
HÍREINK 
Május elsején autóbuszos zarándoklatot szerveztünk Sajópálfalára, 
az ottani kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából. Az Ata-
náz püspök és Ábel apostoli kormányzó által celebrált ünnepi Szent Li-
turgiát követően meglátogattuk monostorában Anasztázia nővért, majd 
Miskolcra utaztunk, ahol a Búza téri görögkatolikus székesegyházat, a 
műemlék ortodox templomot, valamint az avasi templomot és jezsuita 
iskolaközpontot tekintettük meg. 
 

Május 13-án volt Máriapócson a gyermekbúcsú. A szakadó eső bizony 
próbára tett minket: a program első része számunkra egy egyhelyben 
töltött játékos vetélkedés volt – mivel a jelentős mennyiségű égi áldás 
miatt húszfős autóbuszunkból kiszállni sem tudtunk. A Szent liturgia 
után viszont kisütött a nap, így végül nem csupán a zord időjárás, ha-
nem a gólyalábasok produkciója, a fatemplom-látogatás, a még zajló 
programok is emlékezetessé tették a mindvégig jókedvű napot. 
 

 

Május 14-én bensőséges, szép ünnep keretében zajlott templomunkban 
az elsőáldozás. A kegyelmi ajándékok mellett gyermekeink szorgal-
mas, szép készülete, szüleik dicséretes lelkülettel megélt kísérő szere-
tete, keresztszüleik komoly hozzáállása is maradandó lelki élménnyé 
tették az eucharisztikus közösség e nagyszerű ünnepét. Imádkozzunk 
továbbra is az első szentáldozásban részesült gyermekeink hitéért, lelki 
fejlődéséért! 
 

 

Május 28-án került sor Máriapócson a Betegek Búcsújára, amelyen fél-
busznyi zarándokunk vett részt. Az autóbusz másik felét – Dr. Janka 
György atya vezetésével – a borbányai hívek töltötték meg. 
 

Május 26-án lett volna száz esztendős Dr. Békés Géza atya, egyház-
községünk volt gyóntatója. A május 28-i liturgiában imádságos megem-
lékezéssel, valamint Legyező külön-számmal gondoltunk rá. Velünk 
imádkozott ezen a vasárnapon Géza bácsi lánya és veje, s köszöntésé-
ben az egykori „papi aranycsapat” tagjaként aposztrofálta őt főiskolai 
rektorunk, az, egyháztörténész Dr. Véghseő Tamás atya, aki Nyírszőlő-
sön Békés Géza utódaként végzi parókusi tevékenységét. 
 

Június 10-én Máriapócson Futózarándoklat és Családi Futófesztivál! 
Részletek a gorogkatolikus.hu honlapon. Fussunk együtt minél többen! 
 

E havi ünnepeink: június 4-5. Pünkösd – június 24. Keresztelő Szent 
János születése – június 29. Szent Péter és Pál főapostolok. Utóbbi ün-
nepet két hetes böjti időszak előzi meg. 
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Június 25-én lesz Máriapócson a Pedagógusok Búcsúja. Szeretettel hív-
juk, várjuk a pedagógusokat! – Ezen a napon papszentelés is lesz a 
kegyhelyen: Erdei Tamás diakónust szenteli fel Manel Nin athéni püspök. 
Tamás szülei egyházközségünk területén élnek, ezért is hívjuk Tamás 
atyát örömmel egy primiciás Szent Liturgiára, amelyre július 23-án ke-
rül majd sor. 
 

Június 26-30. között lesz a Görögtűz Tábor Hajdúdorogon, felső tagoza-
tos hittanosoknak. Ez az országos tábor Obbágy László atya vezetésével, 
az egyházmegye Hitoktatási Irodája szervezésében zajlik. Támogatott 
részvételi díj 13.000 Ft. Jó szívvel hívjuk, várjuk a gyerekek jelentkezé-
sét! A hittanverseny és a liturgikusének-verseny résztvevői számára – 
amennyiben jelentkeznek – a tábor az egyházközség ajándéka. 
 

Egyházmegyénk – az ifjúsági referens, Kovács Csaba atya vezetésével – 
„Túl-Élő” Tábort rendez június 30. és július 3. között középiskolások 
számára. Egyfajta testi-lelki aktivizáló tábor lesz ez a tinédzser korban 
lévők számára. Díja 10.000 Ft, helyszíne Tokaj.  Egyéb információk itt is, 
facebook eseményként: Túl-Élő középiskolás tábor – Jelentkezni akár itt 
e-mail-ben, akár telefonon (0630-4969728) is lehet. 
 

Parókiánkon július 24-28. között lesz az immár hagyományos LogiSuli 
Tábor 4-11 éves gyermekeknek. Jelentkezés Imre Lászlóné Kati néninél 
(06-30/455-02-20). 
 

Harmadik alkalommal várja Ikonfestő Tábor a keleti lelkiségre nyitott 
érdeklődők jelentkezését a görögkatolikus hagyományokkal rendelkező 
Tornabarakonyba. A tábor szakmai vezetője: Laczkó Anita. Érdeklődni 
és jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Fodor Judit e-mail: 
rodof14@gmail.com,  telefon:  06/30 382 4556 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu
https://www.facebook.com/events/1900587460220690/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_associated&notif_id=1496218887322767
http://barakonyitaborok.hu/tarsaink/laczko-anita/


Giusy Buscemi olasz szépségkirálynő a hitéről:  
„A szeretet létezik, én rátaláltam” 
 

A fiatal szicíliai színésznő a Credere olasz katolikus hetilapnak beszélt hitéről, a 
plébániai hittanórákról, a vőlegényével együtt megtett zarándoklatokról és arról, 
mennyire szeretné, hogy a fiatalok felfedezzék életükben Isten jelenlétét. 
 

Híres modell, smaragdzöld szemekkel, 
lebilincselő tekintettel, aranyló hajfürtök-
kel, a legnézettebb tévésorozatokban befu-
tott karrierrel. A hamarosan 24 éves szí-
nésznő az olasz közönség kedvence. Meg-
lepő, amikor a hitéről kezd beszélni: hatá-
rozottan, teljes természetességgel beszél az 
értékekről, amelyekben hisz; a szentekről, 

akiket szeret; az imákról, amelyeket el szokott mondani. „Nem beszélek 
sokat erről a nyilvánosság előtt, mert nem szeretném, hogy a hitemet 
eszközként használják… Mindemellett nem rejtem véka alá, és ha valaki 
a kereszténységemről kérdez, szívesen válaszolok” – mondja. Jelenleg 
nagyon derűs, nyugodt időszakot él meg, lelkileg is: vőlegényével há-
zassági felkészítésre jártak, tervezik a házasságkötést. 
Giusy nézők millióit nyűgözte le bájos, kedves, ugyanakkor határozott 
viselkedésével. 2012-ben ő lett Miss Italia, Olaszország szépségkirálynő-
je, azóta pedig királynő a képernyőn is. Ugyanakkor két lábbal áll a föl-
dön, és legszebb emlékei között őrzi szicíliai éveiből a hittanórákat: „Ka-
tolikus családból származom, mindig jártam hittanórára. Elvégeztem 
egy kétéves képzést is, hogy gyerekeket taníthassak. Újra megtenném-e? 
Hát persze! Akkor persze még nagyon fiatal voltam és tetszett, hogy én 
lehetek a „tanítónő”. Ma már Rómában élek, itt volt részem lelkiveze-
tésben, így még sokkal felkészültebbnek éreztem magam.” 
Giusy nagyon lelkesen beszél, mintha a filmvilágban „normális” lenne 
olyan emberekkel találkozni, akik nem félnek kimutatni hitüket: „Így is 
van. Nagyon sok színész barátom van, akikkel beszélgetésbe kezdtünk 
Istenről, a hitről. Ezek magánjellegű találkozások, amelyekről nem szól-
nak az újságok, de nem ritkán esnek meg, sőt!” 
Az olasz színésznő 19 éves koráig Menfiben, egy bájos szicíliai települé-
sen élt, amelynek történelme távoli időkre nyúlik vissza; partjait a Föld-
közi-tenger hullámai nyaldossák, ahol világos, nagyon finom homokból 
vándordűnéket épít a szél. Elmondása szerint gyerekkora úgy telt, mint 
sok kortársáé: reálgimnáziumba járt, és hittanra; táncolt, sok barátja volt. 

Az érettségi után kereste az útját, különféle lehetőségek közül választha-
tott: felvételizett több egyetemre is, és jelentkezett a Miss Italia verseny-
re. Miután megnyerte, jöttek a meghallgatások, próbajátékok, és lassacs-
kán belefolyt a filmvilágba.  
Rómában élte meg első „hiteles” találkozását Istennel: „Egy éve éltem 
ebben a városban. Jártam a plébániára, és egyszer csak találkoztam Isten 
embereivel, különösen két szerzetesnővérrel, akik megmutatták nekem 
az Egyház egy másik arcát, amelyet nem ismer-
tem. Beleszerettem a szemükben rejtőző fénybe, 
és biztos voltam benne: az Úr arra hív, hogy mé-
lyítsem el, növeljem a hitemet. Attól kezdve a 
vőlegényemmel együtt egy új úton kezdtünk 
járni, amelynek része volt az is, hogy elmentünk 
a legkedveltebb Mária-kegyhelyekre: Fatimába, 
Međugorjébe és Lourdes-ba – ez utóbbit különö-
sen mélyen őrzöm a szívemben, mert nagyon 
erős imádságos légkör hatja át, amitől az ember úgy érzi, különleges 
áldásban részesül. 
A szicíliai színésznő szívében fontos helyet foglal el Lisieux-i Szent Te-
réz: „Különlegesen tisztelem, nagyon szeretem alázatosságát és „ki-
csinységét”, ami aztán nagysággá válik Isten szemében”. Imádságaiban 
azt kéri, hogy az ő lelke is hasonló legyen. Szívesen mondja az Isten an-
gyala-imádságot: „mert nagyon intenzíven érzem az életemben az őran-
gyal jelenlétét, aki megtart és irányít mindannyiunkat.” 
Kortársainak azt üzeni:„Adjátok meg Istennek a lehetőséget, hogy be-
lépjen az életetekbe! Nyitottnak kell lennünk a találkozásra, hogy meg-
tapasztaljuk”. Vallja, hogy mindenki számára eljön a megfelelő pillanat, 
de meg kell tanulnunk megérteni a jeleket, amelyeket Isten küld hét-
köznapi életünk konkrét helyzeteiben, mint például egy meghívást egy 
barátunktól vagy egy számunkra kedves embertől. „A fiataloknak el kell 
mondani, hogy Isten létezik és szeret minket, a többit majd Ő maga 
megteszi: átformálja a szíveket, feltámasztja mindannyiunkban a vá-
gyat, hogy imádkozzunk, mélyebb és őszintébb párbeszédbe kezdjünk 
Vele” – teszi hozzá. 
Guisy sosem fogy ki a célokból, megvalósításra váró álmokból: „Minde-
nekelőtt azt szeretném megvalósítani, amit Isten tervezett az életemről, 
és a remény üzenetét szeretném közvetíteni a világnak. Mert a világban 
létezik az igaz szeretet, csak rá kell fókuszálni, hogy a maga teljességé-
ben meglássuk.” 
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