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Szülőnek, gyermeknek egyaránt fontos, hogy nyáridőben fesztelen, jóked-
vű, oldott hangulatú, ugyanakkor tartalmas, keresztény értékrendű táboro-
zási lehetőséget találjon – elérhető áron. A Görögtűz Tábor évről évre ezt 
a lehetőséget kínálja. Egyházközségünkből tíz, 10-14 év közötti hittanos 
vett részt az idén Nyírbátorban rendezett Görögtűzben; ők papnövendékek 
és hittanár szakos főiskolai hallgatók közösségével tölthettek el emlékeze-
tes napokat. A „kirándulós nap” estéjén a gyerekek Ábel püspök atyával 
vacsoráztak, majd vele imádkoztak együtt kertvárosi templomunkban. 
 

Egyházközségünkben – immár hagyományosan – idén is megtartjuk a nap-
közis LogiSuli Tábort az óvodások és kisiskolások számára. A tábor veze-
tője Imre Lászlóné Kati néni, a Szent Imre Óvoda vezetője. A helyszín pa-
rókiánk épülete, az időpont július 22-26. Egyházközségünk gyermekei 
számára a részvétel kedvezményes. Jelentkezés Kati néninél (30/455-0220). 
Napközis jellegű tábor a július 1-19. közötti hétköznapokon is lesz paróki-
ánkon – ugyancsak ovisok és kisiskolások számára. Ennek részleteiről az 
érintett szülők Csordás Anikónál érdeklődjenek (20/5534427).  
 

Zsolozsmás (imádságra, csendre koncentráló) táborok (minden korosztály): 
Irota: július 22-25. https://hd.gorogkatolikus.hu/Zsolozsmas-tabor-Irotan-
iden-is-2019-julius-22 
Létavértes: július 25-28. https://hd.gorogkatolikus.hu/Zsolozsmas-tabort-
rendeznek-Letavertesen-2019-julius-25 
 

A nyár ifjúsági programjai: 
 

22+ zarándoklat Tokajból Máriapócsra – július 18-21.  
https://hd.gorogkatolikus.hu/Hamarosan-indul-a-22-ev-felettiek-
zarandoklata-2019-julius-18 
 

Ifjúsági Túlélő Tábor: július 24 - 28. (szerda – vasárnap), helyszín: Sarud, 
élményfalu. http://elmenyfalu.hu/ – Szállás „lakókamionokban”, melyek 8 
személyesek, és mindegyik saját vizesblokkal rendelkezik. Teljes ellátás. 
Oda és vissza is busz szállítja a jelentkezőket. Részvételi díj: 10.000 Ft. 
Várt korosztály: 14 és 20 év közötti fiatalok (gimnazisták). Jelentkezni a 
tulelotabor2019@gmail.com címen lehet.  
 

Kerékpáros zarándoklat Czestochowába: júl. 22-28. (Érd.:+36303299558) 
https://hd.gorogkatolikus.hu/Kerekparral-a-Fekete-Madonnahoz---
zarandoklat-Cz%C4%99stochowaba-2019-julius-22 
 

Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat Máriapócsra: augusztus 12-17. 
https://hd.gorogkatolikus.hu/Elindult-a-regisztracio-az-Ifjusagi-Gyalogos-
Zarandoklatra-2019-junius-24 
 

* * * * * *   
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HÁTIZSÁKNYI SZERETET 

 

Családjaink segítőkészségének reményében adjuk közre egyházmegyénk cigány-
pasztorációs referensének levelét. 

 

Mint a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs referensi feladatait 
ellátó személy, igen sok olyan gyermekkel találkozom, aki számára a szü-
lők nem tudják, vagy nem tartják elsődlegesen fontosnak, hogy iskolakez-
désre beszerezzék a szükséges eszközöket. 
Arra kérem a kedves Atyákat, hittanosaik, illetve családjaik körében gyűjt-
sék össze a kidobásra szánt író-, rajzeszközöket, iskola- és tanszereket, 
sportolásra alkalmas öltözéket, kellékeket.  
Mindenképp hátránnyal indulnak ezek a gyermekek; ha tudunk, enyhítsünk 
ezen! Senki nem tehet arról, hová születik… 
Semmiképp sem szeretnék ezzel terhet jelenteni az Atyák számára, csupán 
azt kérem, hassanak a tehetősebb, vagy átlagos családokra, és biztosítsa-
nak egy kis sarkot a gyűjtésnek. Megbeszélt időpontban gondoskodunk az 
elszállításról. Köszönettel, szeretettel:       

Orosz Istvánné cigányügyi megbízott 
 
„Egyél, mert különben hosszú lesz neked az út” – Illés próféta üzenete 

 

A július 20-án ünnepelt Illés próféta életéből egyetlen jelenet adja idei gon-
dolatainkat. Illés bujdosik a sivatagban, s elkeseredettségében már a halá-
lát kívánja, amikor egy cipót talál maga mellett, s hallja a hangot: „Egyél, 
mert különben hosszú lesz neked az út.” Elfogyasztja, s ennek az ételnek 
az erejével vándorol a Hórebig, az Istennel való találkozás hegyéig. 
A NEK-re készülve még nyitottabb szívvel vesszük észre a történet mára, 
nekünk szóló üzenetét. Sok-sok örömünk, szívbéli boldogságunk ellenére 
bizony igen sokszor sivatagos, oázis nélküli vándorlás az életünk, tele szá-
razsággal, testi-lelki éhséggel, szomjjal. Hát „egyél”, mondja az Úr, „mert 
különben hosszú lesz neked az út.” Már most az örök élet eledelével táplál, 
hogy vándorlásunk a Hóreb hegyéig, vagyis az Istenünkkel való találkozás 
mindent felülmúló öröméig ne csupán küzdelmes és izzadságos, de oázi-
sok övezte, boldog, Vele és Benne zajló vándorút legyen. 
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KÉPVISELŐTESTÜLETÜNK ESKÜTÉTELE 
 
 

Június 30-án – Szabó Tamás atya, egyházmegyénk pasztorális helynöke előtt – 
letette esküjét egyházközségünk megújult képviselőtestülete. A megújult testület 
tagjai: Dankó Ildikó, Fecske László, dr. Fedor László, Hamza Bertalan, Humicskó 
Ferenc, Kondra Norbert, Kondra Rudolfné, Paulik Attila, Sarkadi Sándor, Seszták 
Oszkár, Sterné dr. Deák Andrea, Szilva József, Telenkó Margit, Tódik Zoltán, dr. 
Tóth Illés, dr. Vas Viktória, Vaszkun István. Az egyházközségi képviselőtestületi 
tagság semmilyen díjazással nem jár, lelkiismereti kötelezettségekkel viszont igen 
– ezért is köszönjük, hogy elvállalták a tisztséget, és kérjük őket, hogy esküjüknek 
megfelelően segítsék, szolgálják parókiánk liturgikus és lelki életét, közösségi te-
vékenységeinek pezsgését, financiális helyzetének rendezettségét. 
 

Az alábbiakban Szabó Tamás atyának az eskütétel alkalmával elhangzott gondola-
tait közöljük: 
 

Nézzétek az ég madarait! Nézzétek a mezők liliomait! Nézzétek! 
Mennyire gazdag üzenete van a teremtett világnak, mely számtalan módon 
jelzi: Szeret az Isten! 
Mint minden vasárnap, a mai is ünnep. Ünnep a vasárnap miatt, de jeles 
alkalom a mai a naptár szerint is, mert ma Szent Péter és Szent Pál apos-
tolok utóünnepét tartjuk. 
Azonban más ünnepünk is van ma. Ezen a napon emlékezünk meg a ti-
zenkét apostolról, arról a tizenkettőről, akiket kiválasztott Jézus, hogy kül-
dötté, üzenetté, JELekké váljanak. Már az ókeresztény közösségbe mélyen 
belegyökerezett az apostolok nagyra értékelése (aπόστολος [aposztolosz] 
= küldött). Őket maga Krisztus hívta meg szűkebb tanítványi körébe, hogy 
az evangélium hivatalos tanúi és hirdetői legyenek. Nekik ígérte meg, 
hogy „tizenkét trónon ülnek és ítélkeznek Izrael tizenkét törzse fölött” (Mt 
19,28b). Ők jelentik az alapot, amelyre a szentek és Isten házanépének 
közössége fölépül. 
 Milyen JELek tehát ők? Talán a meleg nyári napon keveseknek jut eszébe 
a karácsonyi hangulat, én mégis ebből az evangéliumi történetből hoznék 
példát: „S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre 
meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt” (Mt 2,9). 
Megállt a csillag a hely fölött. Megáll az égitest, mert megáll az idő. Ez tör-
ténik, amikor imádkozunk: megállítjuk az időt, hogy az imádságban az időt-
len Istennel találkozzunk, hogy benne elmerülve még fényesebbé válhas-
sunk. Ez a liturgiánk, ahol találkozik a most és az örökkön-örökké. Az 
imádságban újra és újra tudatosul, megerősödik bennünk az a tény: hogy 
mennyei Atyánk táplál minket, jobban, mint az ég madarait, és az Isten öl-
töztet minket, jobban, mint a liliomokat. 
Ilyen csillagszerepe van a tanácsadói testület tagjainak: itt lenni, a kertvá-
rosi barlangnál, jelezni mindenkinek: itt van az Úr az emberek között. Szólni 

mindenkinek és mindenkihez, különösen azoknak, akik kémlelik az eget, 
azoknak, kik jeleket keresnek. 
A testület tagjainak kötelessége a jelzés szeretett papjuk, parókusuk felé. 
De nem csak akkor kell jelezni, amikor baj van. Az imádkozó papnak érez-
nie kell a mögötte állók imádságát, hogy tudja, gyenge szavai mögött ott a 
közösség hangja, ereje. És kell a jelzés a hétköznap beszélgetéseiben is: 
számíthat a parókus a testület támogatására, bátorítására, szeretetére. 
Hiszem, hogy ez elsődleges feladata egy tanácsadói testületnek: JEL-lé 
válni!  
Ugyanakkor feladatuk a jelentés is. Talán szentségtörés nyári szünetben az 
iskolai hetesekre hivatkozni, de mégis, az óra elején történő jelentés fontos 
üzenet: nem hiányzik senki. A testület tagjainak felelőssége a közösség 
minden tagja irányában igen komoly. Közös felelősség a közösség minden 
tagjára odafigyelni, mindenkit számon tartani, egymásról tudni, egymás felé 
fordulni.  
Valójában mindannyiunk feladatai ezek, mind, kik megkereszteltettünk, s 
ezáltal Krisztus papságában részesültünk. De ezt a feladatot tudatosan 
vállalni, ezekben az élen járni, bizony valódi küldetés. 
Kedves Testületi Tagok! 
Köszönöm, köszönjük azt a bátorságot, hogy vállaljátok, vállalják ezt a fel-
adatot. Köszönöm, hogy ma fogadalmat tesznek, tesztek arról, hogy az 
imádságban, a közösség építésében, a templom szeretetében, a parókus 
támogatásában élen fogtok járni. Hadd hívjam segítségül egyik paptestvé-
rem szavait a mai fogadalomtétel mottójául: 
A szent apostolok példáján felbuzdulva, akarjunk mi is teljes sorsközössé-
get vállalni Krisztus Urunkkal. Ne féljünk az Őérte vállalt szenvedéstől, 
megpróbáltatásoktól. Ne felejtsük intő szavát: „Aki föl nem veszi keresztjét 
s nem követ engem, nem méltó hozzám” (Mt 10,38). Szent Péter és Szent 
Pál fölvette a maga keresztjét. Vegyük fel mi is a keresztünket, és igyuk ki 
mi is az Úr kelyhét, hogy Isten barátai lehessünk. 
Úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jótettei-
teket, dicsőítsék mennyei Atyátokat! Ezt kérem, és ezt kívánom szeretettel. 
Ámen. 

* * * * * 
Évtizedes – és most is megújításra váró – hagyomány képviselőtestületünk vállalá-
sa, mely szerint a testületi tagok igyekeznek a tőlük telhető legaktívabb módon 
bekapcsolódni a templom imádságos rendjébe. Ez nem csupán a Szent Liturgiára, 
hanem a liturgikus élet hasonlóképpen fontos mozzanatára, az alkonyati zsolozsmá-
ra (vecsernyére) is érvényes. A vállalás részeként minden szombat-vasárnapi, illet-
ve ünnepi vecsernyén részt vesz legalább egy valaki a testület tagjai közül. Az ak-
tuális beosztás mindig a hirdetőtáblán olvasható. (Aki valamilyen oknál fogva nem tud 
eljönni, az természetesen cserélhet, de ez a szép hagyomány mindenképp megőrzendő.) 
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