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Szeptember 18-án elhunyt Mosolygó Béla atya, volt 
egyházmegyei iroda- igazgató, aki templomunkban is nem 
egyszer végzett litur- gikus szolgálatot. Akár lelkigyakorla-
tot vagy búcsúi litur- giát vezetett, akár „csak” helyettesítő 
papként jött közénk, mindig szívesen imádkozott a kert-
városi hívekkel. Te- metését a három püspök atya vé-
gezte szeptember 23- án. Emlékét jó szívvel őrizzük. 
 

Október 18-án, vasárnap tartjuk képviselőtestületünk őszi gyűlését. A 
járványügyi kockázatok elkerülése érdekében a gyűlést nem a parókián, 
hanem a templomban tartjuk, a két liturgia között, azaz fél 11-től fél 12-ig. 
 

Immár hagyomány egyházközségünkben, hogy elhunytjainkért a Halottak 
Napja kapcsán öt napon keresztül mondunk hramotás gyászliturgiát temp-
lomunkban. Az elsőt október 28-án, szerdán, az ötödiket november 1-jén, 
vasárnap végezzük. A név szerinti említést kérők a templom előterében 
elhelyezett lapon iratkozhatnak fel. – Szokás szerint a temetőben is imád-
kozunk elhunytjainkért: november elsején 13 órától a papi sírkertben, majd 
kérésre bármely sírnál végzünk pannachidát. 
 

A NAV közlése szerint egyházközségünk alapítványa, a Kertvárosi Kö-
zösségi Életért Alapítvány 247.078 Ft összeget kapott az adózók 1%-os 
felajánlásaiból. Köszönjük a bizalmat és a segítséget mindazoknak, akik 
adóbevallásukban kedvezményezettként alapítványunkat jelölték meg. 

 

 ÉGI ÉS FÖLDI DERŰ   
 
 

A nagyon szegény ferences kolostorban télvíz idején: – Fázol? – kérdi az 
egyik novicius a társától. – Nagyon! – Akkor állj be a sarokba. Ott ilyenkor 
is kilencven fok van… 
 

– Szeretnélek megkérni, kisfiam, hogy vezess át az út túloldalára! – szól 
egy vastag szemüveget viselő néni a gyereknek. – Nagyon szívesen. Ott 
tetszik lakni? – Nem. Ott parkolok a kocsimmal. 
 

A hittanórán az atya a Tábor-hegyi jelenetről beszél. Közben többször is 
figyelmeztetnie kell a rendetlenkedő Pistikét: – Aztán Péter így szólt Jézus-
hoz, építünk három sátrat… Pistike, adok egy pofont… Neked egyet, Mó-
zesnek egyet és Illésnek egyet… 
 

A templom teteje egyre jobban beázott. Az egyházközség vezetői felkérték 
a híveket, adakozzanak a tető javítására. A következő vasárnap a parókus 
kihirdette a gyűjtés eredményét: „Három lavór ára már megvan…” 

* * * * * * 
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„Engedjétek hozzám a gyermekeket…” 
 
 

Az Úr Jézus szavait idézve örömmel értesítjük a szülőket és az érin-
tett gyermekeket, hogy október hónap folyamán elkezdődik az első 
szentgyónásra és szentáldozásra való előkészület parókiánkon.  

A keresztség szentségében Krisztusba öltözködtünk, s 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 vé-
rében részesülünk. Ezért oly nagy öröm gyermekeink készülete az 
első szentgyónásra és szentáldozásra, s ezért oly nagyszerű ünnep 
az elsőáldozás napja a résztvevőknek, sőt 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 25-én kerül sor. A fel-
készítő alkalmak a vasárnapi Szent Liturgia után zajlanak majd. 

A készület első ünnepélyes akkordja november 22-én lesz, az Isten-
szülő templomba vezetése ünnepén. Amikor szülei templomba viszik 
a gyermek Máriát, a mi templomunkba is bevezettetnek a készület 
útját járó gyermekek. A pap fogadja, „átveszi” őket a szülőktől, hogy 
bevezesse a szentélybe, azaz az egyház életének misztériumába, az 
eucharisztikus közösség titkába.  

Kérjük a szülőket, a keresztség alkalmával tett, felelős ígéretükhöz 
híven hozzák, kísérjék, vezessék gyermeküket a krisztusi élet bol-
dog, örömteli útján.  
 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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TÁJÉKOZTATÓ 

Seszták Ilona igazgatónő kérésére jó szívvel adjuk közre a Szent Miklós 

Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium tájékoztató levelét, az ingye-

nes felvételi előkészítő lehetőségét pedig kiemelten ajánljuk a szülők és 

nyolcadikosaink figyelmébe. 
 

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium a Nyíregyházi 

Egyházmegye fenntartásában működik, immár nyolc éve. 2020. szep-

tember 1-től kollégiummal kiegészítve önálló intézményként működik. A 

gimnáziumban angol–informatika tagozatos, biológia–kémia tagozatos 

és általános tantervű képzések folynak. Az intézmény célja olyan csalá-

dias környezet kialakítása, amelyben a diákok egyéni képességeiket 

magas színvonalú oktatás biztosításával tudják kibontakoztatni. Az okta-

tás-nevelés középpontjában a görögkatolikus szellemiség áll. Az intéz-

mény a nyíregyházi belvárosi görögkatolikus templom közvetlen szom-

szédságában található, biztosítva a templom és az iskola egységét. A 

régi patinás épület falain belül felújított, korszerűsített, akadálymentesí-

tett tantermekben zajlik a magas színvonalú oktató-nevelő munka. A 

gimnázium nagy előnye, hogy a diákok kis létszámú osztályokban, cso-

portokban, a pedagógusok személyre szóló odafigyelésével készülhet-

nek a közép- és emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra. A kollé-

gium családias környezetben, szépen felújított szobákkal várja a Nyír-

egyházától távolabb lakó diákokat. 
 

A pályaválasztás mindig nehéz feladat az általános iskolák nyolcadiko-

sai számára. A megfelelő középfokú iskola kiválasztásához sok infor-

mációra, tájékozódásra és körültekintésre van szükség. Ezért a közép-

iskolák nyílt napokat szerveznek, hogy segítséget nyújtsanak a tanulók-

nak és szüleiknek ebben a nehéz döntésben. A szeptember 23-ra terve-

zett nyílt napunk a járványügyi helyzet miatt későbbre toló-dott; ennek 

időpontjáról később értesítést küldünk. Ezzel ellentétben 2020. október 

1-től minden szerdán három órától a Szent Miklós Görögkatolikus 

Gimnázium és Kollégium ingyenes felvételi előkészítőt tart, melyben 

segíti a nyolcadikosokat a központi felvételire való felkészülésben.  

Az intézményről részletesen tájékozódhatnak iskolánk honlapján: www. 

szentmiklosgimnazium.hu ; szmg@nyirgorkat.hu ; 06-42/727-002. 

A BECSÜLETES FIÚ 
 

Egyszer régen élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán, 
hogy nem születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne 
magán, míg egyszer remek ötlete támadt: „Kiválasztom az ország leg-
becsületesebb gyermekét és örökbe fogadom.” Nyomban megparan-
csolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat, 
és kihirdette: „Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt 
fiammá vagy lányommá fogadom!” A gyerekek buzgón nekiláttak az 
ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian szerettek volna a bölcs 
király fogadott gyermekeként élni.  

 

Simon is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába teltek a hetek, 
bizony semmi eredmény nem mutatkozott: a magvak csak nem akartak 
csírázni. „Milyen különös” – álmélkodott Simon, s végül az édesanyjá-
hoz fordult segítségért. „Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a mag-
vaim?” – kérdezte. „Talán másik földbe kellene ültetned őket” – taná-
csolta az anyja. Simon átültette a magvakat, de ott sem indultak fejlő-
désnek.  

 

Hamarosan felvirradt a nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a 
virágokat. Díszbe öltözött az egész város, a sok-sok gyerek pedig az 
utcára tódult, és szorongatták a szebbnél szebb virágokat. A király sorra 
elhaladt előttük, de bizony egy szikrányi öröm sem látszott az arcán. 

 

Az egyik ház előtt azonban megpillantotta a pityergő Simont, aki üres 
virágcseréppel álldogált az utcán. Halvány mosoly derült fel a király ar-
cán, és maga elé hívatta a fiút: „Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel 
az üres virágcseréppel?” – kérdezte tőle.  

 

Simon hüppögve mesélte el, hogyan ültette el a magvakat, hogyan ön-
tözte, gondozta, de azok mégsem indultak fejlődésnek. A király ennek 
hallatára karjába kapta Simont, és boldogan kiáltotta: „Ez az én becsüle-
tes kisfiam!” Az emberek értetlenül nézték, mi történik, és egyikük lár-
mázni kezdett: „Miért fogadod örökbe azt a gyereket az üres cserép-
edénnyel?” A király ekkor így szólt: „Minden virágmag, amelyet a gyer-
mekeknek kiosztottam, főtt mag volt. Egy sem csírázhatott ki közülük.” 
Az emberek erre helyeslően bólogattak, a gyermekek pedig, akik a 
pompás virágokat szorongatták, igencsak elszégyellték magukat, hiszen 
mindannyian más magvakat ültettek el! 

 

„Tanta vis probitatis est, ut eam in hoste etiam diligamus.” „Akkora ereje 
van a becsületességnek, hogy még az ellenségben is szeretjük.”  

 

(Cicero) 
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