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Megkezdődött egyházunkban a Szent Nagyböjt ideje. A szerdai és pénteki 
napok húsvétig böjti napnak számítanak. Vegyük komolyan az önmegtar-
tóztatást az étkezésben, de keressük a böjt, a bűnbánat egyéb lehetőségeit 
is, hogy ez a megszentelt időszak minél gyümölcsözőbb legyen számunkra. 
 

A nagyböjt szerdai és pénteki napjain fél hatkor az Előszenteltek Liturgiá-
ját végezzük templomunkban. Nagy szeretettel hívjuk mindazokat, akik 
komolyan veszik a lélek szomjúságát, s erre időt, energiát akarnak szánni a 
böjtidőben. Az Előszenteltek Liturgiája a legszebb szertartásaink közé tar-
tozik; aki egyszer eljön, visszavágyik, mert forrás-közelben érzi magát. Jöj-
jünk, imádkozzunk együtt minél többen a szerdai és pénteki napokon! 
 

Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok a Legyező utcán; ezek heteket 
vesznek igénybe. Kérem mindnyájuk türelmét a parkolás nehézségeiben. 
 

Apák szerepe – A Hieroteosz Egyesület neves közéleti személyeket kért 
fel (köztük Puskás Tivadar színművészt, Oláh Gergő énekest, Seszták 
Oszkár közgyűlési elnököt), beszéljenek arról, hogyan élik meg a minden-
napokban apai szerepüket. Az előadásra március 12-én 16:30 órától kerül 
sor a Megyeháza dísztermében; mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 
 

Március 12-én 18 órától a Hittudományi Főiskola könyvtárában is lesz egy 
érdekes program. Földvári Katalin tudományos kutató, az MTA-SZAGKHF 
Lendület Görögkatolikus Kutatócsoport tagja „Causa nostrae laetitiae” – 
Az eredeti pócsi kegykép a 18. században címmel beszél a magyar gö-
rögkatolicizmus egyik meghatározó ikonjáról, a máriapócsi kegyképről. 
 

A Halottak Szombatjai a hónapban: március 16. 23. 30. Elhunytjainkért a 
név szerinti megemlékezés a templom előterében lévő lapon kérhető. 
 

Szeretettel hívjuk karitász-munkára mindazokat, akik jó szívvel kapcso-
lódnának be önkéntesen egyházközségünk különböző módozatú segítő 
tevékenységébe. Kérjük azt is, hogy akinek rászoruló családról vagy ma-
gányos idős emberről van tudomása, jelezze a parókián. 
 

A nyíregyházi esperesség kerületi hittanversenyén a Dankó Ákos, Nagy 
Gréta, Sipos Ákos összetételű csapatunk ötödik, az Olasz Janka, Piros 
Vivien, Szakó Eszter összetételű csapatunk második helyezést ért el. 
Utóbbiak tovább is jutottak az egyházmegyei fordulóba. Valamennyiük ké-
születét köszönjük, eredményükhöz jó szívvel gratulálunk. 
 

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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RÓMA 
 

Római zarándulásunk mindnyájunk számára igazán nagyszerű ajándékot, 
felejthetetlen élményt jelentett. Február 21-én a kora reggeli géppel repül-
tünk, nyolc óra előtt már Rómában voltunk; 25-én pedig csak este kilenckor 
landoltunk Ferihegyen, így közel öt teljes napot töltöttünk az örök városban. 
Ötvenfős csoportunkban volt hét éves és hetven éves zaránduló is – ennek 
ellenére kiváló együttműködésben, minden baj nélkül jártuk meg az utat. A 
látnivalók lenyűgözőek voltak, ezekről ehelyütt nincs módunk részletesen 
írni. Ami meg a lelket leginkább megérintette, az személyfüggő. (Faggas-
sák a résztvevőket!) Néhány mozzanatot mégis jólesik kiemelni:  
- A közismert római látnivalók és a nagy bazilikák mellett olyan templomo-
kat is meglátogattunk (pl. Szent Kelemen vagy Kozma és Damján templo-
ma, a S.Prassede a Zénó-kápolnával, a S.Maria in Trastevere), amelyek 
nem szerepelnek sem a turista-, sem a zarándok-programokban, de ame-
lyek lenyűgöző szépsége maradandó nyomot hagyott a lelkünkben. A Vati-
káni Múzeum pedig – kiváló idegenvezetőnkkel – egészen fantasztikus volt. 
- Imádságaink lélekemelően szépek voltak. Atanáz püspök atyával és Né-
meth László olaszországi magyar főlelkésszel együtt ünnepelhettük a Szent 
Liturgiát a Szent Péter Bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában. 
Ószláv nyelvű vecsernyén vehettünk részt szombat este a Russicum temp-
lomában. Vasárnap görög nyelvű Szent Liturgiába kapcsolódtunk be a Pá-
pai Görög Kollégium Szent Atanáz Templomában; itt is mindkét Obbágy 
László atya (apa és fia is) koncelebrált, így a liturgia egyes részei magyarul 
is elhangzottak. 
- A főapostolok sírja vagy az első századok keresztényeinek világát idéző 
katakomba elmélyítette bennünk Krisztushoz tartozásunk boldogító tudatát, 
keresztény mivoltunk bizonyosságát és az egyházban való létünk örömét. 
- Komoly köszönettel tartozunk Szaplonczay Máté Rómában tanuló papnö-
vendéknek, aki készségével, nyelvtudásával és helyismeretével folyamato-
san segítségünkre volt az út folyamán, és kedvességével, mosolygós egyé-
niségével szívünkbe is lopta magát. Többi kispapunkkal is jólesett találkozni 
- Egyik zarándulónk a hazatérés másnapján: mikor megyünk legközelebb? 
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Elkészült a „Meg nem született gyermekek” szobra 
 

Elkészült és megérkezett Magyarországra M. Hudacek „Meg nem született 
gyermekek” szobra, mely a gyászról és a megbocsátásról szól, s a világ 
számos pontján segíti az abortuszban érintett személyek megbékélését. 

 

A szobor elkészítésének apropóját a „Vallásgyalázás abortusztablettával” 
ügy szolgáltatta, vagyis az az abortuszpárti demonstráció, amely során egy 
püspöki ruhába öltözött férfi hátborzongató módon egy ABORTUSZTAB-
LETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az Oltáriszentsé-
get/Úrvacsorát kifigurázó „abortusztablettákat”, mindegyik tablettánál elis-
mételve, hogy „Krisztus teste”.  
Jogászok és civil aktivisták polgári peres 
eljárást indítottak az esetet követően, mi-
vel megsértette őket az életet adó Krisz-
tus halált hozó abortusztablettával való 
azonosítása, és mert az akcióban részt 
vevők pedig 12.000 ember kérése után (en--
nyien csatlakoztak a petíciónkhoz) sem 
kértek bocsánatot a keresztényektől. 
Miután a „Vallás- gyalázás abortusztablet-
tával” ügyet Dr. Lá- bady Tamás volt alkot-
mánybíró, Dr. Fri- valdszky Gáspár és Zar-
ka Rozina másodfokon jogerősen megnyerték, úgy döntöttek, hogy a sére-
lemdíjat a szobor felállítására fogják fordítani. Martin Hudacek szlovák mű-
vész Meg nem született gyermekek című szobra pedig most készült el. 
„A mű, amely a gyászról és a megbocsátásról szól, a világ számos pontján 
segíti az abortuszban érintett személyek megbékélését. A szobor két alak 
találkozása: egy térdelő nőé, aki az arcát a kezeibe temeti – ez a rész már-
ványból készül; vele szemben ott áll üvegből megformázva abortuszban 
elvesztett gyermeke, aki vigasztalóan áldásra nyújtja édesanyja felé a ke-
zét. A szobor nagyon jól kifejezi egy babáját elvesztő nő mérhetetlen fáj-
dalmát és azt az üzenetet, hogy van továbblépés, lehetséges a gyógyulás. 
A per miatti társadalmi és sajtóérdeklődést szeretnénk kihasználni arra, 
hogy a mai magyar társadalom legégetőbb problémájára irányítsuk a fi-
gyelmet. Az édesanya és a gyermeke közötti kapcsolat a legerősebb embe-
ri kötelék. Az abortusznál drasztikusabban pedig nem lehet ebbe a kapcso-
latba beleavatkozni. Mindez ma Magyarországon tabu. A tabu pedig meg-
akadályozza a gyógyulást és a megbékélést” – nyilatkozta a szoborral kap-
csolatban Frivaldszky Gáspár ügyvéd, az Emberi Méltóság Központ jogi 
igazgatóhelyettese, a nyertes pertársaság egyik tagja. 
A szobor elhelyezésével kapcsolatban úgy döntött a CitizenGO csapata, 
hogy szeretnék, ha minél több emberhez eljutna a gyógyulás eszközeként. 
Ezért most egy olyan tokra gyűjtenek, amelyben az alkotás szállítása lehet-
séges. 

Nőnap alkalmából Szent II. János Pál pápa gondolataival köszöntünk 
minden nőt, s hálát adunk értük most és az év minden napján. 

A hála, melyet az Úrnak a nők világban betöltött hivatására és küldetésére 
vonatkozó tervéért fejezünk ki, egyúttal konkrét és közvetlen hála a nők felé 
is, minden nő felé azért, amit az emberiség életében képviselnek. 
Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdal-
mas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő 
gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gond-
ját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová 
mindig visszatérhet. 
Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy fér-
fiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a 
közösséget és az életet. 
Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és 
politikai élet minden területén jelen vagy – azért, hogy nélkülözhetetlen mó-
don hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépí-
téséhez, az életnek a »misztériumra« mindig fogékony értelmezéséhez, az 
emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához. 
Hála neked, nő, aki szerzetesnő vagy, aki Krisztus, a megtestesült Ige 
édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint enge-
dékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítvén 
az Egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott »jegye-
si« válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, me-
lyet ő teremtményeivel meg akar valósítani. 
Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzékeny-
ségeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz az emberi kapcso-
latok teljes igazságához. 

– II. János Pál pápa: Levél a nőknek – 
 

      Nevetni nagyböjtben sem bűn…     
A férj későn ér haza. Az asszony egyből nekiugrik:  
- Hol tekeregtél mostanáig?  
- Drágám, azért késtem, mert horgászni voltam. Kifogtam egy keszeget, kifogtam 
öt pontyot, kifogtam...  
- Nem érdekelnek a kifogások! 
 
 

- Hogyan tudsz egy lágytojást a betonpadlóra dobni úgy, hogy ne törjön össze? 
- Ez butaság, a betonpadló nagyon kemény, nem törik össze.  
 

- Képzeld, van két ikerlányom!  
- Ez nagyszerű! Hogyan különbözteted meg őket?  
- Az anyajegyük alapján. A barnának a jobb, a szőkének a bal kezén van anyajegy.  
 
 

A horgász kifog egy kövér pontyot.  
- Hazaviszlek vacsorára! - örül meg neki. 
- Fogyózom - feleli a ponty. - Menjünk inkább moziba! 
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