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KÖRLEVÉL A HIT ÉVE MEGNYITÓJÁRA

-

Az október 11-én elkezdődött Hit éve megnyitása alkalmából a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben fordul a
katolikus
hívekhez.
Kedves Testvérek!
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, amely
2012. október 11-től 2013. november 24-ig, Krisztus Király
ünnepéig tart. 50 évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg
ugyanis Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. Ez a nap
akkor Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe volt. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik egy másik
fontos esemény, amelyre a Szentatya hivatkozik. Boldog II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt
adta ki a „Katolikus Egyház Katekizmusát”, mint a II. Vatikáni Zsinat egyik gyümölcsét,
„hogy a hit szépségét és erejét minden hívőnek bemutassa” (Porta fidei, 4).
Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évével? „A hit kapuja” kezdetű apostoli levelében írja,
hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a
Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét” (Porta fidei, 2). Ugyanis –
ahogy írja – „nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük a
világosságot”.
A kereszténységet ma sajnos a hagyományosan keresztény országokban is sokan csak
szociális, kulturális vagy politikai szempontból tekintik, és legfeljebb szép szokást látnak
benne. A kereszténység hajnalán, Szent Pál korában a vallást az akkori pogány gondolkodók
is szokásnak tartották, és ezzel elősegítették a pogány vallások megszűnését, mert életet, hitet
nem lehet tartósan szokásra építeni, hanem csak az igazságra. A Szentatya, XVI. Benedek
pápa az 1967-ben, teológus professzorként írt, „Bevezetés a keresztény hit világába” című
könyvében hivatkozott Tertullianusra, a második-harmadik században élt teológusra, aki
szerint: „Krisztus igazságnak, nem pedig szokásnak nevezte magát.” Ezzel valóságos
forradalom történt a hit világában: a kereszténység ugyanis nem szokásra építette a hitét,
hanem az igazságra: Krisztusra. A keresztény vértanúk sem egy szokásért adták oda az
életüket, hanem az Igazságért: Krisztusért. A mi hitünk is csak Krisztusra, az Igazságra
épülhet, és csak a vele való élő kapcsolat adhatja meg azt a szívbéli örömet, amit sugározni
tudunk a világban. De hogy a hit örömét sugározni tudjuk, először nekünk kell megújulni
hitünkben.
A Szentatya októberre összehívta Rómába a Püspöki Szinódust, amelynek a témája: „Az új
evangelizáció a keresztény hit továbbadása érdekében”. A világ összes Püspöki
Konferenciájának küldöttei a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kérve vitatják meg az
evangélium hirdetésének mai kihívásait. Tapasztaljuk ugyanis, hogy olyan népek körében is,
ahol hosszú évszázadok vagy akár ezer év óta is jelen van a Katolikus Egyház, sokan vagy
hitetlenek, vagy egyáltalán nem tudnak semmit Jézus Krisztusról. Talán könnyebb elmenni

egy olyan országba Krisztust hirdetni, ahol még soha nem hallottak Róla, mint egy
hagyományosan keresztény környezetben, ahol sokan azt mondják: „Ezt már hallottuk, ezt
már ismerjük”, de valójában sem nem ismerik, sem komolyan nem gondolkodtak el róla. Aki
azonban komolyan veszi, aki hisz Krisztusban, az Igazságban, annak számára a mi katolikus
hitünk
ma
is
az
élet,
az
örök
élet
boldogító
forrása.
Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit, amit a Hit évében szeretnénk elmélyíteni és élővé
tenni? A hit mindenekelőtt személyes találkozás Istennel. Az ember nem egy arcnélküli végső
okban hisz, nem egy világmagyarázatban vagy ideológiában, hanem a személyes Istenben.
Paul Claudel foglalta így össze megtérését: „elindultam valaminek a keresésére, és íme
VALAKI lettél számomra, Istenem.” A találkozás mindig Istentől indul el. Ő adja a
kegyelmet, és Ő szólít meg az Egyház igehirdetése által. Szent Pál szerint: „A szívbéli hit
megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál” (Róm 10,10). Szentatyánk,
XVI. Benedek pápa így tanít: „A szív azt jelenti, hogy a hitre jutás első aktusa Isten ajándéka
és a kegyelem műve, amely hat és átformálja a személyiség mélyét” (Porta fidei, 10). Szent
Lukács írja az Apostolok Cselekedeteiben, hogy Filippiben egy bizonyos Lídiának „az Úr
megnyitotta a szívét arra, amit Pál mondott” (16,14), vagyis a hit tartalmának ismerete
önmagában még nem elég. Szükséges, hogy a szívet – vagyis az emberi személy szentélyét –
megnyissa a kegyelem, hogy lásson és értse, miről szól valójában Isten hirdetett szava. Tehát
a személyes találkozás a kegyelem és az igehirdetés révén az első. Aki ezután rábízza magát
Istenre, Krisztusra, az elfogadja az általa adott kinyilatkoztatást is, amelyet szájjal kell
megvallani,
hirdetni
és
az
életével
tanúsítani.
A hit a legszemélyesebb aktus, ugyanakkor közösségi is. Az Egyház hitében részesülünk a
keresztség szentségében, így leszünk Isten népének tagjai, hogy elnyerjük az üdvösséget. A
„hiszek”, amit a kereszteléskor személyesen megvallunk, az Egyház hite. A „hiszünk”, amit a
liturgiában közösen imádkozunk, szintén az Egyház hite. A II. Vatikáni Zsinat azt írja a hitről:
„A kinyilatkoztató Istennek ’a hit engedelmességével’ tartozunk. Ezzel az ember szabadon
Istenre bízza egész önmagát, ’értelmével és akaratával teljesen meghódol a kinyilatkoztató
Isten előtt’, és önként elfogadja a tőle adott kinyilatkoztatást” (Dei Verbum, 5). Mivel a
kinyilatkoztatás nem az ember istenkeresése, hanem Isten embert kereső lehajló szeretete,
azért a keresztény hit nem akármilyen emberi hiedelem, hanem Isten kinyilatkoztatására adott
hívő válasz. A kinyilatkoztatás az Egyház igehirdetése, Szentírása, imája, szentségei,
különösen is a Szent Eucharisztia révén jut el hozzánk, így keresztény hitünk elválaszthatatlan
Jézus Krisztus Egyházától. Az apostolokra épülő katolikus keresztény egyháznak szól Jézus
kijelentése: „...tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a
Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit
parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,19-20).
A Hit évében tehát egyre jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a
Szentírást, a szentségeket, az Egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben. Így felfedezzük,
hogy hitünk nem elmélet, hanem személyes találkozás Istennel, aki az Egyházban él.
Egyházunk liturgiája és a szentségek teszik hatékonnyá hitünk megvallását, és adják a
kegyelmet a tanúságtételhez. Erkölcsi életünk (is csak) akkor éri el tökéletességét, ha
kapcsolatban van a hittel, a liturgiával, az imádsággal (vö. Porta fidei, 11). Mindezt
csodálatosan tárja elénk a II. Vatikáni Zsinat tanítása, valamint a Katolikus Egyház
Katekizmusa, amelyről Boldog II. János Pál pápa írta, hogy: „igen fontos segítség lesz az
egész Egyház megújításának a munkájában… Hatékony és törvényes eszköz (…) az egyházi
közösség szolgálatára, mint a hit tanításának biztos normája” (Porta fidei, 11 idézi a „Fidei
Depositum”-ból).

A Hit éve különösen is rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára,
katolikus egyházi iskoláink értékére és a hit ismeretében való állandó előrehaladásra a
felnőttek
és
a
családok
körében
is.
Lelkipásztorainkat külön is buzdítjuk és bátorítjuk, hogy sorozatos előadásokban,
katekézisekben ismertessék meg katolikus hitünk tanításának tartalmát, és különféle lelki
programokban (így pl.: szentóra, misszió, zarándoklat, lelkigyakorlatok stb.) kérjék a
plébániai közösségek számára a hit drága ajándékának megértését, megőrzését, megélését.
Ebből az élő hitből fakad majd a karitász, a szeretetszolgálat tanúságtétele is. Ahogy a
Szentatya írta: „A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet kétségek között
vergődő érzelem marad” (Porta fidei, 14). A hit örömének sugárzása, továbbadása révén
tesszük a legnagyobb szolgálatot a minket körülvevő világ számára is.
Az apostolokhoz hasonlóan visszük kérésünket Mesterünkhöz és az egész Egyházzal, Róma
püspökével együtt kérjük: „Uram, növeld bennünk a hitet” (Lk 17,5). Ezért imádkozunk most,
hogy a Szentlélek felélessze bennünk az élő hitet Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött a
világba az emberek üdvözítésére. Hitünk váljék szerető bizalommá az Egyház megújulására.
„A Hit évében a kegyelem ezen idejét Isten Anyjára bízzuk,” – írja a Szentatya – „akit
’boldognak’
mondunk,
’mert
hitt’
”
(Porta
fidei,
15).
Ámen.
Budapest, 2012. október 8.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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"ÜDVÖZLÉGY SZENTKÚT CSILLAGA"

-

2012. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, a gávai Római
Katolikus Egyházközség szervezésében mintegy 120 fő zarándok
indult
MátreverebélySzentkút
Nemzeti
Kegyhelyére.
Az egyházközségünk 2011. szeptember 17-e után - tavasszal és ősszel célzottan szervez a környező egyházközségek számára olyan
programokat, ahol a hívek kiváló előadók által mélyíthetik hitbeli
meggyőződésüket.
2012 őszére rendhagyó módon készültünk. Az eddig megszokottaktól
eltérően, most nem gávára a Munkás Szent József templomba
invitáltuk a hívő közösségbe vágyó keresztény embereket. Úgy
gondoltuk, hogy ezúttal, a jelentkezők vállaljanak kis lemondást, áldozatot és egy
zarándokúton
vegyenek
részt,
mely
keretében
eljuthatnak
Szentkútra.
Sári András Plébános Atyával való egyeztetést követően, meg is indult a zarándoklat
szervezése.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az első hirdetést követő ötödik napon, már közel 80 fő
iratkozott fel az egyházközségek sekrestyéseinél. Így hamar nyilvánvaló vált, hogy egy
autóbusz nem lesz elég, kettőre lesz szükség. Jelentkeztek a gávai-, a vencsellői-, a balsai- és
még
a
tiszaberceli
egyházközségekből
is.

A szervezés időszaka alatt, egy nagylelkű felajánlás is érkezett a szervezőkhöz. Térségünk,
egyéni országgyűlési képviselője, Dr. Karakó László Képviselő Úr keresett meg minket és
ajánlotta fel szeretettel, jó szándékkal, hogy a 70 személyes nagybusz teljes költségeit
magára vállalja. Képviselő Úr felajánlásának köszönhetően, a részt vevők személyenként
harmad áron vehettek részt a zarándoklaton. Így – ami ugyancsak nagy öröm volt számunkra , hogy a kedvező útiköltség hatására teljes családok is feliratkozhattak és közösen vehettek
részt a zarándoklaton. Dr. Karakó László Képviselő Úrnak, ezúton is szeretnénk hálás
szívvel megköszönni önzetlen felajánlását és segítségét. A Mindenható Isten, sokszorosan
fizesse
meg
jóságát!
A zarándoklat, két autóbusszal 2012. szeptember 8-án el is indult. Útközben imádságok által
ajánlottuk magunkat, az otthon maradottakat és jó szándékainkat az irgalmas Isten
szeretetébe.
Sokak számára meglepően rövid idő alatt értünk Szentkútra. Az autóbuszról leszállva,
rendeztük sorainkat és elindultunk a kegyhely felé. A kegyhely kapujánál fr. Kálmán
Peregrin kegyhelyigazgató, ferences szerzetes Atya fogadott minket. Rövid köszöntőjében
örömét fejezte ki, hogy elzarándokoltunk és kérte, hogy vágyainkat, bajainkat, örömeinket
helyezzük a Szűz Anya kegyelmeibe és égi édesanyai pártfogásába. Majd megáldott
bennünket, ami után énekelve vonultunk a templomba, Mária köszöntésére.
Az ünnepi Szentmise előtt, P. Barsi Balázs
ferences Atya osztotta meg gyönyörű gondolatait
a jelenlévő nagyszámú hívekkel. Közben lehetőség
volt mindenki számára a szentgyónás elvégzésére
is.
Az ünnepi Szentmise 11 órakor kezdődött, amelyet
Bosák Nándor Püspök Atya, Egyházmegyénk
Főpásztora mutatott be. Ezen a Szentmisén nagy
megtiszteltetés érte a gávavencsellői akolitusokat:
az ünnepi Szentmisében az oltárkörül, majd az azt
követő körmenetben, beöltözve szolgálhattunk.
Nagy
lelki
öröm
volt
ez
nekünk!
A Szentmise befejező áldását követően, mindenkinek még bőven volt ideje és lehetősége,
hogy felsétáljon a szentkúti forráshoz, vagy a remetebarlangokhoz. Délután 3 órakor aztán
búcsút
vettünk
a
Szentkúti
Szűzanyától
és
elindultunk
hazafelé.
Püspök Atya emelkedett szentbeszéde végén, kérte a jelenlévőket, hogy rövid csendben
mindenki ajánlja fel zarándoklatát. Hátborzongató volt megtapasztalni ekkor, hogy eme
pár perc alatt csupán a szellőt halottuk susogni a fák lombjai között, és a madarak
csiripelése töltötte be a teret. Bízunk benne, hogy a megszervezett zarándokút alatt,
minden résztvevő hasonló módon le tudta csendesíteni lelke zaját és meghalhatta e
csendben az Isten szavát, Mária által. Úgy gondoljuk, hogy ismét sikerült hozzájárulni a
gávai Római Katolikus Egyházközségnek valami nagyszerű dologhoz. Ez a nagyszerű
dolog pedig az emberek Istenre és egymásra való rátalálásának kezdetét is jelentheti.
Adja Isten, hogy így legyen!
A zarándoklaton készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!
Vincze József
akolitus
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HADD INDULJON TŰZZEL AZ ÚJ TANÉV

-

Böjte Csaba levele a fiatalokhoz
A tanévnek nem szabad nekimenni nyugodt beletörődéssel... Az új tanévhez, az élethez kell
egy jó adag belső tűz, virtus: „Csak azért is én megmutatom!”
Kedves
Fiatalok!
A tanévnek nem szabad nekimenni nyugodt beletörődéssel:
„legyen meg aminek lennie kell, essünk túl ezen is”
gondolatokkal... Az új tanévhez, az élethez kell egy egy jó
adag belső tűz, virtus: „Csak azért is én megmutatom!”
Tudjátok, a tanév egy hatalmas verseny! A kérdés: képes
vagy legyőzni önmagad újból és újból a leckék, a tanulás
hatalmas viadalában? Ha tápos vagy, akkor biztos, hogy
feladod, és kapsz ezer okot, amiért nem éri meg tanulni,
készülni, eredményesen vizsgázni. De ha jóféle magyar
emberből vagy, akkor nem adod fel, hanem a jó harcot jó
végre viszed, és eredményesen leteszed azokat a fránya
vizsgáidat!
Szinte mindegy, hogy mit kérnek a tanárok, a lényeg, hogy te légy a győztes!! Ha ma az
iskolában rászoksz a kudarc keserű ízére, akkor egy életen keresztül az fog téged hosszan
kísérni, nyomodban lihegni nyálasan, mert te őt gyáván magadhoz fogadtad, otthont adtál az
életedben neki. De ha ma kemény munkával győzöl az iskolapadban, holnap az életben is
győztes leszel!! Ha a tanulásból, munkából fakadó sikert magadhoz édesgeted kemény, kitartó
küzdelemmel, akkor az mint hűséges oroszlán mindig veled marad. Tudnod kell, hogy ehhez
soha egyetlen egy csatát sem szabad feladni, elveszteni!! Nem arra születtél, hogy lábtörlő
légy!
Kezdődik a tanév, szeretettel bátorítlak! Nézz magadba, téged Isten teremtett, nem vagy
selejt, képes vagy győzni, hát akkor gyertek, szedjük szét azt az iskolát!!
Szeretettel,
Csaba testvér
Forrás: www.magnificat.ro
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VENI SANCTE SZENTMISÉK

-

„Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!”
2012. szeptember 9-én, a diákok évnyitó „Veni Sancte” Szentmiséje volt a vencsellői- és a
gávai római katolikus templomokban. Ezekben a Szentmisében imádkoztunk a különféle
iskolákban tanuló gyermekekért, fiatalokért és a pedagógusokért, hitoktatókért.
Kértük a Mennyei Atyát, hogy:


fiataljaink az új tanévben szorgalmasan gyarapítsák tudásukat.



tanítóik, nevelőik nagy türelemmel és jóakarattal vezessék őket az igazság ismeretére,



a hitoktatók örömmel adják át nekik az evangéliumot, az örömhírt!

Sári András plébános a szentmise végén a tanszereket, tankönyveket is megáldotta.
Az eseményeken készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!
Varga Melinda

Egyházközségi kommunikációs felelős
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GÁVÁN JÁRT A SZÁRNYAS KERESZT

2012. szeptember 1-én, szombaton délelőtti
Szentmisére gyűltek össze a hívek a gávai
Munkás Szent József templomba. A Szentmise
végén, többen maradtak, melynek oka az volt,
hogy
egyházközségünkbe
érkezett
a
Feltámadási Szárnyas Kereszt. Ezen alkalomra
Nyíregyházáról hozták el hozzánk az ottani
Plébánia hívei.

-

Sári András Plébános Atya örömmel fogadta az érkezőket, majd rövid ájtatosság keretében, a
gávai hívek ünnepélyesen átvették a Szárnyas Keresztet. Plébános Úr, elmondta, hogy öröm
ismét egyházközségünkben üdvözölni, a nagy utat bejárt "vándort". Az ájtatosságot követően,
méltó helyre került elhelyezésre a Szárnyas Kereszt. A nyíregyházi testvéreinknek pedig
szerény agapéval köszöntük meg fáradozásukat.
Másnap a Szentmise kezdetén, ünnepi menetben vittük be az egyházközség hívei közé a
Keresztet, melyet a Szentmise alatt, egyházközségi Képviselő- testületi tagok tartottak.
Közösségünk szalagját, Kónya Józsefné tiszteletbeli testületi tag kötötte fel.
A szalag felirata: "Mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít." - A Szűz
Anya közbenjárását imáiban kéri a Gávai Római katolikus Egyházközség.
Az ünnepi Szentmisét követően a jelenlévő hívek közelebbről is megszemlélhették a Szárnyas
Keresztet, mely ezek után útnak indult a vencsellői Nagyboldogasszony templomba.
Az eseményeken készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

A SZÁRNYAS KERESZT VENCSELLŐN

-

A
vencsellői
római
katolikus
egyházközség
nagy
örömmel
csatlakozott ismét a Feltámadási
menethez. Immár 2. alkalommal
„látogatott el” hozzánk a Feltámadási
menet jelvénye, egy Árpád-kori
motívumú szárnyas kereszt, mely úgy
van kifaragva, hogy az eredeti két
útvonalon egy teljes jelképet mutasson.
A nemzeti egységet a jelvény úgy fejezi
ki, hogy a zarándoklat indulásakor még
egy a feltámadási jelvény, majd a tihanyi
kálvária feszületénél kettéválik. A
jelvényre a résztvevő közösségek egy
jókívánságot, üdvözletet, áldást küldő szalagot kötnek fel. 2012. szeptember 2-án, a
vasárnapi szentmisén hálánkat kifejezve a Csíksomlyói Szűzanyának, mi is rákötötték
szalagunkat a szárnyas keresztre:
„Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk!”
A Feltámadási jelképet vasárnap délután tovább vittük Rakamazra. A római katolikus
templomban átadtuk a keresztet, majd részt vettünk a SZÖT gyűlésen, melyen Monokról is
voltak vendégek. A gyűlést követően a közösségi teremben kedves vendéglátásban volt
részünk. Köszönet érte a rakamazi SZÖT vezetőinek és tagjainak. A jó Isten áldása legyen
életükön és további szolgálatukon!
Varga Istvánné
Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

ISMÉT LELKI NAP

-

Sári András Plébános Atya júniusban ismét kirándulást szervezett a felnőtt hittanosok
részére. Útvonal: Vizsoly, Hejce, Boldogkőváralja volt. Útközben együtt imádkoztunk,
énekeltünk.
A vizsolyi római katolikus templomban
nagy szeretettel fogadott bennünket
Árvai
Zoltán
Plébános
Atya.
Bemutatkozása után ismertette a
templom
történetét.
Közösen
imádkoztunk azokért is, akik nem tudtak
velünk jönni. Ezt követően Zoltán Atya
átkísért minket a református templomba,
ahol idegenvezető ismertette a templom
történetét. Megtekinthettük a Károli
Gáspár
által
fordított,
1590-ben
nyomtatott első magyar nyelvű Bibliát
is. Zoltán atya és az ökumenikus énekkar
(11 fő) egyházi énekeket énekeltek a
vendégeknek.
Kedvességüket
vastapssal
jutalmaztuk.
Ezután átsétáltunk nyomdába, ahol színjátékszerűen hallhattuk, hogyan készült el a vizsolyi
Biblia. Bátran vállalt szerepet a játékban Pilling Antal és felesége Katika, Eperjesi
János,
Lovász
Tibor.
Zoltán Atya a Plébánia közösségi termében agapéval is kedveskedett nekünk.
A következő állomásunk Hejce volt. Itt megnéztük a római katolikus templomot, ahol
elimádkoztuk a Jézus Szíve Litániát. Betekinthettünk a Szeretett Otthon Kápolnájába is.
Végül megcsodáltuk a koszovói szolgálat-teljesítésről hazatérő, szlovák katonákat ért repülő
szerencsétlenség,
42
áldozatának
emlékére
emelt
szoborkompozíciót.
Utunk ezután a boldogkőváraljai római katolikus templomba vezetett, ahol Polgári Ferenc
Atya fogadott bennünket. Tiszta szívből, együtt énekeltük el a „Boldogasszony anyánk”
éneket. Ezt követően, akik még „frissek” voltak felmentek a Várba, a fáradtabbak
beszélgetéssel
töltötték
el
az
időt.
Egy kicsit elfáradva, de lelkiekben nagyon gazdagon tértünk haza.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítettek a szervezésben, vendéglátásban
(kávé, sütemény, bor). A Jó Isten sokszorosan fizesse meg szolgálatukat!
A résztvevők nevében hálás szívvel megköszönöm András Atyának ezt a gazdag napot!
A Jó Isten áldását, a Tőle jövő békét, örömöt kívánjuk az életére!
Varga Istvánné
Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI PROGRAMOK 2012. NYÁR

Az első program az Egyházmegyei Ifjúsági Lelki nap, amely 2012. július 28-án, szombaton
délután kerül megrendezésre Máriapócson. Ezzel az érdeklődő (16-30 év) fiataloknak
kínálunk lehetőséget arra, hogy lelkileg felkészüljenek a másnapi egyházmegyei búcsúra és az
azt követő zarándoklatra. Azokat a fiatalokat is várjuk, akik a zarándoklaton nem szeretnének, vagy nem tudnak részt venni. Ennek a költsége 1000 Ft/fő, amely tartalmazza az aznapi
vacsorát,
szállást
és
a
vasárnapi
reggelit
illetve
ebédet.
Jelentkezési határidő: július 15.
A találkozó részletes programja:
2012. július 28 - szombat
15:00 - Érkezés Máriapócsra
16:00 - I. Elmélkedés
17:00 - Kiscsoportos beszélgetés
18:00 - Szentmise (Hajdú István újmisés atya)
19:00 - Vacsora
20:00 - II. Elmélkedés
21:00 - Szilencium
22:00 - Virrasztás
24:00 – Lámpaoltás
Július 29 – vasárnap
07:00 – Ébresztő
07:30 – Reggeli ima
08:00 – Reggeli
09:30 – Rózsafüzér (Közös imádság vezetése)
10:00 – Szentmise (Egyházmegyei búcsú)
12:30 - Ebéd
13:00 – Szabad program
14:00 – Litánia, utána zarándokok indulása

A második program az Egyházmegyei Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat, amely idén
kivételesen nem a búcsú előtt, hanem azt követően lesz, július 29 - augusztus 4-ig,
Máriapócsról Nagyváradra. A zarándoklat Máriapócsról a délutáni litániát követően indul.
Kivételesen 6 napos lesz, amely alatt teljesítjük a kb. 120 km –es távot, valamint sok lelki és
egyéb színes programmal várjuk a fiatalokat. A szálláshelyeink Nyírgelse, Nyíracsád,
Álmosd, Pocsaj, Biharkeresztes és Nagyvárad településeken lesznek. Az egyes szakaszok 2025 km-esek. Az utolsó két napon, Nagyváradon városnézés lesz.
A részvételi díj: 8000 Ft/fő. Az ár tartalmazza a napi 3-szori étkezést, szállást és a hazautazást
(Debrecen és Nyíregyháza megállókkal). Az érdeklődőknek és jelentkezőknek részletes
programot küldünk. Jelentkezési határidő: július 15. 5000 Ft előleg befizetésével, amelyet
előzetes egyeztetés alapján, személyesen Debrecenben vagy Nyíregyházán kell átadni Gerhes
József ifjúsági irodavezetőnek.
Elérhetőség: 06- 30/292-02-20
E- mail: ifi.iroda.dnyem@gmail.com
Web: www.ifjusagiiroda.webnode.hu

-

ÚRNAP A NAGYBOLDOGASSZONY
PLÉBÁIATEMPLOMBAN

-

- GONDOLATOK Úrnapján, az Eucharisztiára, azaz az Oltáriszentségre, mint az isteni szeretet csodálatos és
titokzatos
jelenlétére
figyelünk.
Az Oltáriszentség alapításának történetét Szent Márk evangéliumából olvastuk fel az
ünnepi szentmisén. Ezek szerint az utolsó vacsorán Jézus először a kenyeret nyújtotta
apostolainak,
mondván:
„Ez
az
én
testem,
mely
értetek
adatik”.
Majd a borral telt kelyhet adta nekik, miközben ezt mondta: „Ez az én vérem, amely
kiontatik”.
E szavakkal jelzi Jézus az Eucharisztia áldozati jellegét. A szentmise bemutatásakor nem
csupán Jézus titokzatos és valóságos jelenlétét ünnepeljük, hanem felelevenítjük szeretetből
vállalt áldozatát is. Amikor a szentmisét naponta bemutatjuk, akkor az isteni szeretet
mindennapi
jelenlétét
ünnepeljük.
Krisztus testének vétele által a szentáldozásban ővele egyesülünk. E találkozás
ugyanakkor az Egyházzal való teljes közösségünket is kifejezi, hiszen csak az járulhat
szentáldozáshoz, aki teljes közösségben van az egyházzal. Amikor a szentmisén
megáldozunk, akkor nem csupán hirdetjük Egyházhoz tartozásunkat, hanem meg is valósul
egységünk az Egyházzal. Valahányszor elindulunk a szentmisére, gondoljunk arra, hogy az
eucharisztikus áldozatban való méltóságteljes és aktív részvételünk Isten iránti szeretetünknek
a kifejezése. Lehetőleg minden szentmisén fogadjuk magunkba Krisztus testét, az
Oltáriszentséget, amely segíteni fog minket, hogy Krisztus testévé, az Egyház élő
közösségévé
váljunk!
Jézus valóban lelki táplálékunk akar lenni. Azért adja nekünk testét és vérét, hogy magunkhoz
vegyük őt. Lelki táplálék számunkra ebben az életben, és Ő az örök élet kenyere is
számunkra.

Jézus

a

mindennapi

kenyér,

a

mindennapi

táplálék.

Milyen jó volna, ha a mi számunkra mindennapi szent szokássá válna a szentmisén való
részvétel
és
a
szentáldozás!
Krisztus teste a mindennapi kenyér!
IMÁDSÁG:
Urunk, Jézus Krisztus!
Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet kenyere számunkra.
E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj
bennünk Szent Tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére
szenteljük.
Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz
minket.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk! Ámen.
Varga Melinda
Egyházközségi kommunikációs felelős

Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

HARANGODI GYERMEKNAP 2012.

-

A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye programjai között már hagyományként van jelen a
Nagykálló- Harangod csöndet hirdető, hetvenöt hektáros, tavas, erdős, ligetes dombjai között
rendezett gyermeknap. A gazdag programokat kínáló nap az egyházmegye legkisebbjeinek
találkozója.
A gyereknap célja, hogy az egymással való találkozás által erősödjön az egyházmegyéhez
tartozás tudata; és az egyházmegye hitoktatói, hittanosai töltsenek együtt egy vidám, játékos
napot, hálát adva a tanév kegyelmeiért.

2012. május 19-én, immár 7. alkalommal került megrendezésre az Egyházmegyei
Gyermeknap. Egyházközségükből 46 gyermek és 6 felnőtt vett részt ezen a rendezvényen.

A Harangodra érkező gyerekeket és kísérőiket Kardos György hitoktató és szervező
köszöntötte, majd a Képmás zenekar műsorával hangolódhattak a résztvevők a nap
folytatásához. Ezután a cserkészek buzdító, lendületes köszöntője következett, amely elég erőt
adhatott a 27 csapatnak a feladatok megkezdéséhez.
Délelőtt 10 órakor Ki az ügyesebb? - Akadályverseny - sorverseny kezdődött, melybe a
felnőtt kísérők is lelkesen bekapcsolódtunk.
Az egészen fél egyig tartó vetélkedő után minden fáradt gyermek elfogyasztotta a magával
hozott ebédjét, és pihenhetett egészen délután 3 óráig.
Ez idő alatt mindenki kedvére válogathatott a jobbnál – jobb programok közül:



Tamaskovicsné Tóth Otília és Tolnai Tímea kézműves házzal várta a gyerekeket
Kocsmár Sándor táncházzal fogadta a ropni vágyókat

Ezen kívül volt még:







Focibajnokság
Méta
Íjászkodás
Állatsimogató
Pónifogat
Fagyi

És természetesen a kemencében sült lángos kóstolása sem maradhatott ki a „kínálatból”.
15 órakor az ajaki máriás lányok, virággal díszített kereszttel és Szűzanya szoborral a
színpadra vonultak, majd Tóth László atya vezetésével közösen elimádkoztuk a Lorettói
Litániát.
Végül, de nem utolsó sorban a gyermeknap versenyeinek az eredményhirdetése következett.
Nem volt hiábavaló az izgalom, hiszen Gávavencsellő egyházközség I. csapata, II.
helyezést ért el. Ennek hallatára nagy volt a hittanosaink, és természetesen a felnőtt kísérők
öröme.
A hittanos gyermekek nevében hálás szívvel köszönöm meg Sári András Plébános
Atyának, hogy ismét lehetővé tette számunkra ezt a lelkiekben gazdag, szép napot.

Köszönöm Pilling Antal akolitusnak, Czirákiné Czomba Editnek, Keller Józsefnének,
Rigó Erikának, és Varga Istvánnénak a gyermekekért hozott áldozatát.
Varga Melinda

Egyházközségi kommunikációs felelős

Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

ÚRNAP A MUNKÁS SZENT JÓZSEF
TEMPLOMBAN

-

2012. június 10-én ünnepelte a Katolikus Egyház, Krisztus Szent Testének és Vérének
Ünnepét. A gávai Római Katolikus Egyházközségben is nagy várakozással tekintettek a
hívek az ünnep elé. Egyrészt, mert a templom felújítása során a külső környezet nem volt
méltó az Oltáriszentséggel tartandó körmenetre, másrészt adományokból új "úrnapi
sátrakkal" gazdagodott az Egyházközség.
Már vasárnap kora reggel gyülekeztek a lelkes hívek a templomudvaron, ahol megkezdték
az "úrnapi sátrak" virággal való feldíszítését. Jó volt látni, ahogyan az ügyes kezek által
virágba borultak a sátrak. Valamennyi sátor, szemet és lelket gyönyörködtetően szépre
sikerült.
Az ünnepi Szentmisében a fiú ministránsok gyertyázással és füstöléssel is szolgáltak az Úr
oltáránál. Sári András Plébános Atya szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a kenyér és a
bor a Szentmisében, titokzatos módon Krisztus Testévé és Vérévé változik. Lelki
táplálékunkká változik, amelynek gyakori illő vétele minden keresztény ember számára fontos
és elengedhetetlen.
A Szentmise végén köszönetet mondott Gallyas Lászlónak, aki az ünnepre elkészítette az
Egyházközség számára az "úrnapi sátrakat". A Mindenható Isten áldását és kegyelmeit
kérte a Mesterre és Családjára.
Ezt követően kezdetét vette az úrnapi körmenet. Öröm töltötte el a gávai hívek szívét, hogy
a megújult templom mellett, gyönyörű környezetben és csodálatos úrnapi sátraknál
fejezhették ki imádatukat a szentségi Jézus előtt.

Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

ELSŐÁLDOZÁS A GÁVAI
EGYHÁZKÖZSÉGBEN

-

2012. május 20-án, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, a gávai római katolikus
egyházközség elsőáldozásra gyűlt egybe a Munkás Szent József templomába. Ezen az ünnepi
napon, 6 gyermek részesült első alkalommal a Mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Testéből. A
Szentmise ünnepi bevonulással vette kezdetét, melyen Czomba Gézáné hitoktató vezette be
az elsőáldozókat. Majd Türk Dóra leendő elsőáldozó és Vincze Krisztián tavaly
elsőáldozott gyermekek köszöntötték az ünnepelteket. Ugyanígy Sári András Plébános Úr
is, örömét fejezte ki, hogy a szülők irányítása által, a gyermekek eljuthattak a keresztény
életük eme jelentős állomásához. A "nagy találkozás" pillanata előtt a gyermekek kis imával
készítették fel lelküket a legszentebb Vendég fogadására. Ugyanígy, a Krisztussal való első
találkozásukat követően imával köszönték meg annak minden kegyelmét. A Szentmise végén
az elsőáldozók köszönetet mondtak elsősorban Plébános Atyának, majd szüleiknek is.
András Atya is hálás szívvel szólt az ünnepeltekhez, kérte őket:

ezen az ünnepi vasárnapon találkoztak Krisztussal; és továbbra is legyen meg bennünk a
szándék és akarat, hogy rendszeres Szentmisére járásuk által, minél többször látogassák meg
az Úr Jézust. Ezt követően ajándékot nyújtott át nekik: az elsőáldozási emléklapon kivűl
rózsafűzért kaptak a gyermekek.
Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

MÁJUSI HÉTVÉGE A GÁVAI MUNKÁS SZENT
JÓZSEF TEMPLOMBAN

2012. május első hétvégéjére újra rendezvénysorozatot szerveztek a gávai római katolikus
hívek. A 2011. november 19-én és 20-án tartott Családok hétvégéje sikerén felbuzdulva egy
újabb
ünnepi
esemény
hozta
össze
a
tenni
akaró
híveket.
Május 1-én, Munkás Szent József ünnepén üli az egyházközség templomunk búcsúját.
Így jött az ötlet, hogy az előtte való nap koraestéjén egy előadás keretében „hangolódjunk rá”
a
másnapi
ünnepre.
Még a 2011-es esztendő végén előadónak kértük fel Felföldi László Atyát, Püspöki
Helynököt, a debreceni Megtestesülés templom Plébánosát. László Atya örömmel fogadta
meghívásunkat és azt a javaslatot tette, hogy mivel május hónapban a Boldogságos Szűz
Máriát köszöntjük, így az estét a Lorettói litánia elimádkozásával kezdjük el. Az esemény
időpontjában
is
megegyeztünk,
ami
május
5-e
lett.
Az idő gyorsan telt a fejünk felett. A májusi hétvégéhez közeledve Sári András
Plébánosunk, egy Egyházközségi Képviselő- testületi ülés keretében tartott egyeztetést a
teendőkkel kapcsolatban. András Atyával egyetértésben úgy gondoltuk, hogy újra
ökumenikus jelleggel, a más felekezetekhez tartozó testvéreinket is meghívjuk az
rendezvényeinkre.
Az utolsó héten a töretlenül lelkes hívek már csak a hétvégi eseményre koncentráltak.
Megtörtént a templomkert rendbetétele, a templom-, a kápolna- és a parókia takarítása.
A novemberben tartott rendezvényünkhöz hasonlóan, ez alkalommal is szép számban
érkeztek felajánlások. Ki hogy tudott segíteni: volt aki lehetőségeihez mérten anyagilag, volt
aki két keze munkájával, volt aki egy tálca finom süteménnyel. Helyi vállalkozók is
támogatták
a
rendezvényünk
megvalósítását.
A Plébániánk vegyes kara - mely gávai és vencsellői hívekből áll-, heteken át lelkesen
készült
a
hétvégére,
hogy
újra
szebbé
tegyék
az
ünneplést.
Május 5-én, már csak az utolsó simítások voltak hátra, melyek után minden készen állt.
Az egyházközség képviselői fogadták a szép számban érkező vendégeket. Harangszó jelezte
az este kezdetét, melyben elsőként az énekkar kapott szerepet a kezdő ének, majd a Lorettói
litánia eléneklésével. Az ájtatosságot Sári András Plébános Atya vezette, aki az imádságok- és
a szentségkitételt követően, szentségi áldásban részesítette a jelenlévőket. Az ájtatosságok
után Plébános Atya köszöntötte a jelenlévőket és vendégünket. Továbbá örömét fejezte ki,
hogy szép számban gyűltünk össze a templomban, majd az előadó Atyának adta át a szót.

Felföldi László Atya is bevezető szavaiban megköszönte a meghívást és örömét fejezte ki,
hogy köztünk lehet. Az elhangzott beszédében ráirányította a jelenlévők figyelmét, hogy az
utóbbi időben nehezen találjuk az utat az Isten felé. Sok egyházi közösségben probléma,
hogy a hívek eltávolodtak a templomtól. Ez év októberében kezdődik a Hit Éve, melynek
fontos mottója, hogy keressük a helyes utat Krisztussal és az emberekkel való kapcsolataink
jobbá tételéhez. Így minden egyházközségben más- más az út. László Atya, János
evangélistától idézte Krisztus példabeszédét a szőlőtőről és a szőlővesszőkről. Kiemelte,
ahogyan a szőlőtőhöz kapcsolódik a szőlővessző, úgy kell nekünk is hozzá kapcsolni
magunkat Krisztushoz és az Ő szeretetéhez. Ennek elősegítéséhez és megéléséhez Jézus az
Utolsó Vacsorán ajándékot is adott nekünk, amellyel élnünk kell. Mert Krisztussal egyesülve,
egy közösséget alkotunk és ilyen közösségeket kell itt a földön egymás között is
létrehoznunk. Felföldi Atya két szőlővel (fehér és fekete szőlők) szemléltette számunkra, hogy
ugyanazok vagyunk, de mégis különbözünk egymástól. Az életet megélve az Itt és most elvét
kell érvényesítenünk, hogy a hitet jól átadjuk mindenkinek, olyan formában, hogy tettinkkel
teszünk hitünkről tanúbizonyságot. A hitet vagy mi adjuk tovább közösségeinkben, vagy
egyszerűen hitetlenség lesz. Végezetül kérte, hogy fontoljuk meg az elhangzottakat és a
hitünket
gondozzuk
és
adjuk
tovább.
Az előadás végén András Atya köszönte meg elsőként László Atya szavait, majd
mindenkihez,
hálás
hangon
szólt
aki
a
szervezésben
részt
vett.
Ezt követően az egyházközség Képviselő- testületének tagjai köszönték meg Helynök
Atyának
a
fáradozását
és
szerény
ajándékcsomagot
nyújtottak
át.
Az este végén Plébános Atya a templom mögötti kápolnába invitálta a megjelent
lelkipásztorokat, a gávai- és a vencsellői Képviselő- testületi tagokat, az énekkart és a
meghívott vendégeket. Itt az egyházközség agapéval kedveskedett a megjelenteknek.
Május 6-án, vasárnap templombúcsúnk ünnepén újra szép számban telt meg a Munkás Szent
József templom. Az ünnepi Szentmise szónoka Kiss Tibor Nyírtelki Plébános Atya volt,
beszédében hangsúlyozta a közösségi szeretet fontosságát és Szent Józsefet a munkás élet
példaképét állította minden családi élet mintájául. Az ünnepi Szentmise szentségi áldással
zárult.
A gávai Egyházközségben, e hétvége után úgy érezzük, hogy ismét sikerült megvalósítani
vágyunkat. A vágyunk pedig ismételten az volt, hogy közösségben, testvéri örömmel és
szeretettel akartuk erősíteni a belénk oltott hitet, példát adva ezzel másoknak is. Sokan,
sokféle dolgot tettek a magukéból ehhez a hétvégéhez, annak érdekében, hogy sikeres legyen.
Ezért köszönetképpen, a Mindenható Isten sokszorosan jutalmazza meg mindenki jóságát és
munkáját.

Ugyanakkor e helyütt is szeretnénk köszönetet mondani Sári András Plébános Atyának
is, aki kezdetektől fogva támogatólag állt valamennyi kezdeményezésünkhöz! Maga is a
szervező munkában kivette részét, tanácsaival segítette a egyházi rendezvényeink
megvalósítását. Imáinkban kérjük számára a jó Isten áldását és kegyelmeit életére és
további lelkipásztori szolgálatára egyházközségeinkben!
Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

A SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI ÉS TESTVÉREI
(SZÖT) TALÁLKOZÓ

Április 15-én vasárnap délután 3 órakor Igeliturgián vettünk részt- Pilling Antal, Mezei
Tibor, Lovász Tibor, Türk Józsefné, Varga Istvánné, mint „külsős” tagok - a rakamazi
Kálvária templomban.

Nagy szeretettel köszöntötte a híveket Ferencz János atya és Vojtóné Katika csoportvezető.
Megtiszteltetés és öröm volt mindenki számára az országos civil vezető: Borhy Mária
jelenléte
és
köszöntő
gondolatai.
Az Igeliturgia a SZÖT Lelkiségi Mozgalom himnikus énekével (Dicsének örvendve
zengem…) kezdődött. Ezt követően elimádkoztuk a felajánló imádságot Jézushoz Szűz Mária
által. Az olvasmányt Pilling Antal akolitus olvasta fel. Az evangélium meghallgatása után
János atya a szeretet és a szenvedés titkairól osztotta meg velünk gondolatait. A 6 főből álló
énekkar, kántor asszonyuk vezetésével felemelővé tették énekeikkel az Igeliturgiát.
7 új tag tett fogadalmat, a régi SZÖT tagok pedig megújították fogadalmaikat. Az új tagok
rózsafűzért és imafüzetet, a régebbi tagok imafüzetet kaptak ajándékba, amit János atya
megáldott. A névre szóló igazolványokat Hasulyó Antal adta át, aki az egyházmegye
képviseletében vett részt az összejövetelen. A gávavencsellői híveket Vojtóné Katika
szentképpel ajándékozta meg. Ezután Lovász Tibor is megosztotta gondolatait a hívekkel.
A találkozó zárásaként a rakamazi hívek agapéval kedveskedtek a résztvevőknek.
Varga Istvánné
Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

MEGÚJULT AZ EGYHÁZKÖZSÉGI
KÉPVISELŐ- TESTÜLET

-

A gávai Római Katolikus Egyházközségben működő Képviselő- testület megbízatása
2012-ben lejárt. Ennek megfelelően, Sári András Plébános Úr új tagság megválasztását
kezdeményezte. Két héten át, a Munkás Szent József templom bejáratánál egy dobozba
adhatták le a hívek "ajánlószelvényeiket", hogy kit ajánlanak, kit szeretnének a Képviselőtestületben látni. A két hét leteltével, a régi testület és Plébános Atya jelenlétében
összeszámolták a leadott szavazatokat. Ezt követően a névsort a templomban, mindenki által
jól látható helyre helyezték ki. Újabb két hét állt rendelkezésre ahhoz, hogy ha valakinek a
listán szereplő bármelyik jelölttel szemben kifogása van, azt megteheti András Atyánál. Az
idő lejártával nem érkezett semmilyen kifogás egyik jelölttel kapcsolatban sem a Plébániára.
Így Plébános Úr, levélben a neveket felterjesztette Bosák Nándor Püspök Atyához, aki a
felterjesztett jelölteket elfogadta.
Az ünnepélyes ígérettételre és Püspök Atya megbízó leveleinek átadására 2012. április 8-án,
Húsvétvasárnap került sor, az ünnepi Szentmisében, a gávai Római Katolikus hívek előtt.
Plébános Úr kérte az megújult testületi tagokat, hogy lelkiismeretesen és áldozatkészen
szolgálják Krisztus Egyházát, legjobb tudásuk szerint. Majd a jelenlévő hívek felé fordulva
kérte, hogy a megújult testület tagjainak munkáját támogassák segítő szándékukkal és nem
utolsó sorban imájukkal is.

A Gávai Római katolikus Egyházközség Képviselő- testületének tagjai
(balról jobbra)
Első sor: Czomba Gézáné, Petró Gyuláné (tiszteletbeli tag), Répási Magdolna, Sári András
Plébános, Feller Jánosné, Bartók Gyuláné (tiszteletbeli tag), Bacsóné Kónya Ildikó

Hátsó sor: Hengsperger Tamásné, Kónya Józsefné (tiszteletbeli tag), Berecz János, Frank
Zoltán, Hengsperger Péter, Türk Béla, Vincze József, Varga József, Nánási Sándor, Póczos
József, Póczos István, Barnóth László (tiszteletbeli tag)
Az ünnepélyes ígérettétel alkalmával készült fotók megtekinthetőek a
KÉPGALÉRIÁBAN!

-

SZENT HÁROMNAP A GÁVAI
EGYHÁZKÖZSÉGBEN

-

2012. április 5-én Nagycsütörtökkel vette kezdetét a Szent Háromnap. A Gávai
Egyházközségben ezen a kora estén Igeliturgiával emlékeztek a hívek az Utolsó Vacsora
estéjére. A szertartást követően, szakítva a korábbi évek hagyományával nem szentségimádás
keretében virrasztottak a hívek a szenvedésbe induló, mellőzött Krisztussal. Ebben az
esztendőben Jézus búcsúbeszédének felolvasására került sor. A szentírási szakaszt felosztva,
fiatalok olvasták fel azokat. Az egyes részek előtt, rövid magyarázatok hangzottak el.
Nagypénteken Plébános Atya vezetésével vette kezdetét a szertartás. A mi Urunk, Jézus
Krisztus kínszenvedését, Szent János evangélista leírása alapján, egyházközségünk kórusa
adta elő. Ünnepélyes és lenyűgöző volt hallgatni. Majd a jelenlévő hívek hódolatukat fejezték
ki a Szent Kereszt előtt és részesültek Jézus nagycsütörtöki ajándékából.
Nagyszombaton pedig húsvét vigiliáján ünnepeltük a mi Urunk Jézus Krisztus
feltámadását. A szép számban jelenlévő hívek a Szentmise végén, a feltámadási
körmeneteben vettek részt.

Az alkalomról fotók tekinthetők meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

- SZENT KERESZTÚT JÁRÁS A KÖZSÉGBEN Már hagyományként, Virágvasárnap előtti szombaton, délután 3 órakor megtartottuk a
keresztutat
a
községben.
Plébános Úr ismertette az útvonalat, majd sok kegyelmet kívánt a keresztútra a híveknek. Az
egyes állomásokon a vencsellői és a gávai egyházközségek hívei olvastak fel. A
„kereszthordozásba” a leendő elsőáldozók és bérmálkozók is bekapcsolódtak. Az
állomások között közösen énekeltünk, imádkoztuk a rózsafűzért.

"Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen."
(Mk 8,34)
A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik
üdvözülünk, Isten ereje. „Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan
botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár
görögök:
Krisztus
Isten
ereje
és
Isten
bölcsessége.”
Jézus
amikor
követésére
szólít,
azt
kéri:
vegyük
fel
a
keresztet.
A kereszt Jézus kereszthalála óta a szeretet legmegrendítőbb és legbeszédesebb jele.
Összeköti az eget és a földet, de ugyanakkor egységbe fogja az emberi közösséget is. Ezt
mutatja a kereszt két szára. Az Isten iránti szeretet az emberek iránti szeretetben hozza meg
gyümölcseit.
A kereszt a reménység jelképe. Akit felfeszítettek rá, feltámadt. Nem önmagában a szenvedés
az érték, hanem az a végső cél, a feltámadás és megdicsőülés, amelyhez a kereszt királyi útján
keresztül
juthat
el
az
ember.
Életünk lényege: követni Krisztust, mert általa jutunk el az Atyához, és benne találjuk meg
életünk valódi szépségét és értékét. A szöveg lényegét gyakran abban hangsúlyozzuk, hogy
vegye fel keresztjét, pedig a valódi lényeg, a valódi hangsúly azon van: aki követni akar
engem. Ez a szeretet - Jézus követése. A kereszt csak eszköz, jel, mely alkalmassá válik arra,
hogy megszólaltassa a szeretet csöndjét és érthetővé és élhetővé tegye a kereszt misztériumát.
Keresztjeinket más nem veheti át, de mellettünk is, – mint Jézus keresztje alatt - ott áll Mária
és az Egyház, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül, és minden pillanatban kimondhassuk a

legszentebb
vallomást:
érdemes.
Naponta döntenünk kell, hol és honnan az erő napi tevékenységünkhöz. Nekünk is meg kell
tenni, át kell ölelni a keresztfát és rajta a megfeszítettet, mert ő Isten ereje és bölcsessége,
életünk és hivatásunk titka és valósága. Ez az ölelés a válasz Jézus felszólítására: aki követni
akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.
VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős
A községi Keresztúton készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

VIRÁGVASÁRNAPRA

-

Pilinszky János: Virágvasárnap
(részlet)
Jézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentősebb
beszámolót. Szereplői: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni
teher alatt szelíden lépkedő "szamaracska". S még valami: kövek. Jézus még őket is bevonja
az újjongásba: ha nem a nép, hát ők, "a kövek kiáltanak"!
Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy- egy képviselője, a kő, a pálma és a szamaracska
az egész nagy egyetemet képviselné a bevonulásban. S itt érdemes megemlítenünk, hogy
növények és állatok milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az Evangéliumban,
főképp a példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli
különleges megvilágításba őket, hanem nylíván a Teremtő és teremtmény közötti viszony
csodálatos komolysága.
Amikor Jézus "dicsőségesen" bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ
erejéből. Aztán még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belei az út pora.

Az igazi, a tulajdonképpeni "megdicsőülés" még hátra van. Erről, az Evangéliumnak talán
legcsodálatosabb paradox mondatai következnek, közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás után.
"Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, hacsak
a gabonaszem a földbe nem esik, és meg nem hal, maga marad..."
"Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától!
De hisz azért jöttem ez órára, Atyám, dicsőítsd meg nevedet!"
VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős

-

MEGÚJULTAK A STÁCIÓ KÉPEK

-

A gávai Munkás Szent József templom újabb felújított képekkel lett gazdagabb. A templom
felújítását követően vetődött fel a lehetőség, hogy a keresztút képeit, - melyek már erősen
viseltes állapotúak voltak - valamilyen módon meg kellene újítani. Egyeztetéseket követően,
adományi pénzből a képek
2012. március 16-án, gyönyörű új keretezésben visszaérkeztek a templomba.
Másnap délután felekerültek a helyükre, majd Nagyböjt IV. vasárnapján Sári András Plébános
Atya a Szentmise elején meg is áldotta azokat.
Így, 2012. március 19-én, hétfőn a családi keresztúton is, már ezen képek előtt végezzük a
Szent Keresztút járást.
Hálaképpen a jó Isten áldását kérjük minden jószándékú adakozóknak, akik anyagilag- és
munkájukkal is hozzájárultak a stáció képek megújulásához.

A stációképekről készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZERGYŰJTÉS

-

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan idén is
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők
mindennapi megélhetését segítse. A gyűjtésre a március 11-18. közötti héten kerül sor a
katolikus templomokban.
Kedves Testvérek!
A Katolikus Egyház kétezer éve minden történelmi korban a maga lehetőségeihez mérten
felkarolta a szegényeket. A Caritas Hungarica – Katolikus Karitász segélyszervezetén
keresztül eddig is igyekezett és ezután is törekszik lehetőségeihez mérten mindent megtenni,
hogy a szegénység miatt ínségben szenvedőkön segítsen. Krízishelyzetbe került családokon
már sok esetben segítettünk, de még mindig nagyon sok családban éheznek és nélkülöznek.
Az Úr Jézus nem csupán szavaival hirdette meg a felebaráti szeretetet, hanem példát mutatott
a követői számára. Szentatyánk, XVI. Benedek pápa idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz:
„A testben … a tagok törődjenek egymással" (1 Kor 12,25), hangsúlyozza Szent Pál, hiszen
egyetlen testet alkotunk. A testvérek iránti szeretet, melynek egyik kifejeződése az alamizsna
– tipikus nagyböjti cselekedet az imádság és a böjt mellett –, ebben a közös összetartozásban
gyökerezik.”
A héten ünnepeltük Boldog Apor Vilmos vértanú püspök (1892. február 29. – 1945. április 2.)
születésének 120. évfordulóját. Őt Gyulán a szegények plébánosának is nevezték, mert
mindig kész volt segíteni a rászorulókon. Egyik karácsonyon elajándékozta a plébánia
élelemkészletének nagy részét és minden pénzét. Püspökké szentelésén, amely 1941. február
24-én volt Gyulán, hat szegény kisgyermek köszöntötte őt a következő szavakkal: „Mi, hat
kis árva, … köszönjük neked, jóságos jótevőnk, hogy mindig adtál az éhezőknek.” A
szentéletű főpásztor végrendeletében is külön kitért a szegényekre, megnevezve hat várost,
hogy egy meghatározott összeget „adjanak alamizsnául … szegényei részére a hatóságnál
nyilvántartott segélyre szorulók arányában szétosztva, esetleg több részletben.”
Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, hogy segítőkész lélekkel az Isten szerető
jóságát közvetítsük adományunkkal. Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben
vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket,
hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a
Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen
az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszerfelajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a
felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.

Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március
11-től 18-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években
meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a
segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt
mindannyian megtesszük, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus
példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a
1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
Jézus szavai biztassanak bennünket az összefogásra és a tevékeny segítség
megnyilvánulására: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan
köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát.
Budapest, 2012. nagyböjt
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Forrás: www.katolikus.hu

-

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

-

2012. február 18-án, 19 órakor immár 8. alkalommal került megrendezésre a gávai- és a
vencsellői egyházközségek jótékonysági farsangi bálja, a Rakovszky Sámuel Általános és
Művészeti Iskola aulájában. A bál bevételét a hittanos gyerekek kirándulására ajánljuk
fel. Plébános Úr, nagy szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Külön öröm volt számunkra,
hogy Gégény Béla Karitász Igazgató is megtisztelt bennünket jelenlétével. A köszöntőt
követően közösen elimádkoztuk a Miatyánkot. A műsort a Gávavencsellői Ifjúsági Kör
fiataljai és a Kézfogás Nyugdíjas Egyesület tagjai adták. Az "örök ifjú" nyugdíjasok a részt
vevők közül párt választva, keringővel nyitották meg a mulatságot.

A talpalávalót Lipők András (helyi lakos) és zenekara szolgáltatta, akiknek ez a bál egyben
"vizsga" is volt.
A vacsoráig lehetőség volt tombolajegy vásárlására. A vacsora elfogyasztása előtt, közösen
imádkoztuk el az asztali áldást. A felajánlott tombolatárgyak fél 11 órakor kerültek
kisorsolásra. Éjfélkor az asztalon hidegtál és sütemény várta a vendégeket.
Úgy érezzük, hogy ez a bál valóban családias hangulatban telt el. Mindenki jól érezte magát.
Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, hogy együtt tölthessünk
egy szép estét. Köszönjük a konyhai dolgozóknak a finom vacsorát, Igazgató Asszonynak,
hogy helyet adott a bál megrendezésének, a Gávavencsellői Sütőüzem Kft. vezetőjének a
sütemény és a pogácsa felajánlást. Köszönjük mindazoknak akik tombola felajánlásukkal,
pártolójegy vásárlással, anyagi támogatásukkal, akárcsak kétkezű munkájukkal segítették
jótékonysági rendezvényünket.
A "TITANIC" zenekar sikeres vizsgát tett a rendezvényünkön, kitűnő minősítést kapott!
Köszönjük Nekik a talpalávalót!
A résztvevők nevében:
Hengspergerné Szabó Gyöngyi
és
Varga Istvánné
A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

ELKEZDŐDÖTT A NAGYBÖJT

-

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés
részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző
évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első
vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél,
ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a
megtisztulást.
Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal
kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen
negyvenet
tesz
ki.
A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló
keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli
ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a
pusztában.

Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes
negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett
Ninivében.)
A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig
olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást
pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti
szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti
híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi
péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne
fogyasszanak
húst.
A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a
bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a
szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a
templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő
szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a
kereszthalála
felé
vezető
úton.
A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát
állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való
áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a
szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek.
A gávai Egyházközségben 2012. február 26-án, Nagyböjt I. vasárnapján tartották a
hamvazás szentelményét. Erről képek tekinthetőek meg a KÉPGALÉRIÁBAN!
Forrás: www.katolikus.hu

-

VIDEÓGALÉRIA

-

Új menüponttal bővült egyházközségi honlapunk. A Képgaléria után, már Videógalériával is
rendelkezünk, ahol az egyházközségeinkben történt események videófelvételeit tesszük
közzé.
Legelső közétett videó, azt az előadást mutatja be, melyet a gávai Munkás Szent József
templomban tartott Dr. Soltész János, a nyíregyházi Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Rektora.

-

FOLYTATÓDIK A VETŐ
EGYHÁZMEGYÉNKBEN

-

2012 tavaszán folytatódik a Vezető és Továbbképző Akadémia (VETŐ) az egyházmegye
területének négy helyszínén: Debrecenben, Nyíregyházán, Mátészalkán és Kisvárdán.
A tavaszi előadások előadói, témái, időpontok:
Gertner Julianna: Férfi-női szerepek
Mátészalka, Kisvárda: február 18.,
Debrecen, Nyíregyháza: február 25.
Dr. Nagy Edit: A gyász- mindennapi veszteségeink
Mátészalka, Kisvárda: március 3.,
Debrecen, Nyíregyháza: február 25.
Dr. Szabó Éva: Sérültség - másság elfogadása
Mátészalka, Kisvárda: március 3.,
Debrecen, Nyíregyháza: március 10.
Hugyecz János: Az új evangelizáció kihívása
Mátészalka, Kisvárda: február 18.
dr. Papp Miklós: Férfi nő különbsége és összetartozása
Debrecen, Nyíregyháza: március 10.
______________________________________________________
Részletes napirend:
www.dnyem.hu

-

URUNK BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN

-

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária
Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a
találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és
Anna
prófétaasszony
személyében.
Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon, Jézust a nemzetek megvilágosítására
szolgáló
világosságnak
nevezte.
Innen
ered
a
gyertyaszentelés
szokása.
A szentelt gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek.
Keresztelésig
az
újszülött
mellett
világított.
Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény
kiáradjon
és
eltöltsön
bennünket.
József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor
szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt
vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A
Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban.
A
szentmise
a
gyertyák
megszentelésével
kezdődik.
A vallásos néphit szerint: vihar, égzengés, villámlás és jégeső alkalmával is szentelt gyertyát
kell gyújtani. Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódnak. Általában
úgy vélik, hogyha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. Gyertyát égettek a
súlyos
betegek
mellett,
elhunytaknál.
Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt.
A II. Vatikáni Zsinat óta egyértelműen az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi
hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is. Az ünnep régi nevei között
ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is így nevezzük: Gyertyaszentelő
Boldogasszony.
JÉZUSUNK! GYÚJTS FÉNYT A MI LELKÜNKBEN
IS, HOGY ÖRÖMMEL JÁRJUNK A TE VILÁGOSSÁGODBAN. ÁMEN.
VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős

-

PÁSZTORJÁTÉK AZ
EGYHÁZKÖZSÉGEKBEN

-

December 24–én az „éjféli” misék előtt a gyermekek pásztorjátékot mutattak be mind a
gávai, mind a vencsellői templomokban. Eljátszották, hogy „évezredek bús homálya a
megváltót, hogyan várta?!” A karácsonyi visszaemlékezést, a közös örömet kifejező
legszebb énekünkkel (Fel nagy örömre…) fejezték be a gyermekek. A betlehemes játékokat
Répási Gyuláné és Czomba Gézáné hitoktatók tanították be. A jó Isten sokszorosan fizesse
meg áldozatos munkájukat!
A gyermekek szereplésein készült fotók megtekinthetőek a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

EGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY

-

2011. december 10–én V. alkalommal került megrendezésre az Egyházmegyei Versmondó
verseny a nyíregyházi plébánián. Nevezni három korosztály számára lehetett egy adventi,
karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel.
Egyházközségünket 8 gyerek képviselte:









Répási Csenge
Németh Flóra
Kiss Virág Boglárka
Kristóf Csilla
Türk Andrea
Takács Tamara
Veres Anett
Varga Dávid

A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban Kardos György hitoktató nyitotta meg a
szavalóversenyt. Az ovisok, az 1.-2, és az 5.-8. korosztály a plébánián, a 3.-4. osztályosok a
templomban mondták el a megtanult verseket.

Az eredményhirdetésig a plébánián 3 helyen kézműves foglalkozásra volt lehetőség.
Gipszformák festése, színes papírdíszek hajtogatása, karácsonyi képeslapok készítése közül
válogathattak a gyerekek és a felnőtt kísérők is. A Pince Klubban csocsózhattak is a nebulók.
A szervezők meleg teával, és süteménnyel is kedveskedtek a vendégeknek.
Az eredményhirdetést nagy izgalom előzte meg. Egyházközségünkből Türk Andrea bronz,
Varga Dávid pedig ezüst fokozatot ért el. Oklevél és könyvjutalomban részesültek.
Szeretném megköszönni Sári András plébános atyának, Répási Gyuláné és Czomba
Gézáné hitoktatóknak, hogy elkísérték a gyerekeket a versenyre.
Isten áldása legyen életükön!
VARGA MELINDA
Egyházközségi kommunikációs felelős
_______________________________________________________________________
További fotók tekinthetők meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

SZENT CSALÁD JÁRÁS

-

A gávai Munkás Szent József templomban, még a nyár folyamán alakult egy csoport, akik
minden héten hétfőn jönnek össze az egyházközség templomába, hogy ott közösen családi
szentségimádást végezzenek. E csoportban vetődött fel a gondolat, hogy végezzük el a Szent
Család járást. A vencsellői egyházközségben korábban is végezték a hívek és idén is végzik,
családi házaknál. Gáván, az idő rövidsége miatt egy alkalomra tettük ezt a karácsony előtti
ájtatosságot. 2011. december 18-án, vasárnap este 17 órára hírdette meg Plébános Atya.
A Szent Család járás régi vallásos készülődés Krisztus születésének ünnepére. Karácsony
előtt 9 nappal, 9 családhoz vitték el a Szent Család képét, melyet díszített asztalra helyeztek és
gyertyát, mécsest gyújtottak. A családfő imádsággal köszöntötte a Szent Családot, majd
énekeltek, rózsafűzért- és litániát végeztek a hívek. A kép egészen addig ott maradt, míg
másnap este nem mentek érte. Ekkor a családfő szintén imával jelképesen elköszönt és
elindultak a következő családi házba.

Egyházközségünk imacsoportja, az estét megelőző mésfél héttel már gyakorolta az énekeket,
hogy az minél szebb legyen. Elérkezett a várt este. Örömünkre szolgált, hogy a hívek szép
számban jöttek el együtt imádkozni.

A szertartás kezdetén ének kiséretében Póczos József és felesége Póczosné Varga Éva vitték
elől a képet, majd őket követte az imacsoport. Sári András Plébános Atya, mint az
egyházközség "nagy családjának" vezetője fogadta és köszöntötte a Szent Családot. A
rózsafűzér örvendetes titkát egyházközségünk gyermekei és fiataljai végezték el, a litániát
Plébános Úr vezette. A jelenlévő hívek is be tudtak kapcsolódni az énekekbe, ugyanis
gondoskodtunk az énekek sokszorosításáról. A bő egy órás ájtatosság végén András Atya
megköszönte szervezőknek a szép estét, és reményét fejezte ki, hogy mindenki számára lelki
töltekezést jelentett az együtt imádkozás, mely jó készület Karácsony ünnepére. A záróének
kíséretében a Szent Család képet a templom kórusa alatti falon helyezték el a hívek, mely a
Karácsonyi idő végéig ott lesz látható.
Az ájtatosságon készült fotók megtekinthetőek a KÉPGALÉRIÁBAN!

-

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!

-

Ezúton tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a gavavencselloplebania@gmail.com e-mail
cím technikai okok miatt megszüntetésre került. Új levelezési fiók megnyitásáig, a
vinczejozsef2@gmail.com címre küldhetőek a levelek! Megértésüket kérjük! Az új címről
később adunk tájékoztatást!

-

CSALÁDI HÉTVÉGE A GÁVAI
EGYHÁZKÖZSÉGBEN

-

A gávai Római Katolikus Egyházközség 2011. szeptember 17-én adott hálát a jó Istennek,
felújított templomáért. Úgy gondolom, hogy ezen a napon azért is hálát adhattunk, hogy a
felújítási munkák során egyházközségünk megerősödött hitben, reményben, szeretetben és
összefogásban. Ezt látva éreztük, hogy ezzel a kincsünkkel többet is elérhetünk.
Korábbi elképzeléseink között szerepelt, de október derekára realizálódott, hogy erre az
esztendőre meghirdetett Családok évét, egyházközségünkben valamilyen különleges módon
megünnepeljük. Egy Képviselő- testületi ülés alkalmával vetettük fel az elképzeléseinket,
melyet Sári András Atya is támogatott. Az előzetes tervek alapján, két napot szántunk az
eseménynek. Az első alkalomra Dr. Soltész János Atyát, a Görög Katolikus Hittudományi
Főiskola rektorát választottuk, a második napra pedig Dr. Seregély István nyugalmazott egri,
Érsek Atyát.
A közösségünk örömmel fogadta a javaslatokat, majd ezt követően Rektor- és Érsek Atya
meghívása következett. Mindketten örömmel fogadták a felkérést, és biztosítottak minket a
részvételükről. Nagy öröm és megtiszteltetés volt ez számunkra!
Majd a tervezés és előkészítő munkák időszaka következett. Öröm volt látni, hogy az
egyházközségünk tagjai milyen lelkesen támogatták az ügyet ötleteikkel, felajánlásaikkal,
munkájukkal. Répási Gyuláné, egyházközségünk kántora, újra összehívta az egyházközség
vegyes karát, mely gávai és vencsellői kórustagokból állt össze. Fáradságot nem kímélve
jártak a gávai templomba próbákra.
Úgy gondoltuk, hogy egyházközségünk családjain kívül, a településen élő, de más valláshoz
tartozó családokat is szeretnénk testvéri örömmel üdvözölni templomunkban a meghirdetett
két alkalmon. Ezért újra Plébános Atyával egyeztettünk, aki örömmel fogadta a felvetést és
így meghívta Iski István görög katolikus esperes- paróchus Atyát és híveit, valamint Veres
Péter gávai- és Szabó Gyula vencsellői református Lelkész Urakat és gyülekezeteiket.
Továbbá meghívást kapott a tiszaberceli római katolikus egyházközség is.
A programokat 2011. november 19-re (szombat) és 20-ra (vasárnap) hirdettük meg. Mivel
ekkorra már korán sötétedett és hideg idő járt, felvetődött a gondolat, hogy a helyi általános
iskola igazgatójától, Nánásiné Szabolcsi Mónikától elkérjük az iskola autóbuszát, akinek
ezúton is köszönetet mondunk! Így biztosítva volt a település távolabbi részein élők vagy
nehezebben mozgók számára, mind a két nap a templomba való eljutás.
Közben folyamatosan egyeztettünk, alakítgattuk a két nap programját, a vendéglátás
lebonyolítását. 19-én, szombaton délután utolsó simításokat végeztünk még, amikorra hívek
felajánlott süteményeiket hozták, üdítőket és persze némi lélekmelegítőt is. Estére minden
készen állt.

Egyházközségünk Képviselő- testülete korán érkezett, mindenkinek megvolt a feladata.
Majd a hívek és testvérek is lassan gyülekezni kezdtek. A vendégek között örömmel
üdvözölhettük Dr. Karakó László országgyűlési képviselő Urat és Kedves Feleségét.
Továbbá Gávavencsellő Nagyközség Polgármester Asszonyát és Alpolgármester Asszonyt,
Szenderákné Dr. Tallai Mária Jegyző Asszonyt és Kedves Férjét, Dr. Gergely Gábor
háziorvost és Kedves Feleségét.
Ünnepi bevonulással vette kezdetét a szombat este, az énekkar gyönyörű kíséretében. Sári
András Plébános Atya szólt először, aki köszöntötte felekezetüknek megfelelő módon a
jelenlévőket és az este előadóját Dr. Soltész János Rektor Atyát. Megköszönte mindenkinek a
munkáját, aki részt vett az előkészítésben, illetve az énekkar szolgálatát. Ezt követően, Garai
Krisztina előadásában hallgatták meg a jelenlévők Pósa Lajos: Szeresd a gyermekedet című
versét. Majd Répási Csenge és Kiska Fruzsina szavalataiban gyönyörködhettünk. A versek
után, közösen imádkoztuk el a Családok imáját és az énekkar Szentlélek hívó éneket énekelt.

Az este Dr. Soltész János Rektor Atya előadásával folytatódott. János Atya elsőként
megköszönte a felkérést és örömét fejezte ki, hogy el tudott jönni közénk és itt lehet köztünk.
Az előadást mindenekelőtt együttgondolkodásnak nevezete, együttgondolkodás arról,
aminek az Egyház egy teljes évet szentelt, a családnak. És valóban, az este során, Rektor Atya
szavaival gondolkodásra serkentett valamennyiőnket a legősibb és legszebb közösségi forma,
a család gondolatkörével kapcsolatban. Nagyon nehéz feladat lenne összefoglalni az
elhangzottakat: ugyanis majd minden mondatot le kellene írni ahhoz, hiszen majd minden
mondat különös fontossággal bír. Életszerű példákkal és megélt családi élethelyzetekkel,
hitelesen beszélt nekünk János Atya. Az előadás alatt tudtunk mosolyogni, de tudtunk sírni is.
Az elhangzott gondolatok, történetek, életpéldák váltottak ki bennünk ilyen reakciókat, mely
talán azt feltételezi, hogy saját életünkben is találkoztunk hasonló megrendítő vagy
megmosolyogtató helyzetekkel. Az előadás alatt szinte állt a levegő, mert annyira lekötött
mindenkit az előadó. Végig arra kaptunk bíztatást, hogy merjük felvállalni családi
életünket, akarjunk abban élni, egymást szolgálni és ami még fontos: szentelje meg azt az
Isten szeretete. A fiatalok merjék vállalni, az idősebbek éljék meg, az öregek pedig
követendő példák legyenek. Az előadás végén pedig kérte, soha ne adjuk fel a reményt az
iránt, hogy erősödni fog a család megbecsültsége. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a
házastársak, akármilyen is a másik imádkozzanak egymásért.

Ezt követően a Képviselő- testület tagjai köszönték meg Rektor Atya szolgálatát
közösségünkben és egy szerény ajándékcsomagot nyújtottak át neki. A plébánia épületébe
vonultunk át, ahová meghívtuk vendégeinket is, egy szerény vendéglátásra, kötetlen
beszélgetésre.
Visszajelzések alapján, aki részt vett az estén, nagyon jól érezte magát és töltekezhetett. Öröm
volt számunkra, hogy megtelt a templom, más vallású testvéreink is jelen voltak és közösen
kérhettük a jó Isten áldását családjainkra, az Ő dicsőségére és mindnyájunk üdvösségére.
ÉRSEKI MISE
Másnap, Krisztus Király vasárnapján újra lelkes készülődés jellemezte egyházközségünk
tagjait a Munkás Szent József templomban és körülötte. Ezen a napon vártuk Dr. Seregély
István, nyugalmazott egri Érsek Atyát közénk, Szentmisére. Újra csak szép számban érkeztek
hívek egyházközségeinkből és telt meg a templomunk.
A Szentmise kezdetét jelző harangszóra vonultunk be a templomba, az énekkar énekével
kísérve: a Képviselő- testület tagjai, ministránsok, akolitusok, Plébános Atya és Érsek Atya. A
bevonulás alatt Érsek Atya szeretettel üdvözölte a templomban lévő gyermekeket. Elsőként
Vincze Krisztián verssel, Garai Krisztina virágcsokorral köszöntötte a hozzánk érkezett
Főpásztort. Ezt követően Plébános Atya felkérte Érsek Atyát, hogy a felújított
Szentháromságot- és Szent Józsefet ábrázoló egykori főoltárképeket szentelje meg. A

Szentmisében Érsek Atya mondott ünnepi beszédet. Elmondta, hogy Jézus Krisztus is, aki az
embereknek megmutatta, hogy van föltámadott élet, Ő maga is családba született. Ha valaki
odaadja egy családban az életét a párjának fontos, hogy az állandó megbocsátás szelleme
közülük, soha ki ne vesszen. Az a társadalom nézhet kedvező holnap elébe, amely íj módon
javítani tudja esendőségeit. Első királyunk, Szent István, mint az első magyar család feje is,
egy nagyobb pártfogó oltalmába ajánlotta nemzetünket és családjainkat. Imádságainkban
kérnünk kell a Szűz Anyát, hogy mi magunk is tudjunk boldog családban élni, boldog
családokból épülő társadalmat teremteni, és boldog családokból fakadó, reményteljes
magyar jövő lenni.

A Szentmise az Áldozat liturgiájával folytatódott. Az áldozást követően, egyházközségünk
Képviselő- testületének tagjai mondtak köszönetet Érsek Atyának, hogy elfogadta a
meghívásunkat, eljött közénk és bölcs gondolataival tanított bennünket a helyesebb családi
élet megélésére, majd egy ajándékcsomagot nyújtottunk át. A Szentmise végén, főpásztori
áldásban részesítette a jelenlévőket és a kivonulás alatt, újra barátsággal és szeretettel
üdvözölte a templomban lévő gyermekeket.
A plébánia épületébe vonultunk át, ahová a meghívott vendégeink mellett a Képviselőtestület is jelen volt. Sári András plébános rövid pohárköszöntőjét követően, szerény agapét
fogyaszthattak el a jelenlévők. Érsek Atya még egyszer köszönetét fejezte ki a meghívásért, a
szíves vendéglátásért, majd mindenkitől testvéri szeretettel búcsúzott el.
Hosszúra sikerült összefoglaló lett a két nap eseményeiről, de korántsem a teljes. Annyi
lelki élménnyel gazdagodtunk meghívott két vendégünk által, melynek leírása nagyobb
terjedelmet igényelne. Azonban az kijelenthető: a gávai Munkás Szent József templom
hívei elérték kitűzött céljaikat. Megálmodták a rendezvényt, összefogtak és tevőleges
munkával, áldozatokkal, felajánlásokkal tettek érte, hogy az álomból valóság legyen.
Célunk az volt, hogy az embereknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy családi
közösségben megélt, hittel teljes vallásgyakorlat által boldogságunkat és üdvösségünket
szolgáljuk. Ennek pedig, egyik igazi színtere a templom, az Isten háza, hol egy kis
család, Isten nagyobb családjának, - az egyházközségnek- szerető ölelésében élje át ezt a
lelki töltekezést. Sokan kivették a részüket a munkákból és úgy gondoljuk, hogy amíg
közöttünk a lelki élet jobbító szándéka mellett, a MI az elsődleges és a fő, és nincs ÉN,
addig Isten segítségével és példaértékű összefogás által további remek események
megszervezésére leszünk képesek. Adja Isten, hogy így legyen!
Vincze József - akolitus
Az eseményeken készült fotók, már elérhetőek a Képgalériában!

A 2011. november 19-e előtti hírek, az ARCHÍVUMBAN tekinthetőek meg!

