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Szavazólap
Maximum 12, azaz tizenkét névhez kérünk a karikába X-et írni.
A szavazólapot kérjük a templomba eljuttatni, július 31-ig.

○ Ádámcsó Norbert
○ Barcsák Balázsné
○ Bencze Lajosné
○ Durbák Anita
○ Durbák István
○ Durbák Isvánné (Marika)
○ Fedor József
○ Fedor Józsefné (Gizike)
○ Gulybán Olivér
○ Ivancsó Endre
○ Koleszár Miklós
○ Lassú Béláné
○ Leskó Lászlóné
○ Lovász Ferenc
○ Lovász Ferencné

○ Lırincz Kata
○ Lırincz Zoltánné
○ Malyik József
○ Nagy Ferenc
○ Nagy Károlyné
○ Pekár László
○ Seszták Beáta
○ Seszták Adrienn
○ Seszták Ferenc
○ Seszták Ferencné
○ Szedlák Károly
○ Szıgyiné Lırincz Judit
○ Vaszily Tamás
○ Vaszily Tamásné (Ildikó)
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Csoportjaink:

Iskolai hittan:
Keddenként 5. órában 1-4. o. (Arnót)
6. órában 5-8. o. (Arnót)
7. órában 1-4. o. (Ongán)
Ifjúsági hittan: szombatonként 19.00
Bibliaóra: Minden második vasárnap a vecsernye után
Cursillo: Minden második vasárnap 18.00

Görög katolikus szertartások általános rendje:
Arnót: Vasárnap 9.00 Utrenye
9.30 Szent Liturgia
16.00 Vecsernye (alkonyati zsolozsma)
Kedd, Szerda, Csütörtök: 18.00 Szent Liturgia
Szombaton:
17.15 Vecsernye
18.00 Szent Liturgia
Onga: Minden vasárnap
8.00 Szent Liturgia

Kiadja az Arnóti Görög Katolikus Szervezılelkészség
3713 Arnót, Petıfi u. 187.
Tel.: (46) 420-820 ill. (30) 219-7586
E-mail: szemerszki.m@freemail.hu
Felelıs kiadó: Szemerszki Mihály paróchus
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Az Egyházközségi Képviselıtestület megújítása
Az Arnóti Görög Katolikus Szervezılelkészség új Egyházközségi
Képviselıtestületébe a külön szavazólapon felsorolt személyek kaptak jelölést. A választáshoz ezen a lapon lehet bejelölni max. 12 azaz
tizenkét fıt, a nevük elıtt lévı karikába X-et írva.
A szavazólapokat a templomban lehet leadni.
A választás eredményeképp a legtöbb szavazatot kapó tizenkét fı
lesz a megújult Képviselıtestület tagja. További két személy póttag
lesz, aki rendes taggá lép elı, ha valakinek a tagsága bármilyen okból
megszőnne.
Az Egyházközségi Képviselıtestület tagjai maguk közül választják
meg a tisztségviselıiket, az alelnököt (világi elnök), a jegyzıt, gondnokot és pénztárost. A Képviselıtestületek elnöke mindig a
mindenkori parókus, aki minden fontos ügyet a testület elé visz.
Így válik a testület az egész Egyházközség képviselıjévé világi és
egyházi fórumokon egyaránt.
Amennyiben a Képviselıtestületi tagok közül valaki betölti a 70.
életévét, akkor Tiszteletbeli Taggá válik, aki bár szavazati jog nélkül,
de továbbra is részt vehet a testület ülésein.
Ezek megfontolásával kérek mindenkit, vegyen részt ebben a fontos döntési folyamatban. Szavazatával erısítse meg egyháza iránti
elkötelezettségét, imádságával pedig kérje Isten áldását, hogy az új
Egyházközségi Képviselıtestület minél gyümölcsözıbb munkát folytathasson mindannyiunk lelki üdve és a közösség javára.
Szemerszki Mihály
szervezılelkész
.
„Légy a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben,
hitben és tisztaságban.” (1Tim 4,12)
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Példabeszéd a bögrékrıl
Épp most rakom fel a bögréket a polcra – mosogatás után
– sorban mind a nyolcat! Kettı fületlen már, – de különben
szépek odafenn a polcon! ... akárcsak az épek! Csak a fületlen
részt hátra kell fordítani – hogy a hibájukat ne lássa meg senki!... Hisz jól használhatjuk: nem csorba a szélük!
... de gyarló sok ember, kikkel együtt élünk!
... Úgy helyezem ıket életem „polcára”, hogy most nem
gondolok „arra” a hibára! Inkább többször arra, ami bennük „jól
van”!
Így merem remélni, hogy engem is egykor – úgy, ahogyan
én most a bögrét fölrakom – a mennyei „polcra” úgy tesz a jó
Isten, majd „hátra-fordítja” azt a „letört fülem”...
Nekem tettétek ...
Tılem tagadtátok meg! (vö: Mt 25,31-46)

„Az imádkozás szent cselekedet, mely tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja, s fékezi, s így a léleknek azt az önállóságot és emelkedettséget szerzi meg, amely egyedül képesít arra, hogy Istenhez fordulhasson, színe magaslatáig felszállhasson.”
(Széchenyi István
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GÖRÖG KERESZT
Az Arnóti Görög Katolikus Szervezılelkészség értesítıje
Tartalom:
- Évfordulón
- Példabeszéd a bögrékrıl
- Egyházközségi képviselıtestület megújítása
- Szertartások rendje
ÉVFORDULÓN
2009. július 1-i hatállyal
Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök megalapította az
Arnóti Görög Katolikus Szervezılelkészséget.
Elsı évfordulóhoz érkeztünk,
mely rövid számvetésre késztet.
Filiából önálló lelkészséggé
lépve elı, igyekeztünk ezt a
rangot megszolgálni.
Már augusztus elején három
lány vett részt a KÖZ-ön. Hittanos tanévnyitót tartottunk a
templom körül. Mikulás-napi és
karácsonyi mősor is volt templomunkban, majd az édesanyákat is köszöntöttük. Megvolt az

elsıáldozás is, ahol négy gyermek ünnepelhette Krisztushoz
való közeledését. Ezek közben öt
fiatal vett részt az ifjúsági búcsún, és több mint húszan voltunk a máriapócsi gyermekbúcsún. Részt vettünk mintegy tucatnyian a sajópálfalai hittanos
tanévzárón is.
Az imádságokban is fejlıdtünk. Sokan Arnótra költözésük
óta elıször ebben az évben voltak utrenyén, vecsernyén. Októberben, májusban parakliszt végeztünk, de végigimádkozhattuk
a karácsonyi készületet és a
nagyböjtöt is. A nagyhét után
Húsvét hajnalán ünnepeltük meg
Krisztus föltámadását.
A templomba járók száma is
növekszik. Vasárnapról vasárnapra 75-80-an imádkozunk
együtt ısi szertartásunk veretes
imádságaival.
Adjon az Úristen arnóti híveinek még sok-sok buzgóságot.

Augusztus 15-én autóbuszos zarándoklatot tervezünk Máriapócsra, a nagybúcsra. Jelentkezni
a parókián lehet

