak, a 
papoknak és minden keresztény embernek különösen is irgal-

masnak kell lennie, és semmiképpen sem elutasítónak. 

A Megbocsátás napján ezt az irgalmat szeretnénk megélni és 
átadni. Az irgalmasságban és a megbocsátásban rejlő éltető, 

felszabadító erőre akarjuk ráirányítani a figyelmet. További 
célunk ezenfelül, hogy megszabadítsuk a gyónást és az egy-

házi személyekkel folytatott lelki beszélgetéseket az esetle-
ges hozzájuk kötődő előítéletektől, rossz tapasztalatoktól, 

megmutatva azok emberséges, az életünket előrevivő, valódi 

oldalát. 

Az ország területén különböző településeken, több mint har-

minc helyen leülnek a fölszentelt atyák, hogy gyónásra vagy 
lelki beszélgetésre hívják a kereső embereket. Lehet, hogy 

ezen alkalommal is lesznek, akik nem kaphatnak föloldozást, 

de az őszinte, személyes, közvetlen beszélgetés akkor is sok 
kegyelmet fog közvetíteni számukra, hozzájárulva életük bol-

dogulásához, lelki terheik letételéhez. 

Nem mindenütt templomokban kínáljuk ezt a lehetőséget, 

sőt, nem is mindig egyházi intézményeinkben, hiszen azt sze-

retnénk, ha minél több embertársunkhoz eljutna ez a meghí-

vás, ha minél több ember részesülhetne a meghallgatottság 
örömében, Isten és az Egyház szeretetének megtapasztalá-

sában. 

A Megbocsátás napja egy nap a ráérős gyónásra vagy lelki 

beszélgetésre, a meghallgatásra, a befogadásra, szerető öle-

lésre. Egy nap, amikor beszélgetésre várjuk azokat, akik rég-
óta vágynak erre, de azokat is, akik talán hirtelen ötlettel ve-

szik rá magukat, hogy most leüljenek egy pap mellé. Várjuk 
azokat, akik hiányolják a gyónás kegyelmét, valamint azokat 

is, akik még nem érzik át annak fontosságát. Várjuk azokat 
is, akik nem gyónni, hanem csak beszélgetni szeretnének. 

Egyszóval várjuk mindazokat, akik szeretnék megtapasztalni 
azt az éltető, erőt adó, felemelő, bátorító, szabadító, békét 

hozó felismerést, hogy átöleli őket az Isten. 

A Megbocsátás napja minden településen vecsernyével (alko-
nyati istentisztelet) zárul, amelynek keretében levetítik a há-

rom hierarcha közös videóüzenetét. 

A megbocsátás, az irgalmasság gyakorlása, a gyónásra és 
lelki beszélgetésre való lehetőség biztosítása azonban nem 

szorítható egyetlen nap keretei közé, az év többi napján is 
életünk része kell, hogy legyen. Éppen ezért egyházunk to-

vábbi segítséget is kíván nyújtani ebben. A Megbocsátás nap-
jára, november 19-ére külön ingyenesen elérhető segéd-

anyaggal készülünk, valamint az esemény facebook-oldalán 
(facebook.com/megbocsatasnapja) és hamarosan induló 

weboldalán, a nappal kapcsolatos hasznos információkon túl, 
a témát kibontó írásokkal, videókkal, tanácsokkal, folyama-

tosan megújuló tartalmakkal szolgálunk majd. 

A MEGBOCSÁTÁS NAPJA nyíregyházi helyszínei: 
Görögkatolikus parókia (Bercsényi utca 7.) – Korzó bevásár-

lóközpont (Nagy Imre tér 1.) – Sója Miklós Görögkatolikus 
Óvoda és Általános Iskola (Huszár tér 5.) – Szent Atanáz 

Könyv- és Kegytárgybolt (Bethlen Gábor utca 5.). A napot le-
záró Alkonyati zsolozsma 18 órakor kezdődik a püspöki szé-

kesegyházban. 


