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„Uram! Hogy lássak!”
A jerikói vak koldusról nem hihette
volna senki, legkevésbé õ maga, hogy
belekerül a világtörténelembe. Sõt belekerült az evangéliumba is. Bekerült azok
közé, akiknek emléke mindig megmarad, akinek neve mindig jó emlékben
marad, akik jótevõi lettek az emberiségnek vagy alkotásaikkal, vagy példamutatásukkal. A jerikói vak a maga jó példaadásával írta be a nevét az emberiség
legjobbjai közé, mert jó példát adott a
világnak arra, ami mindenkinek legfõbb
törekvése, – példát adott a hitre és az erõs
akaratra.
A jerikói vakok – ahogy Máté evangéliumában olvassuk – nagyon vágytak
arra, hogy lássanak. Ezzel azonban még
nem értek semmit. Vakok maradtak továbbra is. Továbbra is ott volt a helyük a
koldusok között. Változás csak akkor
következett, amikor Krisztus közelébe
kerültek. Nem láttak semmit. De hallották, hogy a sokaság lelkesül, morajlik.
Hallották, hogy az a Krisztus közeledik,
aki már annyi szívet, annyi beteget meggyógyított, sötétben járót világosságra
vezetett. És ekkor vak szemeiket Krisztus felé fordították. Sötét volt elõttük,

mégis világosságot láttak. Helyükrõl felemelkedtek és menni kezdtek Krisztus
felé. Nem törõdtek azzal, hogy árokba
lépnek, vagy kövekbe ütõdik a lábuk. Õk
csak mentek és kiáltottak: Uram! Könyörülj rajtunk! Tehát nemcsak önmagukért, az egyért, hanem a másikért is könyörögtek, kiáltottak. A sokaság megbotránkozott, csitította, hátraszorította
õket. Intette, hogy hallgassanak. Õk
azonban már nem törõdtek a világgal, a
közvéleménnyel, hanem csak Krisztussal, és még jobban, még hangosabban kiáltottak: könyörülj rajtunk! – Milyen jól
tették, mert Krisztus keresztülnézett a tömegen. Krisztus már nem hallotta a tömeg zúgását, ünneplését, csak a szegény
vakok könyörgését, akik látni akartak és
hozzá menekültek. Odament hozzájuk és
megkérdezte: mit akartok? Tehát akarni
kell. Akarni szüntelen, fáradhatatlanul.
Akarni még reménytelenül, kinevetve és
hátrataszítva is. Akarni, akarni minden
porcikámmal, egész lelkemmel.
Minden embernek van akarata. Csakhogy azt nem arra használja fel, amire
kellene. Az akaratos ember a rosszban
sokkal inkább kitart, mint a jóban: a kö-
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nyörgésben. Most is sok vak ember van.
Ezek azok, akik nem látják azt, ami mellettük van. Nem látják saját életük romjait, az élet szépségeit, Isten közelségét.
Nem látják csak magukat. Hiába jön
Krisztus. Õk csak ülnek tovább a koldusok között. Egy lépést sem tesznek
Krisztus felé.
Jézus Jeruzsálembe megy, ahol a vak
vezetõk halálra adják majd. Meggyógyítja a vakokat, akik meg tudják látni
benne Dávid fiát, hinni tudnak csodatevõ
hatalmában. Hitük és Jézushoz való ragaszkodásuk is teljesebb lett, vagyis a
csoda elérte igazi célját: a jerikói vak
csatlakozott Jézushoz.
Jézus váltotta valóra – és váltja valóra
folyamatosan – a messiási ígéreteket és
reményeket. Máté kiemeli, hogy Jézus

megkönyörült a két vakon. Olyan fõpap
õ, aki együtt tud érezni gyöngeségeinkkel. Aki nem ragaszkodik bûnéhez, hanem elfordul tõle, annak készen áll a bocsánat. A szentmisében gyakorolja fõpapi tisztségét Jézus. Bizalmat vár tõlem,
de egyben megbocsátó készséget is fele
barátaim gyengeségeivel szemben. Lássam meg náluk is a mentõ körülményeket, tudjak együtt érezni gyengeségeikkel. Amikor Isten Jézusban kiválasztott
az üdvösségre, kiválasztott a papságra is.
Nekem is közvetítenem kell Jézussal
egységben Isten és a világ között. Áldozataim vállalása és felajánlása nemcsak
saját bûneimnek kiengesztelését célozza, hanem embertársaimét is.
Miló Miklós
Parókus
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Az alábbiakban közöljük püspök atya rendelkezését:

Ökumenikus fordítású Miatyánk bevezetése
Meghallgatva mindkét papi szenátus tagjainak véleményét elrendelem,
hogy az Indiktion kezdetével, 2009.
szeptember 1-jétõl minden egyházközségben az ökumenikus fordítású Miatyánkot imádkozzák a Szent Liturgiákon és minden nyilvánosan végzett istentiszteleten. (A „Mert tied az ország.” záradékot, természetesen, a mi
liturgikus gyakorlatunk szerint használjuk továbbra is.) Bízom abban,
hogy minden lelkipásztor segítségére
lesz a híveknek, hogy megismerjék, elfogadják és megszeressék ezt a szövegváltozatot. Kérek is minden paróchust, lelkipásztort, hitoktatót, intézményvezetõt, hogy tanítással, javaslatokkal, kölcsönös tapasztalatcserével
szorgalmazzák ennek az elfogadásnak
hatékonyságát. Javaslom, például,
hogy a 2009. január 18-25. között sorra
kerülõ egység-imahét összejövetelein
már ezt a szöveget használják az imádsághoz. A hátralévõ 8 hónap pedig, reményeink szerint, elegendõ lesz arra,
hogy egész magyar görögkatolikus
egyházunkban egységessé váljék ez az
imádságunk. Az imádság pontos szövege a következõ:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, *
szenteltessék meg a te neved, * jöjjön
el a te országod, * legyen meg a te akaratod, * amint a mennyben, úgy a földön is. * Mindennapi kenyerünket

add meg nekünk ma, * és bocsásd meg
vétkeinket, * miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, * és
ne vígy minket kísértésbe, * de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Egyházközségünkben 2009.január
18-án vasárnap kezdjük el az ökumenikus fordítás használatát. Ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy szertartásainkban a padokra kitett szöveget
imádkozza.
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Egy kis segítség az új évre:

Antoine de Saint Exupéry imája
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erõt kérek a
hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések mûvészetére! Tégy leleményessé és
ötletessé, hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idõben rögzítsem a
számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes
idõbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének,
elsõrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez.
Erõt kérek a fegyelmezettséghez és
a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be
napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat.
Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy
az életben minden simán kell, hogy
menjen. Ajándékozz meg azzal a józan
felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelõdünk.
Küldd el hozzám a kellõ pillanatban
azt, akinek van elegendõ bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához. Az
igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások mondják meg
nekünk. Tudom, hogy sok probléma
éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek segíts, hogy tudjak várni. Te
tudod, hogy milyen nagy szükségünk
van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb

és legtörékenyebb ajándékára méltók
lehessünk.
Ajándékozz elegendõ fantáziát ahhoz, hogy a kellõ pillanatban és a megfelelõ helyen szavakkal vagy szavak
nélkül egy kis jóságot közvetíthessek.
Õrizz meg az élet elszalasztásának
félelmétõl. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem
van.
Uram, taníts meg a kis lépések mûvészetére!
Ámen

Újévi recept
Vegyünk 12 teljes hónapot. Tisztítsunk le róla gondosan minden keserûséget, gyûlöletet, irigységet. A
hónapokat vágjuk 28, 30, 31 szeletbe,
de ne egyszerre fõzzük készre. Vegyünk sorra minden egyes napot, adjuk hozzá a következõket: egy csipet
hit, egy csipet türelem, egy csipet bátorság, egy csipet munka.
Minden naphoz azonos rész remény, hûség, jóság kell. Jól dolgozzuk össze egy rész imával, egy rész
szorgalommal. Fûszerezzük bõségesen jó kedéllyel, keverjünk el benne
alaposan egy csipet boldogságot, kevés rumlit, és nagykanálnyi humort.
Tálaljuk szeretetben. Körítsük mosollyal.
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A Szentliturgia 35.
A nagy körmenet 5.
A Nagy Körmenet befejezéseképpen a pap a kenyeret és bort az ikonosztázionon túlra viszi, és az oltárasztalon
levõ antimenzionra helyezi. Az antimenzion finom vászonból készült terítõ. Azt a jelenetet festették rá, amint a
keresztrõl levett Jézus bebalzsamozott
holttestét sírlepelbe göngyölt holttestét
készítik elõ a temetésre. A pap, a szent
adományokat az antimenzionra helyezve a nagypénteki tropárt imádkozza: „Az istenfélõ József, levévén a fáról
a te legtisztább testedet, tiszta gyolcsba
göngyölte…” Megemlékezik tehát a
halott Jézus eltemetésérõl. Közben, az
50. zsoltár utolsó versét imádkozva,
megtömjénezi a legnagyobb takarót, és
együttesen takarja le vele a szent adományokat. Mennyi szép történetet láthatunk megismételve ebben a szent
ténykedésben! Az áldozópap személye
arimateai József személyére emlékeztet, aki levette a fáról Jézus holttestét,
és eltemette. Az oltárasztalt úgy tekinthetjük ilyenkor, mint Jézus sziklasírját.
A tömjénfüst emlékeztet arra a drága
kenetre, amellyel megkenték Jézus
holttestét. Az adományokra helyezett
nagy takaró a Jézus sírjára hengerített
követ idézi emlékezetünkbe. Mintha
Nagypéntek késõ délutánja tárulna újra
a jelenlevõ hívek lelki szemei elé!
Milyen üdvösségtörténeti eseményre emlékeztet bennünket ez a jel-

képes temetés? Nagy hittitkokra. Jézus
valósággal meghalt, mint ember. Befejezte földi életét, meghozta a nagy áldozatot, amiért emberré lett. Amikor
holttestét a temetésre készítették elõ,
külsõleg ezt lehetett látni. Láthatatlan
volt azonban egy titokzatos esemény. A
Szentírás leírja, hogy Jézus lelke a halál után leszállt az alvilágba. Ott várakoztak a Megváltóra a világ kezdetétõl
fogva igazul élõk lelkei. (1Pét 3,19.)
Ezeket a megtért gonosztevõvel együtt
még azon a napon a mennyek országába vezette. A másik nagy, akkor még
láthatatlan esemény az volt, hogy Jézus
felett a halál nem vehetett uralmat. Õ a
halált saját birodalmában gyõzte le.
Azzal gyõzte le, hogy Maga is meghalt, de feltámadt a halálból. Azóta az
Õ kezében van a halál és az alvilág kulcsa. Hogy Jézus legyõzte a halált és sírja üressé lett: ezzel megmutatta a mi
végsõ sorsunkat is. Nekünk is számolnunk kell saját halálunkkal, és foglalkoznunk kell azzal. Jézus halála érdemszerzõ halál volt. Nekünk már nem
kell az alvilágban várakoznunk a megváltásra. Aki életében arra méltó volt,
halála után azonnal bejuthat a menynyek országába. A halottak miatt sem
kell aggódni. Istennek halottakat feltámasztó hatalma ma is olyan, mint Jézusnál volt. Aki osztozik Jézus életében, szenvedéseiben, és halálában, arra
Õ gondol a feltámadásban is.
(folyt. köv.)
Lakatos László
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„AZ ÉN BIBLIÁM” elõadássorozat
kapcsán
A Biblia Éve 2008- alkalmából különösen figyelmünk középpontjába került
az elmúlt évben a Biblia. Elõadás sorozatunk végéhez érkezve megpróbáljuk
átgondolni, összegezni, hogy mit is jelent számunkra ezentúl az Én Bibliám:
Jobban az életünk részévé vált és
kell, hogy váljon.
A megrendezésre került sorozatunk
nagy örömünkre szolgált, érezhetõ a közösségünk összetartó ereje ezalatt az idõ
alatt még inkább megerõsödött. Várakozásunkat felülmúlva olyan életvezetési
útmutatót, úgy is mondhatnánk iránytût
adott ez a sorozat a kezünkbe, amely
nagymértékben segíti megérteni a Bibliát, hitünk mélyebb megélését, meghatározni magunkat, megérezni küldetéseinket.
Az élõ Isten élõ üzenetét tolmácsolja felénk, ezért életünket formáló tényezõvé kell, hogy váljon a Biblia. Törekedjünk arra, hogy bõvebb legyen az ismeretünk, jobban megértsük üzenetét,
fordítsunk több idõt az olvasásra. A liturgiákon való részvétel is nagyon fontos,
mert ezáltal még inkább elmélyíti bennünk a Biblia legfõbb mondanivalóit.
Hiszen szertartásaink nagy része is erre
épül, élõ találkozási felületet ad Istennel.
A Szentírás Isten szava, kinyilatkoztatása hozzánk, emberek felé.
Alakítja, formálja életünket, megérezhetjük ezáltal, hogy valójában ki is
vagyok én, mit üzen nekem személy szerint az Isten. Mit is akar tõlünk az Isten,

mikor és mit is tegyünk, milyenek vagyunk valójában, tudjunk mibõl lelki
erõt meríteni, megerõsödni. Bátran vállaljuk fel, és tudjuk megoldani a napi feszültségektõl, nehézségektõl sem mentes élethelyzeteinket. Ezentúl különösen
megérezhetjük, hogy a Szentírás nem
csak egy könyv a polcon, és nem is pusztán csak egy múzeumi tárgy, hanem ennél lényegesen többet kell, hogy jelentsen számunkra.
Minden alkalommal az elõadóktól
kaptunk egy kis rövid idézetet nyomtatott formában a szentírási részekbõl, melyet megõrizhettünk, és tovább adhattuk
azt másoknak.
Az elõadások, hitvallások szinte minden esetben nyílt, õszinte, és fõként gyakorlatias hangvételûek voltak, ezen kívül tudományos színvonalon részletezett
elõadás is volt. Ezáltal ilyen módon segítettek bennünket a Szentírás komolyabb
megismeréséhez, megértéséhez.
Szeptember 22-tõl - december 22-ig,
ahogy a heti gyakoriságú elõadások száma már gyarapodott egyre inkább érezhettük, hogy a szentírással kapcsolatos
ismereteinkben mennyivel gazdagabbakká váltunk.
Ahány elõadó, és hallgatói hozzászóló volt annyiféle változatos megközelítésben kerültünk közelebb a Bibliai megismerésének témaköréhez, és üzenetének mélyebb szintû megértéséhez. Szinte mindenki más-más témakörbõl merítette mondanivalóját.
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Más fejezetrõl, és megközelítésbõl
beszélt a számára legfontosabb, a hozzá
legközelebb álló szentírási részrõl. Életszerûek, nagyon õszinték voltak ezeken
az alkalmakon az elõadások, és a megnyilvánulások, kinek mit is jelent az õ
bibliája, elsõ bibliaolvasási élményei,
olvasási szokásai, gyakorisága, melyik
számára leginkább a legfontosabb üzenetet közvetítõ rész. Mi a hallgatók ez
által kaptunk egy életre szóló, nagyon
értékes „ajándékot” és útmutatást,
egy kulcsot a Szentíráshoz.
Ezúton szeretnénk a hallgatók nevében õszinte szívvel köszönetünket kifejezni az elõadóinknak, a Hittudományi
Fõiskola tanárainak a közremûködését
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abban, hogy ilyen értékes elõadás-sorozat megvalósulhasson, ezáltal mi ennek
részesei lehettünk. Parókus és káplán
atyánknak köszönjük ennek a nagyszerû
lehetõségnek a megteremtését, az elõadásaikat, a fáradozásukat.
Mi pedig ez által hitünkben, és lélekben megerõsödve ezt igyekezzünk kamatoztatni, és tükrözni életünkben.
Másokat is szeretettel hívunk és biztatunk, és várunk a továbbiakban is,
hogy az ilyen és ehhez hasonló közösségi rendezvényeinkbe bekapcsolódjanak, hogy mindannyiunk szívét, lelkét
megérinthesse:
MRÁ

Megújul a máriapócsi kegytemplom
Február végén kezdõdik a máriapócsi kegytemplom felújítása.
A belsõ munkálatok idejére a
Könnyezõ Szûzanya kegyképét
Hajdúdorogra szállítják.
2008-ban, még Keresztes Szilárd
püspök irányítása alatt, európai uniós
pályázatot nyert a Hajdúdorogi Egyházmegye. A pályázaton nyert összegbõl február végén megkezdõdik a máriapócsi kegytemplom és udvarának
teljes felújítása. Ennek keretében restaurálják a templomi berendezést, a
kegyoltárt és az ikonosztázt, ezenkívül
a padlóburkolat is megújul.
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Ezzel egy idõben régészeti kutatást
végeznek a régi templom alapjainak és
körülötte feltételezett temetõ maradványainak feltárására. Megújul az elektromos hálózat, a hangerõsítõ berendezések, új fûtési rendszert építenek ki a
templomban, megerõsítik a tetõ- és toronyszerkezetet és felújítják az udvart.
A munkálatok a tervek szerint 2010.
szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén fejezõdnek
be. A restaurálás ideje alatt – szintén
pályázati pénzbõl – Máriapócs városa
felújítja a kegytemplom elõtti teret.
A belsõ felújítási munkálatok idejére a Könnyezõ Szûzanya kegyképét a
hajdúdorogi székesegyházba szállít-

ják, ahol folyamatosan látogatható
lesz. A kegyképet február 7-én reggel 6
órakor gyalogos zarándoklat keretében
viszik át Hajdúdorogra és várhatóan
augusztus végén szállítják vissza Máriapócsra. E két idõpont között a kegytemplom nem látogatható. Az erre az
idõre esõ búcsúkat Hajdúdorogon tartják meg. A zarándoklatra jelentkezni és
arról bõvebb információkat kérni az
alábbi elérhetõségen lehet:
Seszták István (30)239-0003.
A munkálatok idején a lelkigyakorlatos ház változatlanul üzemel.
Hajdúdorogi Egyházmegye/
Magyar Kurír
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A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont mûsorai
a rádióban és a televízióban
Január 13. Kedd
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük. Idõpontjai a
heti mûsorújságban.

Január 29. Csütörtök.
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük. Idõpontjai a
heti mûsorújságban

Január 18. Vasárnap.
Hitvallás (szentmise/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00

Február 1. Vasárnap
Így szól az Úr! A Biblia üzenete
Magyar Televízió (dr. Orosz Atanáz
szerzetes) mtv1 9:00; mtv2 12:10
www.mtv.hu/videotar
Engedjétek hozzám…
Magyar Televízió mtv1 09:06 ; mtv2
12:16 www.mtv.hu/videotar Hitvallás
(szentmise/istentisztelet) Kölcsey
Televízió 14:45

Január 19. Hétfõ
Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió
13:30 www.radio.hu hangtár/Kossuth
Január 25. Vasárnap.
Szent Liturgia közvetítése Miskolcról
Kossuth Rádió 10:04 www.radio.hu
hangtár/Kossuth
Hitvallás (szentmise/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00

Február 2. Hétfõ Krisztus közöttünk!
Kossuth Rádió 13:30 www.radio.hu
hangtár/Kossuth

Görögkatolikus szaknévsor

Zsebtérkép

Jelenleg készülõben lévõ új egyházmegyei honlap részeként egy görögkatolikus szaknévsor is készül, melyre jelentkezni lehet.

Elõfordult már önnel is, hogy hirtelen a
jól ismert városban is elkelt volna egy
térkép? Bizonyára hitében is voltak már
ilyen pillanatok. Ebben segítve megjelent egy nyíregyházi zsebtérkép, mely
egyházközségünkrõl is minden fontos
információt tartalmaz. Ajánljuk ezt a
zsebtérképet ajándéknak is, mert talán
sokszor egy apró jelzést kellene tennünk
rokonaink barátaink felé, mikor látjuk,
hogy eltévedtek az élet sûrûjében, hogy
könnyebben megtalálják a templomot. A
zsebtérkép 250 Ft-ért megvásárolható a
sekrestyében és az egyházközségi irodában.

A szaknévsor célja, hogy a megbízható,
egyházunkhoz tartozó mesterek, kereskedések elérhetõségét megjelenítse.
Másrészt segítség azoknak is, akik ilyen
szakembereket keresnek.
A szaknévsorba jelentkezni, a foglalkozás, név, cím, telefon, e-mail, leadásával
az egyházközségi irodában lehet.
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GÖRÖG GONDOLATOK

Hirdetések
Szeretettel ajánljuk az adózók figyelmébe, hogy a felajánlható 1+1%-kal a
katolikus egyházat, melynek technikai kódja 0011 illetve a templomunk
felújítását támogató Szent Tamás Alapítványt is lehet támogatni. a Szent
Tamás Alapítvány adószáma a következõ: 18792124-1-15.
***
Kocsis Fülöp püspök Miló Miklós parókus urat, 2009.január 1-jei hatállyal a
Nyíregyházi Esperesi Kerület esperesévé nevezte ki. Szeretettel gratulálunk
esperes úrnak, a megtisztelõ címhez, és
sok kegyelemet kívánunk az esperesi feladatok ellátásához.
***

Házszentelés
Egyházunk hagyománya szerint, január
elsõ napjaiban minden lakóházat megszenteltetünk. De Miért is kell évente
házat szentelni?
Ha hiszünk a szentség kegyelemközvetítõ erejében, akkor nem kérdés, hogy a
házszentelésben, mint szentelményben
is hiszünk. A pap így imádkozik a házszentelés folyamán: „Õrizd meg minden
bajtól mindazokat, kik e házban laknak”.
Nem érdemes-e évrõl-évre megújítani
ezt a kérést a jó Isten felé? Sõt, valójában
még napról-napra se lenne haszontalan.
A szenteltvíz a kegyelem közvetítése
mellett, a gonoszt és a gonosz szellemeket is elûzi. A szentelési imádságban azt
is kéri a pap a ház lakói számára az Istentõl:„Állítsd melléjük õrzõ angyalo-

dat”, hogy õket megóvja. Hát nem naponta megújítandó imának kellene lenni
ennek is?
Rendes háztartásban naponta kitakarítanak, felporszívóznak, hogy kitakarítsák
a piszkot, a szemetet. Legalább évente
érdemes a lelki szennyet is, a gonoszt és
hatásait eltávolíttatni a házszentelésben
a lakásunkból. Így igazán nem felesleges
az, hogy minden Vízkeresztkor megszenteltetjük a házat. Régen a bejáratnál
az ajtófélfán kis szenteltvíztartót is õriztek a családok, hogy ki- és bemenetelkor
azzal vethessenek keresztet a család tagjai. Talán még jobban élt a tudatban a hatás: „Fél, mint ördög a szenteltvíztõl!”
Távolítsuk el a gonoszt, és fogadjuk be a
kegyelmet a rendszeres házszenteléssel!
Házszentelésre jelentkezni egyházközségi irodában lehet!
***
Az év során 5 alkalommal elhunytjainkról emlékezünk meg a hramotás Szent
Liturgiával. Ezeken a szertartásokon
név szerint említhetjük meg a hívek elhunyt szeretteit, az Istentõl kérve számukra az örök boldogságot. Hramotás
idõpontok az idei évben: február 14,
március 7, március 14, március 21, május 30. Hramotára jelentkezni az egyházközségi irodában lehet.
***
Ebben az évben folytatódik a szentély
bútorzatának a restaurálása. Ezért ezekben a napokban elvitelre kerül az elõkészületi asztal, a püspöki trónus és a
stallum székei. A restaurálás elõzetes
tervek szerint húsvétra készül el.

GÖRÖG GONDOLATOK

11

Hirdetések
Az elmúlt év anyakönyvi statisztikája, s összehasonlításul néhány korábbi év adatai.

keresztelés:
csak bérmálás:
elsõáldozás:
esküvõ:
temetés:

2008
57 fõ
6 fõ
59 fõ
30 pár
73 fõ

2007
63
2
26
24
84

2006
90
2
31
32
79

2005
50
1

2004
66
1

23
95

32
84

Szombat esténként az ifi-hittan havi 2
alkalommal tánciskolával lesz egybekötve. Minden fiatalt szeretettel várunk!
***

A Szent Miklós Görög Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
programjai:

A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület

Február 2-án (hétfõn) Jézus Simeonnal
való találkozásának ünnepén 15.30-ra a
Hittudományi Fõiskola Dísztermébe generációk találkozójára várják az iskola
egykori növendékeit.
Február 07-én Jótékonysági bálra hívunk mindenkit! (Kemence csárda Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 27)
Március 2-án Nyílt tanítási napon
nyerhetnek betekintést intézményünkbe
folyó munkáról.
A programok részleteirõl az általános iskolában lehet érdeklõdni.

január-februári program
Január 22. 15. óra Elõadás: „Halláskárosodás és gyógyításának lehetõségei”
Elõadó: Dr Szabó Antal orr-fül-gégész
fõorvos
Az elõadás után ingyenes hallásvizsgálat
Január 29. 15 óra Név és születésnaposok köszöntése. Ima értünk, betegekért.
Anyaggyûjtés február 14-én nyíló csipke kiállításra!
Február 2. 15.30 óra Generációk találkozása
Február 5. 15 óra Lakatos atya elõadása
Február 12. 14 óra Csigatészta készítés,
közben beszélgetés
Február 19. Kirándulás Budapestre
Február 26. 15 óra Név és születésnaposok köszöntése. Ima értünk, betegekért.
***

Görög Gondolatok
Kiadja a Nyíregyházi Görög Katolikus
Egyházközség,
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u.7. Tel: (42) 500-006
Web: www. nyiregyhaza.emecclesia.hu;
sztmiklos@netra.hu
Irodai órák: H-P: 9-12 és H-Cs: 15-17 óráig.
Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus
Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán
Nyomdai munkák: Örökségünk Könyvkiadó Kft.

Kocsis Fülöp
görög katolikus püspök
Dr. Kovács László
evangélikus lelkész
Krank József
ortodox lelkész
Papp János
római katolikus
plébános

római katolikus

római katolikus

görög katolikus

01.19 Hétfõ
00
18

01.20 Kedd
18 00

01.21 Szerda
00
18

01.22 Csütörtök görög katolikus
00
18

Tóth Zoltán
baptista lelkész
Sipos Kund Kötöny
református lelkész

református

evangélikus

01.24 Szombat
18 00

01.25 Vasárnap
18 00

Hecker Márton
metodista lelkész

református

01.23 Péntek
18 00

Bosák Nándor
római katolikus püspök

evangélikus

01.18 Vasárnap
18 00

igehirdetõ

templom

n

Sztankó Gyöngyi
evangélikus esperes

Papp János
római katolikus plébános

Miló Miklós
görög katolikus esperes

Tóth Zoltán
baptista lelkész

Zsarnai Krisztián
evangélikus lelkész

Dr. Luczke Krisztina
református lelkész

Szabó Tamás
görög katolikus
lelkész

Sipos Kund Kötöny
református lelkész

liturgikus

Ökumenikus imahét 2009.

összkar

baptista

evangélikus

jósavárosi
görög katolikus

kispapok

római katolikus

római katolikus

evangélikus

énekkar

