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Szeptember 28-án, szombaton tartottuk a Nyíregyházi Esperesi Kerület 
és a Szent Miklós Iskola közös máriapócsi gyalogos zarándoklatát. A 
jelentős számú gyermek részvételével zajló, élénk, jókedvű, fiatalos zarán-
doklat lelki élményei minden testi fáradságot feledtettek. A mintegy száz 
résztvevővel több kertvárosi család is együtt gyalogolt, s együtt imádkozott 
a könnyező Szűz kegyképe előtt. Igazán örömteli nap volt! 
 

Jókeddvű Keddek – Rendszeres havi találkákra hívjuk a parókiára azokat 
az érdeklődőket, akik szívesen beszélgetnének a hit, az egyház, de a kultú-
ra, a művészet, a közélet kérdéseiről is. A hó első keddjeinek estéjén zajló 
beszélgetések őszi időpontjai: október 1. november 5. december 3. A be-
szélgetések este hat órakor kezdődnek a parókián. Találkozzunk szívbéli 
örömmel, keddveljük meg a jókeddvű keddeket! 
 

Idei egyházközségi zarándulásunk időpontja: október 26-27. Indulás 
szombaton reggel hét órakor, érkezés vasárnap este nyolc körül. A terve-
zett program: szombaton Vác, Zebegény, Márianosztra, vasárnap Eszter-
gom, Visegrád és Szentendre. Részvételi díj 14.000.- Ft. Nyugdíjasainktól 
13.000.-, diákjainktól 10.000.- forintot kérünk. A részvételi díj magában foglal-
ja az utazást, a szállást, az étkezést (a szombati vacsorától a vasárnapi ebé-
dig), a belépőket. Szállás két-három ágyas, fürdőszobás szobákban. Je-
lentkezés a parókián, a teljes részvételi díj befizetésével, október 6-ig. 
Amennyiben nem telik meg az autóbusz, szokás szerint „belső referenciával 
rendelkező külsősök” is csatlakozhatnak; számukra a részvételi díj 15.000 Ft. 
 

Elhunytjainkért imádkozunk a Halottak Napja kapcsán a nyíregyházi 
temető Korányi úti bejáratánál lévő papi parcellában november elsején 13 
órakor. Templomunkban október 28. és november 1. között név szerinti 
megemlékezéssel végezzük a halottas Szent Liturgiát. Elhunytjaink nevé-
nek felírására a templom előterében van lehetőségünk. 
 

Képviselőtestületünk idei lelkigyakorlata Hajdúböszörményben lesz 
november 29-30-án (péntek késő délutáni kezdéssel, szombat délutáni be-
fejezéssel). Örömmel vesszük házastársak bekapcsolódását is. 

 
 

Egyházközségünk képviselőtestületének tagjai a lelki életben azzal is 
igyekeznek elöl járni, hogy – önként vállalt lelkiismereti kötelezettségükként 
– részt vesznek az alkonyati zsolozsmákon, a vecsernyéken.  
E havi részvételi rendjük: október 1. Fecske László; 5. Dr. Fedor László;    
6. Hamza Bertalan; 12. Humicskó Ferenc; 13. Kondra Norbert; 19. Kondra 
Rudolfné; 20. Paulik Attila; 26. Sarkadi Sándor; 27. Seszták Oszkár.   
 

* * * * * * 
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MENNYEI DERŰ ÉS BORÚ 
 

O’Connors bíboros, New York érseke, egy alkalommal részt vett egy 
adománygyűjtő vacsorán. Az est végén a ceremóniamester odament a 
mikrofonhoz, és kezdte felsorolni azok nevét, akik segítettek az ese-
mény megszervezésében. Sajnos azonban rossz volt a memóriája, és 
az összes nevet elfelejtette, így minden köszönetnyilvánításkor előhú-
zott a zsebéből egy kis kártyát, és arról puskázta le a következő nevet: 
„Szeretném, megköszönni az adománygyűjtő bizottság elnökének, 
ööö… (elővette kártyáját és rápillantott) Mr.Smitnek. És szeretném meg-
köszönni kommunikációs igazgatónknak, ööö… (elővette a kártyát) Mr. 
Johnsnak. Továbbá szeretném megköszönni az igazgatótanács elnöké-
nek, ööö… (elővette a kártyát) Ms. Johnsonnak.” Végül azt mondta: 
„Most pedig az emelvényre szólítom O’Connors bíborost, hogy mondjon 
áldást.” A bíboros kiment a pódiumra, és így szólt: „Mindenható Iste-
nünk. Köszönjük ajándékaidat, amelyekkel elhalmoztál minket. És tes--
szük ezt fiad, ööö… (hamiskás mosollyal elővett egy cédulát és rápillan-
tott) Jézus Krisztus nevében. Ámen.”   
 

KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK… 
 

… hogy városunkat olyan politikusok vezessék, akik mind emberileg, 
mind szakmailag alkalmasak erre a feladatra; akik nem hazudnak, nem 
élnek vissza választóik bizalmával, és őszintén törekszenek a választási 
ígéreteikben megfogalmazottak megvalósítására. Olyan emberekre van 
szükségünk, akik akarnak és képesek is tenni váro-sunk és városrészünk 
fejlődéséért. 
Buzdítjuk közösségünk tagjait az október 13-án sorra kerülő önkormány-
zati választásokon történő részvételre, s arra, hogy hitben élő, keresztény 
értékrendben gondolkodó, a közösség java és szolgálata iránt elkötelezett 
politikusokra adják voksukat. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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Az üres szekér 
 

Egyszer apámmal sétáltam, amikor hirtelen megkérdezte: 
– A madarak csiripelésén kívül hallasz-e valamit?  
– Igen – válaszoltam. – Egy szekér zaját. 
– Így van – mondta. – És üres. 
– Üres? Honnan tudod, ha nem láttuk? 
– Egyszerű: a zajból. Minél üresebb, annál nagyobb zajt csap. 
Azóta, amikor olyan embert látok, aki túl sokat beszél, mások szavába 
vág, el van szállva magától, másokat viszont megvet, mintha apám 
hangját hallanám: „Minél üresebb a szekér, annál nagyobb zajt csap.” 

 
Az ötvös ezüstje 

 

Egy egyházközségben néhányan rendszeresen összegyűltek, hogy 
együtt tanulmányozza a Bibliát. Mikor elérkeztek Malakiás könyvéhez, a 
harmadik fejezetben találkoztak egy verssel, amely ezt mondja: „Leül az 
ötvös, és megtisztítja az ezüstöt." 
Ez az egyszerű mondat lenyűgözte, de kíváncsivá is tette őket, és azon 
gondolkodtak, hogy vajon mit fejez ki ez az állítás Isten természetéről. 
Az egyikük felajánlotta, hogy utánanéz, hogyan tisztítják az ezüstöt, és 
tapasztalatait majd a legközelebbi alkalommal megosztja a többiekkel. 
Azon a héten ez az ember felhívott egy ötvöst, és megbeszélte vele, 
hogy elmegy megnézni munka közben. Nem említette neki, hogy milyen 
célból akarja megnézni, azon túl, hogy egyszerűen kíváncsi a tisztítás 
folyamatára.  
Miközben az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy darab ezüstrudacskát, a 
tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben magyarázta: 
ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, 
oda, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle.  
A mi emberünk elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen forró he-
lyen tart bennünket, aztán felelevenítette az igeverset: „Leül az ötvös és 
megtisztítja az ezüstöt." Megkérdezte hát a férfit, igaz-e, hogy az ötvös-
nek a tűznél kell ülnie az ezüsttisztítás egész ideje alatt. A férfi igennel 
válaszolt, és elmagyarázta, hogy nemcsak, hogy ott kell ülnie és tartania 
kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartania egész idő alatt. Mert ha 
az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is tovább marad a lángok 
között, megsemmisül. 
A kíváncsi bibliaolvasó néhány percig csöndben maradt. Majd megkér-
dezte: „Honnan tudja, hogy mikor teljesen tiszta az ezüst?" 
Az ötvös mosolyogva így válaszolt: „Ó, az nagyon egyszerű. Amikor 
látom magamat benne.” 

Készület az első szentáldozásra 
 

A keresztség szentségében Krisztusba öltözködtünk, és attól kezdve az 
Egyház tagjai vagyunk. Az Isten népének közösségébe történő beikta-
tás, beavatás teljessége azonban valójában akkor következik be, amikor 
az első szentáldozás alkalmával Krisztus testében és vérében részesü-
lünk. Ezért oly nagy öröm gyermekeink készülete az első szentgyónásra 
és szentáldozásra, s ezért oly nagyszerű ünnep az elsőáldozás napja a 
résztvevőknek és a templomi közösség minden tagjának. 
A gyermekeket harmadikos osztályos kortól kezdődően várjuk nagy-
nagy szeretettel, hogy elkísérjük őket ezen a különlegesen szép úton.  
Az első, ismerkedő találkozásra október 13-án, a Szent Liturgia után 
kerül sor. A felkészítő alkalmak a vasárnapi Szent Liturgia után zajlanak 
majd. 
A készület első ünnepélyes akkordja november 24-én lesz, az Istenszü-
lő templomba vezetése ünnepén. Amikor szülei templomba viszik a 
gyermek Máriát, a mi templomunkba is bevezettetnek a készület útját 
járó gyermekek. Kérjük a szülőket, a keresztség alkalmával tett ígére-
tükhöz híven hozzák, kísérjék, vezessék gyermeküket a krisztusi élet 
boldog, örömteli útján. 
 

*     *     *     *     * 
 

„Szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik…” 
 

FELHÍVÁS 
 

Templomunk kiváló sekrestyése, Ivancsik Istvánné – mint közel húsz-
esztendei szolgálata során mindig – ma is korát meghazudtoló frisses-
séggel, hibátlanul végzi a munkáját. Ica néni egész egyszerűen fogalom 
egyházközségünk életében. Ugyanakkor érthető a kérése: szeretné már 
látni az utódját. Keressük tehát azt a személyt, aki a jövőben templo-
munk, templomkertünk, közösségi tereink jó gazdája lenne. 
Ica néni mindennapos jelenléttel végzi a teendőit: számára imádság, 
Isten-dicsőítés a templom takarítása és díszítése vagy az oltár öltözte-
tése is. Nagy öröm lenne, ha új munkatársunk is hívő közösségünk, 
egyházközségünk tagjai közül kerülne ki, de a feladatot természetesen 
„külsős” személy is el tudja látni. A rövidebb munkaidő rögzítése s az 
illetmény nagyságrendje megbeszélés és munkaszerződés kérdése.  
Várjuk mindazok érdeklődését, akik készséggel dolgoznának a kertvá-
rosi istenházában, akik szívesen vállalnák közösségünk szolgálatát, a 
templomba jövők Istennel való találkozásának elősegítését. Kérjük a 
Legyező olvasóit, adják tovább, közvetítsék sekrestyési munkára szóló 
felhívásunkat. 


	* * * * * *

