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A Vízkereszt ünnepét követő napok, hetek a házszentelések időszaka volt. 
Január hónap folyamán 83 családot látogattam meg, hogy hajlékukat meg-
áldjam. Köszönet a meghívásokért, az egymásra szánt időért és figyele-
mért, a beszélgetésekért. A családi otthonokban lezajlott találkozások a 
lelki közösség erősödését, s hitben és szeretetben kölcsönösen megerősítő 
élményt jelentettek a pap és a rá bízott közösség tagjai számára. 
 

Idén is megtartottuk a Krisztus-hívők egységéért végzett ökumenikus 
imahét alkalmait a történelmi egyházak kertvárosi templomaiban. Az egy-
ség iránti vágyunk és lelki közösségünk megtapasztalása, egymás szertar-
tásainak, imamódjának megismerése, a tartalmas igehirdetések magvetése 
gazdagító, maradandó lelki élményt, kegyelmi ajándékot jelentett a résztve-
vők számára. Köszönet az együtt imádkozóknak; külön köszönet az utolsó 
nap „ökumenikus sütemény-áradatáért” minden felekezet tagjainak! Az ima-
alkalmak perselyes gyűjtését idén evangélikus testvéreink orgonavásárlá-
sára ajánlottuk fel; ez az összeg 137.400 Ft volt, köszönet az adakozóknak. 
 

A betegek február 11-i világnapja alkalmából egyházközségünk betegeiért 
február 10-én imádkozunk templomunkban. – Lakóhelyükön élő betegein-
ket minden hónap első péntekén felkeresem. Kérem, jelezzék is mindig, ha 
családi, rokoni, szomszédi körükből valaki házhoz vagy ágyhoz kötötté vá-
lik, s jó szívvel veszi a lelkipásztor látogatását. – A kórházban fekvő bete-
gek lelkipásztori ellátását külön erre a munkára kinevezett paptestvérek 
végzik. A Jósa András Oktatókórházban Szabó Antal atya (06-30/517-67-
58), a Sóstói úti kórházrészben Mosolygó Marcell atya (06-30/955-94-86) 
áll betegeink rendelkezésére. Keressék őket bizalommal elérhetőségükön! 
 

Február 16-án Görögkatolikus Farsangi Bál lesz a Continental Aréná-
ban. A belépők 1.500 (a családi jegyek 4.000) Ft-ba kerülnek. A parókián 
keresztül kért jegyek mellett belépők a helyszínen is vásárolhatók. Jó szív-
vel biztatunk a báli részvételre! A rendezvény gyermek- és családbarát. A 
jó hangulatról a Szívtiproll, a 4 for Dance és a Ham Ko Ham gondoskodik. 
 

Február 10-17. között zajlik a Házasság Hete rendezvénysorozata. Temp-
lomunkban február 17-én áldjuk meg házaspárjainkat. A házassági ígéret 
megújítását is magában foglaló áldás után baráti koccintásra várjuk a há-
zaspárokat a parókián! 
 

A vámos és farizeus vasárnapjával már elkezdődik liturgikus életünkben a 
Triódion használata: négy egymást követő vasárnap hangolja lelkünket a 
böjti időszakra. A szent nagyböjt ideje idén március 4-én kezdődik. 
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KÁNONI LÁTOGATÁS ÉS PAPSZENTELÉS 
Rendkívül örömteli események zajlottak egyházközségünkben az elmúlt 
napokban. Január 31-én és február 1-jén Szocska Ábel megyéspüspök 
– eleget téve ötévente esedékes hivatali kötelezettségének – megtartot-
ta kánoni látogatását egyházközségünkben, február 2-án, a Találkozás 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén pedig templomunkban szen-
telte pappá ifj. Obbágy László diakónust, egyházközségünk volt papnö-
vendékét. Másnap, február 3-án az újszentelt pap édesapja kézvezeté-
sével végezte templomunkban első Szent Liturgiáját. 
Az alábbiakban közöljük Ábel püspök atya kánoni látogatást lezáró leve-
lét és az újszentelt pap köszönő beszédét.. 
 

 

A FŐPÁSZTOR LEVELE A KÁNONI LÁTOGATÁS VÉGÉN 
 

Főtisztelendő László Atya! Kedves Testvérek! 
 

Szeretettel tájékoztatom Főtisztelendő Esperes-Parókus Atyát, hogy a 
mai szép ünnepséggel lezáruló kánoni látogatás során megvizsgáltuk a 
Nyíregyháza-Kertvárosi Görögkatolikus Egyházközség életét és va-
gyonkezelését. 
Látogatást tettünk az egyházközség területén található Huszár-telepen. 
Felkerestük azt az iskolát is, ahol görögkatolikus hitoktatás folyik, és 
ahonnan az egyházközség élete is elindult, hiszen ott végezték az első 
Szent Liturgiákat. 
A történelmi egyházak vezetőit, az itt illetékes szociális szolgálatokat is 
– melyeket a református és az evangélikus egyházak működtetnek – 
felkerestük. 
Találkoztunk az egyházközség képviselő testületével, fiataljaival és hí-
veivel, és külön egy családot is meglátogattunk. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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Örömömre szolgál, hogy ilyen szép és fejlődő egyházközséget találtam 
itt Nyíregyháza-Kertvárosban, ahol a Parókus és a Hívek kapcsolata 
példa értékű. Szívből buzdítom Parókus Atyát és az egyházközség Hí-
veit, hogy az őseinktől kapott örökséget és értékeket, amelyeket ilyen 
szépen ápolnak, továbbra is gondozzák, és lelkiismeretesen adják to-
vább nemzedékről-nemzedékre. 
A kánoni látogatást lezáró Szent Liturgia különlegességét ki kell hangsú-
lyoznom, mert ha jól tudom, az egyházközség templomában az első 
áldozópapot ma szenteltem, mely így történelmi jelentőséggel bír. Azt 
kívánom, adjon a jó Isten még sok-sok hivatást ebből az élő közösség-
ből. 
Egyházunk nevében örömömet és köszönetemet fejezem ki a Nyíregy-
háza-Kertvárosi Görögkatolikus Egyházközség példás életéért. 
Főtisztelendő Parókus atya életére, híveire és családjaikra mennyei 
Atyánk áldását kérem számos boldog éven át! 
Nyíregyháza, 2019. február 2 
   Főpásztori áldással 
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AZ ÚJSZENTELT BESZÉDE A PAPSZENTELÉS UTÁN 

 

Szent Lukács evangéliumának második fejezetében azt olvassuk, hogy 
Jézus 12 évesen a jeruzsálemi templomban prédikált. Mária és József a 
szokásos évi zarándoklat miatt mentek a fővárosba, s magukkal vitték a 
fiúkat is, akit aztán nem találtak sehol. Három napig keresték, mígnem 
meglelték a templomban. Anyja picit aggódóan dorgáló kérdésére („Mi-
ért tetted ezt velünk? Atyád és én szomorúan kerestünk”) szintén kér-
déssel válaszolt: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem 
Atyám dolgaiban kell lennem?” 
 

Főtisztelendő Püspök Atya, főtisztelendő Paptestvérek (de furcsa még 
ezt így kimondani…), kedves Testvérek, mindnyájan, akik megtiszteltek 
a jelenlétükkel, és velem, velünk imádkoztak! 
12 éve kezdtem a szemináriumot, s nekem a 12 éves Jézus története jut 
eszembe akkor, amikor hálát adok a Jóistennek azért a kegyelemért, 
amiben ma részesülhettem. Visszhangzik a fülemben Jézus szüleinek 
mondott válasza: „Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell len-
nem?” Hosszú volt ez a 12 év, de elérkeztem ahhoz a naphoz, amikor 
már én is „Atyám dolgaiban lehetek”.  Ugyanennek az evangéliumi tör-
ténetnek a végén azt olvassuk, hogy Jézus növekedett korban, bölcses-

ségben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Őszintén hiszem és 
remélem, hogy ebben a 12 évben én sem csak korban növekedtem. 
Hanem például vágyban is. Megvan bennem az a vágy, ami megvolt az 
agg Simeonban, hogy lássa az Üdvözítőt. Megvan bennem az a vágy, 
ami holnap, a „Vágy vasárnapján” meglesz Zakeusban is, hogy találkoz-
zon Krisztussal. Megvan bennem a vágy, hogy az Örömhír, az Evangé-
lium továbbadásával, a szentségek kiszolgáltatásával, példamutató és 
odaadó élettel közelebb vigyem az embereket a Jóistenhez, az üdvös-
séghez. Eszembe jutnak a gyermekkori élményeim, mikor a saját oltá-
romnál imádkoztam, prédikációs füzetet vezettem, a papi imádságokat 
mondogattam – mindez ma valósággá vált. Gyermekkorom óta álmo-
doztam erről.  
Hálás vagyok mindenekelőtt a Jóistennek, aki kiválasztott, meghívott 
erre a szolgálatra, erre a hivatásra. Soha nem szeretném elfelejteni, 
hogy önerőből semmire nem vagyok képes. Eszköz akarok lenni az Úr 
kezében!  
Hálásan köszönöm Püspök atyának, hogy áldozópappá szentelt, azt 
pedig külön köszönöm neki, hogy ebben a szívemhez oly közel álló 
templomban tette mindezt. Keresem a szavakat, de valószínűleg soha 
nem fogom tudni eléggé meghálálni Szüleimnek, Nagyszüleimnek, 
Testvéreimnek azt a szeretetet, gondoskodást, imádságos hátteret, amit 
kaptam tőlük. Az, hogy most itt állhatok, nagyrészt nekik köszönhető. A 
jó példa, amit láttam otthon, életem végéig el fog kísérni.  
Hálatelt szívvel tudok köszönetet mondani kedves Feleségemnek, Kitti-
nek is, akit mellém rendelt a Jóisten, s akit külön kegyelmi ajándékként 
élek meg nap mint nap. Hálás vagyok érte és neki is, hogy velem együtt 
ő is erre az útra lép, vállalja az én hivatásomat minden nehézségével és 
örömével együtt, sőt, vállalja, hogy a hivatásom az ő hivatása is lesz. 
Köszönöm, hogy mellettem vagy, hogy bíztatsz és mindenben támo-
gatsz; a Te jelenléted és hited engem is megerősít!  
Annyi mindenkinek tartozom még hálával, hogy felsorolni is lehetetlen. 
Köszönöm a rokonoknak, barátaimnak, köszönöm szemináriumi elöljá-
róimnak, kispaptársaimnak, a kertvárosi egyházközségnek, illetve azon 
egyházközségeknek, ahol már, mint lelkipásztori kisegítő szolgáltam: a 
debreceni, a dunaújvárosi és a balkányi atyáknak és híveiknek. Köszö-
nöm az eddigi támogatást és imákat, de kérem, ezután se hagyják ab-
ba, hiszen csak most lesz igazán szükségem, szükségünk az imákra. 
A papszentelés nem valaminek a csúcspontja, hanem reményeim sze-
rint valaminek a kezdete; hálásan köszönöm, hogy mindnyájan részesei 
voltak az előkészületemnek és velem, velünk együtt imádkoztak ezen a 
jeles alkalmon. A Jóisten bőséges áldását kérem Mindnyájukra! 


