HUMOR
Mit mondjak még?
– Mit mondjak még, kedves testvéreim? – szól
a szokottnál is hosszabb szónoklatában egy pap. – Mit mondjak még ezen
a hideg téli vasárnapon?
– Áment! – mondá a székely.
Pontos válasz
Egy hittanos, bár mély Isten-szeretetről tett
tanúságot, mégis nehéz felfogásúnak bizonyult. Ezért a lelkész felesége
külön elgyakorolta vele több százszor az alapkérdést: „Kiért halt meg Jézus
Krisztus? – Értem halt meg.”
A nagy napon, a nagy pillanatban meg is kérdezte tőle a lelkész: – Kiért
halt meg Jézus Krisztus?
– A maga feleségéért.
Jézus figyel téged
Egy betörő bejut egy házba és éppen a zseblámpájával pásztázza a padlót, amikor megszólal egy hang: Jézus figyel
téged. – A betörő idegesen körbenéz, majd megrázza a fejét, és folytatja a
terep felmérését. Ekkor ismét ezt hallja: Jézus figyel téged.
Körbepásztázza a szobát a zseblámpájával, és meglát egy papagájt.
- Te szóltál az előbb? - kérdezi a madarat.
- Igen, de én csak figyelmeztetni akartalak.
- Figyelmeztetni?! Miért, ki vagy te? Mi a neved?
- Mózes.
- Ugyan, ki lehet ilyen hülye, hogy Mózesnek hívja a papagáját?
- Hát nem is tudom. Talán az, aki a rottweilerének a Jézus nevet adta.
Elírás
Egy kis, vidéki templom lelkésze kérvényt ír az országos egyháznak: adjanak öt millió forintot a templomtető megjavítására, mert lyukas, beesik az
eső. Nem sokkal később levelet kap:
„Tisztelt Lelkész úr!
Kérését megkaptuk, és örömmel értesítjük, hogy úgy döntöttük: teljesítjük
kérését, a kért összeget hamarosan átutaljuk. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmét, hogy egy, az ön pozíciójában lévő embernek jobban kell
figyelnie a helyesírásra. Az ötszázezret csak öt nullával írjuk, nem hattal.”
Focimeccs
Barátságos labdarúgó-mérkőzésre érkezik meghívás a Vatikánba. A helyszín Jeruzsálem, résztvevők a bíborosok es a rabbik válogatottja. Hosszas
tanakodás után a pápa rábólint. A győzelem reményében Ronaldinhoból
gyorsított eljárással egy hét alatt bíboros lesz. A pápa izgatottan hallgatja a
helyszíni közvetítést, nagy megdöbbenésére a végeredmény 12-1 a rabbik
javára. Szemrehányóan fordul tanácsosaihoz: „Hát Ronaldinho bíboros
nem játszott jól?"
Válasz: „Jól játszott, sőt, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, de Kahn,
Zidane, Drogba es Deco rabbikkal szemben nem lehetett győzni."
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Egerek a zongorában
Élt egyszer egy egércsalád egy nagy zongorában. Rajongtak zongoravilágukért és a zenéért, ami gyakran hangokkal és harmóniával árasztotta
el a sötét zugokat. Az egereket ez először egészen lenyűgözte. Vigaszt
jelentett számukra és csodálattal töltötte el őket a gondolat, hogy van valaki, aki zenél. Bár ez a valaki láthatatlan volt számukra, úgy érzeték, közel
van hozzájuk. Szívesen gondoltak a Láthatatlan Zongoristára, akit nem
láthattak, de közel tudták magukat hozzá.
Aztán egy nap egy vakmerő egér feljebb mászott a zongorában, és nagyon
elgondolkodva tért vissza. Felfedezte, hogyan keletkezik a zene. A húrokban rejlett a titok. Feszesen kifeszített, fokozatosan növekvő hosszúságú
húrokat talált, amelyek rezegtek és vibráltak. Az egereknek át kellett dolgozniuk régi hitelveiket. Már csak a legkonzervatívabb egerek hittek a Láthatatlan Zongoristában.
Később egy másik felfedező egér is visszatért egy expedícióról, és újabb
felfedezésről számolt be a zene eredetére vonatkozóan. A kalapácsokban
rejlett a valódi titok! Több tucatnyi kalapács táncolt és ugrált a húrokon. Ez
már bonyolultabb elmélet volt, de mindez azt támasztotta alá, hogy egy
pusztán mechanikus világegyetemben élnek. A Láthatatlan Zongoristára
már csak úgy gondoltak, mint egy legendára.
A Láthatatlan Zongorista pedig közben tovább játszott.
Új könyveket helyeztünk el a templom előterében, bízva abban, hogy ezek a
kötetek (is) felkeltik az érdeklődést. Lelkiségi kiadványaink mellett több könyv
szól a keresztény házasságról (a készületről, de a hitvesi szeretet szépséges
őrzéséről is), illetve a gyermekáldást esdő házaspárok keresztény erkölcsi
szempontok alapján történő orvosi segítéséről. De van izgalmas történelmi
regényünk, s van könyvünk a depresszióból való kiút-keresésről, az abortusz
utáni bűntudattól való szabadulásról, illetve az iszlám vallás keresztény megközelítéséről is. Olvassunk többet! Az olvasás erőt, élményt, örömet ad – és
mindeközben az Alzheimer-kór és a demencia kockázatát is csökkenti… 

A harang „hívja az élőket, elsiratja a halottakat…”
Nyár-eleji képviselőtestületi gyűlésünk legfőbb témája régi álmunk megvalósulása, a harang és a harangláb készítése volt. Harangunk 167 kg-os
lesz; Székelyudvarhelyen öntik, és augusztus végére készül el. A haranglábat Sarkadi Sándor testvérünk ácsolja; ezt új kapubejáratunk s megújuló
kerítésünk vonalában állítjuk fel. A harangláb alsó részén két úti ikon lesz
látható: az utcafront felé a tanító Krisztus, a templomkerti oldalon pedig
Péter és András apostolok ikonját helyezzük el.
Az Úr Jézus kezében lévő evangéliumos könyvben ez az idézet lesz olvasható: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!” Úgy véljük, e
mondat tartalma nem csupán a hitben élőknek mond sokat; az utca emberét, a templom előtt elsietőt vagy elsétálót, az autóbuszra várakozót is
megérintheti, s megerősítheti a szeretet iránti vágyát, amely a szívből fakadó valódi Isten-keresés s az Istenre találás egyik első lépése.
Péter és András édestestvérek; együttes ábrázolásuk a keleti és nyugati
egyház egymást átölelő szeretetét, együttes, egymást kiegészítő küldetését, evangelizációs tevékenységét jelképezi. Mi, görögkatolikusok, Kelet és
Nyugat közös keresztény örökségének hordozói, a két tüdővel lélegző egy
egyház szerény megjelenítői vagyunk: e két apostol testvéri ölelése, baráti
kézfogása.
Az ikonokat Egri Erzsébet festőművész készíti, aki a templomunk falain
található képeket is festette.
Szeretettel köszönjük meg a harangra szánt, eddig befolyt adományokat,
és jó szívvel kérjük a további támogatásokat. Adományainkat átadhatjuk a
vasárnapi liturgiák után, avagy hétköznaponként a parókián; de befizethetjük a templom előterében található sárga csekken is, illetve utalhatjuk egyházközségünk bankszámla-számára: Nyíregyháza-kertvárosi Görögkatolikus Parókia, 11100702-18799303-36000001. Szerettünk volna a harangláb
felső részében egy jelképes harangjátékot is elhelyezni (el is kezdtük a
liturgikus énekeink tárházából és egyéb közismert dallamokból álló repertoár összeállítását), ez a tervünk azonban a minőségi hangzás hiánya, illetve
az aránytalanul magas költségek miatt végül nem valósul meg.
Az előkészítő munkálatokhoz – vagyis a harangláb alapjának betonozásához, valamint az elektromos kábelek lefektetéséhez – szükséges „emberi
erőforrás” magunk leszünk; ehhez augusztus második hetében kérjük és
várjuk a munkás kezeket, ifjabb férfitársaink aktív segítségét.
A harangláb felállítását és a kapu, a kerítés elkészítését augusztus utolsó,
illetve szeptember első két hetére tervezzük. A harang beemelése szándékunk szerint Keresztfelmagasztalás ünnepkörében történik meg.
A harangszentelést terveink szerint főpásztorunk, Szocska Ábel püspök
atya végzi majd, búcsúünnepünkkel összekötve, szeptember 20-án.

HÍREINK
Fontos munkák zajlottak s fejeződtek be templomunkban. A nyári kánikulai hőség kivédésére nyithatóvá tettünk két kupolaablakot, és nagyobb teljesítményűre cseréltük a mennyezeti ventilátorokat. Bízunk abban, hogy a
kémény-hatást lehetővé tevő természetes szellőzés megmozgatja a forróság miatt befülledt levegőt, és legalább részben megoldja a problémát. Az
ablaknyitást kihasználva egyúttal megtörtént a kupola külső stablonjainak
állagmegóvása, egy daru segítségével pedig a templomtető keresztjeinek
újrafestése is. Szintúgy örömteli, hogy megújult templomunk hangosítása.
(Többek szerint „a pap már nem beszélhet akármit; halljuk minden szavát.”)
Július hónap folyamán szép lelki élményt jelentő ünnep keretében zajlott le
templomunkban az elsőáldozás, majd a parókián a napközis tábor. Köszönet a résztvevő gyerekek s a bizalmat szavazó szülők mellett segítőinknek: Vera néninek, Simon Bettinának, Prekup Erzsébetnek, Markos Kittinek, Szajnikné Puskás Évának, Iváncsikné Ica néninek és Szilváné Marikának. A lovaglási lehetőségért Magera Józsefnek (Caballus Lovasmajor), a
repülőtéri élményekért Dr. Szilágyi Dénesnek mondunk köszönetet.
Tisztelettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a pótfelvételi eljárás lehetőségét a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola különböző képzéseire:
https://www.szentatanaz.hu/index.php/potfelveteli-2020
Ünnepeink augusztus hónap folyamán: Urunk színeváltozása (augusztus
6.); az Istenszülő elszenderülése és mennybevitele (Nagyboldogasszony,
augusztus 15.); Szent István király (augusztus 20.); Keresztelő Szent János
fejvétele (augusztus 29). – A Nagyboldogasszony ünnepének augusztus 115. között böjti időszaka is van. Böjti nap augusztus 29. is.
A nyár ifjúsági programjai közül hátra van még az augusztus 12-17. közötti Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat Máriapócsra. Jó szívvel biztatjuk fiataljainkat a komoly lelki élményt adó részvételre: https://hd.gorogkatolikus.hu/Aboldogsag-utjan---Ifjusagi-gyalogos-zarandoklat-2020-2020-junius-19
Frissen fölvett egyetemistáinknak gratulálunk, és figyelmükbe ajánljuk,
hogy görögkatolikus egyházunk egyetemi kollégiumot működtet Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Pécsett és Miskolcon is.
Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Vég-Simon Márton római katolikus vőlegény, Simon József és Vég Elvira szülők fia eljegyezte házastársul Obbágy Anna görögkatolikus menyasszonyt, Obbágy László és Mosolygó Veronika szülők leányát. Imádkozzunk a fiatalokért, akik augusztus
20-án fogadnak örök hűséget egymásnak templomunkban.
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SZENT IGNÁC-I TIPPEK A NYÁRHOZ
Az America Magazine katolikus folyóirat szerzője, Matt Emerson néhány
javaslatát osztjuk meg, aki a nyári időszak Szent Ignác-i szellemiségű
megéléséhez dolgozott ki tervet magának.
1. Járj lelkivezetőhöz! Többségünk számára rendkívül nehéz időt szakítani erre az év más időszakaiban, a nyár azonban ideális a lelki állapotfelmérésre. Mit találnánk, ha megröntgeneznénk a lelkünket? Még ha csak néhányszor tudsz is találkozni egy lelkivezetővel, már akkor is érdemes – sőt,
akár csak egy alkalom is segíthet. Ha tárgyilagosabban tudunk tekinteni
aggodalmainkra, félelmeinkre, megpróbáltatásainkra, talán kirajzolódnak
azok a területek, ahol fogságba estünk.
2. Újítsd meg a kapcsolatod a szentmisével és a szentségekkel! Ignác gyakran elsírta magát a szentmisén, mely egyébként is szolgálata és
lelkisége középpontjában állt. Ezen a nyáron gondold át, hogyan mélyíthetnéd el a misén való részvételedet, és járulj gyakrabban a szentségekhez,
például gyónj gyakrabban.
3. Olvass lelki olvasmányokat! Van esetleg olyan könyv a polcodon, hit
és lelkiség témájában, amelyet hónapok, netán évek óta készülsz elolvasni,
de valahogy sose jutottál hozzá? Esetleg régóta nem olvasod a Szentírást?
Szóba jöhet egy lelki önéletírás is, például Thomas Mertontól a Hétlépcsős
hegy vagy Szent Ignác önéletrajza.
4. Szemléld a mennyet! Ignác sokszor a rendház tetején üldögélt, és
csendben szemlélte a csillagokat. Keress a nyáron egy csendes helyet távol a nagyvárosok fényeitől, csodáld a csillagokat, és dicsérd a Teremtő
nagyságát. Ha valamiért nem tudsz elszabadulni, próbálj meg kiszakítani
egy kis időt a reggelből vagy az éjszakából, és gyönyörködj a teremtett világ szépségében. Ilyenkor hagyd, hogy Isten olvassa a szívedet, és lefordítsa számodra, amit ott talál.
5. Írj levelet egy rokonodnak vagy barátodnak! Ignác termékeny levélíró
volt, elsősorban levelek útján tartotta a kapcsolatot a megszületőben lévő
Jézus Társasága tagjaival. Számos levelet írt, hogy vigasztaljon, tanácsot
adjon. Van esetleg olyan barátod, aki örülne egy rég elmaradt levélnek?
Egy rokon, akinek szüksége lenne rá, hogy valaki felvidítsa? Talán pont a
te leveled jelentené a vigaszt, amire vágyik.
6. Találkozz a rászorulókkal, a társadalom peremén élőkkel! Szent Ignác a szegényeknek, betegeknek, magányosaknak, szenvedőknek szentelte magát. Gondold át az ő példája fényében, hogyan tudnál több időt és
figyelmet fordítani a perifériákon élőkre. Van esetleg a közeletekben egy
hajléktalanszálló vagy szegénykonyha, ahol szükség lenne segítségre?
Vagy egy börtön, ahol önkénteseket várnak? Gondold át, mennyi időt tudsz
erre fordítani.

7. Indulj zarándoklatra! Ha nincs lehetőség nagy zarándoklatra menni, az
sem baj: keress egy lakóhelyedhez közeli kegyhelyet, és zarándokolj oda.
Akár a plébániádhoz is zarándokolhatsz, csak teremtsd meg a körülményeket hozzá: például böjtölj valamiért a zarándoklat napján; majd imádkozd a
rózsafüzért, amíg elsétálsz a szentmisére. Ha megoldható, hazafelé társakkal zarándokolj, törjétek meg a kenyeret együtt, és elmélkedjetek az
emmauszi tanítványokról.
Ha netán csak autóval jutsz el a templomhoz vagy a kiválasztott kegyhelyhez, az is rendben van: még az autóút is lehet lelkileg gyümölcsöző, különösen, ha útitársaid is vannak; átbeszélhetitek együtt a felemelő vagy nehéz pillanatokat, amelyeket a közelmúltban éltetek át, és az áldásokat,
amelyekért hálásak vagytok.
8. Hagyd, hogy eltaláljon egy ágyúgolyó! Ha visszagondolsz: Szent Ignác megtérésében központi szerepet játszott… Na jó, csak vicc volt. Ne
hagyd, hogy eltaláljon. Viszont találj időt a nevetésre, és értékeld a humort,
amire oly nagy szükség van ebben a világban.
9. Legyél nyitott a megtérésre! Ami inkább hozzáállás, mint cselekvés. A
váratlan, akár nehéz vagy tragikus eseményeken keresztül is megnyilvánulhat Isten kegyelme. Ami úgy tűnt, hogy Ignác életének végét jelenti (az a
bizonyos ágyúgolyó), valójában valami nagyszerű új kezdetének bizonyult.
Számodra is az lehet, ha nyitott vagy rá. Ha éppen valami nehézségen
mész át, próbáld meg a megtérés szemüvegén keresztül nézni. Szól hozzád az Úr ebben az egyébként kétségbeejtő időszakban?
10. Adj föl valamit! Fontold meg, le tudsz-e mondani valamiről, ami a nagyobb lelki szabadságod útjában áll. Ignác például lemondott a kardjáról és
tőréről a montserrati Fekete Madonna kegyhelyénél. Szó szerint elengedte.
Ez világosan mutatta új életének és az új iránynak a kezdetét – már nem a
világ katonája volt, hanem Krisztus tanítványa.
Miről tudnál lemondani? Mi az, ami inkább korlátoz, mint felszabadít? Mi az,
amihez ragaszkodsz, bár jobb lenne elengedni? Ez lehet akár egy életmód,
akár egy eszköz, egy ruhadarab, bármi. Jó, ha eszedbe jut valami kézzelfogható dolog, amiről lemondhatnál; valami, ami nem csupán egy gondolat
vagy egy intellektuális döntés. Legyél konkrét.
És a +1: Mindezek után, vagy inkább mindezek előtt: add át a nyaradat
Istennek! Szent Ignác felajánló imája így kezdődik: „Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem, értelmem és egész akaratom,
mindenem, amim van, és amivel rendelkezem.” Mielőtt elkezdenéd tervezni
a nyár hátralevő részét, add át, add vissza Istennek. Mielőtt bármi mást
tennél, kérd az Urat, hogy legyen övé a szabadságod, az emlékezeted, az
értelmed és az akaratod.

