
 

A ceruza 
 

A gyermek nézte a nagyapját amint levelet ír. Egy adott pillanatban 

megkérdezte tőle: 

- Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló 

történetet írsz? 

Nagyapja félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt mondta unokájának: 

- Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál most fontosabb a ceruza, amivel 

írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor megnősz. 

A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem 

látott rajta. 

- De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam! 

- Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának öt értéke 

van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész éle-

tében békében fog élni a világgal. 

Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de soha nem feledd, hogy létezik, 

egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük; Ő vezet min-

dig kívánsága szerint minket. 

A második érték: Időnként abba kell hagynom az írást, hogy meghe-

gyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban vé-

gül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek 

tesznek jobbá téged. 

A harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy 

kitöröljük azt, ami téves. Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot, 

nem jelent feltétlenül rosszat; a legfontosabb az, hogy megmaradjunk az 

igaz/egyenes úton. 

A negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy külső formája a fontos, 

hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy gondozd azt, ami benned történik. 

És végül, az ötödik érték: mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, 

hogy bármit teszel is életedben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell 

próbálnod minden tettedet tudatosítani, mindig a jót cselekedni. 
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MEGHÍVÁS 
 

Ábel püspök atya hívó szavát tolmácsoljuk. December 8-án, szomba-

ton a püspöki templom búcsújára és a Kossuth téren zajló Szent 

Miklós Udvar rendezvényeire vagyunk hivatalosak. 
 

Tíz órakor püspöki liturgia lesz, amelynek résztvevőit a szertartás 

után ebédre is várják, immár a Kossuth téren. A délutáni program 13 

órakor a Szent Miklós Iskola diákjainak műsorával kezdődik, majd a 

Sója Miklós Iskola tanulóinak bemutatójával folytatódik. Ezt követő-

en 14 órakor Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar szerepel a 

téren, majd érkezik Szent Miklós küldötte. A programot a nagykállói 

Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium tanulóinak előadása 

zárja. A közös Mikulás-várás ideje alatt a gyermekek számára inter-

aktív hittanos feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal kedvesked-

nek,  ugyanakkor az egész napos ünnepi műsor alkalom a találkozá-

sokra, beszélgetésekre is.  
 

Püspök Atya meghívó szavai: „Székesegyházunk egyházmegyénk 

szíve, a székesegyház búcsúja pedig egész egyházmegyénk, mind-

annyiunk ünnepe. Ezért nagy szeretettel hívok mindenkit a közös 

imádságra és a délutáni programra egyaránt. Bízom benne, hogy de-

cember 8-án egy szép közösségi és egyházélménnyel ajándékozzuk 

meg egymást, híveinket és az érdeklődőket.” 
 

 

Jó szívvel biztatunk mindenkit a bekapcsolódásra, a részvételre a liturgián 
és a délutáni programokon. Kérjük, hogy aki tudja, a kertvárosi sátorba ké-
szített süteménnyel vagy egyéb felajánlásával is segítse az ünnepet. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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HÍREINK 
  

Karitász-csoportunk tagjainak év végi gyűlése lesz december 2-án a 
Szent Liturgia után; jó szívvel hívjuk és bátorítjuk mindazokat, akik szí-
vesen bekapcsolódnának a szeretetszolgálat munkájába, ebbe az érté-
kes, önkéntes tevékenységbe. A templom-udvar betlehemének elkészí-
téséhez is örömmel fogadunk segítőket. 
 

 

Esperes-kerületi sportnap lesz december 2-án 12-18 óra között a Filo 
Sportcentrumban. A részvétel ingyenes. A program részeként két órakor 
egy akrobatikus formáció, a Nyír1flow csapatának bemutatóját is meg-
tekinthetjük. 
 

December 4-én 18 órától a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Álta-
lános Iskola énekkara, a Lautitia Gyermekkórus ad hangversenyt a 
Szent Miklós Székesegyházban. A Hittudományi Főiskola karácsonyi 
hangversenye december 10-én 17 órakor lesz. 
 

December 6-án, csütörtökön Szent Miklós püspök ünnepe lesz; teljes 
liturgikus renddel imádkozunk templomunkban. 
 

Kertvá-Roráte címszóval imaórát végzünk templomunkban az adventi 
péntekeken (december 7. 14. 21.) reggel fél hétkor. 
 

December 9-én, vasárnap meglátogat minket Szent Miklós püspök 
küldötte, és vendégünk lesz a papnövendékek Szent Damján Kórusa. 
Minden év adventjének szép alkalma nálunk egy hangverseny; idén ez 
– nagy örömünkre – összeköttetik egy találkozással a papi életre, szol-
gálatra készülő fiatalemberekkel. Hívunk, várunk minden érdeklődőt!  
 

Dr. Vas Viktória neurológus szakorvos, családterapeuta, egyházközsé-
günk képviselőtestületének tagja a közelmúltban Nepálban járt, meg-
mászta a Himalája egyik csúcsát. A doktornő – kérésünkre – december 
12-én, szerdán este hatkor élménybeszámolót tart a parókián. Hívunk, 
várunk minden érdeklődőt. 
 

December 16-án mézes-sütés és – kézműves-foglalkozás keretében – 
karácsonyi díszek készítése lesz a parókián. Minden gyermeket, csa-
ládot nagy örömmel látunk. 
 

December 18-án, kedden este fél hatkor tájékoztató megbeszélésre 
hívjuk a 2019. február 21-25. közötti római zarándulás résztvevőit. 
 

December 23-án a Szent Liturgia után Nyugdíjasok Karácsonyára vár-
juk nagy szeretettel az érintett korosztály tagjait. 
 

Karácsony első és második napját is teljes liturgikus renddel ünnepel-
jük templomunkban. Gyermekeink betlehemes játéka december 25-én a 
fél tíz órai Szent Liturgia után lesz. 

SZERETETHIMNUSZ KARÁCSONY ELŐTT 
(Az 1Kor 13 parafrázisa) 

 

Díszítsem bár lakásomat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 
harangocskákkal, ha a családom iránt nincs bennem szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint díszletrendező. 
Fáradozzam bár a konyhában naphosszat, süssem bár kilószám a kará-
csonyi süteményeket, főzzek bár ízletes ételeket, s az evéshez csodásan 
terítsek, ha a családom iránt nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, 
mint profi szakácsnő. 
Segédkezzem bár az ingyenkonyhán, zúgjam bár az öregek otthonában a 
karácsonyi éneket, ajándékozzam bár vagyonomat segélyként a szegé-
nyeknek, ha a családom iránt nincs bennem szeretet, mindez semmit nem 
használ nekem. 
Díszítsem bár a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhek-
kel, vegyek bár részt ezernyi ünnepen s a templomi kórus énekében, ha 
Jézus Krisztus nincs a szívemben, nem értettem meg, miről szól a kará-
csony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 
A szeretet az időszűke ellenére is barátságos. 
A szeretet nem irigyel másokat azért, mert hajlékukban gondosan kiválasz-
tott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. 
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem 
hálás érte, hogy vannak, s hogy útban tudnak lenni. 
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg éppen azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 
A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A 
szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 
elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. 

 
Kánoni látogatás és papszentelés 

 

Bár ez már jövő évi történet lesz, már most nagy örömmel jelezzük, hogy 
2019. február 2-án, szombaton, a Találkozás (Gyertyaszentelő Boldogas--
szony) ünnepén templomunkban szenteli pappá Szocska Ábel megyéspüs-
pök atya ifj. Obbágy László diakónust, egyházközségünk volt papnövendé-
két. A papszentelés kiemelkedő ünnep parókiánk életében – készüljünk rá 
már mostantól imádsággal, szívbéli örömmel! 
A papszentelést megelőzően február elsején a megyéspüspök – eleget 
téve öt évente esedékes hivatali kötelezettségének – megtartja kánoni láto-
gatását egyházközségünkben. 
Mind a visitatio canonica, mind a papszentelés részleteiről a januári Legye-
zőben adunk pontos tájékoztatást.  


