
 

HÍREINK 
  

 

Az idén százhúsz esztendős nyíregyházi görögkatolikus Szent Miklós 
Székesegyház nemzeti értékké vált, 2017 októberében bekerült a Nyír-
egyházi Települési Értéktárba.  
 

November elsején a Szent Liturgia nem reggel, hanem – munkaszüneti 
nap lévén – délelőtt fél tízkor kezdődik.  
 

November elsején 13 órakor a jósavárosi egyházközség híveivel együtt 
végzünk pannachidát a köztemető papi parcellájánál, majd átsétálunk 
megimádkozni első parókusunk, Vaszkun György atya sírjához is. 
 

November első hetében elhunytjainkért hramotát, azaz név szerinti 
megemlékezéseket végzünk templomunkban. 
 

November 8-án, szerdán ünnepünk lesz, Szent Mihály és Gábor fő-
angyalok s a többi Mennyei Erők emlékezete. A keddi előesti vecser-
nyével s a szerda délelőtt fél tízkor kezdődő Szent Liturgiával ünnep-
lünk. 
 

November 15-én megkezdődik a karácsonyt megelőző bűnbánati idő-
szak, azaz a görögkatolikus egyházban hat hétig tartó adventi idő. 
 

November 18-án Országos Ministránstalálkozó lesz Máriapócson. Az 
alkalmat jó szívvel ajánljuk fiataljainknak. Ez a találkozó egyben előké-
szítése a 2018-as római ministráns-világtalálkozónak. 
 

November 19-én lesz idei egyházközségi zarándulásunk Szikszó – 
Vizsoly – Kassa útvonalon. Szikszón adventi elmélkedést tart Moldván 
Tibor atya. Kassán megtekintjük Szigligeti Ede: Liliomfi című vígjátékát. 
 

November 21-én, kedden lítiás ünnepünk lesz, az Istenszülő templom-
ba vezetése emléknapja. Hétfőn este kenyéráldással végezzük az alko-
nyati zsolozsmát. Kedden, az ünnep napján vasárnapi liturgikus rendet 
tartunk. 
 

November 21-én, kedden vecsernye után Képviselőtestületi Gyűlést 
tartunk a parókián. 
 

November 26-án lesz elsőáldozó-jelöltjeink bevezetése a templom-
ba, illetve bemutatásuk a liturgikus közösség előtt. 

 

Novemberben már bekapcsoljuk a fűtést templomunkban. Fűtési költ-
ségeink igen jelentősek; aki úgy véli, e célra tud valamivel többet tenni a 
perselybe a téli hónapokban, azt tisztelettel megköszönjük. 
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HOGYAN NE SEGÍTSÜNK A GYÁSZBAN? 

Márai Sándor: A jóra való fürgeségről 

Mert nemcsak a jóra való restség van. Másik vétek a jóra való fürgeség, 
az a hebrencs túlbuzgalom, mellyel egyes emberek minduntalan felug-
ranak helyükről, vagy munkájuk mellől, vagy életviszonyaik közül, hogy 
valami jót tegyenek – kutyafuttában letörölnek egy könnyet, telefonon 
elintéznek egy halálesetet vagy házassági válságot, kézszorítással, el-
menőben kifejezik részvétüket egy gyermek halála miatt a gyászoló szü-
lőnek, s általában beavatkoznak, de csak úgy fürgén és mellékesen, a 
mások nyavalyájába. 

A rákbetegnek azt mondják, hogy egyen sok görögdinnyét, s annak, aki 
tönkrement, tanácsolják, okvetlen nézze meg Chaplin legújabb mozgó-
ké-pét. A jóságnak és a részvétnek ezek a mozgóárusai silány és nem 
egészen veszélytelen áruval kereskednek. Krumplicukrot adnak a szen-
vedőnek. Ne fogadd el jóságukat, köpd ki az olcsó krumplicukrot, mel--
lyel megkínálnak. 
 
 

 

 

HOGYAN SEGÍTSÜNK A GYÁSZBAN? 

Bruno Ferrero: Vigasztalás 

Egy leányka hazajött a szomszédasszonytól, akinek nyolcéves kislánya 
nemrégen tragikus körülmények között halt meg. 
- Mit keresel ilyenkor a szomszédasszonynál, van annak elég baja, te 
nem hiányzol neki! 
- Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit. 
- Hát, gyerek létedre, hogyan tudod megvigasztalni a bánatos asszonyt? 
- Az ölébe ültem, és együtt sírtam vele. 
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„Ó, mennyei seregek fővezérei…” 
 

AZ ANGYALOK 
 

 
 

1. November 8-án Egyházunk Szent Mihály arkangyal és az összes 
mennyei erők ünnepét üli. Az arkangyalok – liturgikus énekünk szavai sze-
rint – „Istennek főharcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok feje-
delmei és az emberek oktatói.” Az angyal szó héber, illetve görög megfele-
lője küldöttet jelent. A Bibliában az angyalok Isten küldöttei, akik az ő aka-
ratát adják hírül az embereknek, és segítenek rajtuk. Ennek mind az Ó-, 
mind az Újszövetségben számtalan példáját találjuk. 

 
 

2. Az Ószövetségben angyal szava fogja le Ábrahám kezét Izsák feláldo-
zásakor. Angyalok járnak föl s alá Jákob álombeli létráján, majd angyallal 
küzd ugyanő egy éjszaka a Jabbok gázlójánál. Isten angyala jelenik meg 
Mózesnek az égő csipkebokorban. Angyal állja útját Bálámnak, aki így nem 
megátkozza, hanem megáldja Izraelt. Az Úr angyala szólítja meg Gedeont, 
a bírát, Illést és Zakariást, a prófétát. Angyalok szállnak alá és teszik har-
matozóvá a tüzes kemencét Babilonban. 
 

Az Újszövetségi Szentírásban angyal közli Szent Józseffel, hogy Mária a 
Szentlélektől van áldott állapotban. Angyaloktól hallják a pásztorok a kará-
csonyi örömhírt: „Megszületett az Úr Krisztus Dávid városában!” Angyal 
erősíti meg Jézust a Getszemáni kert halálfélelmében. Angyalok tudatják a 
kenethozókkal a húsvét üzenetét. Az Apostolok Cselekedetei tanúsága 
szerint angyal segíti Fülöp diakónust, Péter és Pál apostolt az evangélium 
hirdetésében. 
 

Angyalok társai vagyunk a Szent Liturgiában. A kis bemenet során a pap 
ezt kéri: „Add, hogy a mi bemenetelünk legyen a szent angyaloké is, akik 
velünk együtt neked szolgálnak...” A mennyei liturgiához kapcsolódva, min-
den földi gondot félretéve „a kerubokat ábrázoljuk”, azaz az Istent dicsőítő 
angyalokat jelenítjük meg. Aranyszájú Szent János szerint a Szent Liturgiát 
végző pap egyenesen „az angyalokkal koncelebrál.” 

 
 

3. Néhány főangyalt a Szentírásból név szerint is ismerünk. 
 

Szent Mihály arkangyal a mennyei hadak vezére és győztes harcosa. Ne-
vének jelentése: „Kicsoda olyan, mint Isten?” Jelképe hatalmas kardja, 
mellyel legyőz minden gonoszt. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Az 
Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó an-
gyalok, a gonosz lelkek elleni harcban. Szent Mihály arkangyal név szerinti 
bibliai említése Dániel próféta látomásaiban, valamint Júdás apostol levelé-
ben és a Jelenések könyvében található meg. 
 

Gábor arkangyal nevének jelentése: „Isten ereje”. Az Ószövetségben és 
az Újszövetségben is szerepel. Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, 
mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő 
Szent János születését (Lk. 1,5-20), majd Názáretben Máriánál is megjele-

nik, hogy közölje vele Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 
1,26-38). Gábriel köszöntő szavaiból, Mária és Erzsébet találkozásának 
eseményéből és egy későbbi záradékból áll össze az Üdvözlégy, Mária 
közismert imádsága.  
 

Rafael arkangyal („Isten meggyógyít”) a vándorok és utazók védője, mert 
a Szentírásban Tóbiás kísérője, utazótársa volt. Rafaelt utazóként ábrázol-
ják szandálban, karján utazó köntösével és egyéb utazási felszereléssel, és 
mint minden angyalnak, neki is szárnyai vannak. – Amikor liturgiánkban az 
utazókért könyörgünk, Ráfael angyalt – bár név nélkül – ma is segítségül 
hívjuk: „Ki út és igazság vagy, Krisztus, küldd szolgáidhoz útitársul a te an-
gyalodat, mint hajdan Tóbiáshoz, hogy tartsa meg és minden rossztól teljes 
épségben, a te dicsőségedre sértetlenül őrizze meg őket…” 

 

* * * 
 

KÖSZÖNET 
 

 

Az APEH átutalta a Kertvárosi Közösségi Életért Alapítvány számlájára az 
adózók 1%-os felajánlásaiból összeadódott, alapítványunk javára felajánlott 
183.802 forint összeget. – Köszönjük a bizalmat és a segítséget mindazok-
nak, akik kedvezményezettként alapítványunkat jelölték meg. 
 

* * * 
 

KÉRÉS 
 

Egyházközségünk fenntartása mindnyájunktól anyagi áldozatot is kíván. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki nem tudta még befizetni 2017. évi egyházfenn-
tartási hozzájárulását, igyekezzék eleget tenni e lelkiismereti kötelezettsé-
gének. A befizetés történhet személyesen a parókián vagy átutalással az 
egyházközség 11100702-18799303-36000001 sz. bankszámlaszámára. 

 

* * * 
 

 „Az Úrnak ad kölcsön, aki a szegényen könyörül” (Péld 19,17) jelszóval 
meghirdetett tartós élelmiszer gyűjtési akciónk eredményeként tavaly 
ősszel több kosár tartós élelmiszerünk gyűlt össze, amivel támogatni tudtuk 
a parókia környezetében élő vagy ott segítséget kérő rászorulókat. Jézus 
így hal és kenyér nélkül, a mi cselekvő szeretetünk és önzetlenségünk által 
szaporította meg az élelmet, s az ő nevében így tudtunk szerényen támo-
gatni számos, tőlünk segítséget kérő embert. 
Szegényen is éreznünk, tudnunk kell: vannak nálunk szegényebbek, van-
nak nálunk rászorulóbbak. Kérésünket idén is megismételjük. November 
vasárnapjain kiteszünk egy kosarat a templom előterébe, amelybe tartós 
élelmiszert várunk. Adakozásunk szeretet és egyúttal szeretetre nevelés: a 
kosárba akár a gyerekek által hozott, az ő lemondásukból ide kerülő csoko-
ládé is belefér. – Köszönet az Úrnak a lehetőségért, hogy adhatunk. 
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