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megállapítani, hogy melyik az Úr Jézu-Amit ma ünneplünk, az nem veszteség, 
sé. Azonban mégis sikerült. Szent Makár hanem gyõzelem! Amit ma sírunk, az 
jeruzsálemi pátriarkának éjjel álmában nem gyászkönny, hanem a hála könnye. 
az Úr megparancsolta, hogy vitesse ki a Mert az a Krisztus, aki érettünk a mai na-
város legbetegebb emberét a keresztek-pon felmagasztalt kereszten meghalt, az 
hez. Amikor a beteget a latrok keresztjé-nem halt meg örökre, hanem ma is él és 
hez érintették, semmit sem észleltek. uralkodik! Az a Krisztus, akit a gyalázat 
Azonban amikor a harmadik kereszthez fájára szegeztek, annak keresztje ma is 
érintették a beteget, nyomban meggyó-millió és millió másolatban fénylik 
gyult. Az így megtalált, és most már biz-templomok égbe nyúló tornyain s ragyog 
tosan ismert Krisztus keresztet Szent Ilo-királyi koronán! Az a Krisztus, akit a 

gyalázat fájára, a keresztre feszítettek, 
annak keresztje ma erõt jelent a haldok-
lók kezében, annak keresztje ma bátorí-
tást jelent az utak mentén! Az a Krisztus, 
akit a gyalázat fájára, a keresztre feszí-
tettek, annak keresztje ma megváltásunk 
hirdetõje temetõink sírdombjain!

A kereszt és vele a kereszténység a 
Golgotáról elindult diadalmi útjára, és 
nincs földi hatalom, mely meg tudná állí-
tani! Hasztalan ásták el a földbe, korha-
dás nem emészthette meg, mert azt 
Krisztus vére öntözte!

Elõkerült a rejtek helyérõl is. Amikor 
Krisztust levették róla, keresztjét a két 
latoréval elásták. Elásva a földben volt 3 
évszázadon át. Amikor kivették a földbõl 
a három keresztet, sehogy sem tudták 

Szent Kereszt Felmagasztalása
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na császárnõ diadalmenetben vitette be a szent keresztfa tövében, hogy adósak va-
jeruzsálemi Szent Sír templomba, mely gyunk az érettünk kereszten meghalt 
templom az Úr Jézus Krisztus sírja fölött Krisztusnak. Adósak vagyunk a hitval-
ma is áll. Az ujjongó tömeg közben ál- lással is, melyet a római százados tett ró-
landóan ezt énekelte: Uram irgalmazz!!! la: „Ez valóban az Isten Fia volt!” Adó-

A kereszt még egyszer a pogányok ke- sak vagyunk a hálával is, hogy meghalt 
zébe jutott, de 628-ban szeptember 14- értünk, de legfõképpen adósak vagyunk 
én újra diadalmenetben hozták vissza a szívünkkel és életünkkel.
Krisztus Urunk drága ereklyéjét. És most térdeljünk oda a közel 2000 

Ez a kereszt ma is megvan. Azonban éves keresztfa alá, szorítsuk lélekben fe-
fel van darabolva. A legnagyobb bazili- jünket ahhoz a kemény gerendához, és 
kák oltárain van elhelyezve. karoljuk át Krisztusunk drága keresztjét, 

Magasztos és szent ünnepünk nekünk és tegyünk hitvallást hitünkrõl, tanúsá-
ez a nap! Amikor ma fejünket meghajtva got szeretetünkrõl, és egy szent fogadal-
énekeljük: „A te kereszted elõtt leboru- mat: a hûség, ragaszkodás és kitartás 
lunk Urunk, és a te szent föltámadásodat szent ígéretét ahhoz a Krisztushoz, aki 
dicsõítjük” – gondoljuk és emlékezzünk örök szeretettel szeretett minket. 

Miló Miklósaz irántunk beteljesedett nagy isteni sze-
retetre. Gondoljunk arra a nagy isteni Parókus
szeretetre, mert a Szentírás szava most 
vált valóra: „Örök szeretettel szerettelek 
téged, azért vontalak magamhoz, könyö-
rülvén rajtad.” (Jer) Örök szeretettel 
szerettelek téged! – Nem lehet ezen test-
vérek eleget elmélkednünk! Hát van a vi-
lágon örök szeretet? Az emberek ugyan, 
jegyesek, jóbarátok fogadnak egymás-
nak örök szeretetet, de az idõ, a világ ha-
mar porral fedi be. Vagy ha nem, a halál 
mily kegyetlenül szakítja szét. Hát van a 
világon valóban örök szeretet? Ugyan ki 
szeretett a világon bennünket száz évvel 
ezelõtt? Ugyan ki gondolt ránk? Ki sze-
retett már akkor is bennünket? Az Isten, 
aki örök szeretettel szeret bennünket!

És amikor még nem volt Föld, csak an-
gyalok, és amikor még nem voltak an-
gyalok sem… amikor még nem volt 
semmi… csak egyedül az Isten, ki szere-
tett már akkor minket? Az Isten, aki örök 
szeretettel szeret minket.

Testvérek, ezek után ki ne érezné itt, a 

Örömmel számolhatunk be az egyház-
község híveinek, az idei év felújítási 
munkáiról. Váratlanul és hirtelen ért 
bennünket Szilárd püspök úr felszólítá-
sa, a munkák elkezdésére. Húsvét negye-
dik napján teljes intenzitással hozzá is 
fogtunk mivel elég rövid idõ volt adva 
ezek elvégzésére. Köszönet a vállalko-
zók megértésének, akik mindent megtet-
tek, hogy a záros idõn belül eleget tegye-
nek a felkérésnek. Pünkösdkor már a fel-
újított és megszépült templomban ünne-
pelhettünk, fogadhattuk a Szentlelket.
Augusztus elejére visszakerült a felújí-
tott baldachin is a helyére, mely igazi ék-
szere lett a szentélynek. S ekkor vált 
szinte zavaróvá a két kép állványa, ezért 
döntöttünk úgy, hogy a szakemberek se-
gítségével azokat is a hely és a felújított 

Köszönet
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környezethez méltóvá kell tenni. Úgy ér-
zem ez sikerült. Persze tudjuk, ez csak 
ideiglenes megoldás, mert Fülöp püspök 
úr kérésével egybecseng az a régi ál-
munk, hogy végre egy ikonosztázion 
épüljön templomunkba. Reméljük, en-
nek a terveztetési munkáit rövid idõn be-
lül el tudjuk kezdeni.
A felújított templom mindannyiunk örö-
me. Ezért minden kedves adományo-
zónak az egész közösség nevében hálás 
szívvel köszönjük meg megértését és 
adományát. Most is beigazolódott, ha 
valamit nagyon akarunk, és annak szük-
ségét látjuk, akkor nincs lehetetlen. Vol-
tak nagyon bõkezû adományozók, a Jó-
isten soksorosan fizesse vissza nekik.

Miló Miklós
parókus

Bajban vagyok, mikor egy meghívót rándoklatra, túrázásra. Szeretnénk alkal-

akarok átadni, s igazából nem tudom mat találni, ahol azokkal találkozhat-

megfogalmazni, hogy hova szól ez a nánk, akik már az ifi hittanról kinõttek, a 

meghívó. felnõtt hittanon még nem érzik otthon 

Egy biztos, érzek, érzünk egy hiányzó magukat, akik között vannak már háza-

láncszemet az egyházközségünk temati- sok és vannak még keresõk is.

kájában, ez pedig a 25-40 közötti korosz- Remélem, velem együtt többen gondol-

tály megszólítása. Ezért szeretnénk a mi ják, hogy hasznunkra válna egy ilyen 2 

korosztályunknak is lehetõséget biztosí- hetenként való találkozás. Elsõ alkalom: 

tani, mert nekünk is szükségünk van a ta- szeptember 24. szerda este 6 óra. 

lálkozásra, a beszélgetésre, hittani to- Helyszín: parókia hittanterme.

vábblépésre, elmélyülésre, bibliaolva-

sásra, szalonnasütésre, kirándulásra, za- Tamás atya

Évtizedek óta minden vasárnap délután 
felhangzik templomunkban a Máriát kö-
szöntõ imafüzér. Sok ember vállalta, 
hogy naponta végzett imádságával segíti 
a világot és az egyházat. Szomorú ta-
pasztalat azonban, hogy egyre kevesebb 
tagja van a rózsafüzér társulatnak. Bizo-
nyára vannak, kik nap, mint nap imád-
kozzák ezt az ájtatosságot, akikrõl nem 
is tudunk, akik nem tagjai az egyesület-
nek. S talán vannak olyanok is, kik szí-
vesen elkezdenék a rózsafüzért imád-
kozni, de nem egészen tudják, hogy fog-
janak hozzá. Ezért gondoltunk arra, hogy 
tagtoborzót hirdetünk. A társulatba je-
lentkezni a közös imádságok alkalmá-
val: minden vasárnap délután 4 órától, 
október hónapban, minden hétköznap az 
esti liturgia elõtt 5 órakor, vagy szemé-
lyesen, Etelka néninél a rózsafüzér tár-
sulat vezetõjénél, vagy az egyházközsé-
gi irodában lehet.

Rózsafüzér társulat

„Pont-klub”
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Családom és magam nevében sze- évig éltünk és kivételes, nagy lelke-
retettel köszöntöm az újság olvasóit. ket ismertünk meg, amit az Úr értékes 
Szabó Tamás atya kérésére pár szó- ajándékának tartunk. Innen Szilárd 
ban szeretnénk bemutatkozni, hiszen püspök úr kérésére Kántorjánosiba 
már négy hete itt lakunk Nyíregyhá- költöztünk, ahol egy magyar és egy 
zán és a belvárosi templomban s lát- cigány közösséget vezettünk négy 
hattuk egymást. Feleségem, Kissné éven át.
Huszti Andrea nyíregyházi lány, a jó-
savárosi közösséghez tartozott. An- Tizenegy év papi szolgálatban és 
gol tanárnõ, de jelenleg édesanyai te- házasságban már sok öröm és bánat, 
endõit látja el itthon, hiszen legki- nehézség és túláradó kegyelem szi-
sebb gyermekünk, Lukács 10 hóna- mfóniáját hagyja hátra életünkben, 
pos és Mária sem töltötte még be a há- de minden élmény és esemény, le-
rom évet. Legnagyobb gyermekünk gyen az jó vagy rossz, az értünk meg-
Johanna nyolc éves és a görög kato- halt és feltámadott Istenember újabb 
likus általános iskolában második vonásait véste és vési a szívünkbe 
osztályos. titokzatos módon.

Püspök atya a kispapok lelki neve- Kérem a kedves testvérek imáit 
lését bízta rám, ez papszentelésem kispapjainkért, hogy olyan papok 
óta a negyedik szolgálati helyünk és váljanak belõlük, akik Isten emberei, 
egyben a legmegtisztelõbb és leg- hiteles és bátor vezetõk, mert sokan 
szebb feladat is. Elsõ állomáshelyünk szomjazzák tévelygõn és betegen az 
Nyírtura volt, ahol sajnos csak két élõ Istent, és kérem, emlékezzenek 
évig laktunk – nagyon megkedveltük meg rólam is, hogy Istennek tetszõ 
az ottani közösséget és fájó szívvel módon tudjam végezni munkámat 
mentünk tovább Álmosdra, ahol öt közöttük.

Kocsis Fülöp püspök atya Dr. Kruppa Tamás spirituálist a Hajdúdorogi Egy-
házmegye helynökévé nevezte ki, helyére Kiss Attila atyát nevezte ki a kis-
papok lelki vezetõjének. Attila atyát az esti liturgián már sokan láthatták, 
hallhatták, s néhányan már meg is kérdezték tõlem: Ki ez az új magas, sza-
kállas pap? Gondoltam legegyszerûbb, ha saját magát mutatja be, s erre meg 
is kértem. 

Bemutatkozás
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Hirdetés

Az elõzõ évekhez hasonlóan minden általános iskolában lesz hittanóra. A hitoktatás 
helyérõl és idejérõl folyamatosan tájékoztatást adunk. Kérjük a szülõket, keresztszü-
lõket, hogy igyekezzenek gyermekeik napi beosztását úgy megoldani, hogy testi, 
szellemi fejlõdése mellett lelkileg is gazdagodjon. Közös felelõsségünk, hogy gyer-
mekeinknek a teljes élet boldogságának a lehetõségét megadjuk. Kedves gyerekek! 
Keressétek az iskolában a görög katolikus hittant a görög katolikus hitoktatót, Le-
gyetek részesei az Istennel való élet csodálatos kalandjának és örömének.

A hitoktatás rendje a belvárosi általános iskolákban

Bem József Általános Iskola Benczúr Gyula Általános Iskola
1-2 oszt. szerda 15.30-16.15 1-2 osztály péntek 12.15-13.00
3-4 oszt. szerda 14.30-15.15 3-4 osztály péntek 15.00-15.45
5-8 oszt. szerda 13.45-14.30

Vécsey K. Általános Iskola
Bárczy G. Általános Iskola 1.oszt. csütörtök 13.30-14.00
3. oszt hétfõ 10.00-12.30 2.oszt. csütörtök 12.45-13.30
4. oszt. hétfõ 15.00-15.45 3.oszt. csütörtök 14.00-14.30
5-6.oszt. hétfõ 16.45-17.30 4.oszt. csütörtök 14.30-15.00
5-7.oszt. hétfõ 13.00-13.30 5-8.oszt csütörtök 15.00-15.45
7-8.oszt. hétfõ 14.15-15.00
11-12 o. hétfõ 16.00-16.45 Gárdonyi Géza Általános Iskola

2 osztály a hét csütörtök 12.00-12.45
Kazinczy F. Általános Iskola      b hét csütörtök 13.15-14.00
1-2.oszt. kedd 15.30-16.15 4 osztály csütörtök 14.00-14.45
3-4.oszt kedd 13.45-14.30 6-7. osztály péntek 13.00-13.45
5-8.oszt. kedd 14.30-15.15

Kodály Zoltán Általános Iskola
Móricz Zs. Általános Iskola 1. osztály  kedd 13.30-14.15
2. oszt. szerda 13.00-13.45 3. osztály  hétfõ 14.00-14.45
3-4.oszt. szerda 14.00-14.45
5-8.oszt. szerda 14.45-15.30 Apáczai Általános Iskola

1-2.oszt csütörtök 13.45-14.30 
Váci Mihály Általános Iskola 
1-4.oszt hétfõ . 12.50-13.35

A parókián péntek 16.00-16.45 elsõáldozók felkészítése, 17.00-17.45. mini-ifi hittan 
felsõsöknek
A többi iskolában/évfolyamban még egyeztetés alatt van a hittanóra helye és 
ideje, azért a teljes listát reményeink szerint néhány napon belül a hirdetõfalon 
lehet olvasni.
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Kedves iskolás barátom!

Ha úgy érzed, 
hogy ebben a tanévben sok feladatod lesz
hogy a szorgalmad néha kevés
hogy a kitartásod sokszor lankad

Ha tudod, hogy nem a kabaláktól függ a siker, -kérd az Isten áldását a tanuláshoz
Egyházunk minden tanév kezdetén megáldja az iskolába induló gyerekeket. Melyet 
értelmezni, helyesen értelmezni nem egyszerû feladat. Mert a kegyelem és áldás, 
nem szerencse és nem kabala. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten sohasem 
olyasfajta segítséget nyújt, hogy már-már mesébe illõ módon jutnak majd eszedbe 
azok a dolgok, melyeket meg se tanultál. Az Isten sohasem helyetted, hanem Veled 
akar együttmûködni, melynek feltétele szorgalmad, kitartásod. Õseink bölcsessége: 
Segíts magadon, az Isten is megsegít, bizony tapasztalat, valódi tapasztalat.
Az áldás, a kegyelem az életünkben, a tanulásban úgy jelentkezik, mint világosság, 
kovász, só.

v Világosság – a tanulás esetében úgy fogalmazhatnánk, hogy a tisztánlátás. 
Az Istenszeretõknek minden javára válik. Tisztánlátás: még a sikertelenségben, az 
eredménytelenségben is felismerhetem az Istent, az Isten szeretetét, mely nem véd 
meg a kisebb csalódástól, hanem a védõoltásokhoz hasonlóan a kisebb bajokkal, a 
legyengített vírussal készít fel, a nehezebb, komolyabb nehézségekre. 
v Kovász: vagy más szóval élesztõ. De a lisztet és a vizet nekünk kell hozzá 
adni. Ami magában azonban mégis csak csiriz marad. Mint a sok tudás is, ha nincs 
benne az isteni szeretet, ha nincs benne, akkor sajnos tényleg csak valamilyen raga-
dós massza marad, mely kiszárítva is ehetetlen.
v Só: ami talán a legkevésbé látványos mégis a legfontosabb. Mert ízt, mert él-
vezetet, adhat az ételnek, élvezetet adhat akár a tanulásnak is. S higgyétek el, ha elhi-
szitek, hogy öröm tanulni, ha megérzitek annak ízét, akkor könnyebben, gyorsabban 
fog menni a tanulás is.

Kedves gyerekek! Kérni az Isten áldását és kegyelmét fontos feladat, de az igazi 
többlet a Vele való lét jelenti. Arra bíztatlak benneteket, hogy lássátok, hogy meg-
tapasztaljátok, hogy az Isten nem csak a tanulásban, nem csak az iskolában, és nem is 
csak a templomban, hanem egész életetekben ott lehet, és igazi élményt, igazi gaz-
dagságot így nyerhettek.

Tamás atya
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HirdetésekA Simeon és Anna Nyugdíjas EgyesületA Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület

Görög Gondolatok
Kiadja a Nyíregyházi Görög Katolikus 

Egyházközség,
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u.7. Tel: (42) 500-006

 
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.

Web: www. nyiregyhaza.emecclesia.hu; 
sztmiklos@netra.hu

Az elsõáldozásra való felkészítésre je-
lentkezni minimum negyedikes gyere-
keknek az egyházközségi irodában lehet. 
Az elsõáldozási felkészítés elsõ alkalma 
szeptember 19-én pénteken 16.00-tól a 
parókia hittantermében lesz. Ekkora 
nemcsak a gyerekeket, hanem szüleiket 
is várjuk, hogy a felkészítés illetve az el-
sõáldozás menetérõl tájékoztatást ad-
hassunk.

A napokban indítunk felnõtt kereszte-
lési felkészítést, melyre szeretettel vá-
runk minden olyan 14. életévét betöltött 
személyt, aki szeretne megkeresztelked-
ni, illetve elsõ szentgyónáshoz és szent-
áldozáshoz járulni. Jelentkezni szintén 
az egyházközségi irodában lehet.

A felnõtt hittan elsõ estéje, szeptember 
15-én hétfõn este, az esti liturgia után 
lesz megtartva. Ekkor szeretnénk az év 
tematikáját bemutatni, a programokat 
megbeszélni, ezért szeretettel várjuk 
mindazokat, kik szeretnének részt venni 
az éves programokon, azok kialakítá-
sában.

A Hajdúdorogi Egyházmegyei 
Sajtóközpont mûsorai a rádióban 

és a televízióban

Szeptember 14. (Vasárnap)
Hitvallás (szentmise / istentisztelet) Kölcsey 
Televízió 15:00 

Szeptember 15. (Hétfõ)
Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió 13:30
Internet:  hangtár/Kossuth

Szeptember 21. (Vasárnap)
Hitvallás (szentmise/istentisztelet) Kölcsey 
Televízió 15:00 

Szeptember 23. (Kedd)
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük. Idõpontjai a heti 
mûsorújságban.

Szeptember 28. (Vasárnap)
Hitvallás ( szentmise/istentisztelet ) Kölcsey 
Televízió 15:00

Szeptember 29. (Hétfõ)
Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió 13:30
Internet:  hangtár/Kossuth

www.radio.hu

www.radio.hu

Szeptember (foglalkozás 15.30)
szept. 18. Név- és születésnapot ünnep-
lõk köszöntése.
szept. 25. Az egyesület születésnapjának 
megünneplése
Október (foglalkozás 15.30)
okt. 1. Zarándoklat Máriapócsra
okt. 9. Csigacsinálás: kötetlen beszélgetés
okt. 16. Elõadás 
okt. 23. Elõadás (László atya), megemlé-
kezés az aradi vértanúkról, okt. 23-ról
okt. 30. Név- és születésnapot ünneplõk 
köszöntése, ima értük, betegeinkért
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