
 

HÍREINK 
  

Február 5-én, vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepkörében idős test-
véreinket köszöntöttük, és sor került templomunkban a betegek szentségének 
közös kiszolgáltatására is.   
 

Február 11-én volt a Continental Arénában a metropóliai Görögkatolikus Far-
sangi Bál. Az örömteli közös együttléten egyházközségünkből közel harmincan 
vettünk részt. 
 

Február 12-19. között zajlott a Házasság Hete rendezvénysorozata.  Templo-
munkban február 19-én áldottuk meg házaspárjainkat. A házassági ígéret megújí-
tását is magában foglaló áldás után baráti koccintásra vártuk a házaspárokat a 
parókián. 
 

Február 26-án jókedvű, játékos farsangi együttlét során örülhettünk egymásnak. 
Külön köszönjük Piri bohóc önzetlen szolgálatát! 
 

Parókus atya március 13. és április 4. között római tanulmányúton lesz. A temp-
lomi szertartások rendje távolléte alatt nem változik. Betegellátás, temetés esetén 
helyettesítő lelkész Virág László atya; elérhetősége: +36304268419. Ő végzi a 
vasárnapi szertartásokat is. Az Előszenteltek Liturgiáján Ivancsó István főesperes 
atya helyettesít. Papot nem igénylő ügyekben Tisztelendő Asszony is örömmel áll a 
hívek rendelkezésére (+36307436855). 
 

TÁVOLABBI PROGRAMJAINK 
 

Nagyböjti lelkigyakorlatunkra szokás szerint a virágvasárnapot megelőző hétvé-
gén kerül sor. Az április 7-9. között zajló lelkigyakorlatot Polyák Imre atya, a Pap-
nevelő Intézet spirituálisa vezeti. 
 

Május elsején (hétfő, munkaszüneti nap) autóbuszos zarándoklatot tervezünk 
Sajópálfalára, az ottani kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából. 
 

Május 13-án lesz Máriapócson a gyermekbúcsú. A gyermekek számára az autó-
buszos zarándoklaton a részvétel ingyenes. 
 

Május 14-én lesz templomunkban az elsőáldozás. Imádkozzunk elsőáldozó-jelölt 
gyermekeink hitéért, lelki fejlődéséért.  
 

Május 28-án kerül sor Máriapócson a Betegek Búcsújára, amelyre szintén autó-
buszos zarándoklatot hirdetünk. 
 

Június 25-30. között lesz Hajdúdorogon az évtizede parókus atya szervezésében 
zajló Görögtűz Tábor felső tagozatos hittanosok számára. Jó szívvel hívjuk, várjuk 
a gyermekek jelentkezését! 
 
 

 

* * * * * 
 

 

ADÓBEVALLÁSHOZ!        A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. 

A Kertvárosi Közösségi Életért Alapítvány adószáma: 18803475-1-15.   Köszönjük. 
 

* * * * * 
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Nagyböjti utazásunk 
 

A Húsvét ünnepét megelőző negyven napot nagyböjtnek nevezzük. Olyan 
ez a felkészülési időszak, mint egy hosszú lelki utazás. Az Úr Jézussal és 
az apostolokkal együtt „felmegyünk Jeruzsálembe, ahol az Emberfiát elárul-
ják.” Utunk célja, hogy lélekben magunk is megéljük a nagyheti esemé-
nyeket: ott legyünk a Titkos Vacsorán, osztozzunk Urunk szenvedésében a 
Getszemáni kertben és a Golgotán, majd feltáruljon számunkra a nagyböjt 
értelme a Húsvét túláradó örömében. 
 

Lelki utazásunknak „fapadosak” a külső körülményei, hiszen a komolyan 
vett böjti idő áldozatot jelent: ilyenkor lemondunk a kényelemről, az ízletes 
ételekről, az édességről, a kedvenc tévéműsorunkról. Ugyanakkor jobban 
odafigyelünk útitársainkra; még odaadóbb szeretettel igyekszünk figyelni 
környezetünkre: családtagjainkra, osztálytársainkra, de a betegekre és a 
szegényekre is.  
 

Utazásszervezőnk az Egyház, idegenvezetőnk – valójában lelki vezetőnk – 
a pap és a hitoktató. Ők segítenek tartani az irányt. Megismertetik az 
utazás menetrendjét, kijelölik a megállókat, megmutatják a közbeeső 
helyszínek szépségét. A közlekedési eszköz, amely garantálja a célba 
érkezést, a böjt liturgikus rendje. Ha helyet foglalunk ezen a járművön, az 
utazás lelki minősége méltó lesz a célhoz, az ünnepek ünnepéhez. 
 
 

A „böjti ötösfogat” 
 

A szent negyven nap programja kiváló lelki építkezést tesz lehetővé szá-
munkra. Az építkezés alapja az alázat és a bűnbánat. Ezen a fundamen-
tumon biztosan állnak a hitből fakadó élet tartóoszlopai: az imádság, a böjt 
és az alamizsna. Aki ezt az öt szót jól ismeri, akinek ez a „böjti ötös-
fogat” húzza a szekerét, annak igazi örömünnep lesz a húsvétja. Sőt, 
egész életét át fogja járni az evangélium boldogsága. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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1. Az alázat azt jelenti: tudom szerény helyemet ebben a világban. „Mid 
van, amit nem kaptál?” Mindent a jó Istennek köszönhetek, aki előtt meg-
hajtom a fejem. Ugyanakkor az ő egyedi teremtménye vagyok: feladatom, 
küldetésem van. Kicsinységemet tudva, de talentumaimat kamatoztatva és 
mások javára hasznosítva élem az életemet. Az üres búzakalász magasan 
hordja, a teli kalász alázattal meghajtja a fejét…  
 

2. Az alázatból bűnbánó lelkület fakad. Ennek ajándéka a könnyek ado-
mánya: miközben siratjuk bűneinket, a bánat könnyei a jó Isten megbocsá-
tó szeretetében örömkönnyé válnak a szívünkben. 
 

3. Akit szeret az ember, azzal szívesen beszélget, megosztva vele örömeit, 
gondjait. Ha nem beszélgetünk, kihűl a szeretetünk. Nincs ez másként az 
Úrral való kapcsolatunkban sem. Az imádság a legőszintébb beszélgetés; 
akkor is, ha saját szavainkkal szólunk Istenhez, akkor is, ha böjti imádsá-
gaink ezeréves szövegeiben ismerünk lelkünk mélységeire. Bizonyos: az 
imában jobb, ha a szívünk van benne szavak nélkül, mint ha a szavak a 
szívünk nélkül. De az is bizonyos: minél inkább érlelődünk a hitünkben, az 
imaéletünkben, annál jobban megszeretjük ősi imádságainkat, s annál tisz-
tábban dobban a szívünk a sok száz éves szavakban is. 
 

4. A bibliai leírás szerint a falánkság volt Ádám bűne; ezért a nagyböjt ide-
jének egyik lényeges mozzanata az ételtől való megtartóztatás, az étkezés 
területén megvalósított böjt. Egyházunk böjti fegyelme nem könnyű. A 
nagyböjt első napján és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk. A pénteket az 
egész böjti időben, a szent negyven nap teljes időtartama alatt böjti nap-
ként éljük meg. Vállaljuk mégis, mert gyümölcseit keressük, gyümölcseit 
tapasztaljuk.  
 

5. Az alamizsna a mai szóhasználatban negatív tartalmat hordoz. Mintha 
könyöradomány lenne a jelentése. Pedig a szó eredetileg Isten lehajló, 
segítő szeretetét jelenti; ez a szeretet folytatódik, valahányszor alamizs-
nát adunk. Az alamizsna lehet anyagi vagy szellemi érték; lehet megosztott 
tízórai vagy matek korrepetálás. Vagy még inkább: mindkettő. 
 

3. A nagyböjt liturgikus rendje 
 

Nagyböjti utazásunk „közlekedési eszköze” a böjt liturgikus rendje. Ez ga-
rantálja a célba érkezést. Ha engedjük, hogy a templomi szertartások 
lelkülete átjárjon minket, azzal „repülő szőnyegre” ülünk, s nehézségeink 
közepette is könnyed léptekkel haladunk a Húsvét felé. 
 

Szír Szent Efrém három fohászból álló imádsága rövid, de igen gazdag 
mondanivalót rejtő fohász-sor; a nagyböjt leggyakrabban visszatérő imája.   
 

A böjti vecsernye különleges formája a nagyböjt szerdai és pénteki napjain 
végzett Előszenteltek Liturgiája: a a hívek bűnbánati zsolozsma kereté-

ben veszik magukhoz az előző vasárnapi Szent Liturgián átváltoztatott 
szent Testet és Vért. Ebben a szertartásban a visszatérő zsoltárversek, a 
gyakori leborulások, a fölszálló tömjénfüst, de még a hangjegyek is könyö-
rögnek. Az énekek szövegei pedig a nagyböjt legszebb lelkiségi gyöngy-
szemei. 
 

A nagyböjt első hetének kellemes és kedves mozzanata a kolliba megál-
dása és elfogyasztása. A kolliba búzából, különböző magvakból és gyü-
mölcsökből főzött, mézes eledel. Örömmel fogyasztjuk, mert benne van a 
böjt egyszerűsége, de egészsége is; és benne van a méz édessége, az 
eljövendő Ország előíze. 
 

A böjt ötödik szerdáján végezzük Krétai Szent András bűnbánati kánon-
ját. Bibliai történetek egész sorát idézzük lelki szemeink elé, hogy a szent-
írási személyek példáján keresztül eljussunk a bűnbánatra és a lelki meg-
újulásra. 
 

* * * * * 
 
 
 

A haszonleső vallásosság 
 

„Némely ember a vallásosságot csereüzletnek nézi: az ember kötelessége, 
hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget 
tegyen; Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javak-
kal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvé-
gezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazda-
gabbnak lenni, s a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni ké-
ne. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már-
is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hizlal-
da és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása 
semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyaid 
közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent.  

(Weöres Sándor: A teljesség felé  ) 
 
 

„Az alamizsnának két formája van: adni és megbocsátani. Elajándékozni a 
jót, amit birtokba vettél, megbocsátani a gonoszat, amit elszenvedtél.”  

(Szent Ágoston)  
 

* * * * * 
 
 
 
 

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 

https://www.facebook.com/gorogmedia
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TÉRKÖVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA 
TEMPLOMUDVARUNKON 

 

Nagy öröm számunkra fenyőkkel szegélyezett, virágos, nyugalmat sugárzó, 
vonzó templomudvarunk. A fák nyugtató látványa, a virágok színe és illata, 
a templomkert esztétikuma nem önmagáért való; egyfajta „profán proszko-
mídia” ez, liturgiát megelőző előkészület a templomba érkező, lelkét Isten-
hez emelni szándékozó ember számára. 
 

Köszönet azoknak, akik szorgos napi munkájukkal megteremtik ezt a be-
cses ajándékot, a bejárati lépcsőig vezető lépéseinknek ezt a lélekemelő 
lehetőségét. Sokunk rendszeresen megélt, szívgyönyörködtető élménye az, 
hogy templomkertünk – küllemével, szerény szépségével – valóban temp-
lombelsőnk ékességére, ezen keresztül pedig a jó Isten végtelen szépségé-
re irányítja a figyelmünket. 
 

Ezt az örömet, ezt az élményt igyekszünk fokozni és erősíteni azzal, hogy 
repedezett és igencsak megviselt betonjárdánk helyett praktikusabb kapu-
bejáratot, szélesebb útvonalat alakítunk ki, esztétikus térkő burkolattal. 
Emellett a bejárat előtti területet is szeretnénk közösségi térré varázsolni, 
ahol a liturgiák után nyugodtan meg tudunk állni beszélgetni, ahol jobban 
férünk a körmenetek alkalmával, ahonnan a fiatal párok ünnepélyesebb 
méltósággal vonulhatnak be esküvői szertartásukra. 
 

„Isten a jókedvű adakozót szereti.” Köszönet minden testvérünknek, aki az 
előző esztendők folyamán hozzájárult egyházközségünk fejlődéséhez. 
Adományaik teremtették meg azt a lehetőséget, hogy az említett munkákat 
elkezdhetjük. Bízunk benne, hogy – további áldozatainkkal – be is tudjuk 
fejezni azokat, és együtt örülhetünk majd templomkertünk megőrzött és 
megújuló, gazdagodó szépségének. S még inkább annak, ha az udvar esz-
tétikuma úgy utal templomunk s benne jóságos Istenünk szépségére, hogy 
az visszatükröződik a kertvárosi Krisztus-követők, ifjak és idősek, gyerme-
kek és felnőttek csillogó szemében, szívében, hitében, életében. 
 

A munkálatok március első napjaiban kezdődnek, és terveink szerint hús-
vétra befejeződnek. A térkő egy részét ajándékba kaptuk a püspökségtől, 
de ezt még ki kell egészítenünk. Kérjük, segítsenek adományaikkal, hogy a 
végeredmény – mind a járda, mind a kert, mind a kialakuló közösségi tér 
vonatkozásában – méltó legyen templomunk szépségéhez. Egyúttal szere-
tettel kérjük a hívek türelmét és megértését is, hiszen a munkálatok ideje 
alatt előfordulhatnak apróbb kellemetlenségek, s bizonyára lesz olyan va-
sárnap is, amikor hátulról, a templomot megkerülve kell majd megközelíte-
nünk a bejáratot. 
 

Szeretettel kérjük tehát mindnyájuk jószívű, anyagi áldozatban és támogató 
hozzáállásban is megnyilvánuló segítőkészségét! 

SZEBASZTE TANÚSÁGA ÉS TANULSÁGA 
 
 

 

 

Egyházunk március 9-én a szebasztei negyven vértanú emlékének adózik. 
 

Az eset 320 körül történt. Elvileg ekkor már nincs keresztényüldözés, azt 
Nagy Konstantin császár 313-ban megszüntette. A Birodalom azonban 
elég nagy ahhoz, hogy ez a hír ne jusson el túl gyorsan az örményországi 
Szebasztéba. Itt ítéltek el 40 katonát, aki kereszténynek mondta magát, s 
nem volt hajlandó pogány isteneknek áldozni. 
 

Ikonunk az ítélet végrehajtását ábrázolja. A negyven férfit egy befagyott tó 
jegére állították, mezítelenül, hogy a fagyhalál legyen keserves sorsuk. Ki-
tartottak. Összehúzódva, egymáshoz bújva, egymásból erőt merítve. A fű-
tött házba mindössze egy lépett be közülük; a többiek helytállását látva a 
kivégzők egyike állt a hitvalló keresztények közé.  
 

A szebasztei esemény mintha csak itt és most tör-
ténne. A kommunizmus keresztényüldözésének 
már negyedszázada vége; ma azonban árnyaltab-
ban, finomabb kivitelben, ugyanakkor álcázott vol-
tuk miatt talán még veszélyesebben jelentkeznek a 
keresztényellenes tendenciák. Világunk olyan, mint 
a befagyott tó: jeges. Fagyhalálok, kihűlt családi 
tűzhelyek, elhidegült kapcsolatokban didergő ki-
rályként fagyoskodó emberek, gémberedett szívü-
ket látszat-tüzek körül melegítő nercbundás koldu-
sok jelzik: Szebaszte befagyott tava a ma minket 
körülvevő világ. Ami természetesen nemcsak raj-
tunk kívül lévő világ; ez a mi életterünk is. Magunk is csúfítjuk és fagyaszt-
juk: „Kásásodik a víz, kialakul a jég, bűneim halállá állnak össze” (József A.). 
Magunk is jobbítjuk és olvasztjuk: „Összefügg a világ. Ha megérintesz va-
lamit egy helyen, a világ másik végén visszhangja kél” (Dosztojevszkij). A jég-
csapban bűneinknek, az olvadó hóban szeretetünknek rejtőznek cseppjei. 
 

Az a negyven ember ott az ikonon mi magunk vagyunk, lennénk, lehetnénk. 
Igen, ennyien. A szám persze jelképes. Önámítás mégis azt gondolni: ke-
resztényként többséget alkotunk az országban, a világban. Találjunk egy-
másra így, „negyvenen”, falunkban, városunkban, jobb sorsra érdemes kis 
hazánkban. Szelíd, de valódi erővé csak így lehetünk. 
 

Az ikonon látunk ősz szakállú öregembert és szinte gyermeket, ifjú titánt; az 
arcok különféle karaktereket rejtenek. Egyben egyek: semmi sem szakíthat-
ja el őket a Krisztus szeretetétől. 
 

Közeledik a tavasz, olvad kevéske telünk jege. Kipattannak a rügyek, és 
újra éled bennünk a remény: nem fogunk fázni otthonunkban, egyházunk-
ban, magyar honban. 



 

 

A februári Házasság Hete „utózöngéjeként”… 
 

 

„NE CSAK ÉRVÉNYES ÉS MEGENGEDETT, DE GYÜMÖLCSÖZŐ 
IS LEGYEN A HÁZASSÁG SZENTSÉGE!” 

Manapság sokat támadják Ferenc pápát, hogy a 2015. december 8-án 
hatályba lépett eljárásjogi reformjai által, „könnyűvé” tett a házasságok 
egyházi érvénytelenítését. Az igazság ezzel szemben az, hogy a pápa 
nem a házasságok érvénytelenítését könnyítette meg, hanem az erre 
irányuló eljárás egyszerűsödött le. A kettő között pedig lényegi különb-
ség van, hiszen az Egyház továbbra is vallja, hogy az érvényesen meg-
kötött házasság felbonthatatlan. Erre irányultak a pápa legutóbbi szavai 
is, melyet a római egyházi bíróság tisztségviselői előtt mondott: 

„Nagy bátorságra van manapság szükség a megházasodáshoz. S 
azoknak, akikben van elég erő és öröm, hogy megtegyék e fontos lé-
pést, érezniük kell az Egyház konkrét szeretetét és közelségét." 

A házasságra felkészítés folyamata kiváló evangelizációs alkalom a fel-
nőttek, s különösen a hittől eltávolodottak felé, mely elősegítheti a Krisz-
tussal való személyes találkozást. A családpasztoráció felelőseinek 
ezért legyen gondjuk rá, mondta a pápa, hogy hatékony felkészítést 
nyújtsanak, hogy a jegyesek a felkészülés során hitükben is megerősöd-
jenek. Segíteni kell a házasulandókat, hogy megismerjék és megéljék a 
házasság valóságát, s így ne csak érvényes és megengedett, de gyü-
mölcsöző is legyen az életükben a házasság szentsége. A plébánosok-
nak tudatosítaniuk kell, hogy ez egy fontos feladatuk, és a pusztán jogi 
és formális megközelítésű jegyesoktatás helyett a szentséghez járulásra 
történő alapvető felkészítést kell nyújtani. 

Problémát jelent ugyanis a pápa szerint, hogy a fiatal házasokat gyak-
ran mintegy magukra hagyja az egyházi közösség, mert elmaradoznak 
a plébániáról, főként a gyerekek születése után. Pedig éppen ekkor van 
leginkább szükségük az emberi támogatásra és a lelki támaszra. A ke-
resztény közösség tehát arra hivatott, hogy megfelelő eszközökkel tá-
mogassa a fiatal házasok lelki életét mind a családban, mind a plébáni-
án. Ilyen megoldást jelenthetnek a kisebb közösségek, ahol együtt ol-
vassák a Szentírást, imádkoznak, meg tudják beszélni a családi életet 
érintő kérdéseket és egyáltalán, jó társaságban lehetnek. A fiatal háza-
soknak tehát megfelelő továbbképzésre van szükségük, hogy az esküvő 
után is a hitüknek megfelelően éljenek az Egyházban.” 

 

A BÖJT IDEJÉN IS SZABAD NEVETNI… 
 

 

 

A februári Házasság Hete kapcsán küldte valaki… 
 

 

Kedvcsináló házassághoz 
 

 

Mi ketten a feleségemmel tudjuk, mi a hosszú házasság titka. Kétszer egy 
héten elmegyünk egy kellemes étterembe. Egy kis bor, jó ételek, kellemes 
társaság. Ő kedden megy, én pénteken. Külön ágyban alszunk. Ő Miami-
ban, én New Yorkban.  
 

Megkérdeztem az asszonyt: 
- Hová mennél a házassági évfordulónkon? 

- Valahová, ahol eddig nem jártam - mondta. 
- Akkor a konyhát ajánlanám. 
  

Mindig fogjuk egymás kezét. Ha elengedem, rögtön vásárol valamit. 
  

Kapott iszappakolást és két napig remekül nézett ki. Aztán az iszap leszá-
radt róla. 
  

Mindennek van előnye és hátránya is. Példa erre a házasság. Előnye, hogy 

minden reggel ágyba hozzák a reggelit, hátránya, hogy mindig ugyanaz 
hozza. 
  

 - Apu, miért pont anyut vetted feleségül? 

- Hallod, szívem? Már a gyerek is ezt kérdezi! 
  

- Hallom, összevesztél a feleségeddel. Mi történt? 

- Nem tudtunk megegyezni a nyaralással kapcsolatban. 
- Hogyhogy? 

- Én mindenképpen a Kanári-szigetekre akartam menni, ő meg mindenáron 
velem akart jönni. 
  

 - Tényleg megőrjítesz Dezső, akármit mondok, mindig kijavítasz, és ez így 

megy már tizenöt éve! 
- Tizennyolc, drágám, tizennyolc! 
  

 - Mi a közös önben és a feleségében? 

- Egy napon házasodtunk! 
  

 Férj és feleség sétál a parkban. A közelben egy fiatal pár vadul csókolózik. 
- Mondd, fiacskám - kérdi az asszony - te miért nem csinálsz ilyet? 

- Ne viccelj, nem is ismerem azt a lányt! 
  

- Megőrizte a feleséged azt a gyönyörű lányos karcsúságát? 

- Mi az, hogy megőrizte; megduplázta! 
  

 Minden férfinak szüksége van egy feleségre, mert van egy csomó olyan 
dolog, amiért egész egyszerűen nem lehet a kormányt hibáztatni. 


