
2010. augusztus 1. és 2010. november 21. közötti események (2010.12.31.)
Kedves Látogató! Ebben a menüpontban azon archívált híranyagok olvashatók, amelyek a 
HÍREK menüpontban voltak megtalálhatóak  2010.  augusztus  1-e  és  2010.  november 21-e 
között! A hírek időrendben visszafelé haladnak!

BESZÁMOLÓ
Az alábbiakban Angyal Jánosné, a Szent Rita Karitász Csoport vezetőjének beszámolója olvasható, 

mely elhangzott a Vencsellői Nagyboldogasszony Templomban 2010. november 21-én.

___________________________________________________________

Szeretettel  köszöntöm a  Kedves  Testvéreket  a  Szent  Rita  Karitász  Csoportunk nevében,  Szent 

Erzsébet ünnepén. Ismét eltelt egy esztendő és ilyenkor azt a feladatot kapjuk, mi Karitász vezetők, 

hogy ezen a napon számoljunk be az éves tevékenységünkről. Így a hívek jobban megismerhetik 

munkánkat, figyelemmel kísérhetik tevékenységünket. 

Egy évvel ezelőtt, az ünnepi misén megszentelt kaláccsal és a Karitász tagok által készített jelképes 

rózsákkal kedveskedtünk a híveknek. Szent Erzsébet kenyerében való részesedés, közösséget teremt 

a karitász munkatársak és a hívek között. Ezzel köszönjük meg segítségnyújtásukat, bizalmukat. 

December 12-én, a gyermekek által felajánlott és összegyűjtött használt, de még jó állapotban lévő 



játékokat,  a  Karitász  központba  szállítottuk.  Ott  üdítővel,  szaloncukorral,  kakaóval  kiegészítve, 

2000 gyermeknek szereztek örömet Karácsonykor. A mi csoportunk ebből 30 csomagot kapott, amit 

nagycsaládos, rászoruló gyermekeknek ajándékoztunk. 

Karácsony  közeledtével  hozzáláttunk  szeretetcsomagjaink  elkészítéséhez.  Textilből  készítettünk 

szaloncukrokat, amelyhez szentképet és angyal szobrocskát csomagoltunk. Tudjuk, nem nagy érték, 

de reméljük, ezzel is nagy örömet szereztünk azoknak az idős, beteg, egyedül élő Testvéreinknek, 

akikhez ellátogattunk és kívántunk Áldott  Karácsonyt.  Szenteste,  az ifjúsági vegyes énekkarunk 

Zsolt Atya vezetésével lélekemelő koncertet adott elő. Mise végén mindenkit megajándékoztunk. 

A 2010-es esztendőben első feladatunk a Jótékonysági bálunk szervezése és megrendezése volt. 

Iskolánk  Igazgatónője  most  is  -  mint  eddig  minden  évben-,  támogatta  kezdeményező 

tevékenységünket. Ismét helyet biztosított számunkra, e jeles esemény lebonyolításához. Hálával és 

köszönettel tartozunk neki! Ezen az estén is megtelt az iskola aulája szórakozni vágyó és segíteni 

akaró  vendégekkel.  Plébános  Atya  megnyitója  után  a  Kézfogás  Nyugdíjas  Egyesület  műsorát 

láthattuk.  Hála a Jóistennek, minden évben számíthatunk rájuk és mindig más és más műsorral 

lepnek meg bennünket. Ezen az estén bemutatták nekünk, hogy nem csak énekelni, táncolni tudnak, 

de  a  takarítás  terén  is  utolérhetetlenek.  Még  nagyítóval  sem  lehet  utánuk  porszemet  találni.  

Köszönjük, hogy ilyen jók hozzánk! 

A gávai-, és vencsellői- Egyházközség énekkara ifjúsági énekeket adott elő Zsolt Atya vezetésével 

és  gitár  kíséretével.  Fiataljaink  mókás  jelenetében  főszerepet  kapott  András  Atya  is.  Nagy 

örömünkre  szolgált,  hogy  községünk  vezetői  mellett,  Gégény  Béla az  Egyházmegye  Karitász 

Igazgatója,  kedves  felesége  és  fia  is  megtisztelt  bennünket  jelenlétével.  A finom  vacsoráért  a 

konyhai  dolgozóknak  tartozunk  köszönettel!  A talpalávalót  az  Apolló  együttes  biztosította.  Itt 

szeretném megköszönni az anyagi támogatásokat, a tombola felajánlásokat, magánszemélyeknek és 

vállalkozóknak, akik így járultak hozzá bálunk bevételéhez! A befolyt összeget a gávai  Munkás 

Szent József templom felújítására ajánlottuk fel. 

Tavasszal  8  üveg Béres  cseppet  kaptunk a Karitász központtól.  Ezt  8  idős  beteg testvérünknek 

ajándékoztuk.

Nyár elején az árvíz sújtotta településeket segítettük. Egy kisteherautónyi élelmiszert és ruhaneműt 

ajánlottak fel a Kedves Testvérek. Ezzel, a Karitász központon keresztül Ónod és Szendrőlád, kárt 

szenvedett lakóit segítettük. 

Júliusban ismét Egyházmegyénkbe érkeztek a dévai gyermekek, Böjte Csaba vezetésével. Csaba 

Testvér 5 pap által celebrált szentmisében adott hálát a gyermekei befogadásért és köszönte meg a 

sok- sok éves támogató szeretetet. Csoportunkból többen is részt vettek ezen a Szentmisén. Ezek a 



gyermekek 1 hetet töltöttek Vásárosnaményban. Ebben az évben egy napi étkezésükhöz szükséges 

alapanyagokat kellett biztosítanunk a rakamazi, ibrányi és buji csoportokkal közösen.

Augusztusban  úgy  döntöttünk,  hogy  a  Krumplifesztivál  nem  múlhat  el  nélkülünk.  A hozzánk 

látogatókat  gulyáslevesünkkel  láttuk  vendégül.  Dankuné  Ildikó  nyírségi  gombóclevesét  ismét 

különdíjjal jutalmazta a zsűri.

Szeptemberben Egyházmegyei Karizmatikus találkozó volt Sóstóhegyen. Ez a lelkiség segítette az 

Egyházmegyei  Karitász  megalakulását  és  növekedését.  Ezen a  találkozón csoportunkból  Pilling 

Antal, akolitus vett részt.

A karitász munkánk során már hagyománnyá vált a betegek miséje. Az idős beteg Testvéreinknek 

segítséget nyújtottunk a templomba való eljutásban. Szentmise előtt gyónási lehetőség volt András 

Atyánál  és  Iski  István  Esperes  Úrnál.  A Paróchus  Atya  a  „Csodálatos  halfogás” evangéliumi 

részről beszélt prédikációjában. Fontosnak tartotta, hogy az idősek, tanítsák a fiatalokat imádkozni 

és  hogy milyen nagy dolog a  mai  világban megvallani  hitünket.  Szeretettel  beszélt  még Szent 

Erzsébetről is. A prédikáció után a keresztségi fogadalmukat újították meg a betegek. Közel 70 idős 

részesült a szentségfelvételben. A Szentmise végén lehetőség volt beszélgetésre. Mi, meleg teával és 

pogácsával kedveskedtünk a misén résztvevőknek. 

November elején két napos Karitász konferencián vettem részt a Karitász Igazgatóval, az ibrányi-, 

és a buji vezetőkkel Esztergomban. A konferencia mottója: „Szegénység a társadalom peremén” 

Előadásokat  hallhatunk:a  szegénység  problémájáról,  a  törvényhozás  szerepéről  a  szegénység és 

társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, szolidaritás a szegényekkel az evangélium fényében.

A székesfehérvári,  szeged-  csanádi,  gyulafehérvári  Egyházmegyék  munkájával  ismerkedhettünk 

meg e  két  nap  alatt.  Spányi  Antal  megyéspüspök,  hálaadó Szentmisét  végzett  minden Karitász 

munkatársért és önkéntesért. Püspöki áldásával bocsájtotta haza a konferencián résztvevőket. 

Szent  Erzsébet  halálának tiszteletére  zarándoklaton vettünk részt  Sárospatakon az  elmúlt  héten. 

Ezen a lelki  napon Gégény Béla lelki  gazdagságot,  belső örömet kívánt  mindenkinek.  Kecskés 

Attila, sárospataki Plébánossal közösen elimádkoztuk Szent Erzsébet litániáját. Köszöntőjében arra 

kért  bennünket,  hogy  legyen  szemünk  meglátni  a  szegényeket,  és  rászorultakat.  Erzsébet 

élettörténetét még mélyebben megismerhettük, az Erzsébet ház Igazgatónőjének előadásában. Écsy 

Gábor, Országos Karitász Igazgató Atya bemutatta a Karitász tevékenységét. 15 pap által celebrált 

ünnepi Szentmisén megszentelt kenyérrel ajándékoztak meg bennünket. 

Előttünk álló feladatok még ebben az évben:

A gyermekek a gyermekekért segélyprogram. A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász, 



karácsonyi  adományozó  programja  keretében  már  6.  éve,  az  általános  iskolákban  a  katolikus 

középiskolákban, a hitoktatók, tanárok és karitász munkatársak szervezésében, gyűjtést rendezünk a 

gyermekek által megunt, de jó állapotban lévő játékokból. Ebben a programban a mi csoportunk is 

részt  vesz.  Szeretnénk  kérni  minden  jó  szándékú  gyermeket,  ha  tehetik,  juttassák  el  megunt 

játékaikat a hitoktatókhoz, vagy a sekrestyébe Katika nénihez. Ezeket a felajánlásokat december 8-

án továbbítjuk a központba. Előre is köszönjük a gyermekek segítségét! 

Egymillió csillag a szegényekért:

December 4-12- ig bekapcsolódunk a Katolikus Karitász országos akciójába. Adományokat lehet 

felajánlani  a  rászorulók  megsegítésére.  Az  1000  Ft-os  ,  vagy  az  azt  meghaladó  adományokat 

gyertyával köszönik meg a Karitász csoportok.  Nálunk, erre az adományozásra,  a sekrestyében, 

Katika néninél van lehetőség. 

Karitász lelkigyakorlatra és továbbképzésre kerül sor Máriapócson, December 9-10-11-én, Juhász 

Imre Plébános Atya vezetésével. 

A  karácsonyi  szeretetcsomagjainkkal  ismét  szeretnénk  kedveskedni  az  egyedül  élő,  idős 

rászorultaknak.

Karitász munkánk akkor lesz sikeres, ha kezdeményezéseinket jó szándékú, segíteni akaró emberek 

támogatják. Szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatását, nagylelkű felajánlását és anyagi 

hozzájárulását!  Köszönjük  Plébános  Atya  vezetését  és  továbbra  is  kérjük  segítségét,  munkánk 

eredményesebbé  tételéhez.  Gégény  Béla  szavaival  szeretném  megköszönni  a  Karitász  csoport 

minden egyes tagjának áldozatos munkáját: Köszönöm hogy vagytok és hogy ilyen jók vagytok. 

Beszámolóm végén engedjék meg, hogy Teréz Anyát idézzem: „ Ebben az életben nem tehetünk  

nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel!”

SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE
A világegyház  számára  a  magyarság  legismertebb  szentje  Árpádházi  Szent  Erzsébet.  Sok  nép 
szeretné a magáénak tudni. Kiemelkedővé a Krisztus iránti rajongó szeretete tette.  Özvegységre 
jutva,  olyan  odaadóan  szolgálta  mennyei  Urát  a  szegényekben  és  betegekben,  hogy  barátai 
csodálata  mellett,  ellenségei  figyelmét  is  kiérdemelte.  A kötényében rózsává  változó  kenyér  az 
Istennel megélt finom, személyes kapcsolatának jele.



A szolgáló szeretet  szentje  a  mai  napig példát  ad az evangélium szerinti  életre:  a hitből  tettek 
fakadnak.

Sári András plébános kezdeményezésére 2004. szeptemberében alakult meg a Szent Rita Karitász  
csoport. A karitász szó szolgáló szeretetet jelent. Szent Erzsébet ünnepén már hagyománnyá vált 
Nagyboldogasszony templomunkban, a kalács megáldása.

November 21-én, a szentmise elején András atya megáldotta a kalács szeleteket. Angyal Jánosné, a  
Karitász csoport vezetője  felolvasta az éves beszámolóját.  A szentmisében karitász csoporttagok 
olvastok fel: Hengspergerné Szabó Gyöngyi, Pilling Antal, Varga Istvánné. A mise végén a karitász 
munkatársak szétosztották a megáldott kalácsszeleteket, melyhez egy szentképpel is kedveskedtek a 
híveknek!

Istenünk! Szent Erzsébet közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük  
embertársainkat minden testi-lelki bajukban!

A Szentmisén készült fotók megtekinthetőek a Képgalériában!

VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=22


KERÜLETI PAPI GYŰLÉS
Minden évben 2 alkalommal, más-más településen összegyűlnek a kerület papjai, ahol a püspök 
atya által előre kiadott témát megbeszélik.

November  3-án,  a  vencsellői  egyházközségben  került  megrendezésre  a  kerületi  gyűlés.  A 
kerülethez 17 pap tartozik. A ½ 10 órakor kezdődő szentmisét közösen mutatták be a kerület papjai.  
Velük együtt imádkoztunk a kerület híveiért. A misét Varga János, ibrányi plébános atya celebrálta. 
A prédikációt  Szováti Tamás, orosi plébános atyától hallhattuk. A szentmisét követően a plébánia 
közösségi  termében került  sor  a  gyűlésre,  melyen már főpásztorunk is  részt  vett.  Ezt  követően 
szentségimádás volt a templomban. 

Az összejövetel szeretet-vendégséggel zárult.

Minden atyának adjon a Jó Isten sok kegyelmet, erőt és egészséget további szolgálatára és életére!

VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős

ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM

A  Katolikus  Karitász  Európai  Uniós  Élelmiszersegély  program  keretében  élelmiszer 
adományt juttat azon települések részére,  ahol  Karitász csoport működik, és annak tagjai 
vállalják a segély szétosztását.

Településünkön a Római Katolikus Egyház keretein belül működő Szent Rita Karitász Csoport az 
önkormányzattal egyeztetve még az év elején igényelt a program keretében közel 200 család részére 
élelmiszert.  Az  első  szállítmány  szétosztására  június  hónapban  került  sor.



Az elmúlt héten újabb adomány érkezett (liszt, makaróni, tarhonya, levespor), melyből összesen 34 
mázsa  jutott  településünkre. 

A rászorulók listáját év elején kell összeállítani, melyen nagy változtatásokat év közben nem áll 
módunkban átvezetni. Ennek ellenére próbáltuk figyelembe venni az eltelt időben nehéz helyzetbe 
került  családok  problémáit.  Az  élelmiszerosztás  a  napokban  az  önkormányzati  dolgozók  és 
gépjárművek igénybevételével megtörténik. Reméljük, hogy eléri célját a segítő szándék, és sok-sok 
család  napi  megélhetési  gondjait  enyhíteni  tudjuk  az  adománnyal.  

Bízunk benne, hogy e támogatási formát a jövőben is biztosítani tudjuk, és olyan családok, idősek is 
részesülhetnek támogatásban, akik ebben az évben még nem kerültek a látókörünkbe.

Danku Károlyné
Karitász munkatárs 

BETEGEK, IDŐSEK MISÉJE A 
NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN

Már hagyományként tartottuk meg szeptember 25-én 16 órakor a  betegek miséjét. Előtte 
gyónási lehetőség volt az időseknek. A segítséget igénylőket a Karitász tagok autóval elvitték a 
templomba, majd a Szentmise után haza is vitték őket.

Sári András plébános a Szentmise elején köszöntötte Iski István paróchus urat, a híveket, 
és azokat az időseket, akik fáradságot nem ismerve eljöttek a templomba, hogy részesüljenek a 
betegek szentségében, erőt, kegyelmet gyűjtsenek. Velük imádkoztunk, hogy teljesítse kérésüket a 
mindenható Isten.



Paróchus  atya  a  csodálatos  halfogás  evangéliumi  részt  választotta  mottónak  ez  alkalomra  a 
prédikációjában.

„-Uram menj el  tőlem, mert  bűnös ember vagyok!” Nagy dolog megvallani  hitünket.  A világ 
kifordított bennünket. Fontos, hogy a régi öregek tanítsák a fiatalokat imádkozni.

Hogyan kell imádkozni?

Dolgozva imádkozzál!

Imádkozva dolgozzál!

Tudni kell mennyiségi imát mondani!

Napközben is szólítsuk meg az Istent, de este ne mulasszuk el az imát és végezzünk lelkiismeret  
vizsgálatot!

Az Isten mindig előttünk van!

- A te szavadra kivetem a hálót!
Hányszor van, hogy NEM – az életünkben.

A keresztény ember mindig az igenek embere.

A keresztény ember engedelmes.

Az Istennek engedelmességgel tartozunk.

A hit tart életben bennünket.

Az utunk az Isten felé halad! Mindig tisztán kell tartani! Minden göröngyöt ki kell söpörni!

Ezt követően szeretettel beszélt István atya Szent Erzsébetről, aki mosollyal távozott a földi életből.

Az idősek életgyónást végezhettek a szentmise előtt, ezért kiülhetett a mosoly az arcukra!

A prédikáció után a keresztségi fogadalmat újították meg azok, akik a szentségfelvételre készültek. 
A szentségben kb. 60-70 idős részesült. Ki – ki könnyes szemmel, egy szentképpel gazdagodva tért 
vissza a helyére.

Imádkoztunk azokért is, akik nem tudtak eljönni erre az „ünnepre”.

A szentmise végén plébános úr megköszönte minden szolgálatot tevőnek az áldozatos munkáját! 
Ezt követően a Karitász tagok pogácsával, teával látták vendégül a híveket nagy – nagy szeretettel.

„Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,

szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,

vajon nem nagyobb – e,



nem nehezebb – e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?

Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,

irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett

és így érkezik a mennyből a kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te

Istened szeretetének irgalmas ajándéka”
(Szalézi Szent Ferenc: A kereszt)

VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős

A Szentmiséről készült fotókat megtekinthetik a   KÉPGALÉRIÁBAN!  

ÚJABB HÍREK
Újabb hírek olvashatók a Gávai Munkás Szent József templom felújításával kapcsolatban. A Gávai 
Római  Katolikus  Egyházközség  Képviselő-  testületének  gyors  és  határozott  döntéseket  kellett 
hoznia. Hogy milyen döntésekről is van szó, olvassa el a TEMPLOMFELÚJÍTÁS menüpontban, 
a legfrissebb híreknél!

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21


MAGYARORSZÁG DICSŐ KIRÁLYNÉJA, ÁRVA NÉPÜNK 
KEGYES PÁRTFOGÓJA...

... jóra térő bánatos kebellel, lábaidhoz borulunk.

Szűz Mária mennybevételét ünnepelte augusztus 15-én a világegyház. A parancsolt ünnep – 
ami  a  katolikusok  számára  misehallgatási  kötelezettséget  jelent  –  ősi  magyar  elnevezése 
Nagyboldogasszony.

Az Egyház szent hagyománya úgy tartja, a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja 
testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. Mária elszenderedésének (latinul: dormitio) 
napját  már a VI.  században ünnepelték Jeruzsálemben,  és a következő évszázadtól  Rómában is 
elterjedt. 
Az ünnepet  Szent  István király is  megülte,  sőt  e  napon  ajánlotta  Magyarországot  a  Szűzanya 
oltalmába. Ezért  nevezzük Krisztus szülőanyját Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona 
Hungariae-nak. (Az ünnep még amiatt is kötődik első királyunkhoz, hogy 1038-ban e napon hunyt 
el.)

A Vencsellői  Nagyboldogasszony templom  is  ezen  a  napon  ünnepelte  búcsúját.  Az  ünnepi 
Szentmise  fél  11-kor  kezdődött,  melyre  szép  számmal  gyűlt  össze  az  egyházközség  és  más 
környező településeken élő egyházközségek tagjai is.
A Főmisés  Varga János, ibrányi főesperes Atya volt. Jelen volt még  Iski István görög katolikus 
esperes  Atya,  Kiss  Zsolt  Attila káplán  Atya,  és  a  Szentmise  közben  érkezett  meg  Tóth István 
demecseri plébános Atya is. Az ünnepi szónok Balogh Győző görög katolikus szubdiakónus volt, 
aki lélekemelő beszédét, egy Mária ének idézésével kezdte, ami ennek a beszámolónak is főcíme 
lett. 
Szentbeszédében felhívta a jelenlévő hívek figyelmét, hogy ebben a pár sorban benne van az egész 
életünk, benne van az egész hitünk, benne dobog minden magyar ember szíve.



Az emelkedett prédikációt követően a Szentmise lényegi része, az átváltoztatás következett és a 
Szentáldozás szertartása.
Majd az ünnepi körmenet előtt Sári András Plébános Atya megköszönte mindenkinek a segítségét a 
búcsú ünnepének szép megtartásához.
Az ünnepi körmenet végén, a himnuszok után szentségi áldásban részesültek a jelenlévő hívek.

_______________________________________________________
A Szentmiséről fotókat tekinthetnek meg a Kedves Olvasók a KÉPGALÉRIÁBAN!

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
2010. augusztus 1-6. között egyházközségünkből ketten ministráns zarándoklaton vettünk részt. Az 
egyházmegyéből  50 ministráns  társunkkal  a  nyíregyházi  főplébániától  indultunk autóbusszal  úti 
célunk, Róma felé. 
Az első délutánt strandolással töltöttük a tengerparton. 

A következő nap programja városnézés volt.  Délután a Szent Péter téren a találkozón résztvevő 
többi nemzet ministránsaival közös zenés vesperáson vettünk részt, ahol jelen volt a ministránsok 
védőszentje, Szent Tarzíciusz 5 méter magas, 4 tonnás bronzszobra is.
A  találkozó  csúcspontja  a  szerda  délelőtt  volt,  ekkor  találkozhattunk  a  Szentatyával, aki 
helikopteren érkezett közénk. A Szent Péter téren közel 55 ezer fiatal gyűlt össze Európa számos 
országából. Kevés olyan élmény van, mint a Benedek pápával való találkozás, és nincs még egy 
olyan nagy élmény, mint együtt imádkozni vele és sok ezer ministráns társunkkal a Miatyánkot. 
XVI. Benedek minden résztvevő nemzetet saját anyanyelvén köszöntött. 

A magyaroknak ezt mondta:  „Kedves magyar ministránsok! Isten hozott  Benneteket! Az oltár  
szolgálata során kerüljetek egyre közelebb Krisztushoz! Találjátok meg élethivatásotokat! Szent  
Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk! Apostoli áldásommal. Dicsértessék a  
Jézus Krisztus!”



A Nemzetközi Ministráns Szövetség vezetője egy hófehér sálat ajándékozott a Szentatyának, olyat 
amilyet  -  nemzetenként  eltérő színben -  mi  is  viseltünk a  találkozó alkalmával.  Róma utcáin a 
ministránsok erről a színes sálról ismerték fel, hogy társuk is a találkozóra érkezett.
A Szentatyával való találkozás után, délután a Santa Maria degli Angeli-templomban gyűlt össze a 
magyar  ministráns  csapat.  Bosák  Nándor és  Német  László püspökök  vezetésével  hatvan  pap 
koncelebrált az ünnepi szentmisén. 

A szentmise befejezése előtt minden egyházmegye képviselője – megjelenítve a találkozó mottóját: 
„Merítsetek  az  élő  vízforrásból'” –  a  püspök  által  megáldott  vízből  merített  az  egyházmegyét 
jelképező kancsóval.
Hamar elérkezett a haza indulás pillanata. Hazafelé ellátogattunk Szent Ferenc városába, Assisibe, 
az éjszaki órákban pedig Velencében sétáltunk.

Péntek délután rengeteg élménnyel és lelki táplálékkal érkeztünk haza. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy mi képviselhettük a gávavencsellői ministránsokat a találkozón, melyért köszönettel tartozunk 
a szervezőknek, Plébános Atyának és szüleinknek is.
Reméljük lesz még alkalmunk ismételten ellátogatni az Örök Városba, Rómába!

Danku Dániel és Varga Dávid a Ministráns Találkozón készített fotóit megtekinthetik a 
KÉPGALÉRIÁBAN!

Danku Dániel és Varga Dávid



FELHÍVÁS!
A honlap adminisztrátoraként fontosnak tartom, hogy a weboldalunk közösségépítő hatással legyen.

Ezen felbuzdúlva bátorítanám és kérném a Kedves Olvasót, hogy amennyiben Egyházközségünk 
honlapjával  kapcsolatban  bármilyen  észrevétele,  javaslata,  tartlami  fejlesztésben  ötlete  van,  azt 
felém bátran  jelezze.  Szeretném, ha ezen közös fejlesztések  által  egyházközösségünk internetes 
oldala mindenki megelégedésére szolgálna!
Észrevételeit és javaslatait megteheti a honlap  VENDÉGKÖNYV menüpontjában,vagy e-mailen 
keresztül, a gavavencselloplebania@gmail.com internetes levelezőcímen is.

VÁLTOZÁSOK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN
A Vencsellői  Plébánia,  augusztus  1-vel,  változásokon megy keresztül.  Ezen változásokat  Bosák 
Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Főpásztora rendelte el.
Az első ilyen változás, hogy Kiss Zsolt Attila Káplán Atya, 2010. augusztus 1-vel, Nyíregyházán 
folytatja papi szolgálatát.
Káplán Atyának, a Vencsellői Plébánia-, a Gávai Társegyházközség-, és a Tiszeberceli Filia hívő 
közössége 2010. július 18-án vasárnap köszönték meg az egyházközségekben végzett szolgálatát, a 
Balsai Filiában egy szűk héttel később.
Zsolt Atya 2009. kora őszén került a Vencsellői Plébániára. Nagy lendülettel vetette bele magát az 
egyházközségek  életébe.  Támogatta  jelen  internetes  oldal  megvalósulását,  újraszervezte  az 
egyházközségi ifjúsági hittant, összerendezte az egyházközségi énekkart.
De említhetném a "kereszt díszítő versenyt" is, vagy a képmeditációkat, a biblia órákat, vagy éppen 
a fiatalokkal töltött sok vidám percet, a vasárnap délutáni társasjátékozás közben.
A  nyár  beköszöntével  több  olyan  programot  is  szervezett,  amely  megmozgatott  mindenkit- 
kajakozás, starndolás.
Ezen  fórumon is  megköszönjük  Zsolt  Atyának  az  egyházközségben  végzett  szolgálatát  és 
imáinkban kérjük papi életére a Mindenható Isten kegyelmeit, életére pedig, bőséges áldását!

___________________________________________________________
Jézusunk, aki Igéd hirdetését, a Szentmise áldozat bemutatását és a szentségek kiszolgáltatását az  

egyházi emberekre bíztad, add meg neki kegyelmedet, hogy végtelen fontos hivatásában híven  
eljárjon, mint az istenes élet példaképe tündököljön, Szent Igédet buzgón hirdesse, hívei lelkét  

szeresse és így a saját és a mi lelkünk üdvösségét fokozatosan munkálja.
Amen.

___________________________________________________________
További változás Egyházközségünk életében, hogy Tiszabercel Filiát, szintén 2010. augusztus 1-től 
a Nagyhalászi Plébániához csatolják.

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=22
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