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Jó hangulatban zajlott parókiánkon a LogiSuli Tábor. Az egyházmegyei 
programok közül júliusban a Görögtűz Pluszon (a gimnazisták tokaji 
túlélő-táborában), valamint a Damján Táborban volt résztvevőnk. 
 

Tisztelettel mondok köszönetet Gajdos Szabolcs testvérünknek, aki 
jelentős mennyiségű frissítő gyümölcsöt biztosított az ÚtonLévők Egy-
házmegyei Zarándoklata résztvevőinek, mintegy hetven, Tokajból Má-
riapócsra tartó, a bokortanyák mentén gyalogló ifjú zarándoknak. 
 

Július 23-án Erdei Tamás újszentelt papunkkal maradandó lelki élményt 
jelentő primiciás Szent Liturgián imádkozhattunk együtt. 
 

Augusztus elseje egy rövid, két hetes bűnbánati időszak kezdete egy-
házunkban. Az Istenszülő elszenderedésének augusztus 15-i ünnepéig 
tartó nagyboldogasszony böjtje segítsen mindnyájunkat, hogy a vaká-
ció idején se feledjük a lelkiek prioritását. 
 

Havi imaszándékaink keretében augusztus 2-án a lelki- és szeretetvál-
sággal küzdő családjainkért, 3-án az áldott állapotban lévő édesanyá-
kért és a gyermekáldásért esdő házaspárjainkért, 4-én Rózsafüzér Tár-
sulatunk tagjaiért imádkozunk. A hónap első felében néhány alkalommal 
esti időpontban lesz a hétköznapi Szent Liturgia, a Nagyboldogasszony 
ünnepére készülve paraklisszal egybekötve. 
 

Augusztus 15-én és 29-én, az Istenszülő elhunyta és mennybevétele 
(Nagyboldogasszony), illetve Keresztelő Szent János fejvétele ünne-
pén vasárnapi istentiszteleti rendet tartunk templomunkban. 
 

Súlyos betegséget követően, húsz esztendővel ezelőtt hunyt el az élvo-
nalig jutott, Nyíregyházán jól ismert és szeretett fiatal futballista, ifj. 
Tanka György. Az augusztus 27-i Szent Liturgiában szüleivel, család-
tagjaival imádkozunk érte. 
 

Szeptember 10-én, vasárnap – a máriapócsi nagybúcsúról hazafelé 
tartva – meglátogatják templomunkat a pomázi, szentendrei és esz-
tergomi egyházközség hívei. 
 

Templomunk, egyházközségünk 2017 őszén lesz húsz esztendős. Jubi-
leumi templombúcsúnkat szeptember 17-én tartjuk. Vendégszónoknak 
Dr. Tóth Tamás atya, a római Pápai Magyar Intézet rektorát hívtuk. A 
búcsút megelőző napon imádságos és kulturális programmal csatlako-
zunk az országos Ars Sacra Fesztivál keretében meghirdetett Nyitott 
Templomok Éjszakája programsorozatához. 
 

Frissen fölvett egyetemistáink figyelmébe ajánljuk, hogy Görögkatolikus 
Egyházunk egyetemi kollégiumot működtet Budapesten, Szegeden, 
Debrecenben és Miskolcon is. Érdeklődés a neten – vagy a parókián. 
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REFLEXIÓ A VIZES VILÁGBAJNOKSÁGRÓL 
 

Fabiny Tamás evangélikus püspök Kossuth Rádióban elhangzott jegy-
zetét közöljük 

  

Két hete a vizes világbajnokság igézetében élünk. A szurkolók piros-
fehér-zöld csíkokkal festik az arcukat, a tévénézők ámulva gyönyörköd-
nek a sportágak szépségeiben, a szakemberek elemeznek – hadd szól-
jon most hozzá a teológus is. Azzal a – talán meglepő – közléssel kez-
dem, hogy már az Ószövetségben is szó van úszásról. Izajás könyvé-
nek 25. része azt a mozdulatot jeleníti meg, ahogy az úszó széttárja a 
karját (25,11). Az Újtestamentumban pedig a magam részéről Péter 
apostolt tekintem úszóbajnoknak. Mielőtt azonban ide eljutnék, hadd 
szóljak arról, hogy a vizes vb különböző versenyszámainak szerintem 
milyen lelki vonatkozásai vannak. 
 

Kezdjük a vízilabdával. Mint minden csapatjáték, igazi tanulsággal 
szolgál. Valamennyi játékosnak megvan a maga posztja. Itt mindenki 
igyekszik a legtöbbet kiadni magából, ám közben tudnia kell, hogy a 
másik nélkül nem boldogul. Ha a csapattárs van jobb helyzetben, pas--
szolni kell. Önzetlenül engedni kell, hogy ő lője a gólt. Legfőképpen pe-
dig követni kell az edző – a Mester! – utasításait. Ha ő lecserél valakit, 
annak oka van. Időkérésnél mindenkinek különösen figyelnie kell rá. 
Jézus csapatjátékra hívta el tanítványait. Ahogy egykor a tizenkettő ese-
tében, úgy ma is megkeresi kinek-kinek a maga posztját. Folyamatosan 
adja az utasításokat. Látja, hogy sokszor szabálytalankodunk, vagy ép-
pen a nagy birkózásban minket nyomnak le a víz alá. Sokszor bizony 
mellélövünk. Vagy potyagólt kapunk. Ilyenkor az Edző azt mondja: nem 
szabad feladni, hanem küzdenünk kell tovább. A csapatért, a nagy 
ügyért, a győzelemért. Ez utóbbinak – Pál apostol szavával – nem her-
vadó, hanem hervadhatatlan koszorú a jutalma. 
 



Nagyon megszerettem a szinkronúszást. Itt sem egyedül vagyunk a 
medencében, hanem társainkkal. Ha egy valaki ront, az egész csapat 
veszít. A szinkronúszók által bemutatott csodálatos összhang példa kell 
legyen az egyház népének. Számomra ez a sportág is a hit küzdelmét 
és szépségét jelképezi. Az úszók alatt nincs talaj, ahonnan el tudnák 
magukat lökni, mégis csodálatos magasságba képesek emelkedni. Leg-
szebb, amikor a versenyzők a társaikat emelik föl. Közben fogy a leve-
gő, szinte már görcsbe rándulnak az izmok, ám ez is hozzátartozik eh-
hez a sporthoz. A hitélet szenvedéssel és próbatétellel jár együtt.  

A műugrás a hit bátorságát jeleníti meg. Nem időzhetünk sokat a 
deszkán: eljön a pillanat, amikor el kell rugaszkodnunk. Gyakran előfor-
dul, hogy hibázik az ember. Volt egy versenyző, aki bizonytalansága 
miatt mindhárom próbálkozását elrontotta... Meglepve láttam, hogy itt is 
– akárcsak az életben – van páros gyakorlat. Itt aztán teljesnek kell lenni 
az összhangnak, a két ember egymásra van utalva. Láttam egy mexikói 
páros gyakorlatát. Együtt futottak neki. Elrugaszkodása után a hölgy 
nagyszerűen végezte csavarokat, ám a férfi valamitől megijedt, és kín-
jában egy talpast ugrott. Szerencsére újra próbálkozhattak. Kapcsolata-
ink kudarcai után mi is kaphatunk még esélyt. 

Végül az úszásról hadd szóljak. Ezúttal nem Hosszú Katinkáról vagy 
Cseh Laciról, hanem Jézus tanítványáról, Péterről. Ismereteim szerint ő 
az egyetlen, akinek úszásáról olvashatunk az Újszövetségben. János 
evangéliumának 21. fejezete szerint a tó partján a feltámadott Jézus 
jelenik meg a hajóban ülő tanítványoknak. Ők egész éjjel nem fogtak 
semmit, de amikor a Mester – mondjuk, hogy az edzőjük – utasítását 
követték, akkor már szakadozott a hálójuk. Örömükben mielőbb partra 
akartak érni, hogy Jézussal találkozzanak. Megragadták az evezőket, és 
a hajó orrát a part felé fordították. Péter azonban nem tudta kivárni ezt a 
manővert: belevetette magát a tengerbe, hogy úszva minél hamarabb 
célhoz érjen. Mert a hit küzdelmei között az jelenti a célt, hogy Jézushoz 
érünk. Az az igazi győzelem, ha vele találkozunk. 
 

* * * 
 

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 megtalálni a szénakazalban. Nagy lehetőséget jelent ebben 
a sziszifuszi munkában, ha a tűbe cérna van fűzve. Vagyis, ha a kint lévők-
kel itthonról is tudnánk tartani a kapcsolatot. Így az itthoniak segítségével 
keresnénk, szólítanánk meg az ott élőket.  
Arra kérünk mindenkit, hogy aki tud kiköltözött, kiköltöző fiatalokról, embe-
rekről, azt névvel és kinti címmel együtt jelezze parókusának. 

„URAM, JÓ NEKÜNK ITT LENNÜNK!” 
 

Az Úrszínváltozás ünnepének mottó-szerű alapmondata a Tábor he-
gyén hangzott el, egy „dadogós”, valójában megfogalmazhatatlanul 
mély Isten-élményt követően. 
Igazán jó a Legfőbb Jó, Isten közelében lenni. De addig is… Igenis, 
megélhetjük a péteri élmény legalább „redukált változatát” a Szent Litur-
gia Tábor-hegyén. És megélhetjük a „jó nekünk itt lennünk” szívbéli, 
valóban Isten felé emelő örömét házasságunkban, családunkban, baráti 
kapcsolatainkban, tisztaszívű szolgálatainkban is. Az pedig már az élet-
szentség maga (de lehetséges, hiszen minden kegyelem), ha az „Iste-
nem, Istenem, miért hagytál el engem” magányában, a szenvedés pok-
lában is – vagyis személyes Golgotánkon is – a Tábor hegyén vagyunk.  

 
 
 

* * * 
 

REJTVÉNY 
 

A rejtvénybe az augusztusi ünnepekkel kapcsolatos alábbi kifejezéseket 
kell beírni: ELSZENDEREDÉS; HERODES; HERÓDIÁS; ILLÉS; JAKAB; 
JÁNOS; KERESZTELŐ JÁNOS; MÓZES; NAGYBOLDOGASSZONY; PÉ-
TER; SZALÓME; SZENT ISTVÁN; TÁBOR; ÚRSZÍNVÁLTOZÁS 
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