
November 26-án, az Istenszülő templomba vezetésének ünnepkörében szüleik 
bevezették elsőáldozásra készülő gyermekeiket a templomba, akik így a 
„lelki beavatás” útjára léptek. 
 

November hónap folyamán könyv- és folyóirat-kölcsönzési lehetőséget 
vezettünk be. A templomunk előterében található írásművek térítésmentesen 
kölcsönözhetők. 
 

Novemberben új bútorzat került egyházközségi irodánkba. A munkát Sarkadi 
Sándor testvérünk gratis végezte el. Köszönet érte. A hónap folyamán egyúttal 
vendégszobát is kialakítottunk a parókián. 
 

Békési Sándor testvérünk elkészítette a betlehemi barlang vázát, több szor-
gos kéz pedig feldíszítette és élettel töltötte meg, így idén is sokak számára 
jelentett lelki élményt a templomudvaron felállított Betlehem. Köszönet érte. 
 

December 10-én számos gyermek várta s fogadta templomunkban Szent Mik-
lós püspök küldöttének látogatását. Ugyanezen a napon mézest sütöttünk, 
betlehemet állítottunk.  
 

December 17-én a Sója Miklós Óvoda gyermekeinek karácsonyi műsorát 
tekinthettük meg, majd a parókián zajlott a Nyugdíjasok Karácsonya. Idős 
testvéreinket szerény ebéddel is megvendégeltük. 
  

Karácsony első napján az ünnepi Szent Liturgia után láthattuk hittanosaink 
betlehemes játékát, amelyben több mint harminc gyermek vett részt. Köszö-
net nekik és szüleiknek is, valamint dolgos katekéta segítőinknek, Vera tiszte-
lendő asszonynak és Telenkó Margit tanárnőnek. 
 

December 27-én Tamási Áron: Vitéz lélek c. darabját harmincan tekinthettük 
meg a budapesti Nemzeti Színházban. Ugyanezen a napon négy fiatalunk 
utazott el Bázelbe, az európai keresztény ifjúság taize-i kezdeményezésű, „A 
bizalom zarándokútja” nevet viselő, immár hagyományos szilveszteri találko-
zójára. 
 

A kormány közmunka-programja segítségével három éven keresztül kiváló 
munkatársunk volt Bálint Attila testvérünk. Templomkertünk jórészt az ő keze 
nyomán vált vonzóan szép parkká. Köszönjük. Mivel állásajánlatot kapott, az 
esztendő végén megvált tőlünk. Kívánjuk, hogy további munkája is örömteli és 
eredményes legyen. 
 

December 31-én az év végi hálaadást pezsgős évzáró koccintással zártuk. 
 
 

* * * * * 
 

Mint az előző esztendőkben, idén is minden kertvárosi görögkatolikus csa-
lád ajándékként megkapja templomunk 2017. évi naptárát. Kérjük, fogadják 

szeretettel! Templomunk képei és liturgiánk szövegei kísérjék életüket 
az esztendő folyamán! 

 
 

* * * * * 
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Az új esztendő mottója idén a liturgia egyik ismert fohásza legyen: „Hogy 
mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől…” 
 

Aggódástól. – Hétköznapjaink tele vannak aggodalommal: megmarad-e a 
munkahelyünk, révbe jutnak-e gyermekeink, egészségben telik-e az évünk 
stb. Az „aggódás” szava eredetileg igét jelölt: a tej túrósodását, ráncosodá-
sát jelölte. Aki aggódik, ráncosodik a lelke. Lelki tükrünkbe nézve észre is 
vehetjük magunkon a nyomokat. Aggodalmaskodásunk jó része azonban – 
az élet egyre több nehézségét szem előtt tartva – sokszor igencsak jogos-
nak tűnik. Csak Te tudsz, Uram, megmenteni tőle, ha egyre mélyebb hitre 
és bizalomra segítesz minket Magad iránt. 
 

Haragtól. – Ments meg a haragtól. Igyekszem persze magam is elkerülni, 
Uram, de oly sokszor ér méltánytalanság, igazságtalan bántás, rágalom. A 
rokonság körében ráadásul évtizedes, „öröklött” haragokat is őrzök. És ott 
vannak a politikai ellenfeleim, arcátlanok, álságosak és árok-ásók – nem 
lehet nem haragudni rájuk… – Bizony, nehezen enyhülök, Uram. Jöjj a szí-
vembe, és bocsáss meg Te nekik, ha nekem nem megy. Kérlek, segíts Ve-
led kimondanom: Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják – vagy ha 
tudják is –, mit cselekszenek. 
 

Szükségtől. – A házasságkötés szertartásában többször is imádkozik az 
egyház azért, hogy az ifjú pár, az általuk alapított család mindig megfelelő, 
elégedettségre okot adó életkörülmények között éljen. A lakóházak meg-
szentelésekor is fohászkodunk a „szükséges földi javak bőségéért.” A nyo-
mor – ahogyan persze a gazdagság, a túlzott jólét is – elvonja a figyelmet 
az igazán lényegesről. Ments meg, Uram, a szükségtől, hogy ne kelljen 
csak a napi betevő falatért dolgoznom; hogy ne kelljen földhözragadtan és 
folyton csak „lefelé tekintve” élnem. De segíts abban is, hogy megbecsül-
jem, és csupán eszközként s ne célként tekintsem az anyagi javakat. 
 

Bontsd ki, testvérem, ezt a fohászt a magad számára, és alkalmazd személyes 
életedre, egyéni körülményeidre. Kérd nap mint nap Istentől, „hogy mentsen 

meg minden aggódástól, haragtól és szükségtől…” Meglásd: e mottóval jobb, 
tisztább, egészségesebb lelkületű új év köszönt rád. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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ÉLET A LEGYEZŐN – 2017 
 

Január 16-21. között imádságos lélekkel vettünk részt az ökumenikus imahét 
alkalmain a történelmi egyházak kertvárosi templomaiban. 
 

Január 20-án – barátaiként, tisztelőiként – egyházközségünkből is sokan vet-
tünk részt Telenkó Miklós atya temetési szertartásán. 
 

Január 22-én a Duna Televízióban volt látható egy egyházközségi – a Szilágyi 
családban rögzített – házszentelésünk. A műsor számos pozitív visszajelzést 
kapott; több alkalommal sugározta a Kölcsey Televízió is. 
  

Zakeus vasárnapján – immár sokéves kertvárosi hagyományunk szerint – 
saját fügelekvárunkkal ízesített keksz volt az ajándékunk a Liturgia végén. Kö-
szönet érte ö. Sarkadi Sándornénak, aki évek óta főzi templomkertünk fügéjét. 
 

Február 5-én, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepkörében idős testvérein-
ket köszöntöttük, és sor került templomunkban a betegek szentségének kö-
zös kiszolgáltatására is.  
 

A Házasság Hete programjai keretében február 19-én imádkoztunk házaspár-
jainkért, s koccintottunk az egészségükre a parókián. 
 

Február 25-én zajlott az Országos Hittanverseny esperes-kerületi fordulója. 
A népes mezőnyben Chrenkó Martin és Kosztyu Ákos az ötödik, Kiss Dominika 
és Racskó Dorina a hatodik helyezést érte el. Győzteseknek is örülhettünk: 
Dankó Anna és Piros Vivien megnyerték korosztályuk versenyét, és képviselik 
egyházközségünket az egyházmegyei vetélkedőn.   
 

Február 26-án játékos farsangi találkozás zajlott a parókián, virslizéssel, 
tombolával, lufihajtogatós Piri bohóc vendégünkkel. 
 

Március elején elkezdődtek a templomudvar és a templomkert felújítási 
munkálatai, amelyhez a hívek adományain kívül külföldi segítséget is kaptunk. 
A püspökség térkő adománnyal támogatott minket. Hatalmas köszönet mind-
azoknak, akik anyagi támogatásukkal és/vagy fizikai munkájukkal hozzájárultak 
templomunk környezetének ilyen nagyszerű megszépítéséhez. 
 

Parókusunk március hó folyamán – teológiai tanárként – három hetes tanul-
mányútra kapott lehetőséget a Hittudományi Főiskolától. 
 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk Polyák Imre szemináriumi spirituális atya vezeté-
sével április 7-9. között zajlott. 
 

Április 23-án szokás szerint búzaszentelést végeztünk. A szertartásra temp-
lomkertünk „búzatáblájában” került sor. 
 

Április 25-én parókiánkon volt a Nyíregyházi Kerület esperesi gyűlése.  
 

A Varázsfuvola című Mozart-operát tekintettük meg Debrecenben ápr. 29-én.  
 

Május elsején Sajópálfalára szerveztünk zarándoklatot. Napunk az Atanáz 
püspök atya által vezetett búcsúi Szent Liturgia után miskolci kirándulással 
folytatódott. 
 

Május 13-án gyermekbúcsún vettünk részt Máriapócson. 
 

 

Hat gyermekünk járult első szentáldozáshoz május 14-én. 
 

Május 28-án a Betegek és Gyógyítók Búcsújára zarándokoltunk Máriapócs-
ra. Ugyanezen a napon imádságban emlékeztünk meg Békés Géza atya szü-
letésének 100. évfordulójáról. 
 

Pünkösd hétfőn Kritsfalussy Mária testvérünktől meghívást kaptunk egy egy-
házközségi „Szedd magad!” akcióra. A hatalmas cseresznyefa alatt üst is 
rotyogott… Köszönet érte. 
 

Július 13-án zajlott parókiánkon a 2017. évi főesperesi látogatás. 
 

Július 23-án primiciát tartott templomunkban az újonnan pappá szentelt Erdei 
Tamás atya. 
  

Elkészült a parókia fűtésrendszerének kazáncserével egybekötött átalakítá-
sa. A közösségi terem fűtése mostantól nem a templomi kazánt terheli; ezzel 
jelentős fűtésköltséget takaríthatunk meg. 
 

Több hittanosunk részt vett júliusban az egyházmegyei GörögTűz Táborban. 
Parókiánkon július 24-29. között zajlott a LogiSuli Tábor. A papnövendékek 
Damján-Táborában is nyaralt egy fiatalunk. 
 

Augusztus 27-én a húsz esztendővel ezelőtt elhunyt ifjú labdarúgóra, Tanka 
Györgyre emlékeztünk, érte imádkoztunk. Az igehirdetés szolgálatát templo-
munkban ezen a napon a családhoz tartozó Rácz Róbert kisvarsányi reformá-
tus lelkipásztor végezte. 
 

Szeptember 10-én tanévkezdő áldásban részesültek templomunkban az egy-
házközség diákjai és pedagógusai. Ugyanezen a napon az egy évvel korábban 
elhunyt tisztelendő asszonyért, Dr. Soltész Jánosné Margóért imádkoztunk. 
 

Egyházközségünk alapításának huszadik évfordulóján számos paptestvér 
imádságos közreműködésével ültük meg szeptember 16-17-én templomunk 
búcsúünnepét. A Szent Liturgiát Ivancsó István főesperes vezette, a szentbe-
szédet Mons. Tóth Tamás atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora mondta. 
Ünnepünk előestéjén a Cantemus Kóruscsalád Pro Musica Leánykara adott 
hangversenyt, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével. Parókusunk 
emlékéremmel mondott köszönetet az egyházközség alapító és aktívan mun-
kálkodó tagjainak. 
 

Szeptember 30-án öten vettünk részt egyházközségünkből a nyíregyházi espe-
resi kerület közel hetvenfős máriapócsi gyalogos zarándoklatán. Másnap, 
október 1-jén újra – immár autóbusszal – Máriapócsra zarándokoltunk, az 
Istenszülő Oltalmának búcsúünnepére. 
 

Október 22-én tartotta eljegyzését egyházközségünk tanulmányvégzett pap-
növendéke, ifj. Obbágy László. 
 

November 19-én zajlott idei egyházközségi „zarándulásunk”. A szikszói új 
templomban végzett Szent Liturgia után Moldván Tibor atya elmélkedését hall-
gattuk meg, majd Vizsolyba látogattunk. Ezt követően kiváló színházi előadá-
son vettünk részt Kassán. Rövid séta és sörözés is belefért a programunkba. 
  



HÍREINK 
 

Szilveszter estéjén, illetve Újév napján ismertettük egyházközségünk 
gazdálkodásának adatait. Ezzel kapcsolatban tisztelettel jelezzük, hogy 
január 15-én zárjuk le a 2017-es költségvetési esztendőt. Így aki nem tudta 
még rendezni az elmúlt évi egyházfenntartási járulékát, eddig az időpon-
tig azt még tavalyi befizetésként teheti meg. A befizetés történhet szemé-
lyesen a parókián, illetve a templom előterében található sárga csekken, 
vagy közvetlen átutalással az alábbi bankszámla-számra: 11100702-
18799303-36000001. A jó Isten fizesse meg mindnyájuk nagylelkű adomá-
nyait! 
 

Egyházközségünkben nincs megállapítva fix összeg az egyházfenntartási 
díj-ra vonatkozóan; a Püspöki Kar iránymutatása szerint jövedelemarányos 
hozzájárulást kérünk. Többek kérésére közöljük az irányadó táblázatot: 
 

 

HAVI NETTÓ JÖVEDELEM 
 

FIZETENDŐ ÉVENTE 
 

FIZETENDŐ HAVONTA  
300.000.- 36.000.- 3.000.- 
250.000.- 30.000.- 2.500.- 
200.000.- 24.000.- 2.000.- 
150.000.- 18.000.- 1.500.- 
100.000.- 12.000.- 1.000.- 
80.000.- 9.600.- 800.- 

 

Egyre többen választják hozzájárulásuk módozataként a kisebb összegű, 
rendszeres havi átutalást. Mások inkább egy összegben tesznek eleget 
éves kötelezettségüknek. A legfontosabb e téren, hogy érezzük: az egy-
házközség a sajátunk; templomunk, parókiánk fenntartása mindnyájunk 
lelkiismereti kötelessége. Ugyanakkor a szentségek kiszolgáltatását soha, 
semmilyen körülmények között nem kötjük anyagiakhoz: temetés, esküvő, 
keresztelő kapcsán parókiánk nem szab feltételt, nem kér visszamenőleges 
egyházfenntartási hozzájárulást. 

 
* * * * * 

 

Január 6-án, szombaton, Vízkereszt ünnepén vasárnapi szertartási rend 
lesz templomunkban. Az ünnep bevezetéseként január 5-én, pénteken – 
amely böjti nap – reggel fél nyolckor királyi imaórákat végzünk. A lítiás 
előesti vecsernyét Szent Bazil Liturgiájával ugyancsak pénteken, este fél 
hatkor imádkozzuk. Az ünnep napján a Szent Liturgia után ünnepélyes víz-
szentelés lesz.  
Liturgikus szövegeink – karácsony és vízkereszt kapcsolatára utalva – így 
határozzák meg ezt a napot: „Fényes volt az előző ünnep, de fényesebb a 
következő…” A Vízkereszt tehát kiemelt ünnepnapnak számít egyházunk 
életében. Aki nem tud részt venni az ünnep napján végzett szertartások 
egyikén sem, az igyekezzen eljutni az előesti vecsernyére, és úgy szentelje 
meg az ünnepet. 

 

 
 
 

 

A Vízkeresztet követő napok, hetek a házszentelések időszaka. A parókus 
senkire nem töri rá az ajtót, de nagy örömmel megy el minden családhoz, 
amely igényt tart hajléka megszentelésére. 
Annak reményében kérem és várom jelentkezéseiket, hogy az otthonaik-
ban való személyes találkozás a lelki közösség erősödését, s a hitben és 
szeretetben kölcsönösen megerősítő élményt jelent a pap és a rá bízott 
közösség tagjai számára. 
 

* * * * * 
 

 

Január 22-27. között idén is megtartjuk a Krisztus-hívők egységéért vég-
zett ökumenikus imahét alkalmait kertvárosi templomainkban. Ilyenkor 
egymás istentiszteletein imádkozunk együtt, és egymás lelkipásztorainak 
igehirdetéseit hallgatjuk meg.  
Gyűljünk össze minél többen a hét folyamán, hiszen tanúságtételünk Krisz-
tus Urunk evangéliumáról csak úgy lehet hiteles a világ előtt, ha megosz-
tottságunk közepette legalább őszinte szívvel keressük a Krisztus-követők 
egységét. Imádságunkkal varrjunk egy öltést Krisztus sokfelé szakított 
köpönyegén!  
Az istentiszteletek fél 6-kor kezdődnek; pontos program a hirdetőtáblákon 
olvasható majd. 
 

* * * * * 
 

Február 3-án lesz a Continental Arénában (= Bujtosi Szabadidő Csarnok) a 
metropóliai Görögkatolikus Farsangi Bál. Az örömteli közös együttlétre a 
belépők 1.500 Ft-ba kerülnek. Jelentkezés január 20-ig a parókián. 
 

* * * * * 
 

Február 11-én, vasárnap, a Betegek Világnapján kerül sor templomunkban 
a betegek szentségének közös kiszolgáltatására. 
Ezt a szentséget a hatvan év felettiek koruk okán is kérhetik; azoknak pe-
dig, akik súlyos betegséggel küzdenek, különösen ajánlott, hiszen a szent 
kenet által testi-lelki erőt nyernek keresztjeik viseléséhez. 
 

* * * * * 
 

KÉRÉS 
 

Rózsafüzér Társulatunk tagjai közül az elmúlt években sokan meghaltak, új 
tagokat pedig nem toboroztunk. Pedig egy egyházközség „imádságos hátvéd-
sorához” igencsak hozzátartozik a rózsafüzért imádkozók csapata is. 
Szeretettel kérjük, hogy aki imádkozza a rózsafüzért, vagy szeretné azt megta-
nulni, keresse parókus atyát, Kunsági Dánielnét vagy Hamza Bertalannét. 
Szép ajándéka lehetne a 2018-as esztendőnek, ha újra teljes létszámban 
imádkozhatna együtt – titkokra felosztott, egyénre szabott rendje szerint – Ró-
zsafüzér Társulatunk imádságos közössége. 
 



* * * * * 


