
 

November 25-én történt meg elsőáldozásra készülő gyermekeink beve-
zetése a templomba. A szülők ünnepélyes keretek között kérték meg pap-
jukat, hogy gyermekeiket nevelje, növelje s vezesse a szentély misztériu-
mába, kísérje őket a krisztusi úton. 
 

Idén először ékesíti adventi koszorú a templomunkat. A hatgyertyás, sze-
met gyönyörködtetően szép koszorú Dr. Szilágyiné Tóth Enikő munkája, 
felajánlása. 
 

December 9-én, vasárnap meglátogatott minket Szent Miklós püspök 
küldötte, aki szerény csomaggal, csokoládéba mártott ostyával lepte meg 
a gyerekeket. 
 

Ugyane napon vendégünk volt a papnövendékek Szent Damján Kórusa is. 
Minden év adventjének szép alkalma nálunk egy hangverseny; idén ez – 
nagy örömünkre – összeköttetett egy találkozással a papi életre, szolgálat-
ra készülő fiatalemberekkel. 
 

Vas Viktória neurológus szakorvos, családterapeuta, képviselőtestületünk 
tagja a közelmúltban Nepálban járt; kérésünkre december 12-én, szerdán 
élménybeszámolót tartott a parókián. 
 

Bennalvós egyházmegyei ministráns-találkozó volt december 15-16-án a 
Szent Miklós Iskolában; római zarándok-ministránsaink vettek részt rajta. 
 

December 16-án mézes-sütés, karácsonyi díszek készítése folyt a paró-
kián. A mézes nagy részét a hittanosaink ajándékként készítették a Nyugdí-
jasok Karácsonyára. A gyerekek tevékenységét Dr. Fedorné Hurczik Anita 
és Csordás Anikó koordinálta. 
 

December 18-án tartottuk tervezett római zarándulásunk egyeztető meg-
beszélését. A nagy utazásra február 21-25. között fog sor kerülni. 
 

December 23-án került sor a Nyugdíjasok Karácsonyára. Egy ismeretlen 
adakozónk jóvoltából meg is tudtuk ajándékozni nyugdíjas testvéreinket. 
 

December 25-én, karácsony első napján a betlehemes játékban közel 
harminc gyermek vett részt. 
 

Egyházközségünk idén is szerény, de kiegyensúlyozott anyagi körülmé-
nyek között gazdálkodott. Tisztelettel köszönjük ezt minden adakozónknak. 
 

Templomunkban név szerint könyörgünk betegeinkért, s idén is minden 
hónapban imádkoztunk lelki- és szeretetválsággal küzdő családjainkért, 
valamint a gyermekáldást esdő házaspárokért és az áldott állapotban 
lévő édesanyákért. E fontos imaszándékainkat 2019-ben is megtartjuk. 
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ÉLET A „LEGYEZŐN” 
 

2018. ÉVI ESEMÉNYEK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 
 

Közel nyolcvan család kérte hajléka megszentelését januárban, vízkereszt 
ünnepkörében. A házszentelések az őszinte lelkipásztori beszélgetések, 
baráti találkozások ünnepei voltak. 
 

Halála első évfordulóján, január 19-én megemlékezést tartottunk és gyász-
liturgiát végeztünk a sokunk által tisztelt és szeretett Telenkó Miklós 
atyáért.  
 

Január 22-27. között részt vettünk az Ökumenikus Imahét eseményein. 
Saját templomunkon kívül a római katolikus, a református templomban s az 
evangélikus kápolnában is együtt imádkoztunk a Krisztus-hívök egységéért. 
 

Február 3-án zajlott az országos hittanverseny kerületi fordulója. Dankó 
Anna és Piros Vivien megnyerték a 7-8. osztályosok versenyét. Szakó Esz-
ter és Sipos Boglárka negyedik, Bálint Rita és Kiss Dominika ötödik helye-
zést ért el kategóriájában. Sivadó Zsombor az Országos Liturgikus Ének-
verseny győztese lett. 
 

Február 3-án idén is ott voltunk Continental Arénában (a BuSzaCsában) a 
Görögkatolikus Farsangi Bálon. 
 

Február 11-én, a nagyböjt kezdete előtti vasárnapon, Családi Farsangot 
tartottunk a parókián. 
 

Február 18-án – a Házasság Hete kapcsán – megáldottuk templomunk-
ban a házaspárokat. 
 

Március 11-én megköszöntük Dankó Ildikónak közel két évtized egyház-
községi munkásságát. Ildikó majd’ húsz esztendőn keresztül végezte a 
pénztárosi munkát (gratis – azaz minden ellenszolgáltatás nélkül). Felelős-
ségteljes közösségi szolgálatával igen komolyan segítette egyházközsé-
günk életét. Munkáját Papp Valéria vette át. 
 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként egyházme-
gyénkbe érkezett a Magyar Katolikus Egyház missziós keresztje. Mély 
lelki élményt jelentett számunkra, hogy ez a – magyar szentek ereklyéit 
tartalmazó, míves ötvösmunkával készült – művészi kereszt eljutott hoz-
zánk is; március 16-án és 17-én templomunkban imádkozhattunk előtte. 
 

Igazi kegyelmi ajándék, ha egy egyházközségben felnőttek Krisztushoz 
találását ünnepelhetjük. Egész közösségünk számára megerősítő tapaszta-
lat, hogy az evangélium ma is meg tud szólítani – és a mi szerény, gyarló 
közösségünkön keresztül is meg tud szólítani – embereket. Hála a jó Isten-
nek azért, hogy ez nálunk szinte évről évre megtörténik. Idei nagycsütörtöki 
szertartásunkban felnőtt elsőáldozónk, nagyszombaton felnőtt keresz-
telkedőnk volt. 
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Április 23-án, Szent György vértanú ünnepén az utrenyén és a liturgián 
kántori vizsgát tett Ignácz Gyula. Ezen a két szertartáson vizsgaelnökként 
imádságos vendégünk volt a Hittudományi Főiskola Kántor Tanszékének 
vezetője, Dr. Bubnó Tamás Liszt-díjas és Magyar Örökség-díjas karmester. 
 

Április 30-án egyházközségünk volt papnövendéke, ifj. Obbágy László örök 
hűséget esküdött Kurucz Kittinek a máriapócsi bazilikában. Diakónusi 
szolgálatának helyszíne Balkány. 
 

Urunk mennybemenetele ünnepén részt vettünk apostoli kormányzónk, 
Szocska Ábel atya püspökké szentelésén. 
 

Máriapócsra kétszer is elzarándokoltunk május folyamán: 12-én a gyer-
mekbúcsún, 27-én a betegek és gyógyítók búcsúján vettünk részt. 
 

Május 27-én szép lelki élmény volt gyermekeink – Angyal Enikő, Éliás 
Nándor, Hanász Csenge, Kovács Botond, Kovács Petra, Nagy Gréta, Nagy 
Kinga, Nagy Nándor, Paulik Eszter és Vinnai Levente – elsőáldozása. 
 

Május 27-én egyházközségi tagunk invitálására közösségi cseresznyézés-
re és bográcsozásra voltunk hivatalosak. 
 

Június 5-én, kedden zajlott egyházközségünkben az évente esedékes fő-
esperesi vizit. 
 

Június 9-én több fiatal családunk részt vett és komoly eredményt is elért a 
máriapócsi futózarándoklaton. 
 

Több felső tagozatos hittanosunk részt vett június utolsó hetében Hajdúdo-
rogon a Görögtűz Táborban. A kicsiknek Logi-Suli Tábor volt a parókián. 
 

Június 30-án kispapi esküvő volt templomunkban: Obbágy Márta mondta 
ki a boldogító igent Ignácz Gyulának, aki a nyíregyházi püspöki templomba 
kapott diakónusi kinevezést. 
 

Giliga Pisti és Sarkadi Sasa ministránsaink részt vettek Rómában a Nem-
zetközi Ministránstalálkozón. A zarándoklatot Ábel püspök atya vezette. 
 

Augusztus 12-én újra egy felnőtt fiatal részesült templomunkban a beavató 
szentségekben (keresztség, bérmálás, eucharisztia). 
 

Szeptember elsején újabb kiemelt ünnepélyességű esküvő zajlott templo-
munkban. Képviselőtestületünk legfiatalabb tagja, Kondra Norbert kötötte 
össze életét menyasszonyával, Debreczeni Nikolettával. A szertartáson 
részt vett Ábel püspök atya is. 
 

Szeptember elsején elhunyt parókusunk édesanyja Obbágy Miklósné tisz-
telendő asszony. Szerető együttérzéssel imádkoztunk meg érte szeptem-
ber 6-i, jósavárosi temetésén. 
 

Szeptember 16-án tartottuk egyházközségünk búcsúünnepét. Az ünnepi 
szentbeszédet Trella Tibor atya,  a nagykállói Korányi Frigyes Kéttannyelvű  
 
 

Görögkatolikus Gimnázium hittanára mondta. A búcsúi Szent Liturgiát Mo-
solygó Béla vezette, koncelebrált Obbágy Miklós, Ivancsó István és Soltész 
János atya, valamint Pankotai József római katolikus plébános atya is. 
Ahogyan a liturgiát követő körmenetben körülöleltük a templomunkat, azt 
szeretnénk valósítani egyházközségünk életének modelljeként is: körülölel-
ni hitben és szeretetben az istenházát, és szeretni, segíteni, karolni egy-
mást nemcsak az ünnepen, a hétköznapokban is. Az imádságos együttlét 
után igazi közösségi ünnepet ültünk: az udvaron ugrálóvár, lufis bohóc, 
kézműveskedés és egyéb programok vártak a gyermekekre, s beszélgetős, 
jóízű ebéddel kínáltunk meg minden jelenlévőt.  
 

Szeptember 29-én néhányan – az esperesi kerület többi parókiájához csat-
lakozva – gyalogosan, 30-án autóbusszal zarándokoltunk az Istenszülő 
Oltalma búcsújára Máriapócsra.   
 

Két tűzeset miatt tartottunk külön gyűjtést az ősz folyamán: a nagyváradi 
püspökség leégett épületének újjáépítésére, valamint egy, a tűzben minde-
nét elveszítő három gyermekes család számára kértünk segítséget. Mind-
két fájdalmasan fontos célra erőnkhöz mérten jelentős összeget tudtunk 
elküldeni; köszönet érte minden adakozónak. 
 

Szeptemberben családterapeuta szakemberként is bemutatkozott temp-
lomunkban egyházközségünk két ismert tagja, Lakatos-Pacsuta Orsolya 
pszichológus és Vas Viktória ideggyógyász szakorvos. Várják azokat a csa-
ládokat, párokat, akik nehézséggel küzdenek a mindennapokban, és sze-
retnének keresztény szemléletű segítővel megoldást találni gondjaikra. 
 

Október 5-én kiállítás nyílt a főiskolán a 100 éve született, a templomunk-
ban sokat imádkozó és gyóntató Békés Géza atya emlékére. 
 

Két közösségépítő, mozgalmas, vidám esperes-kerületi sportnapon vet-
tünk részt az ősz folyamán a Filo SportCentrumban. 
 

Egyházközségi zarándulásunk idén felvidéki program volt: november 3-án 
és 4-én jártuk be a Rozsnyó, Betlér, Szepsi, Jászó, Kassa útvonalat. Kas-
sán a papnövendékek is csatlakoztak hozzánk, a liturgiát velük ünnepeltük 
a püspöki templomban. A lelki élmények és a turisztikai látványosságok 
mellett emlékezetes marad a kiváló idegenvezetés és a „Légy jó mindhalá-
lig!” kiváló előadása a magyar nyelven játszó kassai Thália Színházban. 
 

Mihály-napi vásárt tartottunk november 19-én; a felajánlott áruk jelképes 
árú vásárlásából származó bevétel karitász csoportunk céljait támogatja. 
 

Kertvá-roráte – Idén először hajnali imaórát végeztünk az adventi pénte-
keken. Szerény létszámú, de odaadó, imádságos közösséget alkottunk. 
 

November 23-án Péntek esti teázás Ábel atyával címmel a főpásztor volt 
a vendégünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy püspök atya ilyen baráti, kö-
tetlen, beszélgetős formában jött el közénk. 


