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Augusztus 4-én, vasárnap tartjuk megújult képviselőtestületünk első 
gyűlését. Napirendi pontjaink: 1. Az egyházközségi képviselőtestület mi-
benléte, célja, értelme; 2. a testületi tagok bemutatkozása, vállalásai; 3. az 
előttünk álló feladatok; 4. az egyházközség őszi programjai. 
 

Hangverseny lesz templomunkban augusztus 18-án. A Szent Liturgia után 
kezdődő, szép élményt ígérő, „Aequo animo” („Nyugodt lélekkel”) című 
koncerten Istvánfi Balázs és Németh András népzenészek két egyszerű, 
ősi hangszert szólaltatnak meg, dudán és tekerőn játszanak.  
 

A Mária Rádió önkéntes futárszolgálatra hívja vállalkozó kedvű, elkötele-
zett, segítőkész hallgatóit a rádió ingyenes magazinjának terjesztésére. Aki 
indíttatást érez arra, hogy a Szűzanya rádióját a nagyköveti szolgálatként is 
felfogható futárönkéntes munkával segítse, erre a szép és fontos feladatra 
a 06-30/464-1309-es telefonszámon jelentkezhet. Jó szívvel buzdítunk rá! 
 

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 nagyboldogasszony böjtjének 
időszaka (aug. 1-15.) segítsen mindnyájunkat, hogy a vakáció idején se 
feledjük a lelkiek prioritását. Böjti nap a hónap folyamán augusztus 29. is. 
 

A nyár ifjúsági programjai közül hátra van még az augusztus 12-17. kö-
zötti Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat Máriapócsra. Jó szívvel biztatjuk fiatalja-
inkat a részvételre. https://hd.gorogkatolikus.hu/Elindult-a-regisztracio-az-
Ifjusagi-Gyalogos-Zarandoklatra-2019-junius-24 
 

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Kristóf Zsolt vőlegény, Kristóf 
Ferenc és Orosz Katalin fia eljegyezte házastársul Napkori Fanni meny-
asszonyt, Napkori Miklós és Huri Ildikó leányát. Imádkozzunk a fiatalokért, 
akik augusztus 17-én fogadnak örök hűséget egymásnak templomunkban. 
 

A Szent Kereszt tiszteletére épült templomunk búcsúünnepét a Kereszt-
felmagasztalás ünnepének másnapján, szeptember 15-én tartjuk. A Szent 
Liturgiát Kovács Csaba atya, a Szent Miklós Iskola lelki igazgatója vezeti. 
Szentbeszédet mond dr. Gyurkovics Miklós teológiai tanár. 
 

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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Miért kiabálnak az emberek, ha dühösek? 
 
 

Egy szentéletű szerzetes egyszer hangos veszekedésre lett figyelmes. Egy 
család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással a kolostor közelében. 
Mosolyogva a tanítványaihoz fordult, és megkérdezte: 
 

– Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek? 
 

A tanítványok elgondolkodtak, s egyikük így szólt: 
 

– Amikor elvesztjük az önuralmunkat, kiabálunk. 
 

– De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz, ott áll melletted? Hal-
kan is elmondhatnád neki azt, amit akarsz – mondta a tanító. 
 

A tanítványok nem találták a választ. A bölcs szerzetes a következő ma-
gyarázatot adta: 
 

– Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymás-
tól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dü-
hösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. 
 

Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, 
lágyan beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük 
távolság. 
 

Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, 
hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, 
hogy csak egymásra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szere-
tet van köztünk. 
 

A tanítványaira nézett, és így folytatta: 
 

– Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Ne mond-
jatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert 
különben eljön az a nap, amikor olyan nagy lesz a távolság, hogy nem talál-
játok meg a visszavezető utat. 
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Érdekesség – Szent István király ünnepére (aug. 20.) 
 
 

Budapesten, a Rózsák terei görögkatolikus templomban található egy fal-
festmény. Azt az eseményt ábrázolja, amikor Szent István király átveszi a 
koronázási palástot a veszprémvölgyi apácáktól. Keleti szertartású szerze-
tesektől kapja a palástot az a király, aki a nyugati egyház szervezetébe 
kapcsolta országát. 
Ez a jelenet számunkra jelképes értékű. Utal arra, hogy görög egyházunk-
nak a magyar nép életében milyen mély gyökerei vannak; és egyúttal a 
feladatot is elénk állítja, hogy az egy, szent, katolikus és apostoli anya-
szentegyház keleti és nyugati rítusú tagjainak, a görögkatolikus és a római 
katolikus híveknek békében, szeretetben kell együtt élniük és egyetértés-
ben kell munkálkodniuk az emberek üdvösségének szolgálatában. 

 
Egy fájdalmasan negatív szülői minta (aug. 29.) 

 
 

Augusztus 29-én három szereplő áll előttünk az evangéliumban: egy ré-
szegen dorbézoló férfi, „mellesleg” nevelőapa (Heródes), egy kihívó, há-
zasságtörő, az erkölcsi figyelmeztetést semmibe vevő nő, „mellesleg” anya 
(Heródiás) és egy táncot lejtő, de tánca bűnös érzékiségét talán még ke-
véssé felfogó fiatal lány (Szalóme). A részeg Heródes ígéretére („Bármit 
kérsz, megadom neked”) a tanácstalan fiatal felteszi a kérdést anyjának: 
„Mit kérjek?” S halljuk a megdöbbentő választ: „Kérd egy tálon Keresztelő 
János fejét!” 
Távol álljon tőlünk, hogy a mai családok helyzetét általánosítsuk, de nyil-
vánvaló, hogy legnagyobb sajnálatunkra mai magyar életünk sok-sok ha-
sonló családot rejt. Ahol a szülők többedik házasságban élnek s azt sem 
tartják életreszóló szövetségnek; ahol a szülői felelősség fájóan megkeves-
bedett; ahol a férfiak szenvedélybeteggé válnak s meghazudtolják apai 
méltóságukat; ahol az asszonyok hitelt adnak a média sugallta nő-ideálnak 
s felejtik anyai hivatásuk isteni ihletettségét; s amely családokban a tanács-
talan, öntudatlanul is a lejtő felé induló gyermekek, kamaszok, fiatalok – ha 
egyáltalán kérdeznek még – átvitt értelemben ugyanezt a választ kapják: 
„Kérd egy tálon Keresztelő János fejét!” 
Korunk embere felejti az Istent, s lassanként kihúzza a talajt saját lába alól. 
„Fejét veszi” nem Keresztelő Jánosnak, de az örök értékeknek, s a házas-
ság tisztaságának, a család méltóságának, a nevelés felelősségének is.  
„Ki a betyár? Ki a szent? … Ha a Mérték tönkrement, senki, semmi meg 
nem ment.” (Mécs L.) Harcoljuk meg, érdemeljük ki gyermekeink bizalmát, 
hogy mindig merjék megkérdezni tőlünk: „mit kérjek?”, s legyen esélyünk 
szólni a Mértékről, legyen esélyük élni a Mértéket.  
Az persze korántsem biztos, hogy a választ Keresztelő János kemény, szi-
gorú, itt-ott kissé mogorvának tűnő stílusában kell megfogalmaznunk; az 
személyre szabott, egyénnek szóló feleletként születik meg a szívünkben. 

Gond, feszültség – Milyen nehéz valójában egy pohár víz? 
 

Egy pszichológus a teremben járkált, miközben stressz kezelést oktatott 
a közönségnek. Amikor felemelt egy poharat, mindenki a megszokott 
"félig üres vagy félig teli?" kérdésre számított.       
Ehelyett mosolyogva azt kérdezte: Milyen nehéz ez a pohár víz? 
A válaszok 2 dekagrammtól fél kilóig terjedtek. A pszichológus azonban 
így válaszolt: A tényleges súly nem lényeges. Attól függ, milyen hosszan 
tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, az nem probléma. Ha 
egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom 
elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, 
de minél tovább tartom, annál nehezebb lesz.  
Majd így folytatta: Az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez 
a pohár víz. Gondolj rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondolj 
rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk 
gondolsz, megbénulsz, képtelen leszel bármit is csinálni. 
Nagyon fontos, hogy tudd elengedni a problémáidat. Este minél elõbb 
tedd le minden terhedet. Ne cipeld őket tovább az estébe és az éjsza-
kába. Ne felejtsd el letenni a poharat! 
Mindehhez hozzá kell tennünk: még erre is kevesek vagyunk. Imádság-
ban kell kérnünk, „hogy mentsen meg minket minden aggódástól, harag-
tól és szükségtől…” 
 

* * * * * 
A fodrász, aki nem hitt Istenben             (A történetet beküldte: Dr. Tóth Illés) 
  
 

Egy ember elment levágatni a haját. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, beszélge-
tésbe elegyedtek. Szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette: Én 
nem hiszem, hogy Isten létezik. Most mondja meg őszintén, ha Isten létezne, hogy 
lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is hagyhatnának el szülők gyerekeket? 
Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lenne. A vendég gondolkodott 
egy kis ideig, azután úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrásznak, mert nem akart 
vitába keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát a vendég fizetett, majd elbú-
csúzott tőle és kilépett az utcára. A következő pillanatban meglátott egy embert, 
akinek hosszú, gondozatlan haja és loboncos szakálla volt. A vendég visszament a 
fodrászüzletbe, és ezt mondta a fodrásznak: Tudja, mit mondok? Nem léteznek 
fodrászok a világon! Hogy mondhat ilyet uram? – kérdezte meglepetten a fodrász – 
Hiszen itt vagyok én, én fodrász vagyok, nem? Nem, nem – erősködött a vendég – 
Fodrászok márpedig nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem lenének 
olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek az utcán, mint az az ember 
ott, látja?  De hát attól még léteznek fodrászok! – válaszolta a fodrász – Tehetek 
én arról, hogy az az ember nem jön be hozzám? Hát ez az! – bólintott rá a vendég. 
– Éppen erről van szó! Isten is létezik! Tehet Ő arról, hogy az emberek nem fordul-
nak Hozzá, hogy nem keresik Őt és nem hallgatnak Rá? Ezért van olyan sok fájda-
lom és szenvedés a világon.  
Csak rajtad múlik. Te hozzá fordulsz? Te hallgatsz Rá?  


	* * * * * *

