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A tanévet kezdő gyermekek és pedagógusok megáldására szept-
ember 10-én került sor templomunkban. Ugyanezen a napon megemlé-
keztünk az egy évvel ezelőtt elhunyt Soltész Jánosné Margó tiszte-
lendő asszonyról is.  
 

Szeptember 10-én – a máriapócsi nagybúcsúról hazafelé tartva – meg-
látogatták templomunkat a pomázi, szentendrei és esztergomi egy-
házközség hívei. Köszönet a vendéglátásukban közreműködőknek! 
 

Szeptember 16-án bekapcsolódtunk az Ars Sacra Fesztivál keretében 
meghirdetett Nyitott Templomok Napja programsorozatába. Ennek 
keretében nagy sikerű koncerttel örvendeztetett meg minket – Szabó 
Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével – a Pro Musica Leánykar. 
 

Szeptember 17-én tartottuk idén húsz esztendős egyházközségünk ju-
bileumi templombúcsúját. A Szent Liturgia főcelebránsa Dr. Ivancsó 
István főesperes volt, a szentbeszédet Mons. Dr. Tóth Tamás szent-
széki követségi tanácsos, a Pápai Magyar Intézet rektora mondta. A 
liturgia után közel kétszázan ebédeltünk együtt. Köszönet mindenkinek, 
aki bármilyen formában hozzájárult az ünnep szépségéhez.. 
 

Szeptember 30-án tartottuk a Nyíregyházi Esperesi Kerület máriapó-
csi gyalogos zarándoklatát. A zarándoklaton közel hetvenen vettek 
részt; egyházközségünkből hatan kapcsolódtak be a programba. Más-
nap, az Istenszülő Oltalma búcsúján húsz kertvárosi zarándok imád-
kozott együtt Máriapócson. 
 

Elkezdődött a sakk-szezon. Minden második vasárnap 16 órára várjuk 
a sakk iránt érdeklődőket, azt is, aki tanulni akar, azt is, aki „csak” sakk-
partnert keres. A gyermekek gondolkodását fejleszti, a felnőttekét csi-
szolja és karban tartja a sakk; szeretettel ajánljuk mindenkinek. Egyúttal 
meghirdetjük az ulti-kört is; jelentkezni Vaszkun Istvánnál lehet. 
 

Tisztelettel ajánljuk az érintett szülők figyelmébe a Szent Miklós Iskola 
iskolakóstolgatóit, illetve a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium, vala-
mint a hajdúdorogi Szent Bazil Iskolaközpont nyílt napját. 
 

Október 14-én szüreti bál lesz a Szent Miklós Iskolában. November 18-
án Országos Ministránstalálkozó Máriapócson. Mindkét alkalmat jó 
szívvel ajánljuk fiataljainknak. 
 

November 26-án lesz elsőáldozó-jelöltjeink bevezetése a templomba, 
illetve bemutatásuk a liturgikus közösség előtt. Október hónapban még 
várjuk az érintett szülők, gyermekek jelentkezését! 
 
 

* * * * * 
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TERVEZETT PROGRAM 
 

7.00 Indulás 
9.00 Szent Liturgia az újonnan szentelt szikszói templomban 
10.15 Advent-nyitó elmélkedés (Moldván Tibor szikszói parókussal) 
11.30 Ebéd 
12.30 Látogatás Vizsolyban – a Vizsolyi Biblia, valamint a Könyves-
ház és a Nyomdatörténeti Múzeum megtekintése 
15.00 Színházi előadás Kassán (Szigligeti Ede: Liliomfi) 
A színházi programot követően a római katolikus Szent Erzsébet 
Dóm, valamint a görögkatolikus püspöki templom megtekintése és 
rövid séta Kassa belvárosában. 
Érkezés 21 óra körül. 
Részvételi díj: 5.000 Ft (gyermekeknek 3.500 Ft) 
A részvételi díjban benne foglaltatik az utazás, az ebéd, a vizsolyi 
belépő és a színházjegy. 
Képviselőtestületi tagjaink számára külön rekollekciós hétvége ad-
vent folyamán nem lesz, ezért kérjük, még inkább tekintsék sajátjuk-
nak a zarándulás programját. 
Jelentkezés – a teljes részvételi díj befizetésével – mielőbb, de legké-
sőbb október végéig. 
 

Külsős – nem egyházközségünkhöz tartozó – jelentkezőket csak a jelentkezési 
határidő lejárta után, az esetlegesen fennmaradó helyekre tudunk fogadni. 
Számukra a részvételi díj 7.000 Ft/fő. 
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A zsinati atyák mai üzenete (október harmadik vasárnapja) 
 

Nagy Sándorról sok híres történet kering. Egyik csatában, az ellenség túlerőben 
volt, néhány katonája menekülni kezdett. Nagy Sándor híres volt arról, hogy sok 
időt töltött katonáival, ugyanazt az ételt ette, sátrukban szívesen időzött. Ismerte 
őket. Rákiáltott a menekülőre: – Állj! Mi a neved? – Sándor! – válaszolta döb-
benten a katona. – Vagy a neved, vagy a magatartásodat változtasd meg – 
mondta Nagy Sándor –, mert ezzel a névvel futni az ellenség elől nem lehet! 
 
 

Valahogy ehhez hasonlóan állították meg a hirtelen kapott szabadságtól megré-
szegült keresztényeket az első egyetemes zsinatok atyái. 313-ban Konstantin 
császár a milánói rendelettel szabadságot adott a keresztényeknek. 325-ben 
összeült a zsinat. Miért? Eddig elnyomás volt és ez összetartotta őket. Mint a 
hordó dongáit az abroncs. A szabadság hirtelen jött, nem voltak rá felkészülve, 
és a tévtanítások, a hatalom és a vagyonszerzés lehetősége kikezdte a keresz-
tények egységét, elbizonytalanította még a jókat is. Ezért határozta el 318 püs-
pök, hogy megállítja a széthullást, a menekülőket, és megfogalmazza nekik, mit 
jelent ez: keresztény, és hogyan kell kereszténynek lenniük egy szabad világ-
ban. Arra a kérdésre, hogy kik vagyunk, így feleltek: keresztény = krisztusi em-
ber. Krisztus követői vagyunk. Olyan emberek, akik az ő nyomába lépve hala-
dunk előre. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy a nevünket és az életünket 
hangoljuk össze. 
 
 

Nagyon hasonló korban élünk. A kereszténység az elnyomás után a nagy sza-
badságban megzavarodott embereknek kell, hogy utat, irányt, magatartási for-
mát mutasson. Mi után futunk? A pénz után. Mire kell a pénz? Amit a reklámok 
sugallnak. Mert azok lesznek az álmaink. Állj meg, mondják a II. Vatikáni Zsinat 
atyái, mondják mai püspökeink. Gondolkozz! Te nem menekülhetsz! Te csak 
Krisztus felé futhatsz. Te tettekre születtél. Neked neved van. Te keresztény 
vagy, és ez kötelez. 
 
 

A zsinatok sora olyan, mint a staféta. A sífutó staféta a váltásnál megérinti az 
induló vállát, ezzel adja át a szerzett előnyt, vagy hátrányt a pihent embernek, 
aki az új szakasz új kihívásaival kell, hogy megbirkózzék. A Teremtésben az 
Atya adja át az élet leheletét Ádámnak. Add tovább! – mondja neki. Amikor az 
ember elhibázza a célt, jön Jézus. Sportnyelven úgy fogalmaznánk: remek rész-
idővel behozza a bűn okozta elmaradást. A Szentlélek növelte tovább az előnyt, 
és a zsinatok a váltás és tájékozódás nagy időszakai. Most mirajtunk a sor, hogy 
a II. Vatikáni Zsinat szellemében egy gyorsan változó korban Krisztus követői 
legyünk.  
 
 

Mi kell ma a hatékony keresztény élethez? Megmaradni egységben. Egységben 
egymással és egységben Istennel. Vigyázzunk, hogy ne a rosszban fogjunk 
össze. Az első nagyhatalmi törekvés leírása a Biblia elején ott van. A bábeli tor-
nyot építőké. Nagyot akarnak – ami nem baj, de az már igen, hogy Isten nélkül, 
sőt ellenére akarják. Minden egység mulandó, amely Isten ellenére, vagy nélkü-
le akar élni.  

A hatékony élet másik alkotóeleme: NEM a rosszra. Jézus nagyon szigorú tud 
lenni, amikor a Sátánról esik szó. – Takarodj! – mondja még Péternek is, amikor 
ördögi javaslattal áll elő. A határozott NEM a rosszra, mindennapi része kell, 
hogy legyen keresztény életünknek. És ugyanilyen alapvető elem az IGEN a 
jóra. De ez is mindennapi gyakorisággal. A jót ismételni kell. Így rögzül és válik 
életünk elválaszthatatlan részévé. Ha a rosszat ismételjük, az épül be életünkbe. 
Ha elmulasztjuk a jó ismétlését, a rossz azonnal a helyébe lép. Itt van a gyenge 
drogok engedélyezésének életveszélyes volta. Ezt minden szülő, minden szak-
ember tudja. A kicsi naggyá nő. A kicsi jó is, de a rossz is. Nem elég tehát nem 
tenni a rosszat, de tenni kell a jót.  Mégpedig Isten mércéje és az egyház útmu-
tatása szerint. Ez a zsinati atyák mai üzenete. 
 

* * * 

Nagy Szent Bazil az egyházatya, még az idők távlatából is tud újat üzenni 
az ifjú generációnak. Gondolatai a zenéről és a divatról tanítják a fiatalokat: 
 

„Ne engedjetek fülön át romlott dallamokat lelketekbe. Természete szerint 
az ilyen zene következménye a zabolátlan és romlott szenvedély szokott 
lenni.” 
„Okos ember mást ne is kerüljön el jobban, mint hogy mások véleménye 
szerint éljen; hogy folyton figyelje, mit tart a tömeg róla. Tegye inkább a 
józan észt élete irányítójává.” 
„Mikor Biasz fia Egyiptomba készült, azt kérdezte édesapjától, mivel sze-
rezhetné neki a legnagyobb örömet. Az válaszolta: ’Szerezz útravalót az 
öregségre.’ Bizony, az erényt mondta útravalónak.” 
„Szégyenletes, ha elvesztegetitek a meglévő időt, később meg visszasírjá-
tok a múltat. Pedig késő bánat, eb gondolat.” 
 

* * * 

DERŰS PERCEK 
 

A humor és a szeretet egyek; küllői egy központi kegynek, hogy ne lássuk a hangyabolyt hegynek. 
 

Az apa izgatottan keresi fel a tanítót: 
- Miért küldte haza a fiamat? 
- Azt mondta, hogy a nővérének skarlátja van. 
- Igen, de ő Kanadában lakik. 

 

- Barna és nagyon lassú. Mi az? 
- Kakaós csiga. 

 

Az egyetemen vizsgázik a hallgató. Mivel nem sokat tud az anyagról, elég-
gé makog. Erre az oktató megszólal: 
- Jöjjön közelebb, kolléga úr! 
A hallgató közelebb megy, de értelmes mondatot így sem tud kinyögni. A 
vizsgázató folytatja: 
- Jöjjön még közelebb! 
A hallgató még közelebb megy, de a helyzet változatlan. Mire az oktató: 
- Tudja mit, kolléga úr, jöjjön legközelebb! 


