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A nyár-eleji hajdúdorogi Görögtűz Táborba nyolc hittanos gyermekünk 
kapcsolódott be. Parókiánkon július 9-13. között zajlott a Logi-Suli Tábor 
óvodásoknak, kisiskolásoknak. A július 16-21. közötti balatonföldvári Or-
szágos Görög-katolikus Családtáborban három kertvárosi családunk vett 
részt. A papnövendékek által fogyatékkal élők számára szervezett augusz-
tusi Szent Damján Táborba idén is egy fiatalunk készül. 
 

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

Havi imaszándékaink rendjében a lelki- és szeretetválsággal küzdő csa-
ládjainkért augusztus 1-jén, az áldott állapotban lévő édesanyákért, 
valamint a gyermekáldást esdő házaspárokért augusztus 2-án, Rózsa-
füzér Társulatunk tagjaiért augusztus 3-án ajánljuk fel a Szent Liturgiát. 
Elsőpéntek minden hónapban a beteglátogatás napja is; kérjük, jelentsék 
házhoz, ágyhoz kötött betegeiket. 
 

Ünnepeink augusztus hónap folyamán: Urunk színeváltozása (augusztus 
6.); az Istenszülő elszenderülése és mennybevitele (Nagyboldogas--
szony, augusztus 15.); Szent István király (augusztus 20.); Keresztelő 
Szent János fejvétele (augusztus 29). A szertartásokat e napokon a va-
sárnapi rend szerint tartjuk. 
 

Augusztus 6-án, hétfőn, Úrszínváltozás ünnepén lesz papnövendékünk, ifj. 
Obbágy László diakónussá szentelése Máriapócson, akit főpásztora bal-
kányi segédlelkésznek nevezett ki. 
 

Augusztus 12-én, vasárnap újra felnőtt keresztelés lesz templomunkban. 
Egy 21 éves fiatal, Benke Bianka részesül közösségünkben – hitjelölti idő-
szakának felkészülését követően – a beavató szentségekben. 
 

Az augusztus 26-ra tervezett Egyházközségi Közösségi Napunkat egy 
közbejött egyházmegyei program miatt a következő hónapra helyezzük át, 
és búcsúünnepünkkel kötjük össze. Szeptember 16-án várunk nagy szere-
tettel mindenkit az ünnepi Szent Liturgiára, utána pedig közösségi együttlét-
re, játékos programokra. 
 

Frissen fölvett egyetemistáink figyelmébe ajánljuk, hogy Görögkatolikus 
Egyházunk egyetemi kollégiumot működtet Budapesten, Szegeden, Deb-
recenben, Pécsett és Miskolcon is. Érdeklődés közvetlenül az internetes 
elérhetőségeken – vagy a parókián. 
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Ministráns-zarándoklat Rómába 
 

Ministránsaink közül ketten – Giliga Pisti és Sarkadi Sasa – vesznek 
részt július 30. és augusztus 3. között a Rómában zajló Nemzetközi 
Ministráns Találkozón. A fiúk július 29-én hajnalban indultak. A szál-
lásuk Udinében volt. Odafelé Marina di San Nicola partjainál, vissza-
úton Bibionéban mártóznak meg a tengerben. A több ezres lélek-
számú összejövetel csúcspontja a Szentatyával való találkozás. 

 

         
      Fiaink indulás előtt          Ábel püspök atya is  
 proszforát kaptak az útra         a ministránsokkal tartott 
   

A ministránsok szolgálata egyrészt konkrét segítséget jelent a pap 
számára a liturgikus teendők végzésében, másrészt emeli a Szent 
Liturgia fényét, ünnepélyességét. Ugyanakkor lelki élményt is je-
lent az oltár körüli szolgálat a ministránsnak, aki tapasztalatot sze-
rez arról, milyen nagyszerű érzés „Isten ügyeiben ügyködni”, a 
szentélyben nevelkedni, növekedni. 
Jó szívvel hívjuk, várjuk a fiúkat az oltár szolgálatára!  
 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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UTUNK KÖZBEN… 
Gondolatok az Istenszülő elszenderülése ünnepéhez 

 

A Mária-ünnepek közismert evangéliumi részlete a betániai Mária és 
Márta története. A perikópa így kezdődik: „Azon időben betért Jézus 
egy faluba.” Bár a szövegösszefüggésből nyilvánvaló, hogy a Mester 
úton van, érdemes a felolvasott részlet előtti két szóra is odafigyelnünk: 
„útja közben” tér be Jézus a faluba. 
Jézus egész életében úton van. Úton van már anyja méhében (Betlehem 
felé), majd az egyiptomi meneküléskor, és tizenkét évesen a zarándokla-
ton. Úton van tanítói körútja során, bejárva egész Galileát. Úton van, 
felmegy Jeruzsálembe, ahol az Emberfiát elárulják; és úton van a Kálvá-
rián, a keresztúton a Golgotára. 
Jézus útja azonban ennél is többet jelent. Jézus útja út az Atyától; az ő 
útja Isten útja az emberhez, hogy aztán keresztútja végén halála és fel-
támadása az ember útja legyen Istenhez. Ezért is énekeljük húsvétkor, 
hogy Krisztus a mi pászkánk (a pászka szó átmenetet jelent), akiben Isten 
átjött az emberhez, akiben az ember átmegy Istenhez. 
És itt kapcsolódik az evangéliumi részlet az ünnephez. Mária elszende-
redése és mennybevétele ugyanis nem más, mint egy kis húsvét. A hús-
vét és a mennybemenetel kettős-egy titkában annak örültünk, hogy Jé-
zussal emberi természetünk is jelen van az Atyánál; Mária mennybevé-
telével pedig egy „közülünk való” is ott van már Istennél. Mária az üd-
vözült ember prototípusa, akiben szemlélhetjük, mi az Isten célja az em-
berrel. 
Utunkat járjuk mindannyian. Út az életünk bölcsőtől a koporsóig, tipe-
géstől a csoszogásig. A hívő ember abban a bizonyosságban él, hogy ez 
az út nem céltalan, és mások lépteit is igyekszik úgy segíteni, úgy igaz-
gatni, hogy életük útját értelmesen, ezzel a hívő bizonyossággal járják 
végig.  
 

* * * 
 

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Kondra Norbert görögkatoli-
kus vőlegény, Kondra Rudolf és Petrjuk Vera szülők fia eljegyezte ma-
gának házastársul Debreczeni Nikolett görögkatolikus hajadont, Deb-
reczeni István és Donka Csilla szülők leányát. Esküvőjükre szeptember 

1-jén kerül sor templomunkban. Imádkozzunk a házasságra készülő 
fiatalokért! 
Ha valaki a jegyesek között házassági akadályról tudna, lelkiismereti 
kötelessége jelezni azt a parókián. 
 

FIATALOKNAK! 
 

Nem könnyű ma a fiataloknak olyan nyári programot találniuk, ame-
lyen hasonló gondolkodású kortársakkal találkozhatnak. Ezért is ajánl-
juk nagy örömmel a fiatalok figyelmébe az augusztus 13-18. között zajló 
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatot, amelynek során a fiatalok idén a Ki-
rályhelmec – Dámóc - Kisvárda - Nyírjákó - Levelek útvonalon jutnak el 
Máriapócsra. A felvidéki Királyhelmecre Sátoraljaújhelyről és Kisvárdá-
ról is különbuszt indítanak a szervezők.  
Az előző esztendőkben mintegy háromszáz fiatal vett részt az évente 
mindig más helyszínről induló zarándoklaton, és mindnyájan mély lelki 
élményként élték meg azt. Szeretettel buzdítjuk egyházközségünk fiatal-
jait is a bekapcsolódásra. A zarándoklat honlapja az interneten a 
www.ifjusagizarandoklat.hu címen érhető el. 
 

* * * 
 

Papp Valéria személyében új pénztárosa van egyházközségünknek. 
Tisztelettel mondunk köszönetet korábbi pénztárosunknak, Dankó Ildi-
kónak közel két évtizedes önzetlen szolgálatáért, és köszönjük Papp 
Valinak, hogy Ildikó nyomdokaiba lépett. Egyúttal biztatunk mindenkit, 
ne feledkezzen meg egyházközsége – lelkiismeretben kötelező – támo-
gatásáról. Adományok befizetése történhet személyesen a parókián (va-
sárnaponként Papp Valériánál, hétköznap a parókus atyánál), a temp-
lom előteréből elvihető csekken, avagy átutalással a Nyíregyháza-
Kertvárosi Görögkatolikus Egyházközség 11100702-18799303-36000001 
számú bankszámla-számára. Örömmel vesszük a támogatást alapítvá-
nyi befizetés formájában is. A parókiánk közösségi életét segítő Kertvá-
rosi Közösségi Életért Alapítvány bankszámlaszáma: 11100702-
18803475-10000001. 
 
 

* * * 
 

HUMOR 
 

A nyár legmelegebb napja van. Tikkasztó a hőség, kegyetlenül tűz a 
nap. A strandon különösen nagy a meleg. Az idős asszony ott pihen a 
napon, mögötte áll a cingár férje. A feleség egyszer kifakad és hátraszól: 
– Még rendes árnyékod sincs! 
 

– Hölgyem, van már partnere a következő tánchoz? 
– Nincs. 
– Akkor vigyázna a sörömre, amíg visszajövök? 

http://www.ifjusagizarandoklat.hu/

