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A lehetıségekhez különbözıképpen viszonyulunk. 
Egyesek úgy mint Ábrahám, aki él azzal, Isten 
szavára elhagyja a múltját, s lesz a hívık ısatyja. 
Mások mint a gazdag ifjú, aki nem látja meg, hogy 
Jézus szavai milyen magasztos utat jelentenének 
neki. A lehetıséget az Istenre hagyatkozó bátor hit 
viszi át megvalósulásba. 
Ezeket a gondolatokat hozza felszínre az Edelényi 
Görögkatolikus Egyházközség rövid, de annál 
mozgalmasabb története. A még kis kápolnába való 
összegyülekezı lelkes hívek emléke, a 
templomépítés gondolata, s annak minden nehézség 
ellenére történı vállalása. Rakaczki Mihály esperes 
úr lelkesítı szavai és áldozatos munkája hányszor adtak további bátorítást az 
építkezés fáradságos munkájában! A lehetıségek felfedezése és az Életadó 
Lélekkel való együttmőködés gyümölcseként 30 évvel ezelıtt az 
egyházközségünk híveinek, s a környék megannyi emberének ajkán 
felcsendülhetett templomunk megáldásakor hálaként a „Dicsıség a magasságban 
Istennek …” kezdető doxológia. Örömtıl voltak könnyesek a szemek, mert éltek 
a lehetıséggel, s az ilyen közösségek és személyek mindig részesülnek az Isten 
áldásában. Az utolsó három év szintén a lehetıségek éve volt, amely további 
utakat nyit meg elıttünk. 2011. márc. 1-én megkezdte mőködését 
egyházközségünk fenntartásában a Szent Kereszt Szeretetszolgálat, amely ma 
már kb. 80 személy mindennapját teszi könnyebbé, elvégezve a legfontosabb 
házi gondozói teendıket. Novemberben a templomunk új főtési rendszerével, 
karácsony elıtt pedig a testvérek áldozatos támogatása folytán új parókiával 
gyarapodott a közösségünk. Az év szeptemberében már görögkatolikus 
fenntartásban kezdhette meg a tanévet a Szent Miklós Általános Iskola, s a Szent 
János Gimnázium. A következı esztendıben a lelkészlakás külsı színezése, 
valamint udvarának burkolása történt. 
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Közben megújult a képviselıtestület, hogy a megnövekedett feladatokat az 
idısebbek bölcsességével, de a fiatalabbak lendületével és teherbírásával 
végezhessük. Alig néhány napja, hogy immár a legkisebbek is az egyházunk 
fenntartásában mőködı intézményben készülhetnek az életre, hiszen a Nefelejcs 
úti óvoda szept. 1-tıl az iskola Oltalom Tagóvodájaként mőködik. Mennyire 
számít ránk az Isten, hogy kezünkbe ad 1100 fiatalt 3 évestıl a 19 évesig, de 
odaenged az idıs és támaszra szorulóhoz is! 
Hálát adunk Isten az irányunkban táplált bizalmáért, amellyel számos lehetıséget 
tárt elénk, de támogatásáért is, hiszen rajtunk keresztül İ építette az egyházát. Az 
élet útjának meglátását kérjük tıle a jövıben is, s azt az áldást, ami nélkül 
semmit sem tehetünk!  
           Marincsák László 

                 Parókus 
Kedves testvérek! Diákok! Szülık! 
 
Szeptember 1-én elkezdıdött az egyházi év, vagyis ez az indiktion, jelentése: 
kezdet. Minden kezdet nehéz, vagyis különösen is imáinkba foglaljuk azokat a 
legkisebbeket, akik az új egyházi évben, és új tanévben most kezdik meg 
iskolájukat, de azokat a középiskolás, egyetemista korúakat is, akik most kezdték 
el egy új intézményrendszerben tanulmányaikat. A kezdet elhatározást is jelent: 
új feladatokra, kihívásokra a legjobb tudásunkkal, minden erınkbıl törekszünk. 
Hogyan készüljünk? 
Szeresd uradat Istenedet.... Szeresd felebarátodat. 
Istenszeretet, emberszeretet. Hit és emberség. Még nem zárult le a hit éve, fontos 
tudatosítanunk, hogy Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, görögkatolikusok 
vagyunk, és egy edelényi közösségnek a tagjai. Hittel élni azt is jelenti, hogy 
ırizzük ıseinktıl örökölt hitünket, és azt nem tagadjuk le. Szertartásaink ırzik 
azt a lelkületet, amelyet az ıskereszténység óta apáról fiúra vettünk át. Adja 
Isten, hogy fölfedezzük, vagy ha elfelejtettük, újra felfedezzük jelentıségét a 
magunk és családunk életében. 
Emberség: a természetfeletti a természetesre épít. Ha természetesek vagyunk, 
emberiek, emberségesek, akkor egy vonzó kereszténység alakul ki. Csak ott van 
élı közösség, ahol jók az emberi alapok, szeretetközösségben. Ahol nincs 
szeretet, ott embertelenség van. Törekedjünk a szeretet parancsának 
megvalósítására, még akkor is, ha sokszor gyarlóak, bukdácsolók vagyunk. És 
 még egy: hazaszeretet. Ne tagadjuk magyarságunkat, legyünk büszkék a 
szülıföldünkre, mert ez a család és a lelki gyökerek alapja. Utolsó magyar 
nemesek a parasztok voltak, nem volt szükségük bankkártyára, megéltek a 
földjükbıl. Ha becsüljük magyarságunkat, akkor helyes értékekre, idıtálló 
valutába fektetünk. "Boldog új évet"- mindenkinek! 

Kovács Lajos 
iskolalelkész 
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Kispapi gondolatok az Istenszülı születése napján 

 
„Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily 
megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai!” (Róm 11,33) 
 
Krisztusban kedves testvérek! 
 
Azt hiszem, méltán juthatnak eszünkbe Szent Pál ezen mondatai most, hogy az 
Istenszülı Szőz Mária születését ünnepli Egyházunk. Világra jön az istenség 
lakhelye, a királyi palota, amelyben a Mindenható Isten fog szállást foglalni, s az 
emberekkel magát egyenlıvé tenni - liturgikus szövegeink több tucatnyi hasonló 
képpel dicsérik Máriát. Beszélnek róla, mint aranygyertyatartóról, mint a 
mennynek ajtajáról – elég, ha csak elolvassuk az ünnepi sztihirákat: milyen 
magasztos és gazdag képekkel illetik Máriát. Méltán teszik ezt, hiszen İ a mi 
életünk Megváltóját szülte. Mégis, ha egy kicsit elvonatkoztatunk a hívı imádság 
gazdag kifejezésmódjától, észrevehetjük azt az éles, mégis igen szép ellentétet, 
mely a liturgikus szövegek és a nem tolmácsolt valóság között feszül: Mária 
azért mégis csak egy egyszerő, názáreti leányzó volt. S ez a tény, az érem másik 
oldala, Máriának a mindennapisága, valahogy azt sugallja nekem, hogy mintha 
Isten szeretné mőveit kicsiben elkezdeni. Nem tesz mindent nyilvánvalóvá és 
egyértelmővé rögtön, az elején, hanem rejtetten és türelmesen, sokszor alig 
észrevehetıen mőködik. Hasonló ez talán a jézusi példabeszédhez, miszerint 
Isten országa legelıször csak egy mustármag, ami késıbb mégis hatalmas fává 
nı, olyanná, mely az ég madarainak is árnyékot nyújt. Így történik ez, úgy 
gondolom, nemcsak az Ábrahámtól Márián keresztül Krisztusig jutó isteni 
üdvgondozásban, hanem minden emberi szívben is. Ha ki-ki felidézi személyes 
életének történetét, talán észreveszi, hogy a jó dolgok, a pozitív változások, a 
szép, megvalósult tervek elıször gyakran csak halványan, alig láthatóan 
jelentkeztek az életében. Vegyük észre tehát jelen életünkben és szeretteink 
életében is ezeket az apró isteni szikrákat, a mustármagokat, s ne nyomjuk el 
ıket, hanem engedjünk teret nekik, hogy egyre nagyobbá nıhessenek! 
Az egyszerő názáreti leányzó, a hitnek mégis nagy és tiszta példája lett Gábriel 
angyalnak adott válaszával: „íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd 
szerint.” Az Isten elıtti alázatos hit mondatja ezeket Máriával, mert „Isten, amit 
akar, mindent megtehet.” Ez a hit mőködött az apostolokban, ez a hit mőködött 
Szent Pálban, és ennek a hitnek kell bennünk is élnie; csak ezzel, az Isten 
logikájába vetett hittel és bizalommal mondhatjuk magunkat igazán 
keresztényeknek. Mi, emberek, sokszor rögzült sémák szerint gondolkodunk, s ez 
rendben is van így, hiszen azok többnyire segítik életünket. Azonban vannak 
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olyanok is, melyek inkább hanyatlásba viszik. Ilyen sémák lehetnek például a 
rossz emberi kapcsolatokba való beletörıdés, mikor azt mondja az ember, hogy 
„már annyi rossz történt köztünk, ez már úgyse lesz jobb”, vagy éppen a saját 
gyengeségeinkbe való beletörıdés, a reményvesztettség, a megbocsátás hiánya 
vagy éppen a bocsánat reményének feladása. Ezek mind-mind a mi logikánkon 
alapuló, hibás sémák. Merjünk inkább Isten logikátlanságával gondolkodni, 
abban hinni, mert İ maga mondja Izajás könyvében: „Az én gondolataim nem a 
ti gondolataitok, s az én útjaim nem a ti útjaitok.” (Iz 55,8) 
Szőz Mária születése ünnepének alkalmával adja meg a mi Urunk, hogy a 
kicsiben kezdıdı isteni terveket minél inkább észrevegyük, s hogy azoknak 
válaszként egyre nagyobb teret is adjunk, ahogy tette azt az Istenszülı Mária, 
mert – azt hiszem – ezt kívánja meg Isten logikája.  
Ámen.  

Marincsák Miklós 
   papnövendék 

Elhangzott 2013. szeptember 8-án 
� � � 

 
„A kereszt az Atya akarata, az Egyszülött Fiú dicsısége, a Lélek 
örvendezése, az Angyalok ékessége, az Egyház biztonsága, a Szentek 
várfala, a Földkerekség világossága.” 

/Aranyszájú Szent János/ 
 

A kereszttel befejezıdött a halál korszaka, és Krisztus 
feltámadásával, amely a kereszthez kapcsolódik, 
megkezdıdött az ember átistenülésének és 
üdvösségének a korszaka. A kereszten az Istenember 
Krisztus megoldotta az emberi szabadság tragédiáját, 
amikor „megalázta magát, és engedelmessé lett 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8) 
A kereszten legyızte a mi halálunkat, feltámadásával 
pedig nekünk életet és romolhatatlanságot 
ajándékozott. A kereszt által megbékéltetett minket az 

Atyával, és bőneink bocsánatát ajándékozta nekünk. A kereszten felfedte 
magát, mint az egész világ üdvözítıjét, megváltóját és életadóját, és 
véglegesen lerontotta az ördög mővét. 
Mint ahogyan azonban az igazi Krisztus nem képzelhetı el a kereszt 
nélkül, ugyanúgy az igaz keresztény sem képzelhetı el a Krisztus 
keresztjében való részvétel nélkül: 
„Ha valaki nem veszi fel a maga keresztjét, és nem jön utánam, nem 
lehet az én tanítványom” (Lk 14,27). 
Mi, keresztények nem élhetünk másképp, mint Krisztus keresztjének 
jegyében, vagyis részt vállalva életünk minden pillanatában, Krisztus 
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áldozatában, a szenvedélyeink és önzésünk fölötti gyızelemért harcolva. 
A drága kereszt felmagasztalásának ünnepén, tekintetünk a Golgotára 
emelkedik. A föld maga is egy Golgota, s annak közepén áll a keresztre 
feszített és feltámadott Úr. A latrok személyében pedig ráismerhetünk az 
egész emberiségre. Mi, emberek, valamennyien Krisztus körül foglalunk 
helyet, ki-ki a maga keresztjén, bőneink, megpróbáltatásaink és 
fájdalmaink keresztjén. Az azonban, ami megkülönböztet minket 
egymástól, nem a bőnösségünk és a tisztaságunk, hanem viszonyulásunk 
Krisztushoz és az İ keresztjéhez. Ily módon az Úr keresztje az 
igazságosság mérlegévé lesz. Az Úr keresztje amint emelkedik, arra 
emlékeztet bennünket, hogyha életünk vezérlı elvének a Keresztet 
választjuk, akkor elnyerjük a Feltámadást is.  
Az Úr Keresztje arra emlékeztet minket, hogy amikor életünk 
szabályzatául a keresztet választjuk, akkor nyerjük el az igazi 
szabadságunkat. Amikor pedig körülvesznek bennünket a 
szorongattatások és nélkülözések, hittel fölemeljük lelki szemeinket 
Krisztus keresztjére, és reménységgel folytatjuk utunkat mi, akik együtt 
feszíttettünk meg és együtt támadtunk fel a Krisztussal. 

Molnár József 
lelkipásztori kisegítı 

� � � � 
 

Bemutatkozás és imával kísért remény 
 

A Szőzanya oltalmazó közbenjárását kérjük újonnan átalakult görög katolikus 
óvodánkhoz, ahol vallásos neveléssel gazdagítjuk szeptember 1-tıl gyermekeink 
személyiségfejlesztését. 
Nevelıtesteltünk nagy örömmel és várakozással áll az új feladat elé. A nyári 
hónapokban óvodalelkészünkkel Marincsák László esperes úr vezetésével 
kidolgoztuk, hogy mit, mennyit és hogyan adjunk át a kicsiknek Jézus 
tanításából, a Mennyei Atya üzenetébıl. 
Keresztény nevelésünk mellett megmarad jól bevált nevelési gyakorlatunk is, 
Nagy Jenıné Csak Tiszta Forrásból Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel 
alternatív program. 
Célunk: gyermekekben a hit ébresztése, az egész személyiség gazdagítása, hogy 
képessé váljanak a felnıtt keresztény életre, példaadó és hitvalló aktív tagjai 
legyenek a keresztény közösségnek. Mindezt nyugodt élmény gazdag, 
harmonikus sokoldalú képesség fejlesztéssel kívánjuk elérni. 
A felnıttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt hogy 
„Tisztellek Téged fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha 
szükséged van a segítségemre”. 
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Az óvoda belsı terének kialakításában arra törekedtünk, hogy esztétikus 
egységes hangulatot árasszon, mővészi értékeket közvetítsen, a mikrocsoportos 
fejlesztések alkalmas színtere legyen. 

 
Minden évszakban helyi alkotók munkáiból kiállításokat szervezünk, mely 
bensıséges mővészeti értéket, sugárzó hangulatot ad az aulának. Rendszeresen 
hangversenyeket szervezünk, amelyek lehetıséget adnak, a különféle hangszerek 
megismerésére, a gyerekek zenei mőveltségének fejlesztésére. Tágas udvar, 
tornaterem, pancsoló medence, sok fejlesztı fajáték áll gyermekeink 
rendelkezésére. A szülıknek alkalmuk van betekintést nyerni a csoportok 
mindennapi munkájába (meghívásos látogatások, beszélgetés a gyermekek 
fejlıdésérıl). 13 szakképzett óvónı foglalkozik a gyermekekkel, akik 
rendszeresen hangversenyt adnak a óvodásoknak és városi rendezvényeken is 
fellépnek. Báb- és drámajátékkal színesítik a gyermekek mindennapjait. 
Nevelı testületünk lelkes, odaadó munkájának és kreativitásának köszönhetıen 
az óvodák közül a megyében egyedülálló módon foglalkozunk 
tehetséggondozással. Ennek elismeréseként 2013 nyarán megkaptuk a Kiválóan 
Akkreditált Tehetségpont minısítést, mely pályázati lehetıségek széles skáláját 
nyitja meg intézményünk elıtt. 
 
Programunkba beépítettük a görög katolikus egyházunk több ünnepét, mint az 
Istenszülı születését, valamint oltalmát, a karácsonyi készületet, a vízkeresztet, 
gyertyaszentelést, Jézus feltámadását, búzaszentelést, pünkösdöt. Ezek még 
színesebbé teszik óvodánk életét, s közvetítik azt az értéket, amely felé minden 
más nemes dolog mutat.  

„Drága Jó Istenem hallgasd meg imánk: áldj meg bennünket, mindennapi 
munkánkhoz adj erıt, hitet és kitartást, hogy a Te dicsıségedet szolgálja!” 

Tóbiás Lászlóné 
tagintézmény vezetı 
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Az Oltalom Tagóvoda dolgozói nem ijednek meg a váratlan feladatoktól. Többek 
között errıl beszél a nyári végi lelki napunk egyik feladata. Az alábbi általuk írt 
strófák hitvallásként is olvashatók. E hírlevél nem un. „hangos könyv”, de a „Ha 
én rózsa volnék …” c. klasszikus ének dallamára dúdoljuk, akkor még inkább a 
szívünkhöz szólnak. 
 
Ha én templom volnék, mindig nyitva állnék. 
Mindenféle embert szeretettel várnék. 
Várnám az örvendıt, várnám a búsulót, 
Magasodva égre, elhajtanám a bút. 
 
Ha én kereszt volnék, olyan erıs lennék, 
Hogy minden embernek, szent utat mutatnék, 
Oltalmaznám ıket mindenféle rossztól, 
Áldott életüket óvnám a gonosztól. 
 
Ha én kenyér volnék, mindenkit táplálnék, 
Minden reggel s este, kemencébe sülnék. 
Sülnék ropogósra, illatozva szépen. 
Ne éhezzen soha az én Magyar népem. 
 

Köszönet a nap szervezıinek! 
 

IIII     RRRR     OOOO     DDDD    AAAA    LLLL     OOOO     MMMM    
 
Prohászka Ottokár : Kı az úton  
 
Gondolod, kerül életed útjába 
Egyetlen gátló kı is hiába? 
Lehet otromba, lehet kicsike, 
Hidd el, ahol van, ott kell lennie. 
De nem azért, hogy visszatartson téged, 
S lohassza kedved, merészséged. 
Jóságos kéz utadba azért tette, 
Hogy te megállj mellette. 
Nézd meg a követ, aztán kezdj el 
Beszélgetni róla Isteneddel. 
İt kérdezd meg, milyen üzenetet 
Küld azzal az akadállyal neked. 
S ha lelked Istennel találkozott, 
Utadban minden kı áldást hozott. 
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Imameghallgatás 
 

Kértem Istent...  
 
Kértem Istent, vegye el a gıgömet, és Isten azt 
felelte: Nem. 
Azt mondta, nem az İ dolga, hogy elvegye: az 
én dolgom, hogy feladjam. 
Kértem Istent, tegye egészségessé béna 
gyermekemet, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes. 
Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak 
kiérdemelhetı. 
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: İ áldást adhat, a boldogság rajtam áll. 
Kértem Istent, vegye el tılem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám. 
Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem. 
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ı majd megnyes néha, hogy 
gyümölcsözıbb legyek. 
Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan İ szeret engem. 
És Isten azt mondta: No, végre egy jó gondolat. 
 
 
 

IFJÚSÁGI ROVATIFJÚSÁGI ROVATIFJÚSÁGI ROVATIFJÚSÁGI ROVAT    
 

Ifjusági Gyalogos Zarándoklat 
 

2013. augusztus 12-én ismételten útjára indult az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat, 
immáron 11. alkalommal. A korábbi évekkel ellentétben most a hétfıi napé volt 
a regisztráció és ismerkedés- korábban mindig vasárnap találkoztak a 
zarándokok. Kiinduló állomásunk ezúttal Pocsaj volt, ahol is hétfı este Fülöp 
püspök atya vezetésével vecsernyét imádkoztunk, majd a további program 
táncház és csapatismerkedés volt. Kedden reggel a Szent Liturgia után utunkra is 
indultunk, hogy kb. 15 km megtétele után megérkezzünk elsı állomásunkra, 
Létavértesre. Itt elsı alkalommal került megrendezésre a csapatok közötti 
focikupa. Másnap szintén a hagyományoktól eltérıen hajnalban, kicsivel 5 óra 
elıtt indultunk el, hogy idıben megérkezzünk Debrecenbe, a II. Görkapocs 
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Fesztiválra. Útközben egy kellemes, hősítı esıben 
is részünk volt, ami pezsdítıen hatott a nagy meleg 
után. Debrecenben a Szent József Gimnáziumban 
elfogyasztott fagylalt után közösen sétáltunk át a 
fesztivál színterére, a Kossuth térre. Több zenei 
fellépı- köztük a United, Ocho Macho és megannyi 
színes program várt ránk és az oda ellátogató 
közönségre. A nap fénypontja pedig a református 
Nagytemplomban megtartott püspöki vecsernye 
volt, melyen teljesen megtelt a templom. Felemelı 
élményben lehetett része annak, aki jelen volt. 
Csütörtöki napunk az elcsendesedésrıl szólt: ez volt 
a zarándoklat lelki napja. Vezetınk ezúttal Palánki 
Ferenc püspök atya volt, aki a Szent Lélek 

szerepérıl beszélt a fiatalok életében. Bár fáradtan, de emelkedett szívvel 
hajtottunk álomra a fejünket nyíradonyi szállásunkon.  
Pénteken, a cél elıtt egy nappal Nagykálló felé vettünk az irányt, ahol egy utolsó 
strandolással megpihentettük fáradt végtagjainkat. Másnap reggel a bıséges 
reggeli után elindultunk az utolsó szakaszra. Ekkor már mindenki szeme elıtt 
lebegett a cél, amiért egész héten gyalogoltunk, hogy odaérhessünk Égi 
Édesanyánkhoz. Ellıtte azonban Kállósemjén vendégszeretetét élvezhettük, majd 
délután 4 óra tájt megpillantottuk a máriapócsi templom tornyait is. 
Könnyeinkkel küszködve léptünk be a templom kapuján, de ezek az öröm 
könnyei voltak, és ahogy megláttuk a Kegyképet mindannyian tudtuk: itthon 
vagyunk! 
 
Én személy szerint nagyon feltöltıdtem ezalatt az egy hét alatt és jövıre is 
szívesen csatlakozok a zarándokló közösséghez! 
           Trestyánszki Rita 
 

� � � � 
 
 

„ Vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely lelked és a 
lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet ...  
Tovább kell menned, hiszen dolgod van ... 
Nem tudhatod, meddig élsz, s lesz-e egyáltalán időd eljutni utad 
végcéljához...  
Ezért menj minden nap tovább, sebes lábakkal és szegényen is. Mert 
vándor vagy.” 

(Márai Sándor) 
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Vízszintes 
4. Ezen az ünnepen, a liturgia végén a pap olajjal kente meg a 
homlokod. Hogy hívják ezt a mozzanatot? 
6. Ilyen szín ő a pap liturgikus ruházata ezen az ünnepen. 
7. Ebben a szent id ıben is kitesszük a keresztet a templom 
közepére. 
9. Ezen a reggeli szertartásunkon helyezzük ki a ke resztet. 
11. Jeruzsálemi pátriárka, ı emelte fel el ıször a négy égtáj 
felé a megtalált keresztet 
12. Minden héten ezen a napon is a keresztre emléke zünk. 
Melyik nap ez? 
 
Függıleges 
1. Felmagasztal, másképpen mondva 
2. Itt találták meg Krisztus keresztjét 
3. Üdvözítsd Uram a te népedet és áld meg a te.... 
5. Ebben a hónapban ünnepeljük a Szent Kereszt 
felmagasztalását 
8. Nagy Konstantin felesége 
10. Erre a "padra" helyezzük ki a feldíszített kere sztet 

G Y E R M E K   R O V A T  
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SZINEZD KI 
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MEGHÍVÓ  
 
 
Bibliakör 
Szept. 17-én este 6-tól közös bibliaolvasásra hívjuk a híveket a Közösségi Házba 
(korábbi parókia épülete). Tapasztaljuk meg egyre többen a kinyilatkoztatott 
szöveg élet formáló erejét! 
 
Elsıáldozásra készülık 
Kérem a szülıket, hogy az elsı szentáldozáshoz készülı gyermekeiket írassák be 
a szentség felvételét elıkészítı csoportba. Foglalkozás: péntek du. 4 óra. 
 
Negyedik osztály és a felsı tagozat 
Pénteken du. 5-tıl foglalkozás a Közösségi Házban. 
  
Filmklub 
Szept. 20-án este 7-tıl filmvetítésre, majd egy kis beszélgetésre várjuk az 
érdeklıdı ifjúságot a Közösségi Házba.  
 
Gyalogos zarándoklat 
Egyházközségünk szept. 21-én de. 930-kor gyalogos zarándoklatot indít 
Sajópálfalára. Örömmel vettük az eddig is megmutatkozó szép érdeklıdést. 
Jelentkezés Bakos Barnabásnénál szept. 19-ig. 
 
Óvódások Szent Liturgiája 
Szept. 22-én a 10 órai Szent Liturgiára külön meghívjuk az óvódásokat, s 
imáinkkal értük külön is fohászkodunk. Októbertıl minden hónap 3. vasárnapja 
lesz az óvodásoké! 
 
 

 
 

Köszönettel vesszük egyházközségünk anyagi támogatását! 
Számlaszám: 10701238-65647965-51100005 
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