
HÍREINK 
  

Augusztus 27-én a húsz esztendővel ezelőtt elhunyt fiatal labdarúgóra 
és tehetséges közgazdászra, ifj. Tanka Györgyre emlékeztünk, érte 
imádkoztunk. A család iránti tiszteletünk és ökumenikus elkötelezettsé-
günk jeleként a prédikációra ezen a vasárnapon a családtagként velünk 
imádkozó Rácz Róbert kisvarsányi református lelkipásztort kértük 
fel; ezúton is köszönjük tartalmas igehirdetését. 
 

Havi imaszándékaink keretében szeptember 1-jén Rózsafüzér Társula-
tunk elhunyt tagjaiért, 6-án a lelki- és szeretetválsággal küzdő családja-
inkért, 8-án az áldott állapotban lévő édesanyákért és a gyermekáldá-
sért esdő házaspárjainkért imádkozunk.  
 

Szeptemberben új tanév indul. A tanévet kezdő gyermekek és peda-
gógusok megáldására szeptember 10-én kerül sor templomunkban. 
Mindnyájukat szeretettel hívjuk, várjuk. Ugyanezen a vasárnapon emlé-
kezünk meg Soltész Jánosné Margó tisztelendő asszonyról, akit egy 
évvel ezelőtt hívott magához a mi irgalmas és emberszerető Istenünk. 
 

Szeptember 10-én, vasárnap délután – a máriapócsi nagybúcsúról ha-
zafelé tartva – meglátogatják templomunkat a pomázi, szentendrei és 
esztergomi egyházközség hívei. A zarándokok szerény kínálásához 
örömmel veszünk némi pogácsát vagy egyéb süteményt, gyümölcsöt. 
 

A hónap utolsó szombatján, szeptember 30-án tartjuk a Nyíregyházi 
Esperesi Kerület máriapócsi gyalogos zarándoklatát. A zarándoklat 
– amelyet esperesként parókusunk vezet – szokás szerint az orosi 
templomtól indul, reggel 7 órakor. Várjuk mindazok bekapcsolódását – 
idősebbek, családok, gyermekek részéről akár fél- vagy negyedtávra is 
–, akik úgy érzik, kérniük is, köszönniük is van mit Máriapócson, s akik 
gyalogos zarándoklatuk fizikai nehézségeit is szeretnék felajánlani, ami-
kor életük könnyeit a pócsi Mária könnyeivel elegyítik a kegykép előtt. 
 

Immár hagyományosan idén is készülünk Máriapócsra az Istenszülő 
Oltalma búcsújára. Az autóbusz október 1-jén, vasárnap reggel 8 óra-
kor indul. Részvételi díj 1.200 Ft. Jelentkezési lap a templom előterében 
 

Szeptemberi ünnepeinken, az Istenszülő születése (szeptember 8.), 
valamint a Szent Kereszt felmagasztalása jeles napján (szeptember 
14.) teljes istentiszteleti rendet tartunk templomunkban. 
 

Egyetemisták figyelmébe! Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, 
Nyíregyházán, Szegeden is működik görögkatolikus egyetemi kollégium. 
Lakhatás és évközi programok ügyében is keressétek bátran! 
 
 

* * * * * 
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HÚSZ ÉVESEK VAGYUNK   
 

Bár az ismert sláger szerint „nem csak a húszéveseké a világ”, nekünk eb-
ben az esztendőben jelentős és örömteli ünnepet jelent egyházközségünk 
alapításának, templomunk felépülésének huszadik évfordulója. Jubileumi 
búcsúnk kibővített programja az alábbiak szerint alakul: 
 

Szeptember 16. szombat: 
 

17.30 Alkonyati Zsolozsma a Szent Atanáz Kórus közreműködésével 
 18.15 A templom ikonográfiai programjának rövid bemutatása, majd kóruspróba 
19.00 A Cantemus Kórus hangversenye (Szabó Dénes Kossuth-díjas kar-
nagy vezetésével) 
 

Rendezvényünk kapcsolódik az országszerte zajló Ars Sacra Fesztivál keretében 
meghirdetett Nyitott Templomok Napja programsorozatához. Igény esetén az 
este folyamán a templom ikonográfiai programjának ismertetését megismételjük. 
 

Szeptember 17. vasárnap: 
 

8.30 Reggeli zsolozsma 
9.30 Ünnepi Szent Liturgia 
Az ünnepi Szent Liturgiát Dr. Ivancsó István főesperes, teológiai tanár ve-
zeti. Szentbeszédet mond Mons. Dr. Tóth Tamás, a római Pápai Magyar 
Intézet rektora. 
A körmenet, olajkenet és antidór-osztás után minden jelenlévőt ebédre hí-
vunk a parókia udvarán felállított sátorban. 
 

Mind a szombati, mind a vasárnapi alkalomra szeretettel hívjuk, várjuk a 
kertvárosi híveket, családokat. Kérjük, szólítsa meg rokonait, barátait, isme-
rőseit, olyan kertvárosiakat is, akik nincsenek jelen rendszeresen a temp-
lomunkban, de a spirituális igény, a lelki és kulturális nyitottság megvan a 
szívükben a találkozásra Istennel és az Isten-keresőkkel. 
A szombati hangverseny és a vasárnapi agapé (a szerény ebéd) is ingye-
nes, utóbbihoz azonban – a létszám miatt – előzetes jelentkezést kérünk. 
 

Az ebédhez egy tálca süteményt vagy egyéb hozzájárulást örömmel fogadunk. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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HA TUDSZ, SEGÍTS! 
 

Kepics Mihály atya kórházi kezeléséhez irányított véradással járulhatunk 
hozzá, amely az ország bármely véradó helyén megtehető. A szükséges 
adatok: Kepics Mihály, szül. 1968.12.30., Taj szám: 028 430 751 – vércso-
port A+, fekszik: Nyíregyháza, Megyei Kórház, Sebészet. 
 

* * * 
 

LONDONI GÖRÖGKATOLIKUS MISSZIÓ 
Egyházunk szeretné kiépíteni Londonban és a környékén a görögkatolikus 
missziót. Ennek egyik lépése, hogy minél több embert személyesen is meg 
tudjunk szólítani.  
Londonban magyar görögkatolikusokat keresni olyan, mint néhány tűt meg-
találni a szénakazalban. Nagy lehetőséget jelenthet ebben a sziszifuszi 
munkában, ha a tűbe cérna van fűzve. Vagyis, ha a kint lévőkkel itthonról is 
tudnánk tartani a kapcsolatot. Így az itthoniak segítségével keresnénk, szó-
lítanánk meg az ott élőket.  
Arra kérünk mindenkit, hogy aki tud kiköltözött, kiköltöző fiatalokról, embe-
rekről, azt névvel és kinti címmel együtt jelezze parókusának.   
 
 
 

* * * 
 

REJTVÉNY 
 

Keresd meg a tizenkét apostol nevét! (Az összetartozó betűket egymás 
mellett találod vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan: húzd át vagy kösd 
össze őket.) A megmaradó betűket írd ki! Neked szól. 

 
É J J A K A B É Z                                                       
T U S P N O M I S                                                       
Á H I T É D Á T V                                                       
M N A L A T R E B                                                       
S O N Á J M E Á J                                                       
B A K A J Ö Á R S                                                       
J J K J U D Á S Ö                                                       
V E S S P Ö L Ü F                                                       

 
Az alábbi rejtvényből megtudhatod, hogyan fejezi be Ady Endre A pócsi 
Mária című versét! (A vastag betűtől indulj, és csigavonalban haladj!) 
 

L A T A M D         
Á S A D Y E         
L S Á L G L         
K Á L H O É         
O Z T A M V         

 
 

KÉSZÜLET AZ ELSŐ SZENTÁLDOZÁSRA 
A keresztség szentségében Krisztusba öltözködtünk, és attól kezdve az 
Egyház tagjai vagyunk. Az Isten népének közösségébe történő beiktatás, 
beavatás teljessége azonban valójában akkor következik be, amikor az 
első szentáldozás alkalmával Krisztus testében és vérében részesülünk. 
Ezért oly nagy öröm gyermekeink készülete az első szentgyónásra és 
szentáldozásra, s ezért oly nagyszerű ünnep az elsőáldozás napja a részt-
vevőknek és valamennyiünknek, a liturgikus közösség minden tagjának. 
A gyermekeket harmadikos osztályos kortól kezdődően várjuk, hogy elkí-
sérjük őket ezen a különlegesen szép úton. A jelentkezésre szeptember 
hónap végéig van lehetőség. Az első szentgyónásra és szentáldozásra 
felkészítő foglalkozások péntek délutánonként lesznek a parókián. Októ-
berben „összerázódunk”, novemberben pedig, amikor – az Istenszülő temp-
lomba vezetése ünnepén – szülei templomba viszik a gyermek Máriát, a mi 
templomunkba is bevezettetnek a készület útját járó gyermekek. 
Kérjük a szülőket, a keresztség alkalmával tett ígéretükhöz híven hozzák, 
kísérjék, vezessék gyermeküket a krisztusi élet boldog, örömteli útján. 

 
 

* * * 
 „Legyetek olyanok, mint a gyermekek, mert övék a mennyeknek országa.” 

 

Gyermekek levelei a Jó Istenhez 
 
 

Kedves Isten! Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, 
amikor szabadságra mész? 
Kedves Isten! Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül alakult 
így? 
Kedves Isten! Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egyből megírtad, vagy so-
kat kellett törnöd a fejed? Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom. 
Kedves Isten! Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új állatot se? 
Csak a régiek vannak. 
Kedves Isten! Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és Húsvét közé! 
A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat 
mondott Rólad, amit nem szabad. Remélem, nem fogod bántani. 
Kérlek, küldj nekem egy pónilovat. Eddig még sose kértem semmit. Utána-
nézhetsz. 
Kedves Isten úr! Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan 
könnyen. Rajtam három öltés van, és kaptam injekciót is. 
Kedves Isten! Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna meg egymást annyi-
ra, ha külön szobájuk lett volna. Nálunk ez működik a bátyámmal. 
Kedves Isten! Lefogadom, hogy nagyon nehéz neked mindenkit szeretni az 
egész világon. Mi csak négyen vagyunk a családban, és mégse megy. 
Kedves Isten! Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a lilával, amíg 
kedden nem láttam a naplementét, amit Te készítettél. Igazán klassz volt. 


