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Szeptember 16-án megültük búcsúünnepünket, egyházközségünk „szüle-
tésnapját”. Az ünnepi Szent Liturgiát Mosolygó Béla atya, a Papnevelő 
Intézet propedeutikus elöljárója vezette, a szentbeszédet Trella Tibor atya, 
a nagykállói Korányi Frigyes Kéttannyelvű Görögkatolikus Gimnázium hit-
tanára mondta. Együtt imádkozott velünk Obbágy Miklós, Ivancsó István és 
Soltész János atya, valamint Pankotai József római katolikus plébános atya 
is. Az ünnepélyes körmenet templomot körülölelő találkozása szimboliku-
san jelezte egész ünnepünk karakterét: az egyházközség tagjainak hivatá-
sa hitből fakadó szeretettel körülvenni, szeretni és segíteni egymást. Az ug-
rálóvár és egyéb gyermek-programok mellett játékos szülő-gyermek temp-
lomismereti vetélkedő is színesítette a találkozót. Meghívott vendégeinkkel 
együtt száznyolcvanan ebédeltünk együtt, s örültünk egymás megerősítő 
hitének és szeretetének közösségi programokkal egybekötött búcsúünne-
pünkön. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segítette emlékeze-
tesen szép ünnepünk megvalósulását.  
Kérem, aki fotózott, küldjön a búcsúi összejövetelről készült fényképeket. A 
már meglévő fotókat magam is szívesen átküldöm azoknak, akik igénylik. 
 
 
  * * * * * 
 

A közelmúltban leégett a nagyváradi Görögkatolikus Püspökség épüle-
te. Az újjáépítésre Fülöp metropolita atya kérésére az egész országban 
gyűjtés történt. E a fájdalmasan fontos célra 51.100 forintot küldtünk el; kö-
szönet érte minden adakozónknak. 
 

* * * * * 
 

Jó szívvel hívom fiú hittanosainkat a ministráns szolgálatra. A szentély-
ben, az oltár közelében lenni mély és örömteli lelki élmény, hiszen a minist-
ráns nem csupán a pap bácsi segítője; ő egyszerre szolgálja a jó Istent és 
az embereket, az imádkozó közösséget, és mindeközben ráérez az isten-
közelség boldogságára is. Gyertek fiúk, jelentkezzetek bátran erre a szép 
és szent szolgálatra! 
 

* * * * * 
 

Idén ősztől rendszeressé válik az Angliában élő magyar görögkatoliku-
sok találkozója. Időpontok: szeptember 23. október 18. november 25. 
december 16. Helyszín: Ukrainian Catholic Cathedral, Duke Street – corner 
of Weighhouse Street Mayfair, London. A program: 15.00 Szent Liturgia, 
utána katekézis, élménycsere, baráti beszélgetés. 
Kérjük, jelezzék ezt a lehetőséget Angliában élő vagy ideiglenesen ott dol-
gozó rokonaik, ismerőseik felé. 
  * * * * * 
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Szeptember végén…   
 

… írom e pár sort, amikor még nyílnak a völgyben a kerti virágok, s még 
zöldell a nyárfa az ablak előtt. Kivételesen nem a hónap elején készül a 
Legyezőnk, de így legalább… 
 

… meg tudom köszönni a rám bízott közösségnek az édesanyám halála 
kapcsán tanúsított együttérző szeretetét, amelynek erőt adó tapasztala-
tára a gyász kapcsán a húsvét bizonyosságában élő embernek is igen 
nagy szüksége van. Hálás vagyok érte. 
 

… ki tudom fejezni örömömet, hogy emlékezetesen szép találkozásként 
élhettük meg búcsúünnepünket, egyházközségünk születésnapját. Bí-
zom benne, hogy az imádságban eggyé kovácsolódó templomi közös-
ségünk tagjai hétköznapi örömeik és fájdalmaik kapcsán is egymásra 
találnak s erőt tudnak meríteni egymás hitéből, szavából, szívéből, éle-
téből. 
 

… le tudom írni az ősz folyamán ránk váró program-lehetőségeket, 
amelyek között liturgikus és közösségi, templomi és parókiai összejöve-
telek egyaránt vannak. Új típusú találkozási alkalmakat is kínálunk gye-
rekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
 

… el tudom mondani – legalább részben – őszi zarándulásunk tervezett 
helyszíneit, időpontját, programját. 
 

… meg tudom hívni az érdeklődőket egy közös gondolkodásra, jövő évi 
római zarándulásunk együttes tervezésére. 
 
   

* * * 
Köszönet mindazoknak, akik rendezték már idei egyházfenntartási hozzá-
járulásukat. Adományok befizetése történhet személyesen a parókián (va-
sárnaponként Papp Valériánál, hétköznap a parókus atyánál), de a temp-
lom előteréből elvihető csekken keresztül is, avagy átutalással a Nyíregy-
háza-Kertvárosi Görögkatolikus Egyházközség 11100702-18799303-
36000001 számú bankszámla-számára. – Hálásan köszönjük. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu


PROGRAMJAINK 2018 ŐSZÉN 
 

Szeptember 29.     Részvételi lehetőség az  esperesi kerület máriapó- 
szombat  csi gyalogos zarándoklatán. Indulás reggel 7-kor 

az orosi parókiáról. 
 

Szeptember 30.    Részvételi lehetőség az Istenszülő Oltalma mária- 
vasárnap  pócsi búcsúján. Indulás autóbusszal, reggel 8-kor. 
 

Október 6.        Találkozás a 2019. tavaszi elsőáldozásra készülő 
szombat gyermekekkel és szüleikkel. A hittanórák terminu-

sainak egyeztetése, az elsőáldozáshoz kapcsolódó 
tudnivalók megbeszélése. Időpont: 16.30 óra. 

 

Október 13.  Kertvá-Róma – Találkozás a 2019. évi római za- 
szombat  rándulást tervezőkkel. Időpont: 16.30 óra. 
 

Október 14.  Kertvá-Rolád – Teázós / teasüteményes találka a 
vasárnap  hittan-teremben. Időpont: a Szent Liturgia után. 
 

Október 21.  Képviselőtestületünk őszi gyűlése.  Időpont: a 
vasárnap  Szent Liturgia után.  
 

November 3-4. Kertvá-Ndorlás – Egyházközségi Zarándulás Szlo- 
szombat-vasárnap  vákiába. A program része vasárnap délután a Légy jó 

mindhalálig musical megtekintése a kassai színház-
ban. Pontos program az októberi Legyezőben. 

 

November 9.  Kertvá-Rozé; borkóstolós találkozás az édesapák- 
péntek   kal. Időpont: 18.00 óra 
 

November 18. Kertvá-Rózsa; a karitász-csoport találkája Szent 
vasárnap Erzsébet napja kapcsán, liturgia után. 
 

November 23-tól Kertvá-Roráte,  azaz hajnali imaóra Karácsonyig  
péntekenként  minden pénteken. Időpont: 6.30 óra. 
 

Őszi programunk része lesz még egy esperes-kerületi sportnap; erről 
pontos tájékoztatást adunk az októberi Legyezőben. 
 

* * * 
Szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe két családterapeutánkat. Lakatos-
Pacsuta Orsolya pszichológus és Vas Viktória ideggyógyász szeptem-
bertől várja azokat a családokat, párokat, akik nehézséggel küzdenek a 
mindennapokban, és szeretnének keresztény szemléletű segítővel meg-
oldást találni gondjaikra. „A családterápiás folyamat során az egész csa-
láddal foglalkozunk, együtt tárjuk fel a nehézségek gyökerét, segítséget 
nyújtunk új utak keresésében, a harmonikus családi élethez vezető út meg-
találásában.” Elérhetőség: +36709476031 (Lakatos-Pacsuta Orsolya); 
+36302996636 (Dr. Vas Viktória) 

Lábujjhegyen Isten felé nyújtózni… (Kelet-Magyarország, 1992 – részlet) 
Obbágy László görögkatolikus teológiai tanárral arról beszélgetünk, van-e 
szüksége az embernek hitre, vallásra, egyházra az új évezred hajnalán. 
Miután az ember képes arra, hogy gondolkodjék, ezért nem méltó hozzá, ha 
csak téblábol itt, és az élet értelmének keresése nélkül tölti el rövid néhány 
évtizedét a földön. Ha pedig kutatja élete értelmét, óhatatlanul felmerül benne a 
hit kérdése. Vannak, akik közömbösségbe menekülnek, mások fél életet végig-
rugdalódznak lelkük ösztönzésével szemben. Vannak, akik vágynak a hitre, 
mégis keresők maradnak vagy vargabetűkkel jutnak el hozzá. „Az Isten itt állt a 
hátam mögött, és én megkerültem érte a világot.” És vannak, nagyon sokan 
vannak, vagyunk, akik a hitben bizonyosságot, biztos talajt találunk. Nem csak 
Istent hisszük, de Istennek és Istenben hiszünk. Azaz nem csupán Isten létét 
valljuk, hanem hisszük kinyilatkoztató szavát és megváltó szeretetét is; elfo-
gadjuk az egyházban megfogalmazott hitletéteményt, mindennapjainkban pe-
dig bizalommal ráhagyatkozunk. A hit azonban ajándék. Isten-birtoklók nincse-
nek, csak Isten-keresők meg Isten-találók vannak, s tudjuk, hogy minden ráta-
lálásunk újabb keresés kezdete. Ezért kell nap mint nap „lábujjhegyen állva” 
Feléje nyújtóznunk. 
Jelenthet-e segítséget a hit korunk aggasztó erkölcsi válsága közepette? 
Meggyőződésem, hogy hit nélkül nincs igazán szilárd alapja az erkölcsi maga-
tartásnak. Hosszú távon nincs jóságos ember jóságos Isten nélkül. Rosszra 
hajló természetünk mindig a könnyebbik utat keresi. Isten kegyelme indít a jóra 
és tart meg a jóban; az ő szeretete motiválja a szeretetünket és kéri számon az 
életünket. A mai erkölcsi válságban ugyanakkor nem csupán a kommunizmus 
évtizedeinek hivatalos ateista ideológiája aratja gyümölcsét. A szekularizált 
nyugati társadalmak Istentől elrugaszkodott, gyakorlati ateista életformája 
ugyanolyan romboló hatást jelent, és a mi mai magyar társadalmunkban talál-
kozik a kétféle istentelenség. S bizony közelről látjuk, hogyan züllik erkölcs 
híján anarchiává a szabadság, hogyan emészti fel az embert mértékletesség 
híján a korlátlan birtoklásvágy, hogyan hajszol remény híján deviáns magatar-
tásba az élet értelmetlenségének tudata. 
Társadalmi szinten egyre jelentősebb arányban vállal feladatokat az egyház. 
De érzi-e az egyház igazán közelről a ma emberének valódi gondjait? Érzékeli-
e korunk lüktetését? Jelen van-e az egyház az emberek életében, mindennap-
jaiban? Ítéli vagy szereti korunk emberét? 
Jézus nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy üdvözítse a világot. Az egyház 
ezt a jó hírt, ezt az evangéliumot őrzi, és – tagjainak: papjainak és híveinek 
gyöngeségeivel együtt is – erről tesz tanúságot. Az egyház tisztában van azzal, 
hogy célt tévesztene a küldetése, ha beburkolózna templomai tömjénfüstjébe, 
ha bezárkózna a liturgia – bármily értékes – elefántcsonttornyába, ha korunk 
kihívásai elől íróasztalainak hivatali biztonsága mögé rejtőzne. A templomajtón 
túl is hivatásához tartozik a világ. Ezért törekszünk arra, hogy ismerjük a talál-
kozási helyeket, ahol a ma embere megszólítható. Hogy tudjuk a határhelyze-
teket, amelyekben segítségre szorul. A feltétel nélküli, meg nem érdemelt sze-
retet, a megelőlegezett bizalom talaján szeretnénk tanúskodni arról, hogy az 
irgalmas és emberszerető Isten ma is szereti és céljához vezeti a világot. 
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