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Szilveszter estéjén, illetve Újév napján ismertettük egyházközségünk gazdál-
kodásának adatait. A 2016-os költségvetési esztendőt január 15-én zárjuk le. 
Így aki nem tudta még rendezni az elmúlt évi egyházfenntartási járulékát, 
eddig az időpontig azt még tavalyi befizetésként teheti meg. A befizetés történ-
het személyesen a parókián, illetve a templom előterében található sárga 
csekk segítségével, vagy közvetlen átutalással az alábbi bankszámla-számra: 
11100702-18799303-36000001. Az egyházfenntartási hozzájárulás összege 
nincs forintosítva; ennek jövedelem-arányosan, önálló lelkiismereti döntés alap-
ján kell történnie. A jó Isten fizesse meg mindnyájuk nagylelkű adományait!  

 

Január 6-án, pénteken, Vízkereszt ünnepén vasárnapi szertartási rend lesz 
templomunkban. A délelőtti Szent Liturgia után ünnepélyes vízszentelés is 
lesz. A Vízkereszt kiemelt ünnepnapnak számít egyházunk életében. Aki nem 
tud részt venni az ünnep napján végzett szertartások egyikén sem, az igyekez-
zen eljutni az előesti vecsernyére, és úgy szentelje meg az ünnepet. 
 
 

 

A Vízkeresztet követő napok, hetek a házszentelések időszaka. A parókus 
senkire nem töri rá az ajtót, de nagy szeretettel, őszinte örömmel megy el min-
den családhoz, amely igényt tart hajléka megszentelésére. – Annak reményé-
ben kérem és várom jelentkezéseiket, hogy az otthonaikban való személyes 
találkozás a lelki közösség erősödését, s a hitben és szeretetben kölcsönö-
sen megerősítő élményt jelent a pap és a rá bízott közösség tagjai számára. 
 

 

Január 16-21. között idén is megtartjuk a Krisztus-hívők egységéért végzett 
ökumenikus imahét alkalmait a történelmi egyházak kertvárosi templomaiban. 
Ilyenkor egymás istentiszteletein imádkozunk együtt, és egymás lelkipásztorai-
nak igehirdetéseit hallgatjuk meg. Gyűljünk össze minél többen a hét folyamán, 
hiszen tanúságtételünk Krisztus Urunk evangéliumáról csak úgy lehet hiteles a 
világ előtt, ha megosztottságunk közepette legalább őszinte szívvel keressük a 
Krisztus-követők egységét. Imádságunkkal varrjunk egy öltést Krisztus 
sokfelé szakított köpönyegén! Az istentiszteletek fél 6-kor kezdődnek; pontos 
program a hirdetőtáblákon olvasható. 
 

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. Jelentkezés január 20-ig a parókián. 
 
 

* * * * * 
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SZEGÉNY GYEREK… 

Egy tanítónő arra kérte kisdiákjait, hogy írjanak fogalmazást arról, mit sze-
retnének kapni Istentől. A gyerekek le is írták kívánságaikat. A pedagógus 
este átnézte és javította a dolgozatokat. Az egyik kis tanonc kérése olyan 
volt, hogy a tanítónő elsírta magát. A férje éppen akkor ért haza, megdöb-
benve kérdezte, hogy mi történt.  

– Olvasd el ezt, az egyik diákom írta. Az volt a fogalmazási feladat, hogy 
írják meg, mit szeretnének kapni Istentől – felelte a felesége. 

A férj olvasni kezdett: „Istenem, ma este arra kérlek, hogy tegyél meg va-
lami különlegeset nekem. Változtass televízióvá vagy számítógéppé, mert 
így fontos lehetnék a családnak, hiszen a szüleim így folyamatosan rám 
figyelnének. Ha ezt teljesíted nekem, akkor több órát csak velem fognak 
foglalkozni. Én leszek a figyelem középpontjában, így el tudom mondani, 
amit akarok, anélkül, hogy félbeszakítanának. A televízió nagyon fontos a 
családunk életében, apa, amikor hazaér a munkából, csak vele foglalkozik, 
vagy számítógépezik, még akkor is, ha fáradt. Én nem vagyok ilyen sze-
rencsés, anya akkor sem kérdi meg, hogy hogy vagyok, ha látja, hogy van 
valami baj, mert letörtnek és szomorúnak látszom. Nem szeretem, ha leve-
gőnek néznek, arra vágyom, hogy velem is foglalkozzanak. Istenem, talán 
nem kérek sokat, csak annyit kérek, hogy lehessek én a televízió vagy a 
számítógép helyében.”  

– Szegény gyerek, szívtelen szülei lehetnek – mondta a férfi szórakozottan.  

A tanítónő sóhajtott:  

– Ezt a fogalmazást a mi fiúnk írta. 
* * * * * 

 

Mint az előző esztendőkben, idén is minden kertvárosi görögkatolikus csa-
lád ajándékként megkapja templomunk 2017. évi naptárát. 

Kérjük, fogadják szeretettel! Templomunk képei és liturgiánk szövegei kí-
sérjék életüket az esztendő folyamán! 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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Január 18-23. között imádságos lélekkel vettünk részt az ökumenikus imahét 
alkalmain a történelmi egyházak kertvárosi templomaiban. 
  

Zakeus vasárnapján – immár sokéves kertvárosi hagyományunk szerint – 
saját fügelekvárunkkal ízesített keksz volt az ajándékunk a Liturgia végén. 
 

Január 24-én, tékozló fiú vasárnapján vendégünk volt Szocska Ábel atya, 
apostoli kormányzónk. Megáldotta templomunkban az Irgalmasság Kapuját, s 
mint első a tékozló fiúk közül, elsőként lépett be azon. A Liturgia után házszen-
telést végzett a parókián, majd találkozott a képviselőtestület tagjaival. Látoga-
tása szép lelki élményt jelentett mindnyájunk számára. 
 

Február 12-én – a Házasság Hete rendezvénysorozata kapcsán – jubiláló há-
zaspárokat áldottunk meg templomunkban. Az ünnepélyes megáldást a har-
mincöt éve házas Ivancsó István főesperes atya végezte, szentbeszédet pedig 
a huszonöt éves házas Janka György atya mondott. 
 

Február 11-én, a Betegek Világnapján kiemelt figyelemmel imádkoztunk 
templomunkban egyházközségünk betegeiért.  
 

A Nyíregyházi Esperesi Kerület Hittanversenyén Fekete Vanda, Kiss Domi-
nika és Marcsek Róbert a második, Chrenkó Martin, Dankó Anna és Kosztyu 
Ákos első helyezést ért el. Az Országos Hittanversenyen – az egyházi iskolá-
sok 5-6. osztályos kategóriájában – második helyezést ért el a Dankó Anna, 
Sarkadi Sándor, Tódik Emília összetételű csapatunk. 
  

Játékos Családi Sportnapot tartottunk március 6-án. Tucatnyi sportágban 
több mint félszázan mérettették meg magukat. 
 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk Mosolygó Béla egyházmegyei irodaigazgató atya 
vezetésével március 18-20. között zajlott. 
 

Március 19-én bekapcsolódtunk Sóstón a Böjti Futás eseményébe. 
 

Május 7-én gyermekbúcsún vettünk részt Máriapócson, május 29-én pedig a 
Betegek és Gyógyítók Búcsújára zarándokoltunk. 
 

Görögkatolikus csapat is indult május utolsó hétvégéjén az UltraBalaton futó-
versenyen. Egyházközségünket a versenyzők között Fedor György képviselte. 
 

A „Szűzanya hónapjában” kék színű miseruhával gazdagodtunk. 
 

Templomunkban zajlottak az „Így szól az Úr…” című televíziós műsor június–
szeptember havi felvételei. 
 

Többen bekapcsolódtak július első napjaiban az egyházmegyei GörögTűz 
Táborba. A július 18-23. között zajló siófoki Családtáborban négy kertvárosi 
családunk vett részt.  
 

A krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó programjaiba egy fiatalunk kap-
csolódott be. Augusztus első napjaiban zajlott parókiánkon a LogiTábor, húsz 
kisgyermek részvételével. Ugyanezen napokban a papnövendékek Damján-
Táborában is nyaralt egy fiatalunk. 

Augusztusban segédlelkészi kinevezést kapott egyházközségünkbe Virág 
László atya; Templomunkban is rendszeresen szolgál, de elsődleges feladata 
a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Iskola hitoktatói és lelkivezetési szolgá-
lata, illetve a Huszár-telep lakóinak lelkipásztori gondozása. 
 

Szeptember 11-én tanévkezdő áldásban részesültek templomunkban az egy-
házközség diákjai és pedagógusai.   
 

Számos paptestvér imádságos közreműködésével ültük meg szeptember 18-
án templomunk búcsúünnepét. A Szent Liturgiát Soltész János rektor vezette, 
a szentbeszédet Trescsula László atya mondta. 
 

Szeptember 24-én nyolcan vettünk részt a nyíregyházi esperesi kerület közel 
ötvenfős máriapócsi gyalogos zarándoklatán. 
 

Október elsején vecsernyei/vacsorai vendégünk volt a Katolikus Lap- és Hon-
lapszerkesztők Országos Egyesületének vándorgyűlése.  
 

Október 2-án újra – immár autóbusszal – Máriapócsra zarándokoltunk. Az 
Istenszülő Oltalmának búcsúünnepére harmincan utaztunk el. 
 

Október 7-9. között zajlott idei egyházközségi „zarándulásunk”. Úti célunk az 
ukrajnai Lemberg s a kárpátaljai Munkács és Ungvár városa volt.   

 

November 6-án Mihály-napi vásárt tartottunk, amelynek eredményeként 
39.000 forintot gyűjtöttünk egyházközségi karitászunk céljaira.   
 

November 20-án, az Istenszülő templomba vezetésének előünnepén bevezet-
tük elsőáldozásra készülő gyermekeinket a templomba, akik így a „lelki 
beavatás” útjára léptek. 
 

Az Irgalmasság Éve lezárásakor templomunk Irgalmasság-Kapuját a Huszár-
telepi Sója Miklós Iskolánk kápolnájának ajándékoztuk. 
 

November 27-én elköszöntünk Seszták István atyától, akit érseki dispo-
zíciója Debrecenbe szólított. 
 

December 4-én mézest sütöttünk, betlehemet állítottunk. Délután bekap-
csolódtunk a belvárosi parókia Szent Miklós Udvara rendezvényébe. 
 

December 6-án közel hetven gyermek várta s fogadta templomunkban Szent 
Miklós püspök küldöttének látogatását. 
 

December 11-én a Bárdos Kórus adventi hangversenyének örülhettünk. 
Délután volt az idei utolsó sakk-szakkör. 
 

December 18-án a Sója Miklós Óvoda gyermekeinek karácsonyi műsorát 
tekinthettük meg, majd a parókián zajlott a Nyugdíjasok Karácsonya. 
  

Karácsony első napján az ünnepi Szent Liturgia után láthattuk gyermekeink 
betlehemes játékát. 
 

December 28-án három fiatalunk utazott el Rigába, a keresztény ifjúság „A 
bizalom zarándokútja” nevet viselő, hagyományos európai találkozójára. 
 

December 31-én az év végi hálaadást pezsgős évzáró koccintással zártuk. 


