
November 25-én történt meg elsőáldozásra készülő gyermekeink beve-
zetése a templomba. A szülők ünnepélyes keretek között kérték meg pap-
jukat, hogy gyermekeiket nevelje, növelje s vezesse a szentély misztériu-
mába, kísérje őket a krisztusi úton. 
 

November 29-30-án tartottuk képviselőtestületünk lelki napját Hajdúbö-
szörményben. Szállásunkról s testi és lelki táplálékunkról a helyi parókus, 
Bodogán László atya gondoskodott. 

 

November 30-án – Seres Péter parókus vezetésével – a Leveleki Egyház-
község tagjai, december 7-én – ifj. Obbágy László óvodalelkész kíséreté-
ben – a balkányi óvodák dolgozói látogattak meg minket. Utóbbiaktól 
rendkívüli ajándékot kaptunk: mézeskalácsból készítették el templomunkat. 
 

2019-ben újra ékesítette adventi koszorú a templomunkat, betlehem a 
templomkertünket. Köszönet a készítőknek, a közreműködőknek a hatgyer-
tyás, szemet gyönyörködtetően szép koszorúért és a templomkertben felál-
lított, „külsős” látogatókat is vonzó betlehemért is. 
 

Adventi készületünk részeként december 8-án mézes sütemény készíté-
sének, december 15-én a Bódi Viktória tanárnő vezette Cantarella Kórus 
hangversenyének örülhettünk. A mézes nagy részét hittanosaink ajándék-
ként készítették a Nyugdíjasok Karácsonyára, amelyre december 22-én 
került sor. 
 

December 25-én, karácsony első napján a betlehemes játékban közel 
harminc hittanos gyermekünk vett részt. 
 

December 31-én a „szilveszteri egyházról” gondolkodtunk, a hálaadó litur-
gia után pedig baráti koccintásra jöttünk össze a parókián. 
 

Egyházközségünk idén is szerény, de kiegyensúlyozott anyagi körülmé-
nyek között gazdálkodhatott. Tisztelettel köszönjük ezt valamennyi adako-
zónknak. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat! 
 

Akiket 2019-ben elveszítettünk: Lőkös László, Pávai László, Boros Gézá-
né, Kozák Istvánné, Nagy Edit, Kádár József, Szilvási Mihályné, Pásztor 
Gyuláné, Molnár Mihályné, id. Gégényi Imre, Nagy Lajosné, Szirohman 
Olga, Szilvási Mihály, Czuczor Elemérné.  Közülük jó néhányan liturgikus 
közösségünknek is oszlopos tagjai voltak. Bízunk benne, hogy nem marad 
üresen a helyük a templomban. Jó szívvel imádkozunk meg valamennyi 
elhunytunkért, kérve számukra Isten boldogító színelátásának örömét. 
 

Templomunkban név szerint könyörgünk betegeinkért, s 2019-ben is min-
den hónapban imádkoztunk lelki- és szeretetválsággal küzdő családja-
inkért, valamint a gyermekáldást esdő házaspárokért és az áldott álla-
potban lévő édesanyákért. E fontos imaszándékainkat 2020-ban is meg-
tartjuk, s igyekszünk azt a legnagyobb figyelemmel teljesíteni. 
 
 

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra – 2020-ban is! 

ÉLET A „LEGYEZŐN” 
 

2019. évi események egyházközségünkben 
 

Közel nyolcvan családunk kérte hajléka megszentelését januárban, vízke-
reszt ünnepkörében. A házszentelések az őszinte lelkipásztori beszélgeté-
sek, baráti találkozások ünnepei voltak. 
 

Január 21-26. között 2019-ben is is részt vettünk az Ökumenikus Imahét 
eseményein. Saját templomunkon kívül a római katolikus, a református 
templomban s az evangélikus kápolnában is együtt imádkoztunk a Krisztus-
hívök egységéért. Az istentiszteletek során összegyűlt adományokat evan-
gélikus testvéreink orgona-vásárlására ajánlottuk fel. 
 

Január 31. és február 2. között kánoni látogatás zajlott egyházközségünk-
ben. Ennek keretében Ábel püspök atya személyesen tájékozódott paróki-
ánk mindennapjairól. Találkozott képviselőtestületünk mellett közösségünk 
más tagjaival, fiatal családokkal, de időseinkkel, betegeinkkel is. Megláto-
gatta a testvéregyházak lelkipásztorait, tiszteletét tette az iskolavezetésnél, 
randevúzott a suliban a hittanos gyerekekkel, a parókián fórumot és foga-
dóórát tartott. Mindeközben a főhelynök és az ökonómus atyák elvégezték 
a parókia adminisztrációjának és pénzkezelésének évi rendes ellenőrzését. 
 

Február 2-án, a Találkozás (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén 
Ábel püspök pappá szentelte templomunkban ifj. Obbágy Lászlót, egyház-
községünk volt papnövendékét. A szentelési liturgia volt egyúttal a kánoni 
látogatás lezárása is. Az egyházmegyében elsőként nálunk lezajlott hivata-
los főpásztori vizitáció dicséretes eredménnyel zárult, templomunk pedig 
ennek jeleként szép papi (áldó) kézikeresztet kapott a főpásztortól. Az új-
szentelt február 3-án édesapja kézvezetésével végezte primiciáját – első 
Szent Liturgiáját – templomunkban. 
 

A nyíregyházi esperesség március 9-i kerületi hittanversenyén a Dankó 
Ákos, Nagy Gréta, Sipos Ákos összetételű csapatunk ötödik, az Olasz Jan-
ka, Piros Vivien, Szakó Eszter összetételű csapatunk második helyezést ért 
el. Utóbbiak tovább is jutottak az egyházmegyei fordulóba, ott Dankó Anna 
segíti a csapatot. Nem kertvárosi színekben, hanem saját iskolai csoport-
jukkal indult – de ők is a mieink – Hepp Vanda, Éliás Nándor, Kós Gábor és 
Vinnai Levente, sőt nagymamája révén kicsit miénk a győztes borbányai 
csapatból Pogácsás Zsolt is. Valamennyiük készülete dicséretes, eredmé-
nyükhöz jó szívvel gratulálunk; köszönjük, hogy öregbítették egyházközsé-
günk jó hírét.  Akárcsak a liturgikusének-versenyen Aros Vivien, Soós Lea 
és Sivadó Zsombor. 
 

Február 16-án 2019-ben is ott voltunk a Görögkatolikus Farsangi Bálon a 
Continental Arénában (a BuSzaCsában). 
 

Február 17-én – a Házasság Hete kapcsán – megáldottuk templomunk-
ban a házaspárokat. 



Február 21-25. között egyházközségünk ötvenfős csoportja az örök város-
ba utazott. A sok spirituális és kulturális élménnyel gazdagító római zarán-
dulás fárasztó napjai igazi lelki-szellemi feltöltődést jelentettek, hiszen szin-
te mindent láttunk, ami öt napba beleférhet.   
 

Március elején elkezdődtek – és késő őszig tartottak – az út- és járdafel-
újítási munkálatok a Legyező utcán. Ennek során buszmegálló került 
templomunk elé. A terület egy része sajnos ma is a „nem fejezték be, csak 
abbahagyták” érzetét kelti… 
 

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat – a meghívott dr. Papp Tibor főhelynök atya 
hivatalos külföldi távolléte miatt – egyházmegyénk ifjúsági referense, Ko-
csis Dániel, a Szent Imre Gimnázium hittanára vezette. 
 

Templomunk előtt áprilistól mandulafa virágzik. A mandulafa korán virágzik 
és érik; ráadásul a mandula és a virraszt szavakat a héber nyelvben egyet-
len karakter különbözteti meg egymástól. A mandula ezért a Bibliában a 
virrasztó, a várakozó ember jelképe. Hűséges várakozásban élni, várako-
zásunk, reményünk okát és célját másokkal „könnyen olvasható" módon 
közölni, a virrasztó szemléletet magunkévá tenni: ez a mandulafa üzenete. 
 

Érezhetően átalakul máriapócsi zarándoklataink rendje. A májusi gyer-
mekbúcsúra örömmel jöttek a gyerekek, a családok, de a Betegek búcsúja 
és az Istenszülő Oltalma búcsúja kapcsán szervezett zarándoklatok során 
Borbányával együtt sem telt meg az autóbusz. Személygépkocsikkal 
ugyanakkor többen is elzarándokoltak ezen időpontokban kegyhelyünkre, 
és az őszi gyalogos zarándoklatra is kedvet kapott néhány családunk. 
 

Parókus atya május 5-13. között szentföldi zarándokúton vett részt. A 
hazatérése utáni vasárnapon – antidór gyanánt – megkóstolhattuk a Zake-
us fájaként ismert vadfügefa, a szikámor termését, és fogyaszthattunk a 
halva nevű édességből, illetve más szentföldi süteményből is. 
 

Május 18-án egyházközségünkből többen részt vettek a máriapócsi futóza-
rándoklaton, akárcsak június 23-án a Pedagógusok búcsúján. 
 

Május 19-én tartotta templomunkban primiciáját (első Szent Liturgiáját) Ig-
nácz Gyula újszentelt áldozópap, a püspöki székesegyház káplánja. 
 

Ferenc pápa csíksomlyói zarándoklatán több családunk is ott volt a som-
lyói nyeregben. Ők kertvárosi templomi lobogónkkal a kezükben – a szó 
szoros értelmében – „állták a sarat”, hitelesen képviseltek mindnyájunkat. 
 

Június 10-én (pünkösd hétfőn) szép lelki és közösségi élmény volt tizen-
négy gyermekünk első szentáldozása. Ezen a napon Bunya Barbara, 
Dankó Zoltán, Fecske Fanni, Fedor Johanna, Hepp Vanda, Jámbor Szonja, 
Oszicsánszky Alexandra, Oszicsánszky Anasztázia, Pánczél Ábel, Piros 
Máté, Simicsku Bianka, Suga Levente, Szilágyi Regina és Támba Balázs 
vehette magához a Szent Eucharisztiát. 
 

Több felső tagozatos hittanosunk részt vett a június utolsó hetében Nyírbá-
torban lezajlott Görögtűz Táborban. A kisebbek számára Logi-Suli Tábor 
volt a parókián, fiataljaink közül pedig néhányan az egyházmegyei Túlélő 
Táborba és az Ifjúsági Zarándoklatba kapcsolódtak be. A görögtüzes 
gyerekekkel – sóstói kirándulásuk napján – Ábel püspök atya parakliszt 
imádkozott templomunkban. 
 

Június 30-án Szabó Tamás atya, egyházmegyénk pasztorális helynöke 
iktatta be megújult Egyházközségi Képviselőtestületünk tagjait. 
 

Augusztus 18-án Istvánfi Balázs és Németh András népzenészek adtak 
emlékezetesen jó dudás/tekerőlantos koncertet templomunkban. 
 

A Huszár-telepi Sója Miklós Iskola lelkivezetőjét, Virág László atyát – aki 
kisegítő lelkészként három éven keresztül egyházközségünk lelkipásztori 
szolgálatában is készséggel volt jelen – Püspök Atya elhelyezte, kórházlel-
késszé nevezte ki. A Huszár-telepen – immár önálló szervezőlelkészként – 
Kovács Róbert folytatja a lelkipásztori munkát, aki Soltész János atyával 
egyetemben havonta jelen van gyóntatóként templomunkban. 
 

Szeptember 15-én tartottuk egyházközségünk búcsúünnepét. A Szent Li-
turgiát Kovács Csaba atya vezette, az ünnepi szentbeszédet Dr. Gyurko-
vics Miklós teológiai tanár mondta. Ahogyan a szertartást követő körmenet-
ben körülöleltük a templomunkat, azt szeretnénk valósítani egyházközsé-
günk életének modelljeként is: körülölelni hitben és szeretetben az istenhá-
zát, és szeretni, segíteni, karolni egymást nemcsak az ünnepen, a hétköz-
napokban is. Az imádságos együttlét után igazi közösségi ünnepet ültünk: 
megújult képviselőtestületünk tagjainak egyik első kezdeményezéseként 
beszélgetős, saját főzésű, jóízű ebéddel kínáltunk meg minden jelenlévőt. 
 

Az ősz folyamán több alkalommal is szép élményt jelentett a résztvevők 
számára a Jókeddvű Keddek beszélgetős találkozása. 
 

Idei második egyházközségi zarándulásunk a Duna-kanyarba vezetett: 
október utolsó hétvégéjén a Máriabesnyő – Vác – Márianosztra – Eszter-
gom – Visegrád – Szentendre útvonalat jártuk be. A lelki élmények és a 
turisztikai látványosságok mellett emlékezetes marad a váci borozgatás, a 
márianosztrai szerzetes atya és a két kiváló esztergomi idegenvezetés is. 
 

Halottak Napján jósavárosiakkal együtt végeztünk pannachidát elhunyt 
papjainkért a temető egyházi parcellájában, majd családok sírjainál is 
megimádkoztunk. 
 

Mihály-napi vásárt tartottunk november 17-én; a felajánlott áruk jelképes 
árú vásárlásából származó bevétel karitász csoportunk céljait támogatja. A 
nagyböjti és a Szent Erzsébet-napi tartósélelmiszer-gyűjtés mellett 2019-
ben csatlakoztunk a Hátizsáknyi Szeretet akcióhoz is, valamint jelentős 
mennyiségű ruhaneművel s egyéb adománnyal is segítettük a rászorulókat. 
 


