örög
ondolatok
A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja

A háláról
Ha visszatekintünk az elmúlt századra, akkor nyugodt szívvel mondhatjuk, a
XX. század emberének van mivel dicsekednie. A tudományos technikai forradalom nyomán jelentõs mértékben megváltoztak életkörülményeink. Nagyszerû lehetõség nyílt egy mindenki számára
jólétet biztosító társadalom kialakítására. Ám a XX. század emberének van miért szégyenkeznie is. A szegénység, a
nyomor nincs kiûzve földünkrõl. Makacsul kitartanak mellettünk hívatlan útitársaink: a betegség és a velejáró szenvedések.
A betegség tudatosítja bennünk azt az
igazságot, hogy nem vagyunk a magunk
urai, a testünk felett nem rendelkezünk
szabadon. Így a betegség romba döntheti
büszkeségünk tornyát és rádöbbent erõink végességére. Megváltoztatja értékrendünket, sok álértéknek elveszi igézõ
ragyogását.
A mai vasárnapra elõírt evangéliumi
szakasz története a hálátlan emberi magatartásra mutat rá. Az emberek a közmondás szerint a jótettek emlékét vagy a
porba írják, vagy a folyóvíz tükrére! Valóban igaz lenne ez a mondás, hogy az
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emberek a jótettek emlékét a porba írják?
Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a
fontos, a hála, a köszönet már nem érdekelte õket.
Az evangéliumi történet kapcsán úgy
gondolom érdemes a háláról beszélni,
már csak azért is, mert valljuk be õszintén, hogy oly ritkán gyakoroljuk. Ez az
erény sem tartozik a velünk született jó
tulajdonságaink közé. A hála csak a jótéteményekre emlékezõ ember megnyilatkozása. Annak fölismerésébõl születik
és erõsödik, hogy ajándékok sorozata az
életünk. Semmi mással nem fizethetünk
értük, csak hálás köszönettel.
Mindig akadnak öntelt emberek, akiket megvakít a gõg és fennen hirdetik:
nekem nincs köszönnivalóm; amim van,
amit elértem, azért keményen megdolgoztam. Ez természetesen így nem igaz.
Puszta létünk is ajándék és mindaz, ami
létünk fenntartását biztosítja. Vajon nem
ajándék-e az agyunkban felvillanó szép
gondolat, a szívünkbe hulló szeretet melege? Szellemesen írja Chesterton: „A
gyermekek hálásak a Mikulás bácsinak,
mert csizmájukba, harisnyájukba édességet vagy babát dug. És én ne lennék hálás azért, mert Isten a harisnyába csodás
lábszárat dugott? Megköszönjük a név és
születésnapi ajándékokat, akár szivar,
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akár papucs. Nincsen, akinek megköszönjem azt a születésnapi ajándékot,
hogy a világra születtem?”
A keresztény embert különös hálára
kötelezi az a megfontolás, hogy Isten érdemeink nélkül eláraszt kegyelmi ajándékaival. Fölkínálja evangéliumát, a szent
élet programját. Szívünkbe önti szeretete
Lelkét, hogy az üdvösség felé vezessen.
Mindez természetesen nem teszi fölöslegessé a mi közremûködésünket. A hitet
kérni kell, növekedéséért imádkozni kell.
Prohászka püspök írja: „Isten folytonosan ad, de azt akarja, hogy kérjünk. A kérés vájja a kegyelmek árkát.”
Természetesen lehetnek olyan idõszakok életünkben, amikor meghervad
bennünk a hála virága. Gondoljunk a testi-lelki szenvedésekre, amelyek letarolják örömeink lombozatát. Ki állíthatja,
hogy könnyû hálásnak lenni a különféle
sorscsapásokért. Mi ezekben inkább
büntetést látunk és lázadozunk ellenük.
Megpróbáltatásaink keresztútján csak az
élõ hit tud köszönetet mondani.

Jézus nem azért mondta el a kilenc
leprás hálátlanságának történetét, hogy
botránkozzunk rajta. Sokkal inkább önvizsgálatra akar indítani és szeretne
megóvni minket a hálátlanság bûnétõl.
Kinek mondjak köszönetet, hogy
megmenekültem a betegségtõl, egyéb
bajoktól és katasztrófától? A sorsnak, a
véletlennek, a szerencsének? Vajon minden szenvedés értelmetlen? Valójában
csak akkor tudom mások szenvedését
megérteni, ha én is szenvedek. Ezért köszönöm meg ezt is Istennek.
Hálával tartozunk minden embernek
itt a földön, akik velünk kapcsolatba kerültek. Hálásaknak kell lennünk minden
jó szóért, minden mosolyért, minden jó
tanácsért. Karácsonyra készülünk, a legnagyobb Ajándék fogadásra. A legkevesebb érte, hogy bennünk ezentúl Isten
iránt mindig hálás lelkület lesz.

A Szentliturgia 33.

Van az embereknek egy elég szomorú
tulajdonsága: az, hogy felejt. Képes elfelejteni egykori jóembereit, gyerekkori
pajtásait. Különösen akkor mutatkozik
ez meg, ha messzire kerültek egymástól,
és nagyon ritkán találkoznak. Sajnos ez a
helyzet a halottakkal kapcsolatban is.
Egy nemzedék után egyre halványabb az
emlékezés, vagy akár a teljes elfeledkezés is bekövetkezik. Különösen, ha nem
ismerjük elhunyt rokonainkat, családtagjainkat. Hogy az emlékezés az élõk
részérõl mindenkor meglegyen, jó ha a
templomban jelenlévõk mindenkit az
Isten emlékezetébe ajánlanak. Lélekben

A nagy bemenet 4.
Kérésünket, hogy Isten emlékezzék
meg mindenkirõl, akkor tárjuk Isten elé,
amikor az áldozatunkat az oltárasztal elé
visszük. Mindenkit Isten emlékezetébe
ajánlunk. Hiszen Jézus azért jött el, hogy
mindenkiért feláldozza magát, és magát
feláldozva mindenkit az Isten országába
vigyen. Így tesszük a templomban bemutatott titkos áldozatot mindnyájunk
javára bemutatott áldozattá.

Miló Miklós
Parókus
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mondják együtt a pappal a megemlékezés imádságát a nagy körmenetnél. Azt
fejezik ki vele, hogy élõkkel és halottakkal együtt vannak a szeretetben. Hátha
Isten azt is megengedi, hogy a most élõk,
együtt legyenek az örökkévalóságban
azokkal, akiket Isten már elõbb magához
hívott.
Sokszor úgy érzi az ember, hogy keveset imádkozott, keveset imádkozik

szeretteiért, sajátmagáért. Minden Szent
Liturgián ott a nagy lehetõség, hogy Isten emlékezetébe ajánljuk magunkat is,
másokat is: emlékezzék meg az Úristen
az Õ országában, most és mindenkor és
örökkön örökké. Ámen.
(folyt. köv.)

A kereszténység egyik fontos
mozzanata, hogy az
ember közösségben tudjon
lenni, találjon olyan embereket,
akikkel kellemesen el tudja tölteni az
idejét. Többek között ezért is nem rég óta
egy sokak által már hiányolt és kívánt
társasági összejövetel ad üde színfoltot
az egyházközség életének.

Olyanok „klubja” ez, akik már nem
tartoznak a szoros értelemben vett ifjúsághoz, és a felnõtt hittant sem érzik teljesen a magukénak, ez a 25-40 éves korosztály. Ezen belül kortól, nemtõl és érdeklõdési körtõl függetlenül mindenki
megtalálhatja azt, ami számára vonzó.
A klub tagjai túl vannak már pár találkozáson. Ezek egy részében Tamás atya
szavai szolgálnak lelki épülésünkre, ami

Lakatos László

4

GÖRÖG GONDOLATOK

után egy tea vagy sütemény mellett bárkivel beszélgethetünk az elhangzottakról, vagy megoszthatjuk más élményeinket is.
Mindezek mellett októberben még
egy sátoraljaújhelyi kiránduláson is részt
vettünk. Megtekintettük a Magyar Kálváriát, ami a Szár-hegyen található és különbözõ vármegyék stációi jelzik az utat
egészen odáig. A túrán a felnõttek mellett néhány kicsi gyerek is részt vett, s velünk együtt rótták a kilométereket a sokszor fárasztó úton. Az idõjárás sem volt
épp a legkedvezõbb az óriási szél miatt.
Mindezek ellenére a hangulat a lehetõ
legjobb volt, és senki sem bánta meg,
hogy eljött és egy kellemes napot töltött
el. A legélvezetesebb mindenki számára
a kirándulás végi libegõzés volt.
Úgy gondolom, hogy ez a csoport

AGORA
December 1-én nyit a Bercsényi u 13
sz. alatt az AGORA Görög Katolikus
Ifjúsági Központ. Régi álmunk egy hely
létrehozása, ahol fiataljaink közösen szórakozhatnak, ismerkedhetnek, imádkozhatnak. Ezért nagy öröm számunkra is,
hogy az Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság felkarolta és megvalósította ezt az ötletet. Az Agora elnevezés – görög piactért
jelent, jelezve azt a szándékunkat, hogy
ebben az épületben széles palettával, minél több eszközzel, játékkal, programmal
tudjuk a fiataloknak élményt, közösséget,
hitet, értéket felmutatni.

olyan, ahol az ember úgy érezheti magát,
mint egy óriási családban. Egy olyan
család ez, ahol mindenkinek van ideje a
másikra, van egy- két biztató szava, vagy
akik már méterekrõl mosolyogva köszöntik egymást az utcán. Azt hiszem, a
legszebben Péter szavaival lehetne kifejezni, aki így szólt Jézushoz a Tábor-hegyen: „Uram, jó nekünk itt lenni!”
Aki a kis ízelítõ után kedvet kapott
ahhoz, hogy részese legyen e „családnak”, azt szeretettel várjuk a következõ
találkozásunkra december 12-én, pénteken 16 órától a Biblia-maratonra társulunk be. December 19-én 17-tõl karácsonyra hangoló kézmûves foglalkozásra és teadélutánra várunk mindenkit a
Bercsényi u 13 sz. alatti AGORA nevû
Görög Katolikus Ifjúsági Központba.
SZA
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Az Agora december 1-én nyit, s
egyenlõre, hétköznap délutánonként
14.00-17.00-ig, szombaton pedig 17.0022.00 fog nyitva tartani. A központ mûködésének részleteirõl a helyszínen lehet
érdeklõdni. Minden fiatalt szeretettel várunk.
Tamás atya
Agora
Agora… mit is jelent ez? Csupán anynyit, hogy görög piactér. Csak gondoljunk bele, mennyi minden, és mindenki
van a piacom. A csecsebecséktõl az értékes áruig, a fiataloktól, az öregekig. Nos,
ha a képzelet világából sikerül visszatérnünk, akkor elmagyarázom, mit is jelent
ez a napjainkban. Új püspökatyánk, Kocsis Péter Fülöp atya (és egyházközösségünk papjai is) rendkívül szívén viselik
fiataljaink sorsát. Minden alkalmat igyekeznek megragadni arra, hogy fiataljaink
minél többször, minél jobb helyen, minél
jobb formában, minél jobb körülmények
között lehessenek együtt. Ennek következtében kaptuk meg egy, a templom
közvetlen közelében lévõ épület nagy részét. Itt van a mi saját kis helyünkön kívül még az Ifjúsági Iroda is, tehát kedves
fiatalok, hogy ha bármi ilyen jellegû
problémátok van, akkor nézzetek be ide,
és bátran forduljatok, az itt – értünk – dolgozókhoz. Magunkra, fiatalokra visszatérve nagyon szupi kis helyünk van. Egy
pincehelységet tudhatunk magunkénak,
amelyet mi magunk festettünk ki, még az
õszi szünet elején. Egy nap alatt elkészültünk vele, és azt hiszem társaim nevében
mondhatom, egészen helyes lett. Na tehát, néhány hete itt van nekünk ez a hely,
amit rengetek ifis program lebonyolítására használhatunk, vagy csupán arra,

5

hogy együtt legyünk egy-egy estét. Viszont ehhez az kell, hogy minél többen
legyünk!! Akkor most elmondom, mivel
is rendelkezik ez a kis hely, és mit tervezünk még. Egyelõre rendelkezünk teafõzõvel, ami azért jó, mert nagyon jókat tudunk beszélgetni egy frissen lefõzött tea
mellett. (Ezt tanúsítjuk.) Van hifink, és
már van egy légi focink is. A jövõre vonatkozólag komoly ígéretet kaptunk egy
biliárdasztal, és egy csocsóasztal beszerzésére is. Erre ha minden rendben megy,
nagyon hamar sor kerül. Azt hiszem, egy
ilyen lehetõség minden fiatal számára
csábító kell, hogy legyen. Mi minden
szombat este összejövünk itt. Viszont ahhoz, hogy a hangulat igazán jó legyen, és
hogy a lehetõségeket minél jobban ki
tudjuk használni, arra van szükségünk,
hogy még sokan csatlakozzatok hozzánk! Tehát Sok szeretettel várunk
mindenkit az Agora Ifjúsági Centrumba, a Bercsényi utca 13. szám alá, minden szombaton este 1900 órára!
Mi, azaz: Anna, Csenge, Kristóf, Kitti,
Dalma, Dodó, Eszter, Jocó, Gabi, Viki,
Ábel, Teri, Zsoltó, Zita, Zsóki, Dávid
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BIBLIA – MARATON
Olvassuk közösen végig az Újszövetséget!
Rajt: Máté1,1 december 12. 16.00 óra
Cél: Jelenések könyve 22,21 december 13. kb. 22.00 óra
Miért?:
– Mert jelezni akarjuk, hogy a karácsony Jézus Krisztus születésének
ünnepe, erre készülnünk kell!
– hogy a Szentírás valódi érték és mérték napjainkban is.
– hogy napi néhány perc elég, hogy akár évente végigolvassuk a Szentírást.
Mindenkit várunk akár 5 perce, akár a teljes távra!
Olvasásra jelentkezni: Szabó Tamás atyánál (30 / 639-78-79)
Helyszín: AGORA Nyíregyháza, Bercsényi u. 13.
Frissítõ étel és ital a helyszínen biztosítva.

Ha a Biblia lenne a mobilom
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk,
mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal
hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte,
ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint
az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsõként
ezt vennénk elõ
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem
tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk.
Összeköt Istennel. Így is tudunk Vele kommunikálni, hisz Õ ezen keresztül is válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert
soha nem kell a térerõ miatt aggódnunk,
ugyanis Jézus Krisztus a Szentlélek elküldésével megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerzõdést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

Közérdekû telefonszámok
nem csak a Biblia évére
Ha hitednek erõsítésre van szüksége, hívd a
Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserû és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,2530-at!
Ha a világ nagyobbnak tûnik Istennél, hívd a
Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzõek, hívd a Zsolt 67et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben,
hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tûnnek,
hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt
126-ot!
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen
hívd, ne valamelyik asszisztenseddel! Minden vonal 0-24 óráig hívható.
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A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont mûsorai
a rádióban és a televízióban
December 4. Csütörtök
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük. Idõpontjai a
heti mûsorújságban.

December 22. Hétfõ
Krisztus közöttünk!
Kossuth Rádió 13:30
www.radio.hu hangtár/Kossuth .

December 7. Vasárnap
Így szól az Úr! A Biblia üzenete
Magyar Televízió
(Kocsis Fülöp püspök)
mtv1 9:00 ; mtv2 12:10
www.mtv.hu/videotar

KARÁCSONY
„Krisztus születik! – Dicsõítsétek!”
Kölcsey Televízió
Idõpontjai a heti mûsorújságban.

Engedjétek hozzám…
Magyar Televízió
mtv1 09:06 ; mtv2 12:16
www.mtv.hu/videotar
Hitvallás (Görög katolikus Szent Liturgia templomunkból)
Kölcsey Televízió 14:40
December 8. Hétfõ
Krisztus közöttünk!
Kossuth Rádió 13:30
www.radio.hu hangtár/Kossuth
December 14. Vasárnap
Hitvallás (szentmise/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00
December 16. Kedd
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük. Idõpontjai a
heti mûsorújságban.
December 21. Vasárnap
Hitvallás (szentmise/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00

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

AZ ÉN BIBLIÁM
Elõadások, hitvallások, elmélkedések
a Bibliáról, Bibliából
December 1. Papp János a római katolikus társszékesegyház plébánosa
December 8. Ünnep, nincs elõadás
December 15. Kiss Attila a Papnevelõ
Intézet spirituálisa
December 22. Dr. Sivadó Csaba teológiai tanár,
December 29. Év végi hálaadás, értékelés
Az elõadások ideje és helyszíne:
Hétfõn esténként 18.30-kor
a parókia hittantermében
(Bercsényi u 7.)
Mindenkit szeretettel várunk!

Hirdetések
Megszépült templomunkban szeretnénk
a sokféle, régi székeket szebb, új egységes székekre kicserélni. Aki szívesen
hozzájárulna a székek cseréjéhez, kérjük
adományát a fali perselybe bedobni,
vagy személyesen az egyházközségi irodába behozni. Elõre is köszönjük mindenki adományát.
***
December 6-án, szombaton Szent Miklós püspök ünnepén a szertartások a vasárnapi rendben lesznek megtartva.
***
December 8-án az Istenszülõ szeplõtelen fogantatásának lesz az ünnepe. A
szertartások a vasárnapi rendben lesznek
megtartva.
***
Karácsonyi felkészülésünk egyik fontos
része a szentgyónás, mely az irgalmas
Istennel való találkozás helye. A jó
szentgyónás idõt igényel, ezért szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy a hétköznapi Szent Liturgiák alatti állandó gyóntatást vegyék igénybe.
***

TEMPLOMBÚCSÚ
Templomunk felszentelésének 111. évfordulóján ünnepelni és imádkozni hívunk Krisztusban kedves testvéreinket és barátainkat.
December 6-án este 18.30-kor Alkonyati Istentisztelettel, lítiával (kenyéráldás) és utrenyével imádkozva, virrasztva kezdjük az
ünneplést.
Az ünnepi Szent Liturgiát december 7-én,
vasárnap 10 órakor Kocsis Fülöp megyéspüspök atya végzi.
Az ünnep miatt december 7-én vasárnap az utrenye és a 12.00-kor kezdõdõ
Szent Liturgia nem lesz megtartva!

Keresztény kötelességünk az egyházfenntartás rendszeres befizetése. Ebbõl
fedezzük a templom és az egyházközségi
iroda és a közösségi termek villany, gáz
és egyéb költségeit. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia ajánlása szerint az
elõzõ évekhez hasonlóan 2008-ban az
egyházfenntartás ajánlott összege
nyugdíjasoknál 4000 Ft, míg aktív keresõknél személyenként az éves fizetésük
1 %-a. Aki még az idén nem tette, de
megteheti, rendezze egyházfenntartását.
Köszönjük.
***
December 17-én, az esti liturgia után
18.15-tõl a Cantemus kórus ad karácsonyi koncertet templomunkban. A belépés
ingyenes! mindenkit szeretettel várunk!
***

A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület
decemberi foglalkozásai
December (foglalkozás 15 óra 30)
1. hét: december 4. Vezetõi megbeszélés,
Lelki nap
2. hét: december 11. Csigacsinálás
3. hét: december 18.: „Velünk az Isten”,
Karácsonyi ünnepség
4. hét: december 30. Az év búcsúztatása,
Név- és születésnapot ünneplõk köszöntése
Görög Gondolatok
Kiadja a Nyíregyházi Görög Katolikus
Egyházközség,
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u.7. Tel: (42) 500-006
Web: www. nyiregyhaza.emecclesia.hu;
sztmiklos@netra.hu
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.

