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A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium szeptember 25-én, szerdán 
9 órától nyílt napot tart. Várják az intézmény iránt érdeklődő nyolcadikos 
tanulókat, szüleiket és minden érdeklődőt. A felvételire felkészítő ingyenes 
foglalkozásokat szeptember 18-tól indítják, minden szerdán 15 órától. 
 

Szeptember 28-án, szombaton tartjuk a Nyíregyházi Esperesi Kerület és 
a Szent Miklós Iskola közös máriapócsi gyalogos zarándoklatát. A za-
rándoklat az orosi templomtól indul, reggel 7 órakor. Várjuk mindazok be-
kapcsolódását – idősebbek, családok, gyermekek részéről akár fél- vagy 
negyedtávra is (pl. Napkoron, Újszőlőskertnél, Pócspetriben) –, akik úgy 
érzik, kérniük is, köszönniük is van mit Máriapócson, s akik gyalogos za-
rándoklatuk fizikai nehézségeit is szeretnék felajánlani, amikor életük kön--
nyeit a pócsi Mária könnyeivel elegyítik a kegykép előtt. 
 

Egyházközségünk évről évre részt vesz az Istenszülő Oltalma mária-
pócsi búcsúján. Ez a búcsú idén szeptember 29-én, vasárnap lesz. Az 
autóbusz reggel 8 órakor indul. Érkezés 14 óra magasságában. Részvételi 
díj 1.600 Ft. Jelentkezési lap a templom előterében. 
 

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. 
 

Már most előre jelezzük, hogy képviselőtestületünk idei lelkigyakorlata 
Hajdúböszörményben lesz november 29-30-án (péntek késő délutáni kez-
déssel, szombat délutáni befejezéssel). A testületi tagok részvétele magától 
értetődő, de örömmel vesszük házastársuk bekapcsolódását is. 
 

* * * * * * 
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BÚCSÚÜNNEP 
Egy templom búcsúünnepe olyan, mint otthon a szülők házassági évfordu-
lója, azaz a család születésnapja. A szentségi házasságkötés napjának 
évfordulóján a házastársak egyrészt emlékeznek az évekkel ezelőtt történt 
szép napra, másrészt megköszönik egymást Istennek, és hálát adnak 
gyermekeikért, azért, hogy szerelmükből család született. S a házassági 
évforduló egyúttal hitvesi szerelmüknek és családjuk iránti szeretetüknek 
megújítási, megújulási lehetőségét is hordozza. 
 

Templomunk búcsúünnepén emlékezünk egyházközségünk születésének 
időszakára: a közösségépítés éveire, a belvárosi parókia papjainak áldásos 
tevékenységére, a templomépítés és a templomszépítés áldozatát vállalók 
adakozó szeretetére. Egyúttal hálát adunk a családért: az eddigi „családfő-
kért”, volt papjainkért, s a kertvárosi templomunkban született, az evangéli-
umi értékrendet követni akaró krisztusi közösségért. Ugyanakkor a temp-
lombúcsú napján megújítjuk hitünkben való elkötelezettségünket s megerő-
sítjük hovatartozásunkat, azaz a kertvárosi görögkatolikus közösségünk 
iránti szeretetünk elhatározását is. 
 

Búcsúnk a templom titulusát jelentő Keresztfelmagasztalás ünnepéhez kö-
tődik, s az ünnephez legközelebb eső vasárnapon tartjuk. Idei búcsúün-
nepünk így szeptember 15-én, vasárnap, a fél 10 órakor kezdődő Szent 
Liturgia keretében lesz. Szónokként e jeles napunkra Dr. Gyurkovics Mik-
lós atyát, Hittudományi Főiskolánk tanárát hívtuk. A Szent Liturgiát egyház-
községünk szülöttje, Kovács Csaba atya, a Szent Miklós Általános Iskola 
lelki igazgatója vezeti, más vendég paptestvérek koncelebrálásával. 
 

A liturgikus asztal közössége a templomon kívül is folytatódik, hogy ünne-
pünk – egy „saját készítésű”, egyszerű, egytálételes ebéddel – valódi kö-
zösségi találkozássá bővüljön. Kérjük: aki megteheti, egy tálca sütemén--
nyel gazdagítsa a közös agapét. 
 

Családtagként várunk mindenkit! Jöjjünk, örvendjünk és ünnepeljünk együtt 
mindnyájan!  
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 KEZDŐDIK A TANÉV, KEDVES SZÜLŐK! 
 

Gyermeket nevelni soha nem volt könnyű – ma egyenesen művészet. Ös--
szekuszálódott értékrendű világunkban a bóvlitól, a talmi csillogástól óvni, 
ugyanakkor valódi értékeket átadni a legszentebb és legnehezebb szülői 
hivatás. Kérjük a szülőket, fogadják el a gyermeknevelésben az egyház 
segítségét.  
A kereszteléskor Isten előtt felelős lelkiismerettel vállalták, hogy fiukat, lá-
nyukat vallásos nevelésben részesítik.  Ne csak engedjék vagy küldjék, 
hanem maguk hozzák gyermekeiket az Isten házába, hogy karonülő koruk-
tól szívükbe íródjék az Isten szeretete, az Isten-dicsőítés öröme és az Is-
tent szeretők életének boldogsága. Nagyon fontos a hit- és erkölcstan okta-
tása, örömmel oktatjuk a suliban a nebulókat, de az iskolai közeg kevés. 
Isten szeretetének életet alapozó bizonyossága a templomi, a liturgikus 
közösségben válik igazán életünk ajándékává.  
„Engedjétek hozzám a gyermekeket; ilyeneké az Isten Országa!” (Mt 19,14) 

  

KÉSZÜLET AZ ELSŐ SZENTÁLDOZÁSRA 
 

A keresztség szentségében Krisztusba öltözködtünk, és attól kezdve az 
Egyház tagjai vagyunk. Az Isten népének közösségébe történő beiktatás, 
beavatás teljessége azonban valójában akkor következik be, amikor az 
első szentáldozás alkalmával Krisztus testében és vérében részesülünk. 
Ezért oly nagy öröm gyermekeink készülete az első szentgyónásra és 
szentáldozásra, s ezért oly nagyszerű ünnep az elsőáldozás napja a részt-
vevőknek és valamennyiünknek, a liturgikus közösség minden tagjának. 
A gyermekeket harmadikos osztályos kortól kezdődően várjuk, hogy elkí-
sérjük őket ezen a különlegesen szép úton. A jelentkezésre október hónap 
közepéig van lehetőség. Októberben „összerázódunk”, novemberben pe-
dig, amikor – az Istenszülő templomba vezetése ünnepén – szülei temp-
lomba viszik a gyermek Máriát, a mi templomunkba is bevezettetnek a ké-
szület útját járó gyermekek. Erre idén november 24-én kerül majd sor. 
Kérjük a szülőket, a keresztség alkalmával tett ígéretükhöz híven hozzák, 
kísérjék, vezessék gyermeküket a krisztusi élet boldog, örömteli útján. 
 

 

VECSERNYEI RÉSZVÉTEL 
 

Egyházközségünk képviselőtestületének tagjai a lelki életben azzal is igye-
keznek elöl járni, hogy – önként vállalt lelkiismereti kötelezettségükként – 
részt vesznek az alkonyati zsolozsmákon, a vecsernyéken.  
 

Testületünk vecsernyei részvételének szeptember havi rendje: 1. Paulik 
Attila; 7. Sarkadi Sándor; 8. Seszták Oszkár; 13. Sterné dr. Deák Andrea; 
14. Szilva József; 15. Telenkó Margit; 21. Tódik Zoltán; 22. dr. Tóth Illés. 
28. dr. Vas Viktória; 29. Vaszkun István.  
 

Aki nem tud részt venni a vecsernyén a számára kijelölt napon, igyekezzen cserél-
ni, hogy a Testület tagjai közül mindig legyen jelen együtt-imádkozó a szertartáson. 

A SZENT KERESZT MEGTALÁLÁSA ÉS A HÁZASSÁG 
 

A házasságkötés szertartásának egyik papi imájában érdekes utalást talá-
lunk a Szent Kereszt megtalálásának eseményére. A részlet – az ifjú párért 
történő könyörgés részeként – így hangzik: „Szállja meg őket az az öröm, 
aminőt a boldog Ilona érzett, amikor a drága keresztet megtalálta.”  
Benne van ebben a mondatban a Krisztus keresztjét az ásatások során 
megtaláló császárnő személyes örömén túl az is, hogy kérjük: a házaspár 
az életben adódó kereszteket mindig tudja erős lélekkel – és nem csupán 
nagypéntekes fájdalommal, de húsvéti örömmel – viselni. 
   

 

„Szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik…” 
 

FELHÍVÁS 
 

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

 
FELADATOK 

 

A betűrejtvények mindegyike kapcsolódik a Keresztfelmagasztalás ünnepéhez. 
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személyes névmás (t.sz.1.) + római 56 + csak részben fuss! 

 
M + szándékozik + i + oszlatni kezd! 

 
jöjj, régiesen + az uzsonna része! + nem igazi + m 

 
kötőszó + a buddhizmus egyik ága + tárgyrag + könnyezett + m + foszfor + 

kacat 


	* * * * * *

