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Nagy szeretettel hívjuk a gyermekeket és a szülőket május 11-én, szomba-
ton Máriapócsra, a gyermekbúcsúra. A rendkívül gazdag és igazán gyer-
mekbarát, óvodástól nyolcadikosig minden korosztályt megszólító progra-
mok kiváló élményt jelenthetnek gyermekeink számára. Éljünk a lehetőség-
gel! Jelentkezés április 30-ig a parókia elérhetőségein. Az utazást a jelent-
kezők létszámától függően autóbusszal vagy telekocsikkal oldjuk meg. 
 

Elzarándoklunk Máriapócsra a Betegek Búcsújára is, amelynek időpontja: 
május 26. vasárnap. Jelentkezés a templom előterében lévő jelentkezési 
lapon. Útiköltség: 1.600 Ft. 
 

Szülőnek, gyermeknek egyaránt fontos, hogy nyáridőben fesztelen, jóked-
vű, oldott hangulatú, ugyanakkor tartalmas, keresztény értékrendű táboro-
zási lehetőséget találjon – elérhető áron. A parókusunk által szervezett, 
országos Görögtűz Tábor közel húsz éve kínálja ezt a lehetőséget. Idén 
Nyírbátor ad otthont június 24-28. között a tábornak, amelyben a résztve-
vők – a 10-14 év közötti hittanos gyerekek – papnövendékek és hittanár 
szakos hallgatók közösségével tölthetnek emlékezetes napokat. A Görög-
katolikus Metropólia által támogatott, igen kedvezményes (15.000 forintos) 
részvételi díjban a szállás és a teljes ellátás mellett a programok (köztük a 
lovaglási lehetőség, a strandolás, az egész napos autóbuszos kirándulás) 
is benne foglaltatnak. A jelentkezéseket mielőbb, legkésőbb május 15-ig 
várjuk a parókia elérhetőségein. 
 

Egyházközségünkben – immár hagyományosan – idén is megszervezzük a 
napközis LogiSuli Tábort az óvodások és kisiskolások számára. A tábor 
vezetője Imre Lászlóné Kati néni, a Szent Imre Óvoda vezetője. A helyszín 
parókiánk épülete, az időpont július 22-26. Hittanosaink számára a részvé-
tel kedvezményes. Jelentkezés Kati néninél (30/455-02-20). 
 

Napközis jellegű tábor a július 1-19. közötti hétköznapokon is lesz paróki-
ánkon – ugyancsak ovisok és kisiskolások számára. Ennek részleteiről ké-
sőbb tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket.  
 

Útfelújítási munkálatok folynak a Legyező utcán. Kérjük mindnyájuk tü-
relmét a parkolás nehézségeiben. 
 

A kórházban fekvő betegek lelkipásztori ellátását a Jósa András Oktatókór-
házban Szabó Antal atya (06-30/517-67-58), a Sóstói úti kórházrészben 
Dr. Mosolygó Marcell atya (06-30/955-94-86) végzi. Keressék őket biza-
lommal elérhetőségükön! 
 
 

* * * * * *   
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MANDULAFA 
Régi vágyam, hogy templomkertünk sok-sok bibliai motívumot rejtő fügefái 
mellett mandulafa is virágozzék a kertvárosi istenháza előtt. Tisztes mély-
ségű gödröt ástam hát kapunk bejáratánál, s most bizakodva locsolgatom a 
csemetét, bízva abban, hogy megfogan, s beszédes jelképpé lesz itt-
lakónak, templomba érkezőnek s nyugalmat kereső üldögélőnek egyaránt. 
Nem véletlenül írom mindezt Húsvét ünnepén, rügyfakadáskor. 
A mandulafa korán virágzik és érik; ráadásul a mandula és a virraszt sza-
vakat a héber nyelvben egyetlen karakter különbözteti meg egymástól. A 
mandulafa ezért a Bibliában a virrasztó, a várakozó ember jelképe. Haba-
kuk prófétát így emlegetjük feltámadási szertartásunkban: „A szent sírnak 
őrhelyén álljon ma velünk az isteni szózatú Habakuk..." Mint az őrszem a 
várfalon, úgy őrködik népe fölött a próféta: „Kiállok őrhelyemre, felállok a 
sáncra, és figyelek, hogy lássam, mit mond nekem... Az Úr meg is szólalt, 
és ezt mondta: Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható 
legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik s nem hiúsul meg; 
ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem 
igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért." Hűséges várako-
zásban élni, várakozásunk, reményünk okát és célját másokkal „könnyen 
olvasható" módon közölni, ezt a virrasztó szemléletet magunkévá tenni – ez 
legyen a mandulafa mindnyájunknak szóló üzenete. 
Régi jelképe a prédikátornak a kakas. A kakas ugyanis előbb önmagát ver-
desi a szárnyaival, előbb önmagát ébreszti fel, csak aztán kezd kukorékol-
ni, hogy jelezze a hajnalhasadást. „Alvó” világunk ébresztőkre vár, virrasz-
tó, figyelmes őrszemekre. „Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” 
A zsidók remek megfigyelőképességére utal, hogy analógiát találtak a 
mandulavirág kifehéredése (eredetileg rózsaszín) és az ember őszülése, 
öregedése között is (vö. Préd 12,7). Így – miközben szerelmes fiatalok fájáról 
van szó – jelképe (lehet) a mandula a korban és – remélhetőleg – bölcses-
ségben való előrehaladásnak is.  
Fiatalok! Idősek! A mandulafa mindnyájunknak virágzik! 

        Aki tudja, olvassa el ezt is: https://evfaja.okotars.hu/scoreboard 
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A Notre-Dame utolsó húsvétja 
Az igazság az, hogy maga Európa égett a szemünk előtt. Csak éppen nem 
vettük észre.  
Az emberek nézték, csak nézték, ahogyan a lángok pirosan mordulnak az 
égre. Mert égett a Notre-Dame. A párizsi Notre-Dame. Épült százötven 
évig, és akkor készült el, amikor még Károly Róbertnek hívták a magyar 
királyt. Azóta a párizsi Notre-Dame nem pusztán a gótika remekműve, de 
maga a testet öltött Európa is. Ide álmodta púpos harangozóját Victor Hu-
go, zúgott a harang a rigómezei ütközet és Nándorfehérvár után, s királyo-
kat koronáztak meg ezen a helyen. Még azt is kibírta a szent épület, amikor 
falai között a francia forradalom idején miseparódiát rendeztek az ateista 
forradalmárok. A párizsi Notre-Dame mindent kibírt. Megcibálták az évszá-
zadok, de szilárdan állt, ahogyan mi, európai emberek is álltunk, dacolva az 
idővel és a történelemmel. 
Egy ilyen ódon épületnek nem pusztán szerkezete, de lelke is van. A szak-
rális tér, amelyből évszázadokon át milliók sóhaja, imája, szállt az ég felé, 
valójában élő anyag. Nemcsak fizikai, lelki kiterjedése is van. És most a 
lélek kapott lángra, a lélek pernyéje teríti be Párizst.   
Nekünk mindenre akad ésszerű válaszunk. Roppant büszkék vagyunk a 
fejlődésre, önmagunkra. Mi átlátjuk a lényeget, mi több, a világon mindent 
uralunk... Pedig valójában semmink sincs, csak komfortot hazudunk ma-
gunknak abban a néhány évtizedben, amíg a földi létben megmártózunk. 
Sem életről, sem halálról nem döntünk. Halandóságunk ténye örökös fi-
gyelmeztetés: nem a magunk urai vagyunk, hanem éppen olyan árva, élet-
re kivetett teremtmények, mint minden és mindenki a Földön. És a teremt-
mények teremtményei sem örök életűek, elpusztul, amit ember alkotott. 
Mint most a párizsi Notre-Dame. 
Az igazság az, hogy már nem figyelünk a jelekre. Kikapcsoljuk érzékelé-
sünk finom szenzorait, a nagy eszünkben bízunk ahelyett, hogy a sokasodó 
figyelmeztetéseket lajstromoznánk. Ezt a tüzet Isten bocsátotta ránk. Isten 
figyelmeztet bennünket, hogy térjünk le arról az útról, amelyen járunk. Ame-
lyen a gőgös, beteg, perverz Európa jár. 
Nézem az utcán síró embereket. És arra gondolok, muszáj Istenben hinni-
ük, ha zokogva tekintenek az égő templomra. A materialistának pusztán 
zordon épület a múltból, üres látványosság; ha leégett, hát leégett, marad 
még elég, és újat is építhetünk. Aki viszont siratja a Notre-Dame-ot, szakrá-
lis viszonyban áll önmagával és a világgal. Talán nem is tudja, de imádko-
zik. Az a sírás, a lángoló szakrális tér miatti bánat ugyanis ég felé repített, 
csendes ima. 
Vissza kell találnunk a gyökereinkhez. Vagy mi is elégünk, mint a Notre-
Dame. Elemészt bennünket a tűz, amelyet mi lobbantottunk lángra, s amely 
végül elborította a világunkat. 
Nagyon balgák vagyunk, ha a mostani húsvétkor elmulasztjuk a szembe-
nézést önmagunkkal.           – Szentesi Zöldi László –  

… És akkor Párizs elkezdte énekelni az Üdvözlégy, Máriát! 
 

Nehéz szavakba önteni azt az érzést, amelyben hétfőn osztozott Francia-
országgal az egész világ. Mégis talán a hatalmas tűz mellett elkezd pislá-
kolni egy másik láng, a hit lángja. 
 

Hétfő este őszintén megráztak azok a felvételek, amelyeket Párizsból sugá-
roztak hírtelevíziók profi és a közösségi oldalak alkalom szülte tudósítói. 
Nem kötődök érzelmileg Franciaor-
szághoz, kötődök azonban minden 
egyes templomhoz a világon, ahol 
Istent dicsérik, ahonnan ima száll az 
égbe. Egy európai főváros szívében 
lángoló katedrális képe pedig különö-
sen is megfog. 
Tanulságos volt a reims-i érsek megnyilatkozása, aki arról beszélt, a szé-
kesegyház toronycsúcsának ledőlése azért is bír elemi erejű szimbolikával, 
mert az Isten felé mutató ujjat jelenítette meg… Sokan, akik követjük az 
európai kereszténységgel kapcsolatos eseményeket, figyeljük a helyzet 
alakulását, a tendenciákat, osztjuk az érsek szomorúan figyelmeztető gon-
dolatát. 
Aztán Párizsban a Mi Asszonyunkat mardosó tüzet döbbenten figyelő tö-
meg egyszer csak elkezdte énekelni az Üdvözlégy, Máriát. Egyre több be-
számoló szólt arról, hogy az emberek a városban térdre ereszkednek, és 
szent énekeket énekelnek. „Ave, Maria” – énekelték –, miközben égett a 
templom. 
Megható és mély pillanatok voltak ezek. Talán ilyen lehet, amikor egy nép 
visszatalál az Úrhoz. Talán ilyen lehet, amikor rájön, hogy katedrálisa, 
amely mellett nap mint nap elrobog, több kulturális örökségnél, turisztikai 
attrakciónál, esztétikai értéknél. Több köveknél, túlmutat önmagán. Talán 
ilyen, amikor egy nép újra felfedezi, hogy az Isten felé mutató ujj összeom-
lása mély dráma, s ha a lángokban álló templomból már nem lehet, az ut-
cáról mondja el fájdalmát egyetlen nappal Virágvasárnap után. 
Megrázó és megható volt a hétfő este Párizsban.             – Vágvölgyi Gergely – 

 
* * * * * * 

 

Lejár képviselőtestületünk mandátuma 
 

Egyházközségünk jelenlegi képviselőtestülete 2014 tavaszán tette le eskü-
jét. Az öt év elteltével esedékes az új testület megválasztása. Erre a vá-
lasztásra június első felében kerül sor. A választáshoz a jelöltek névsorát 
májusi Legyezőnkben fogjuk közreadni. 
A parókiához tartozó hívek mindegyike jogosult nem csupán szavazni, de 
jelölni is. Kérjük, akinek van javaslata templomunkat/közösségünket szere-
tő, hitben élő, keresztény értékrendjét mindennapi életében s családjában 
is példásan megélő jelölt személyére, jelezze azt a parókus felé. 

http://rakoscsaba.plebania.hu/wp-content/uploads/2019/04/p%C3%A1rizs-ima.jpeg
http://rakoscsaba.plebania.hu/es-akkor-parizs-elkezdte-enekelni-az-udvozlegy-mariat/
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