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Február 8-án, szombaton két csapatunk vett részt az esperes-kerületi hit-
tanversenyen. Gratulálunk fiataljainknak: a 7-8. osztályosok kategóriájá-
ban Olasz Janka és Szakó Eszter első, Kós Gábor és Dancs Gergő máso-
dik helyezettként jutott a március 6-i egyházmegyei fordulóba. Ebben a for-
dulóban kapcsolódik majd be a versenybe – az egyházi iskolások 5-6. osz-
tályosai között – a ministránsaink Pánczél Ábel, Suga Levente, Támba Ba-
lázs összetételű csapata. Köszönjük valamennyiük tisztes készületét, és 
sok sikert, eredményes helytállást, de leginkább – mind a készület, mind a 
verseny során – örömteli, szép lelki élményeket kívánunk a versenyben 
részt vevő ifjainknak! 
 

Február 9-én, vasárnap – a Betegek Világnapja kapcsán – idős és beteg 
testvéreinknek szolgáltattuk a betegek szentségét. A kertvárosiakhoz kap-
csolódva kérte a szentség felvételét a 88 esztendő Obbágy Miklós atya is. 
 

Február 16-án – a Házasság Hete gondolatköréhez csatlakozva - megál-
dottuk templomunkban a házaspárokat, akik egyúttal megújíthatták há-
zassági fogadalmukat. Nagy örömünkre erre 17 házaspár vállalkozott, sőt 
az imádságos ígéret szövegét többen – akik ezen a vasárnapon nem tudtak 
házastársukkal együtt eljutni a templomba – „otthoni használatra” magukkal 
vitték. 
 

A Jókeddvű Keddek beszélgetős találkozása – új időpontban, immár Csü-
törtököt Mondunk címmel – február 20-án volt. 
 

Közvetlenül a nagyböjt kezdete előtt, február 23-án, vasárnap tartottuk 
egyházközségi farsangunkat. A liturgia után kezdődő program meglepe-
tés-műsora után szerény ebédre vártuk a résztvevőket, majd társasjáték-
délutánt tartottunk. Köszönet a jókedvű, közösség-építő találkozás minden 
résztvevőjének, kiemelten az együttlét munkás előkészítőinek! 
 
 
 

* * * * * 
 

Újra rendszeres a vasárnapi gyónási lehetőség templomunkban. Minden 
hónap első vasárnapján Dr. Soltész János, harmadik vasárnap Kovács Ró-
bert atya gyóntat. Parókusunk – előzetes egyeztetést követően – bármikor 
örömmel áll rendelkezésre gyónásra, lelki beszélgetésre egyaránt. 
 
 

Kórházlelkészeink elérhetősége. Szent István utcai épületek: Szabó An-
tal (06-30/517-67-58) és Virág László (06-30426-84-19); Sóstói úti kórház-
rész: Dr. Mosolygó Marcell (06-30/955-94-86). 
 
 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK 2020) előkészületének je-
gyében érdekes és értékes  előadás-sorozat zajlik a rókahegyi templom-
ban. (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség u. 39.) Az e havi alkalom március 4-
én 17 órakor lesz, előadó Dobos András, főiskolánk tanára. 
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NAGYBÖJTI KÉSZÜLETÜNK ÚJ LEHETŐSÉGE 
 
 

Február 24-én elkezdődött a Szent Nagyböjt ideje. E kiemelt időszak so-
rán templomunkban minden szerdán és pénteken 17.30-kor Előszenteltek 
Liturgiáját végzünk. Ebben az esztendőben az Előszenteltek Liturgiája 
pénteki alkalmain vendég paptestvérek osztják meg velünk gondolataikat. 
Ez a szentbeszéd-sorozat lesz az idei nagyböjti lelkigyakorlatunk. 
 

A böjt-időre s ennek révén a húsvét szent ünnepére felkészítő szentbeszé-
dek sorát február 28-án, a böjt első pénteki napján Gyurkovics Miklós teo-
lógiai tanár kezdte. 
 

A pénteki szentbeszédek további rendje: 
 

Március 6.  Papp Tibor főhelynök, teológiai tanár 
Március 13. Ignácz Gyula székesegyházi s.lelkész, hittanár 
Március 20. Kovács Róbert iskola- és szervező lelkész, Huszár-telep 
Március 27. ifj. Obbágy László balkányi s.lelkész, hittanár 
Április 3. Szabó Tamás pasztorális helynök, örökösföldi parókus 
 

Ragadjuk meg e pénteki alkalmakat az elmélyült imádságra, a lelki-
szellemi töltekezésre! Ezt szolgálják az Előszenteltek Liturgiájának mé-
lyenszántó szövegei, áhítatra segítő dallamai és a vendég paptestvérek 
elmélkedései is. 

* * * * * 

Az Örömhírvétel – Gyümölcsoltó Boldogasszony – ünnepének böjt-időre 
eső előírása miatt a nagyböjt ötödik hetében némileg megváltozik a 
szertartások rendje. Március 23-án, hétfőn 17.30-kor végezzük Krétai 
Szent András bűnbánati kánonját, kedden 17.30-kor pedig az ünnep 
előesti vecsernyéjét. Március 25-én, az ünnep napján 17.30-kor Arany-
szájú Szent János Liturgiáját alkonyati zsolozsmával egybekötve. Már-
cius 27-én a pénteki napnak megfelelően Előszenteltek Liturgiája lesz. 
 

* * * * * 
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ELKEZDŐDÖTT A NAGYBÖJT! 
 

Egyházunk már hetekkel a nagyböjt megkezdése előtt elkezdi alakítgat-
ni a szívünket. Elénk állítja a Jézussal való találkozás során új életre 
ébredő Zakeust, átgondoltatja velünk a képmutató farizeus és az alázat-
tal imádkozó vámos történetét, magunkra ismertet a tékozló fiú példáza-
tának mindkét ifjú szereplőjében, majd pedig az utolsó ítélet megrendítő 
mondataival életünk értékrendjének és ezen értékrend szerinti vezetés-
ének, azaz a mindennapi szeretet megélésének felelősségére figyel-
meztet bennünket. A nagyböjt kezdete előtti napon pedig a helyes böjt-
ről kapunk tanítást; a böjtről, amely nem fogyókúra, nem is öncélú asz-
kézis, hanem csöndes növekedés az istenismeretben és a szeretetben. 
 

A nagyböjt szertartási rendjének szívet-lelket emelő szépsége egészen 
rendkívüli lehetőség a hitüket a görögkatolikus egyházban megélő hívek 
számára. Aki rendszeresen részt vesz a szerdai és pénteki Előszentel-
tek Liturgiáján; aki bekapcsolódik Krétai Szent András bűnbánati kánon-
jába; aki az ajándékként felfogott liturgikus keretekben éli végig a nagy-
böjtöt, majd a nagyhetet; vagyis aki egyházunk „ütemterve” szerint 
igyekszik készülni az ünnepek ünnepére, annak folyamatosan tisztul a 
szíve, a gondolkodása; annak egyre gazdagabb lesz a hittapasztalata, 
és esztendőről esztendőre, minden nagyböjttel, nagyhéttel, húsvéttal 
kicsit többet él meg az Istent kereső és Istenre találó élet elmondhatat-
lan boldogságából. 
 

Erre hív az egyház, Testvérem, a böjti idő kezdetén. A „carpe diem” so-
kak számára dőzsölést, az élet élvezeteinek habzsolását jelenti. Jelent-
se számunkra a szent negyven nap a lehetőséget, az egyház által adott 
ajándék elfogadását, s e napok valódi, értékes kihasználását, életünk 
jobbításának esélyét.  
 

A nagyböjti utazás fapados, de a cél az utat is boldogságossá teszi. Az 
útitársaság: szentek s bűnösök. Fenntartott helyed van. Ne habozz. 
 

 

* * * * * 
 
 

 

HALOTTAK SZOMBATJA 
 

A hónap folyamán március 7-én, 14-én és 21-én lesz Halottak Szom-
batja. A hramotás (név szerinti megemlékezéssel imádkozott) Szent 
Liturgiát reggel fél 8-kor végezzük. Feliratkozás a templom előtérben 
található jegyzéken. 
A Halottak Szombatját megelőző estéken az Előszenteltek Liturgiájában 
is éneklünk sztihirákat a halottakért. Aki tehát szombaton reggel nem 
tud eljutni a templomba, elhunytjaiért péntek este is meg tud imádkozni. 

 

„Szélfútta levél a világ.                 „Isten van valamiként 
De hol az ág? de Ki az ág?” (Zelk Z.)                 minden gondolatnak alján…” (Ady E.) 
 

Kedves Szülők! 
 

Kalapemeléssel, tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük Önöket. 
Kalapemelést, tiszteletet és nagyrabecsülést érdemelnek, akik jó szívvel 
elfogadják a gyermekáldást, akik becsületes munkával küzdenek családjuk 
tisztes megélhetéséért, akik szeretetből fakadó áldozatok sorát hozzák 
gyermekeik jövőjéért. 
 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy Önök nem csupán gyermekeik boldogu-
lását, de valódi boldogságát akarják szolgálni. Ehhez pedig nem elég meg-
tanulni a világról szóló ismereteket, és nem elég elsajátítani a modern élet 
kihívásaihoz elengedhetetlenül szükséges készségeket sem. Az emberhez 
méltó, valóban boldog élethez nem csupán előre – fölfelé is kell tudnunk 
tekinteni. Mert különben „szélfútta levél a világ”, amelyben nem találjuk 
meg a helyünket. 
 

A magyar oktatási rendszerben immár tíz éve kötelező az erkölcstan (más 
szóval etika) vagy a felekezeti hit- és erkölcstan (röviden: hittan) tantárgy 
választása. Az iskolai erkölcstan (etika) életszabályokról szól; a hit- és er-
kölcstan nyilván gazdagabb tartalommal bír: megtanítja a keresztény hit 
alapjait, és erre építi a boldog élethez utat mutató értékrendet. A görögka-

tolikus hit- és erkölcstan is tartalmazza mindazokat a tárgyi ismereteket és 
viselkedési normákat, amelyeket az etika-oktatás fontosnak tart és elmélyít, 
de mindezek forrását a szeretet Istenében fedezi fel és mutatja be. A gyer-
meknevelést hivatásának tekintő és azt felelősen végző szülő ezt a többletet 
felismeri és biztosítja gyermeke számára. 
 

Nyitott és örömteli szívvel hívjuk és várjuk gyermeküket az iskolai óra-
rend keretei között zajló görögkatolikus hit- és erkölcstan (röviden: hittan) 
órákra. Egyházunk kétezer éves, rendkívül gazdag lelki-szellemi örökség 
hordozója. Ezt az örökséget bensőséges, családias légkörben, személyes 
szeretettel, korszerű eszközökkel, az életkori sajátosságoknak megfelelő 
módon, a szülők partnereiként közvetítjük. 
 

A bizalom minden kapcsolat fundamentuma. Erre alapozva ajánljuk fi-
gyelmükbe oktató-nevelő munkánkat, és így várjuk Önöket a márciusi isko-
lai tájékoztatóra, gyermekeiket a görögkatolikus hit- és erkölcstan órákra. 
Kérjük, ne felejtsenek el az iskolában választásukról nyilatkozni. 
 

Kalapemeléssel, tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 
 

a Magyar Görögkatolikus Egyház                            Obbágy László 
oktatásért és hitoktatásért felelős vezetői   és             helyi parókus 


