
 

HÍREINK 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet az érintetteknek a harangláb, a kapu és a 
kerítés befejező munkálataihoz nyújtott segítségükért, a templomban, a temp-
lomkertben, a parókiaudvaron végzett munkákért. Hálás köszönet templomunk 
szép adventi koszorújáért, a karácsonyfákért, a templomkert szívet-lelket gyö-
nyörködtető, az utca embere felé is meghívást közvetítő betleheméért. A jó 
Isten fizessen meg minden jószívű pénzbeli adományt, s önkéntes segítőink 
önzetlen, szorgos, áldozatos munkáját; kísérje áldásával valamennyiük életét! 
 

Szeretettel gratulálunk ifj. Sarkadi Sándornak, Sasa ministránsunknak, aki a 
Kis OKTV-n az Arany Dániel Országos Matematika Versenyen az első öt közé 
jutott, a Katolikus Középiskolák Országos Matematika versenyét megnyerte, a 
nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen pedig tizedik helyezést ért el. 
 

Lakóhelyükön élő betegeinket minden hónap első péntekén keresem fel. A 
kórházban fekvő betegek lelkipásztori ellátását ugyanakkor külön erre a mun-
kára kinevezett paptestvérek végzik. A Szent István utcai épületekben Szabó 
Antal (06-30/517-67-58) és Virág László (06-30426-84-19), a Sóstói úti kórház-
részben pedig Mosolygó Marcell atya (06-30/955-94-86) áll betegeink rendel-
kezésére. Keressék őket bizalommal elérhetőségükön! (Mosolygó Marcell atya 
jelenleg válságos állapotban, intenzív osztályon, de bízunk felépülésében.) 
 

Statisztikai adataink: A mögöttünk hagyott esztendő során egyházközsé-
günkben 6 keresztelés, 11 temetés és 1 esküvő zajlott. Ezek a számok elma-
radnak a korábbi esztendő adataitól. A keresztelések alacsony számának hát-
terében a Huszár-telep önálló szervezőlelkészséggé alakulása és önálló anya-
könyvelési kötelezettsége áll, de a kevés keresztelés s az egyetlen esküvő 
tényével így is fájdalmas szembesülnünk. Hordozzuk imádságainkban a jövőt! 

 

Egyházközségünk életének benső lényege az eucharisztikus közösség, 
amely a közös Isten-dicséretben, a Szent Liturgiában valósul meg, és az egy-
más iránti szeretetben ölt testet. Mindehhez teret ad a templom és a parókia 
épülete, az imádságos és közösségi találkozások kerete. Ezek fenntartása 
mindnyájunk öröme s ugyanakkor anyagi terhe is. Egyházfenntartási hozzájá-
rulásunk fizetése, egyházközségünk anyagi támogatása ezért – lehetőségeink 
arányában – mindannyiunk lelkiismereti kötelessége. Tisztelettel köszönjük 
mindazok áldozatát, akik e kötelességüknek egyrészt a vasárnapi perselypénz 
révén, másrészt rendszeres és/vagy alkalmi befizetéseikkel eleget tesznek. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki nem tudta még rendezni 2020. évi egyházfenntar-
tási hozzájárulását, igyekezzék eleget tenni e lelkiismereti kötelezettségének. A 
befizetés történhet személyesen a parókián vagy csekken, illetve átutalással az 
egyházközség 11100702-18799303-36000001 számú bankszámla-számára. A 
2020. évi befizetéseket 2021. január 20-ig várjuk. 
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Okunk olykor bizonyára lenne rá, de a panaszkodás nem visz előre.  

Zárjuk hát a 2020-as évet hitben, a hála szavaival. Áldott új esztendőt! 
 

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
Napsugarak zugása, amit hallok, 
Számban nevednek jó ize van, 
Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, istenem, istenem, 
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott: 
Te voltál mindig mindenben minden 
Boldog szimatolásaimban, 
Gyöngéd simogatásaimben 
S éles, szomoru nézéseimben. 
Ma köszönöm, hogy te voltál ott, 
Hol éreztem az életemet 
S hol dőltek, épültek az oltárok. 
Köszönöm az én értem vetett ágyat, 
Köszönöm neked az első sirást, 
Köszönöm tört szivü édes anyámat, 
Fiatalságomat és büneimet, 
Köszönöm a kétséget, a hitet,  
A csókot és a betegséget. 
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek 
Másnak, csupán néked, mindenért néked. 
Napsugarak zugása, amit hallok, 
Számban nevednek jó ize van, 
Szent mennydörgést néz a két szemem,  
Istenem, istenem, istenem, 
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, 
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm 

S hogy te leszel a halál, köszönöm.  

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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2020. ÉVI ESEMÉNYEK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 
 
 
 

A vízkereszt ünnepkörében lezajlott mintegy nyolcvan házszentelés az 
őszinte lelkipásztori beszélgetések, baráti találkozások ünnepe volt. 
 

Az Ökumenikus Imahéten római katolikus, református és evangélikus 
testvéreinkkel imádkoztunk együtt a Krisztus-hívők egységéért. 
 

Zakeus vasárnapján hittanos gyermekeink dramatizálták a fügefára mászó 
kisember Jézussal való találkozásának történetét. Liturgia után „kekszez-
tünk” – azaz saját fügelekvárunkkal kent keksz volt aznapi antidórunk. 
 

Február 4-én eltemettük egyházközségünk legidősebb tagját, a 102 éves 
korában elhunyt Ács Istvánt. 
 

Az országos hittanverseny kerületi fordulójából Kertváros csapatai (Olasz 
Janka és Szakó Eszter, ill. Dancs Gergő és Kós Gábor) kettős győzelem-
mel jutottak tovább. Janka és Eszter márciusban továbbjutott az egyház-
megyei fordulóból az országos döntőbe is (kalapemelés érte!), amely azon-
ban a pandémia miatt elmaradt. Az ifjabb versenyzők közül Pánczél Ábel, 
Suga Levente és Támba Balázs érdemel dicséretet. 
 

Február 8-án idén is ott voltunk a Continental Arénában (a BuSzaCsában) 
a Görögkatolikus Farsangi Bálon. 
 

Február 9-én – a Betegek Világnapja kapcsán – idős és beteg testvéreink 
felvették a betegek szentségét, február 16-án pedig – a Házasság Hete 
kapcsán – megáldottuk templomunkban a házaspárokat. 
 

Február 20-án Csütörtököt mondunk címmel folytatódott a Jókeddvű Ked-
dek beszélgető-sorozata, amely a pandémia okán később sajnos valóban 
csütörtököt mondott. Február 23-án családi társasjáték-nappal egybekö-
tött farsangot tartottunk a parókián.  
 

Nagyböjtünk során nem a szokásos háromnapos lelkigyakorlat állt húsvé-
ti előkészületünk középpontjában, hanem a böjt péntekjein tartott szentbe-
szédek. A nagyböjt szerdáin és péntekjein minden alkalommal az Előszen-
teltek Liturgiáját végeztünk, és péntekenként – amíg a járványhelyzet mi-
atti korlátozások megengedték – minden héten vendég paptestvér elmél-
kedését hallgathattuk meg. 
 

Március idusától kezdve – összhangban az állami rendelkezésekkel – püs-
pökeink felfüggesztették a templomi szertartások nyilvános végzését. 
A templomot nem zártuk be, de a liturgiák a nagyböjt hátralévő részében, a 
nagyhéten és húsvétkor is üres templomban zajlottak. Nem igazán lehet 
egy papnak ennél mélyebb fájdalmat megélnie… Az egyházközségi levele-
zőlista létesítésével igyekeztünk áthidalni a kommunikációs nehézségeket. 

Áprilisban kifeszítettünk egy molinót az utcafrontra Lázár feltámasztásá-
nak ikonjával és az Úr Jézusnak küldött üzenettel: „Uram, akit szeretsz, 
beteg.” A plakáton köszönetet mondtunk az egészségügyi dolgozóknak, a 
pedagógusoknak, valamennyi, a köz szolgálatában dolgozó embernek. 
 

A szertartások nyilvános végzésének engedélyezése után a templomudva-
ron tartottuk az első szentmisét, majd – a résztvevők arányosabb eloszlását 
szem előtt tartva – bevezettük templomunkban a vasárnapi második 
Szent Liturgiát. Ezt a rendet meg is tartottuk. A szertartást fél 10-kor 
parókus atya, fél 12-kor Gyurkovics Miklós teológiai tanár vezeti.  
 

Pünkösdkor – közel húsz év példás szolgálatát követően – hálás szívvel 
búcsúztattuk el sekrestyésünket, a nyolcvanadik évét betöltött Ivancsik 
Istvánnét, Ica nénit. Munkakörét Roglev Mariann vette át. 
 
 

A korlátozások feloldása utáni gyakoribb találkozásokat és intenzívebb ta-
nulást követően szép lelki élményt jelentett egész templomi közösségünk 
számára gyermekeink – Aros Dávid, Aros Vivien, Fodor Tamás, Gégényi 
Gábor, Kujbus Kira, Majoros Benedek és Szakó Ádám – elsőáldozása. 
 
 

Jókedvű nyári tábor zajlott a parókián. A templomban hangosítás, kinn 
kerítés- és harangláb-építés, a házban bejárati nyílászárók cseréje. 
 

A mennyezeti szellőzők cseréjével és mennyezeti ablakok megnyitásával 
sikerült rendeznünk templomunk izzasztó nyári klimatikus viszonyait. 
 

Augusztus 20-án ünnepélyes esküvő volt templomunkban. Parókusunk 
legfiatalabb lánya ment férjhez. A számos pap részvételével zajló szertar-
tást Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök atya vezette. 
 

Szeptember 20-án harangszenteléssel egybekötve tartottuk egyházköz-
ségünk búcsúünnepét. A szertartás szabad téren, a templomkert utcafronti 
részén zajlott, Ábel püspök atya vezetésével. Az imádságos együttlét után 
visszafogottan s jórészt maszkosan ugyan, de végre újra közösségi ünne-
pet ültünk, gyerekprogramokkal, szerény, de ízletes, beszélgetős ebéddel.  
 

Októberben elhunyt egyházközségünk tagja, az imádságban példásan 
buzgó özvegy tisztelendő asszonyunk, Sivadó Jánosné Márta néni. Négy 
pap fiút és egy tisztelendő asszonyt nevelt egyházunknak. 
 

Az ősz folyamán négy gyermekünk jelentkezett elsőáldozási előkészület-
re. Ünnepélyes templomba vezetésük jelképesen, online történt meg. 
 

December 18-án zajlott egyházközségünkben az évente esedékes – a pa-
rókia életét, lelkipásztori helyzetét áttekintő – főhelynöki látogatás. 
 

Az év legkiáltóbb hiánya a húsvét közös ünneplésének elmaradása. De 
fájdalom a találkozások, az egyházközségi zarándulás, a Mihály-napi vá-
sár, a karácsonyi hangverseny, a mézes-sütés, a Nyugdíjasok Karácsonya, 
a gyermekek pásztorjátéka, a szilveszteri koccintásunk elmaradása is. Fáj, 
hiszen ezek nem csak „programok”, Isten Országának építő alkalmai is… 


