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A félelem keltette remény
Vannak dolgok, amelyekrõl ritkán beszélünk. Nem téma sem a munkahelyen,
sem a baráti asztalnál. Kellemetlen téma,
így tehát hallgatunk róla. Ilyen a halál
kérdése, és ilyen téma a gonosz lélek jelenléte. Nem beszélünk róla, mégis bennünk él a haláltól való félelem, és bennünk él az ördögtõl való félelem is. A mai
evangélium (Mt 8,28-9,1) arról beszél
nekünk, hogy e félelmek ellenében adjunk helyet az ébredezõ reménynek. A
halálfélelemben ébredezõ reményünk, a
feltámadásba vetett hit. A gonosztól való
félelem mögött ébredezõ remény, a mindennapi imánk: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”
Mindkét reményünket a Jézusba vetett
hitre alapozzuk. Jézus arról beszél, hogy
az embernek az a rendeltetése, hogy jutalomban részesüljön a másik világban. Ez
a jutalom, a halálból való feltámadás. Jézus is meghalt és feltámadt! Ezt a hozzá
való hasonlóságot ebben is megkaptuk.
A keresztségben vele együtt eltemetkeztünk, és vele együtt új életet kaptunk.
„Azért halt meg és támadott fel Krisztus,
hogy mind a holtakon, mind az élõkön
uralkodjék!” Ebbõl világosan következik, hogy az életet és a halált – legyen az

bármilyen – Isten nélkül nem lehet értelmezni. A reményt tehát a belé vetett hitünk adja. A halál nem az életet lezáró
pont, hanem egy élet kezdete.
Ugyanígy erõsíti hitünket az evangéliumi történet is: Jézussal szemben megtörik
az ördögnek a hatalma. És azt is világosan látjuk, hogy a Jézus nélkül élõ embert
megkötözve tartja, lelkét és testét megkínozza. Annyira megváltoztatja az embert,
hogy az már nem Istennek képmása lesz,
hanem a gonosz indulatok, az eltévelyedett gondolkodás és hamis értékítéletek
forrása. Energia telep, mely sokszorosan
felülmúl minden emberi erõt és fáradhatatlan, emberi erõvel legyõzhetetlen! A
test is megváltozik. Erõszakra és rombolásra edzõdik. Gyógyíthatatlan betegségeket terjeszt. Majd szenvedélyeiben önmagát emészti fel. Ebbõl szabadulás csak
Jézus által van. „Isten nem a holtak Istene, hanem az élõké!” És õ a halott lelket is
életre tudja ébreszteni kegyelme által. Parancsol nemcsak a halálnak, hanem a gonosznak is. Feltámaszt és megszabadít.
Jézusnak jelenléte életünkben ezért fontos. Õ jelen van életünkben, halálunkban
és jelen lesz az örök életben is.
Ezt hirdeti az evangélium, egyben fi-
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gyelmeztet is, hogy kötelességünk állást
foglalni! A gadarénusok a beléjük idegzõdött félelem miatt azt kérték Jézustól,
hogy távozzék tõlük. A mi félelmeink
azonban az ébredezõ reményt táplálják.
A reményt, mely Jézus Krisztusban hitünk által valósul meg.
Miló Miklós
Parókus

Szilárd püspök Úr!
Köszönjük szépen!
Sokat gondolkoztunk, miként lehetne illõ és méltó módon szavakba foglalni mindazt, mit megköszönni szeretnénk. S bizony lehetetlennek érezzük a
feladatot. Hosszú évtizedek káplánként, parókusként, püspökként. Számtalan elmondott prédikáció, számos keresztelés, temetés, esküvõ, püspöki liturgia. Sok-sok emlék, sok-sok életre
szóló lelki táplálék. Kinek mikor, melyik jelentett sokat? Összefoglalni lehetetlen. Két alkalmas szó jutott mindúttal eszünkbe: Köszönjük szépen.
Egyházközségünknek szinte természetes volt a köztünk élõ, velünk imádkozó, minket tanító Szilárd püspök úr
jelenléte. Szívbõl kívánjuk, hogy a budapesti híveknek is olyan sok örömöt
és lelki vigaszt nyújtson, amennyit mi
is kaphattunk.
Június 22-én vasárnap a 10 órakor
kezdõdõ Szent Liturgia püspöki Szent
Liturgia lesz Szilárd püspök úr vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit,
hogy jelenlétével és imádságával kifejezze köszönetét és szeretetét a nyugállományba vonuló Szilárd püspök atyának!

A Szentliturgia 31.
A nagy körmenet 2.
A Szent Liturgia nagy körmenete
eszünkbe juttatja Jézus Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulását, hogy ott áldozatra adja magát a világ üdvösségéért.
Amint az akkori emberek megtudták,
hogy Jézus Jeruzsálem felé közeledik, az
ünnepre egybegyûlt emberek királyként
fogadták, és bevonulását örömünneppé
tették. Jézusnak ez az utolsó nyilvános
megjelenése ünnepet, reményt jelentett
sok ember számára. Lelkileg számunkra
is reményt jelent a nagy körmenet. A
szent adományokban jön Jézus az Õ népéhez. Feláldozza nemsokára magát. Jelen lesz az átváltoztatott szent adományokban. Megváltott népe számára
mennyei étellé és itallá lesz. Megerõsíti
Magával újszövetségi népét, hogy a földi
vándorlás éveiben, miként Illés próféta,
megerõsödve jusson el az Isten hegyéhez, Isten országába. A Jézus-fogadás
örömét külsõleg is kifejezzük. Ahol ezt
könnyen meg tudják tenni, a pap a ministránsokkal, égõ gyertyával és tömjénezõvel körmenetben hozza át a kenyeret és bort. A jelenlevõ hívek állva fogadják az adományokat, rájuk néznek, mint
ami az övéké volt, de Istennek ajánlották
fel áldozatra. Áldozatul hoztak valamit a
sajátjukból, Isten bõkezûen fogja azokat
visszaadni híveiknek.
(folyt.köv.)
Lakatos László
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Boldog Születésnapot Keresztelõ János!
Születésnapot ünneplünk! Isten éltessen
sokáig, esetlegesen meglepetések és ajándékok. Torta, mert az s dukál és persze
virág. Ok vagy csak ürügy, hogy valaki
eszünkbe jusson, ok vagy csak ürügy, hogy
ünnepeljünk.
Miért ünneplünk születésnapot?
1. Mert illik, mert kötelesség. Mert kivételes és nagyszerû, befolyásos személy.
2. Mert megemlékezünk, örvendezünk
annak, hogy számunkra oly fontos személy, családtag, barát megszületett, velünk van, vele, általa gazdagabbak lettünk.
S bár keresztelõ Jánost nyugodtan ünnepelhetjük azért is, mert az üdvösségtörténet egyik legkiemelkedõbb alakja. Az öszszekötõ kapocs és az átvezetés ó- és újszövetség között. Nyugodtan ünnepelhetjük
példamutató életéért, igazságérzetéért, bátorságáért, hitéért vállalt vértanúságáért.
Van okunk ünnepelni õt, hiszen maga Jézus is így beszél róla: a legnagyobb az
asszonyok szülöttei között. De én mégis
úgy hiszem ezen tudnunk kell túllépni. Túl
kell lépni a kötelezõ ünnepen. Ez az ószövetség törvénye. A törvénybetartása, mármár túlzó precíz betartása, a farizeusi magatartás. Tudnunk kell Keresztelõ Jánossal
átlépni az újszövetségbe.
Jánossal új kezdõdik, õ már az újszövetség elõhírnöke. S Krisztus óta tudjuk:
az Isten nem a félelmetes és haragvó Isten,
hanem jóságos Atyánk. Már tudjuk, hogy
az ember megigazulása nem a törvény betartása, hanem Krisztus megváltásának az
eredménye. Már tudjuk, hogy nem a 10 parancsolat, hanem a szeretet parancsa kell,
hogy a minket vezérlõ erõ legyen. Már nem
az Istentõl rettegõ néprõl, hanem a Krisztusban megvalósuló családról, az Atya
gyermekeinek testvéri közösségérõl kell

beszélnünk. E gondolat szerint kellene élnünk.
S ezért egy születésnap, nem kötelezõ
ünneplés, nem az ajándékozás, hanem
együttlét, szeretet és örömünnep. S sokszor egy ilyen igazi születésnapi ünnepségen az ünnepelt is akkor a legboldogabb,
ha õ nem kiemelt, hanem körbevett. Ezek
az igazi ünnepek arról szólnak, hogy jó
együtt lenni, jó együtt ünnepelni. Ahol már
nincs különválasztva az ünneplõ és az ünnepelt, hanem a lényeg az együttlét.
Így ünneplünk mi keresztények. Elsõsorban nem megemlékezünk, nem keresztelõ Jánost méltatjuk, hanem Vele együtt
ünnepeljük a csodálatos Istenünket, vele és
minden megdicsõült igazzal együtt ünnepeljük a mi reménységünket, Krisztust,
még ilyenkor is Keresztelõ János születésnapján, s ezzel örvendeztetjük meg legjobban az elõkövetet, Jánost is. Ez a mi legszebb születésnapi ajándékunk. Vele,
együtt ünnepelni, Vele együtt imádni az
Istent. Most és mindenkor és örökkön
örökké. Ámen.
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Egyházközségi zarándoklat
a Biblia évében
„Öröm tölt el, mikor jelezték: Indulunk az Úr
házába!”
(Zsolt 122,1)
Az idei máriapócsi gyalogos zarándoklatunkat a Biblia évében, a Biblia fényében jártuk
meg.
Nem volt szükség hajnalban az ébresztõórára,
átvette szerepét az esõ koppanása az ablakon.
Indulunk, vagy maradunk? A kérdés nem kérdés, hiszen zarándoklatra készültünk nem kirándulni. A zarándoknak vállalni kell a nehézségeket is a találkozás reményében.
Húszan vágtunk neki az útnak a csöpörgõ esõben. Az ég borús volt, mint sokszor a lelkünk a
mindennapok gondjaitól. Ezért van szükségünk idõnként kiszakadni a hétköznapokból.
A gyaloglás lassú tempójában arra is ideje van
az embernek, hogy észrevegye önmagát, végiggondolja dolgait, értékrendjét.
Az útszéli kereszteknél, pihenõknél Tamás atya a Biblia nagy zarándokairól osztotta meg velünk gondolatait. Az út elsõ felében Ábrahám, Mózes, Illés, Jónás próféta, az ószövetség zarándokainak történeteivel ismerkedtünk meg.
Napkoron, az út felénél Márku László atya és felesége frissen sült pogácsával, frissítõkkel és
nagy szeretettel fogadott minket. Itt még tízen csatlakoztak hozzánk és az esõt is magunk
mögött hagytuk.
Harmincan róttuk tovább a kilométereket. Ahogy közeledtünk az újszövetségi zarándokok idejéhez, úgy kezdett kitisztulni az ég, és bár a lábunk egyre nehezebb lett az elménk és a lel-künk
az éggel együtt világosodott. A Tékozló fiú és Szent Pál történeteinél már a nap is kisütött.
A kegytemplom harangjainak zúgása fogadta a pócsi Mária köszöntésére érkezett, Mária
énekeket zengõ zarándokokat. Az utat a templomban Szent-liturgiával köszöntük meg és
világossá vált számunkra, hogy a találkozás, bár úgy tûnik
cél, de mindig kezdet és küldetés.
PKÁ
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RÓMAI ZARÁNDOKLAT

Hétfõ esték az iskolapadban

Igen emlékezetes hét volt számomra a május
18-25 közötti római zarándoklat. Hosszú
évek óta vágytam rá én is, és bizonyára csoportunk tagjai is, hogy eljussunk Rómába,
ill. a Vatikánba, ahol Szentatyánk székhelye
van. Nos, az utunk tele volt meglepetésekkel.
A bazilika alatti Magyar Kápolnában közösen szent liturgián vehettünk részt, a Szt. Péter Bazilikában láttuk Michelangelo Piétáját,
Szt. Péter sírját – és még felsorolni is nehéz,
mi mindent. Lenyûgözött bennünket a bazilika kupolája, a Vatikáni múzeum Laokon szoborcsoportja, a Sixtus Kápolna, és Róma belvárosa, ahol lépten-nyomon nevezetességek
vonták magukra figyelmünket. Nem szabad
kihagynom a Szent lépcsõt és a Szentek
Szentjét! Megrendítõ volt azokon a lépcsõkön térdepelni, ahol kétezer évvel ezelõtt
Jézust Pilátus elé vitték…
Köszönjük parókus úrnak a szervezést, köszönjük, hogy pásztorolt minket az út során!
Azt kívánom mindenkinek, hogy jusson el
Rómába! Csodálatos volt…

Már a második évfolyamot zártuk a felnõtt
hittancsoporttal. Hétfõ esténként – hol kevesebben, hol többen – minden kötelezettség
nélkül beültünk az iskolások által is használt
hittanterembe. Csodálatos elõadásokat hallgathattunk hitünk és vallásunk igazságairól,
hittételeirõl, de olyan témákban is, ami minden embert érint és érdekel (pl. a halál, a házasság, a magány, az öregség stb.) Ezek az
elõadások nemcsak új ismeretekkel gazdagítottak bennünket, hanem mély lelki élményekben is részesültünk általuk.
Ezeknek a hétfõ estéknek, az elõadásoknak
és a kötetlen beszélgetéseknek olyan közösségformáló ereje is van, ami talán nemcsak
az egyes embereknek, hanem az egyházközségnek is lelki megerõsítését szolgálja.
Köszönetet mondunk mindazon Atyáknak,
akik elõadásukkal, illetve szervezõmunkájukkal segítették lelki fejlõdésünket. Szolgálatukra Isten áldását kérjük.
Reméljük, hogy majd szeptembertõl újabb
hallgatókkal, résztvevõkkel bõvülve folytathatjuk a megkezdett utunkat.
MIA

egy zarándok
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A szeretet újratelepítése
Ügyfélszolgálat: Igen, miben segíthetek?
Felhasználó: Hát, hosszas megfontolás után
úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet. Végig vezetne kérem a folyamaton?
Ügyfélszolgálat: Rendben, szívesen segítek.
Készen áll az indulásra?
Felhasználó: Hát, nem vagyok egy mûszaki
zseni, de azt hiszem készen állok. Mit kell
elõször tennem?
Ügyfélszolgálat: Elsõ lépésként nyissa meg
a Szívét. Megtalálta a Szívét?
Felhasználó: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak?
Ügyfélszolgálat: Milyen más programok futnak?
Felhasználó: Lássuk csak, van Múltbéli
Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag
és Neheztelés. Ezek futnak éppen.
Ügyfélszolgálat: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Megbántódást a jelenleg mûködõ rendszerébõl. A hoszszú távú memóriában esetleg megmaradhat,
de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit
Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont
a Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell
kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelõ installálását. Ki
tudja kapcsolni ezeket?
Felhasználó: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni õket. Meg tudja mondani?
Ügyfélszolgálat: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlõdnek.
Felhasználó: Rendben, kész! A Szeretet
automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez
normális?
Ügyfélszolgálat: Igen, de ne feledje, önnek
csak az alap program van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.

Felhasználó: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: „Hiba – A program
nem fut külsõ egységeken.” Most mit tegyek?
Ügyfélszolgálat: Ne aggódjon. Ez azt jelenti,
hogy a Szeretet program Belsõ Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még
nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez
csak annyit jelent, hogy önnek elõször saját
magát kell Szeretnie, mielõtt másokat Szerethetne.
Felhasználó: Tehát most mit tegyek?
Ügyfélszolgálat: Gördítse le az Önelfogadás
menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra:
Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az
Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0.
Felhasználó: Rendben, kész.
Ügyfélszolgálat: Most másolja õket az „Én
Szívem” könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a
Terjengõs Önkritikát az összes könyvtárból
és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen, és soha ne jöhessen újra elõ.
Felhasználó: Megcsináltam. Hé! A Szívem
új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a
képernyõmön és a Béke meg az Elégedettség
bemásolja magát minden felé a Szívembe.
Valamint az egész rendszerem melegedni
kezdett. Ez normális?
Ügyfélszolgálat: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a
megfelelõ idõben. A rendszer melegedése
normális, és javítja a Szív mûködését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés nem?
Felhasználó: De, csak szokatlan.
Ügyfélszolgálat: Szóval, a Szeretet telepítve
és rendesen fut. Még egy dolog mielõtt letennénk. A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Õk is megosztják majd másokkal és viszszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.
Felhasználó: Köszönöm...
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Elsõáldozás 2008.
53 fiatal, 53 világra, életre nyitott gyermeki
szív. Kaptunk egy év lehetõséget tõlük,
hogy beszéljünk az Isten csodálatosságról,
a keresztény hivatás magasságáról. Istenember kapcsolatról, felebaráti szeretetrõl.
Nem egészen egy héttel az elsõáldozás elõtt
vizsgáztak a fiatalok. Parókus atya szigorú,
de mégis igazságos szeretettel kérdezgette
a gyerekeket, s én velük izgultam. A vizsga
mindenkinek sikerült, a kérdésekre megtanulták, tudták a választ. Azonban nyitott
marad a kérdés: az élet Ura elõtt állva képe-

Ács János
Almási Renáta
Balogh Petra
Bánszki Gabriella
Bilisánszki Bianka
Botos Eszter
Csuka Máté
Dankó Mihály
Dávida Petra
Fodor Nikoletta
Franczel Zita
Gergely Vanessza
Hajdú Tamás
Horváth Alexandra
Izsoó Eszter
Juhász Ákos
Káplár Barbara
Kassai József
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sek lesznek jó feleletet adni, az élet színességében fognak-e majd az Istenbe kapaszkodni? De én akarok bízni a gyerekek bölcsességébe, hogy a beléjük vetett evangéliumi magok egyszer szárba szökkennek.
Akarok bízni a szülõkben, hogy életükkel,
és szeretetükkel az Isten felé vezetik gyerekeiket. S bízok az Istenben, hogy mindig lehetõséget ad, hogy felismerjék szeretetét és
viszontszeressék õt.
53 fiatal elméleti képzése mérföldkõhöz
érkezett, de a mi felelõsségünk továbbra is
megmarad, a mi imádságaink továbbra is
szükségesek, remélem nemcsak értük, hanem sokszor velük is.

Kosztin Máté
Kosztin Péter
Kovács Gábor
Kovács Krisztián
László Klaudia
Lipcsei Patricia
Lipécz Máté
Lövei Gábor
Marcsek Adrienn Fanni
Mátrahegyi Csaba
Molnár Vivien
Mudri Csenge
Nagy Anita
Nagy Marcell
Nagy Sándor
Nagy Tímea
Padányi Gréta
Pap Klaudia

Papik Vivien
Salamon Csenge
Sebõk Marcell
Somogyi Ferenc
Szabó Álmos Zsombor
Szabó László
Szántó Márk József
Tanaszi Noémi
Timándi Viktória
Tomcsik Eszter
Tomcsik Márton
Tóth István
Trembász Nikoletta
Ujteleki Bence
Varga Attila
Veres Áron Artúr
Veres Krisztina

Hirdetések

A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület

foglalkozás terve
Július (foglalkozás 15 óra 30 perc)
július 3. Vezetõi megbeszélés; elõadás
(Lakatos László atya)
A Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda július 10. Kötetlen beszélgetés:
az új püspök atya felszentelésérõl
és Általános Iskola 2 óvodapedagógusi,
1 dajka és 2 tanítói álláshelyet hirdet a július 17. Kötetlen beszélgetés : a június
12-i zarándoklatról
következõ nevelési-tanítási évtõl. A
részletekrõl a hirdetõfalon lehet olvasni. július 24. Tréfás nap:
viccek, érdekes történetek
Autóbuszt indítunk a június 30-ai hajdújúlius 31. Név- és születésnapot ünneplõk
dorogi püspökszentelésre. A buszra az
köszöntése, ima értük, betegeinkért
útiköltség (650Ft)
befizetésével az
egyházközségi irodában lehet jelentkezni.
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Június 24-én Keresztelõ Szent János születésének ünnepén a szertartások a vasárnapi rendben lesznek megtartva.

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 HCs: 15-17 óráig.
Felelõs kiadó:
Miló Miklós parókus
Szerkesztõ:
Szabó Tamás káplán
Nyomdai munkák:
Örökségünk Könyvkiadó Kft.

