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A Vízkereszt ünnepét követő napok, hetek a házszentelések időszaka volt. 
Parókus atya január hónap folyamán mintegy hetven családot látogatott meg, 
hogy hajlékukat megáldja. Köszönet a meghívásokért, az egymásra szánt idő-
ért és figyelemért, a beszélgetésekért. A családi otthonokban lezajlott találko-
zások a lelki közösség erősödését, s hitben és szeretetben kölcsönösen meg-
erősítő élményt jelentenek a pap és a rá bízott közösség tagjai számára. 
 

Január 16-21. között idén is megtartottuk a Krisztus-hívők egységéért végzett 
ökumenikus imahét alkalmait a történelmi egyházak kertvárosi templomaiban. 
Az egység iránti vágyunk és lelki közösségünk megtapasztalása, egymás szer-
tartásainak, imamódjának megismerése, a tartalmas igehirdetések magvetése 
gazdagító, maradandó lelki élményt, kegyelmi ajándékot jelentettek a résztve-
vők számára. Köszönet mindazoknak, akik jelen voltak; külön köszönet az utol-
só nap „ökumenikus sütemény-áradatáért” minden felekezet tagjainak! 
 

Február 5-én, vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepkörében idős 
testvéreinket köszöntjük, s sor kerül templomunkban a betegek szentségének 
közös kiszolgáltatására is. Ezt a szentséget a hatvan év felettiek koruk okán 
is kérhetik; azoknak pedig, akik súlyos betegséggel küzdenek, különösen aján-
lott, hiszen a szent kenet által testi-lelki erőt nyernek keresztjeik viseléséhez. 
 

Február 11-én lesz a Continental Arénában (= Bujtosi Szabadidő Csarnok) a 
metropóliai Görögkatolikus Farsangi Bál. Az örömteli közös együttlétre a 
belépők 1.500 Ft-ba kerülnek. A parókián keresztül kért jegyek mellett belépők 
a helyszínen is vásárolhatók. 
 

Február 12-19. között zajlik a Házasság Hete rendezvénysorozata. A teljes 
program Legyezőnk belső lapján található. Templomunkban február 19-én áld-
juk meg házaspárjainkat. A házassági ígéret megújítását is magában foglaló 
áldás után baráti koccintásra várjuk a házaspárokat a parókián! 
 

Február a farsang ideje, de a vámos és farizeus vasárnapjával már elkezdődik 
liturgikus életünkben a Triódion használata, amelynek során négy egymást 
követő vasárnap hangolja lelkünket a böjti időszakra. A szent nagyböjt ideje 
idén február 27-én kezdődik. 
 

A Görögkatolikus Médiaközpontnak egyre több kiváló műsora érhető el az 
interneten. Az „Életvezetés” menüpont alatti tartalmas beszélgetéseket s az 
egyéb műsorokat is jó szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe! Legegyszerűbben 
úgy találjuk meg, ha a Google keresőbe beírjuk: Görögkatolikus Médiaközpont. 
Közvetlen elérhetőségek: Facebook: https://www.facebook.com/gorogmedia 
Google+: https://goo.gl/gKwdNo    YouTube: https://goo.gl/yRFUVY 
 
 

* * * * * 
 

Görögkatolikus Parókia, Nyíregyháza, Legyező u. 3. – www.kertvarosigorogok.hu 
 

Tel. 30/415-50-92; E-mail: obbagyl@upcmail.hu – Kiadó: Obbágy László parókus 

A KERTVÁROSI GÖRÖGKATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

LEGYEZŐ 
2017. FEBRUÁR 

 
 

A Találkozás ünnepe – Gyertyaszentelő Boldogasszony 
 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, 
hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyerme-
két a jeruzsálemi templomban. 

A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának és a fénynek ünnepe lett. A 
görög liturgia a Találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisz-
tus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. 
Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek 
megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertya-
szentelés szokása. 

A szentelt gyertya mint Jézus Krisztus jelképe 
egyike a legrégibb szen- telményeknek. Azért 
szenteljük meg az emberi természetünket jelké-
pező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon 
és eltöltsön bennünket. 

József és Mária ez alka- lommal mutatta be 
áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. 
Ekkor, negyven napos korban szentelték az 
Úrnak az elsőszülött fiút, amint azt a Kivonulás 
könyve előírja. Jézus bemutatása a jeruzsá-
lemi templomban előírt vallásos cselekmény 
volt. 

A vallásos néphit szerint a szentelt gyertyának keresztelésig az újszülött 
gyermek mellett kell világítania, s vihar, égzengés, villámlás és jégeső al-
kalmával is szentelt gyertyát kell gyújtani. Gyertyát égettek a súlyos bete-
gek s az elhunytak mellett is.  

Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt. 

A Találkozás az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi hagyomány 
emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is. Mi, magyarok, most is így 
nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony. 
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 ÖREGSÉG 

Csak Magyarországon évente több ezer magányos, idős ember hal meg öreg-
otthonban és kórházban, úgy, hogy senki sem látogatja őket… Egyikünk sem 
szeret erre gondolni, mert jeges félelmet érzünk, ha eszünkbe jut. Vajon ránk 
és szeretteinkre is ez várhat?! 

Egy vidéki elfekvő tízágyas kórtermének hátsó sarkában, egy rozsdás ágyon 
töltötte életének utolsó hónapjait a 86 éves Marika néni. Időnként furcsán kia-
bált magában, de senki se törődött vele; a nővérek és a többi beteg azt hitték, 
hogy már kicsit bolond, nem kell őt komolyan venni. Egyszer Marika néni rosz-
szul lett; már nem tudták megmenteni az életét. Amikor az egyik nővér átnézte 
a néni holmiját, észrevette, hogy egy levelet hagyott az ágya mellett:  

„Kedves nővér! Mit láttál, ha rám néztél? Egy vén boszorkányt, nevetséges 
szokásokkal? Egy szenilis öregasszonyt, akit etetni kell, de akkor is kiesik a 
szájából a falat, és csak takarítani kell utána? Egy magatehetetlen testet, aki 
összemocskolja magát, és alig lehet lesikálni róla a koszt? Nos, amit te láttál, 
az nem én voltam! 

Hogy ki voltam én? Én is voltam kisbaba; még mindig emlékszem az édes-
anyám és az édesapám szerető mosolyára. Voltam tíz éves kislány, és a test-
véreimmel mindig a kertben játszottunk, fára másztunk és kunyhót építettünk.  

Tizenhat éves bakfis voltam, élveztem, hogy a fiúk megbámulnak! De rég is 
volt! A világ óriásinak tűnt, tele volt végtelen lehetőségekkel! Mindig elbújtam a 
kis kerti kunyhónkba, és az igaz szerelemről álmodoztam. Húsz éves fiatal 
feleség voltam, Kálmánnal örökre összekötöttük az életünket, és be is tartottuk, 
amit ígértünk egymásnak! Harminc éves boldog családanya voltam, gyermeke-
im szeretete mindenkinél boldogabbá tett! Negyven éves voltam, amikor a gye-
rekek már nem a körülöttem játszottak, hanem a barátaikkal töltötték az idejü-
ket. Olyan gyorsan felnőttek! Ötven éves voltam, és ők már elköltöztek otthon-
ról. Ketten maradtunk a férjemmel. Hatvan éves nagymama voltam, a 
kisunokáim ’drága mamija’. Imádták a dobostortámat és a szilvalekváromat! 
Minden olyan tökéletes volt! 

Aztán szegény férjem meghalt. A gyerekeim külföldre költöztek, egyre keve-
sebbet találkoztunk… Az évek teltek, és egyre magányosabb lettem, egyre 
jobban rettegtem. Az élet olyan gyorsan elszaladt… Mostanra egy magányos 
öregasszony lettem! Se szép, se egészséges nem vagyok többé, a természet 
könyörtelen. Annyira szeretnék újra fiatal lenni… de tudom, hogy nem lehet. 
Lassan beletörődtem, és békében várom a halált. 

Kérlek, hogy ha visszagondolsz rám, annak láss, aki voltam! Egy ember vol-
tam, kislány, édesanya, nagymama, aki valaha sok embert szeretett, és akit 
sokan szerettek!” 

A nővér percekig csak nézett maga elé, és ömlöttek a könnyei. Végre meglátta 
az apró, törékeny testű, sokat megélt néniben mindannyiunk közös sorsát… 

Törődjünk az idősekkel, mert egy nap mi magunk leszünk a gondoskodásra 
szoruló, szeretetre szomjazó öregek. 


