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Kezdõdik a nagyböjt
„Föltündöklött a te kegyelmed Urunk / dok le valamilyen megengedett és önma-
feltündöklött a mi lelkünk megvilágosí- gában jó dologról: ez önmegtagadás! Az 
tása: / íme az alkalmas idõ / íme a bûnbá- önmegtagadás, pedig a bûnbánat egyik 
nat ideje; / vessük félre a sötétség csele- kifejezõje: ezért a nagyböjtben Krisztus 
kedeteit, / s öltözzünk a világosság fegy- kereszthalálára emlékezve bûnbánatot 
verzetébe, / hogy a böjti idõ hullámain tartunk, melynek egyik kifejezõje éppen 
átkelvén, / a mi Urunk jézus Krisztus har- a böjt. A böjt csak egyik formája az ön-
madnapos feltámadását elérjük, / ki üd- megtagadásnak, mert sok más formában 
vöt hoz a mi lelkünknek.” is lehet. Böjtöltetni lehet a szánkat, hogy 

* * * nem fogok mindent elpletykálni. Böjtöl-
Amikor böjtöltök ne vágjatok komor tetni a szemünket, hogy nem leszek min-

arcot, mint a farizeusok, bizony mondom denre kíváncsi. Böjtöltetni a fülünket, 
nektek, elnyerték jutalmukat. Te, amikor hogy nem fogok mindent meghallani.
böjtölsz… hallottuk az evangéliumban, Most amikor tudjuk, hogy mi a böjt, 
hogy mit is kell tennünk. nézzük meg, mi az értelme és a célja? Hi-

Jó lesz, ha rögtön az elején tisztázzuk szen nemcsak a keresztény emberek böj-
mi is tulajdonképpen a böjt? Sokan úgy tölnek. A hitetlen, a lélekkel nem számo-
vélik, hogy eleget tesznek a böjt paran- ló ember is koplal, hogy teste egészséges 
csának azzal, ha megtartják az egyházi maradjon. Böjtöl a hiú ember azért, hogy 
elõírást: bizonyos napokon nem esznek szép legyen. A sportoló azért böjtöl, azért 
húst! Akik így gondolják, tévednek, mert végez önmegtagadást, hogy jó ered-
a böjt nem csupán ennyit jelent. Ez a böjt ményt érjen el. Ha ezek az emberek böj-
betû szerinti megtartása: de nem a böjt tölnek sokkal kevesebbért, mennyivel 
igazi, szellemi, lelki tartalmának átélése. inkább kell nekünk keresztény emberek-
A böjt helyes értelemben véve nem más, nek. A keresztény élet több mint a hitet-
mint önkéntes lemondás, önmegtagadás, len, hiszen számol a halál után a lélek 
áldozatvállalás. Szabadon önként mon- életével, és a feltámadással. A vallásos 
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életben is szükség van az erõgyûjtésre. csak azért, hogy az emberiség szebbé és 
Állandó fegyelmezettségre van szüksé- értelmesebbé váljon általuk. Láthatjuk a 
günk. A böjt pontosan erre eszköz, hogy lemondás, az önmegtagadás a nagyot 
meg tanuljunk uralkodni önmagunkon. akaró élet kísérõje! Mi keresztény embe-
Azáltal, hogy kordába szorítom a rendet- rek igazán nagyot akarunk, magát az Is-
len testi kívánságokat, és biztosítom a lé- tent, az örök üdvösséget. Ennek eszköze 
lek uralmát a test fölött. Mert az tagadha- sem lehet más csak a lemondás, az ön-
tatlan tény, hogy minden emberben dol- megtagadás! Amikor áldozatot tudok 
goznak a rendetlen kívánságai, vágyai, hozni mindezekért, hogy életem végén 
ösztönei. Tehát a böjtnek és az önmegta- valóban be is teljesüljön a kitûzött cél.
gadásnak nem önmagukban van értelme, A böjt biztosítja megõrizni a világgal 
hanem eszközök az önnevelésre, a he- és magammal szemben azt a méltóságot, 
lyes Krisztusi énünk kiformálására. Esz- amivel Atyám felruházott, amikor fiává 
köz, szükség van rá, ha magunkat csi- fogadott. Hogy valóban a lélek uralkod-
szolni, faragni akarjuk, ha alkalmassá jon a testen és ne fordítva. Holnap kez-
akarjuk magunkat tenni az örök élet el- dõdik a szent nagyböjt. Nézzünk egy ki-
nyerésére: s ezt azáltal tesszük, hogy a csit szembe önmagunkkal a böjt folya-
„lélek törvénye” uralkodik a test törvé- mán. Vegyük kézbe a vésõt és kalapá-
nye felett. Önmegtagadás, az önuralom csot. Vizsgáljuk meg õszintén, hogy hol 
eszköze, hogy lelkem vezessen minden vannak hibáink – legalább önmagunkat 
más képességem elõtt. Ha pedig ura va- ne csapjuk be – és önmegtagadás, le-
gyok magamnak, azaz lelki ember, akkor mondás által biztosíthatjuk értelmünk, 
elérem célomat, az örök életet. Az ön- szellemünk uralmát a rendetlen, ösztö-
megtagadás eszköz, mint a szobrász ke- nös kívánságaink felett. Ha egy kémény-
zében a vésõ és a kalapács, hogy helyes seprõ munka közben belenéz a tükörbe 
irányba faraghassuk magunkat: Krisztus és látja, hogy kormos, a tükör tehet róla? 
képére. Saját magunk vagyunk okai hibáinknak, 

A mai modern ember legnagyobb hi- hogy hagytuk elharapózni, tehát küzd-
bája, hogy nem túlságosan értékeli az jünk ellenük, amíg még nem késõ. Min-
élet szûkítésének, az egyéniség korláto- denki ismeri mások hibáját, csak éppen 
zásának gondolatát. A mai ember jelsza- sajátját nem! Inkább törõdjünk magunk-
va a látható eredmények, s az eddig nem kal többet és kevesebbet másokkal! Az 
tapasztalt rekord eredmények. Úgy érzi, életben ránk ragadnak felesleges, sok-
hogy nincs ideje önmagával foglalkozni, szor kellemetlen rossz tulajdonságok, 
hibáit felismerni, megismerni, s azokat vessük le õket önmegtagadás, lemondás, 
nyesegetni. Pedig nézzük csak meg a böjt által! Akkor értékeljük helyesen a 
nagy emberek életét, a felfedezések tör- böjtöt, ha azt üdvösségünk eszközének 
ténetét, a mûvészetek történeti hátterét, tekintjük.
milyen sok türelembe, energiába kerül-

Miló Miklóstek a technika és a tudomány vívmányai, 
a mûvészi alkotások. Milyen sok nélkü- Parókus
lözés, önkéntes lemondás áll mögöttük 
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mint pl. sok esõzés, nagy szárazság, 
vízáradás, háború, stb. Isten felé fordu-
lunk az ekténiában, egy másik tanítást 

Mire tanít bennünket a Hármas-ek- kell nagyon szívünkbe vésni. Ezek el-
ténia? Az ekténia kéréseiben Egyhá- len az elemi csapások ellen nem tu-
zunk a Jézustól kapott felebaráti szere- dunk hathatósan védekezni. Ezekben 
tet parancsát követi. Térben és idõben az esetekben az emberi erõ gyönge, 
minden hívõért imádkozik, akár élet- szinte semmi. Régen hallott szabályt 
ben van, akár Isten már kiszólította az írok le: Amit nem tudunk megtenni, azt 
életbõl. Egyházunk nagy tanítása nyil- Istennek kell ajánlani! Erre figyelmez-
vánul meg ebben az ekténiában. Azt ta- tet bennünket az egyik ekténia felhí-
nítja Egyházunk, hogy Jézus Krisztus vása: „önmagunkat, egymást, és egész 
minden emberért meghalt. Az egész életünket Krisztus Istenünknek ajánl-
világ Üdvözítõje lett. Jézus, tanításával juk!” Istennél minden lehetséges.
és isteni életével minden ember felé Kitérek még az elõbb említett szo-
fordult, nem akart, és nem zárt ki senkit kásra is, ami még több egyházközség-
irgalmasságából és emberszeretetébõl. ben él. A jelenlevõ hívek külön kérését 
Egyházunk is követi Jézusnak ezt a is Isten elé viszi a pap az ekténiában. 
magatartását. Imádságos megemléke- Megemlékeznek azokról az élõkrõl, 
zésével minden embercsoportot Isten akiknek akkor a legnagyobb szüksé-
elé visz, Isten irgalmába ajánl. Isten ju- gük van Isten segítségére. Felolvassák 
talmát kéri a jót cselekvõk számára, ir- azoknak a halottaknak neveit is, akiket 
galmat a vétkezõ, de bûnbánattal meg- a gyászoló család Isten irgalmába 
térõ emberek számára. Azokról is meg- ajánl. Ezt azokkal az elhunytakkal kap-
emlékezik, akiket ma élõ emberek tel- csolatban érdemes megtenni, akiknél 
jesen elfelejtettek, akikre ma már név- maguk a családtagok is találnak olyan 
szerint senki nem emlékezik. Gondos hibákat, amik miatt rászorulnak Isten 
anya, jó anya, minden, valamikor és különös irgalmára. Mindezekre az ese-
valahol élt gyermekéért imádkozó tekre is áll Jézus ígérete: „Aki kér, 
anya az Egyház. Akik a keresztség kap.” Ha sok ember imádkozik, sok 
szentsége által Krisztus Titokzatos ember kér, lehet abban reménykedni, 
Testének tagjai lettek, azok az Egyház hogy Isten kegyesen fogadja a feleba-
tagjai lettek, az Egyházéi lettek. Az rát iránti szeretetünket, és meghallgat-
anya pedig soha nem feledkezik meg ja az értük végzett imádságokat. 
lelki gyermekeirõl. (folyt.köv.)

Kitérek az ún. külön szándékokra. 
Lakatos LászlóAmikor közös és fontos ügyeinkben, 

A Szentliturgia 27.
A hármas ekténia
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Minden nehézség ellenére meggyõz arról, 
hogy képes jót tenni, igaz életet élni, és hogy 
az emberiség sebei gyógyíthatók.

Huszonnyolc évvel ezelõtt egy kicsiny, A szerzetes: „ember a határon”. Az embe-
hajlott hátú, fakókék szárit és kopottas sarut ri teljesítõképesség és méltóság határmezs-
viselõ törékeny nõ lépett a svéd király elé, gyéjén áll, mert vállalja saját határainak meg-
hogy átvegye a Nobel-békedíjat. A bársony- tapasztalását, a saját valóságát: sebeit, kudar-
ban pompázó, ragyogó teremben körös-kö- cait, botlásait, és így keresi az Istent. A szer-
rül elõkelõségek és hírességek foglaltak he- zetes az elesett emberek mellett áll, akiket 
lyet frakkban és szmokingban, elegáns esté- nem vagy csak nehezen vállal a világ. Otthon 
lyiben. A világ befolyásos emberei mind van köztük, a „legutolsók felebarátjává” vá-
odagyûltek. A kör közepén pedig a pici asz- lik.
szony száriban, saruban. Teréz anya Indiá- Így tesz tanúságot arról – akár vészterhes 
ból, a betegek és haldoklók szolgálólánya. idõkben is, mint a nemrég boldoggá avatott 

Amikor a mikrofonhoz lépett, hogy meg- Salkaházi Sára testvér –, hogy az „ember a 
tartsa elõadását, egyszerû szavakkal, mintha legnagyobb érték minden idõk társadalmá-
a világ legtermészetesebb dolga lenne, imád- ban”.
ságra hívta a jelenlevõket. A hírességekkel 2. Életszentség
együtt Assisi Szent Ferenc szavaival mon- A megszentelt életet élõ ember Istent ke-
dott hálaimát Istennek a Nobel-békedíjért. resi az ember világában. Szerzetestestvéreink 

Kedves Testvérek! – mint Teréz anya is – arról számolnak be, 
Ma, a Megszentelt Élet napját követõ va- hogy meg is találják. „Nem vagyunk igazi 

sárnapon, amikor az egész világon hálát ad- szociális munkások – mondja Teréz anya. – 
nak Istennek a szerzetesi hivatásokért, ezt a Az emberek azt gondolhatják rólunk, hogy 
képet szeretnénk felmutatni nektek: egy töré- szociális munkát végzünk, de valójában 
keny nõ áll a figyelem középpontjában, és szemlélõdõk vagyunk a világ kellõs közepén. 
imádságra indítja a világ vezetõit. Aki az éle- Mert napi huszonnégy órában Krisztus testét 
tét Istennek szenteli, képes úgy tanúságot ten- érintjük.”
ni az Õ emberszeretetérõl, hogy a világ felfi- A szerzetes tehát Isten közelségében él az 
gyel rá, megérti tanúságtételét, és vele együtt ember világában. Úgy él Isten jelenlétében, 
ad hálát Istennek. hogy mások számára is világossá válik: Isten 

E képbõl kiindulva arról szeretnénk szól- közel van, engem is meg akar szentelni. Nem 
ni körlevelünkben, mirõl is tanúskodik az Is- távoli, titkos, csak a kiválasztott keveseknek 
tennek szentelt élet, vagy ahogy egyszerûen szóló életszentség ez, hanem mindenki szá-
hívjuk, a szerzetesség. mára elérhetõ.

„Huszonnégy óránk van Krisztus jelenlé-
Az Istennek szentelt élet jellemzõi tében, neked is, nekem is. Próbáld meg te is 
1. Erõ az erõtlenségben elvinni Istennek ezt a jelenlétét a családodba, 

A szerzetesség elsõ, talán legszembeöt- mert az a család, amely együtt imádkozik, 
lõbb vonása a hatalomról való lemondás. Ez együtt is marad.”
az eszköztelenség Jézus szegénységét és sze- 3. Jézus követése
lídségét idézi. A szerzetes mögött nem áll egy A szerzetes nagyon ember – fogalmazta 
világbirodalom hadserege vagy a világcégek nemrég egy magyar szerzetes, majd így foly-
anyagi forrása. Szava és egész egyénisége tatta: „A rám bízott szegényektõl nagyon so-
mégis hatékony. Olyan erõ sugárzik belõle, kat kaptam.” Igen, mert a szerzetes azt tartja, 
amely áttöri a közöny és a cinizmus falait. hogy „úgy lehet valóban fölemelkedni Isten-

Körlevél a Megszentelt Élet ünnepére
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hez, hogy a megtestesülõ Istennel együtt le- arról, hogy Istennek gondja van ránk és az 
szállunk a világba.” egész világra. A szerzetes felelõsségvállalá-

Amikor azt mondjuk, hogy a szerzetesek sával tanúsítja Isten szeretetét. Küldöttnek 
Jézus szorosabb követésére vállalkoznak, ak- tudja magát, és eszerint cselekszik. Nem más-
kor tulajdonképpen errõl beszélünk. A szü- ra vár, hogy jobbá legyen az élet, hanem 
zességben, a szegénységben, az Atyának való hagyja, hogy megérintse mások nyomora és 
engedelmességben élõ Názáreti Jézus életét szenvedése, és megteszi, ami tõle telik. Az ir-
követik, hogy a lehetõ legközelebb kerülje- galmas szamaritánus magatartása ez, amely 
nek hozzá, és általa az Atyához. világosan és erõvel hirdeti: „Isten szeret en-

Jézus nem aszketikus megfontolásból gem, nekem pedig megvan a lehetõségem ar-
rendezte így az életét, hanem azért, mert pró- ra, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Is-
féta volt: Isten országának a jelévé lett. Arról ten szeret engem; nem nagy dolgokban, ha-
tett tanúságot, hogy Isten közel jött hozzánk, nem kis dolgokban nagy szeretettel.” Ugyan-
irgalmas és gyógyító szeretetével jelen van ezt látjuk minden rend vagy szerzetesi közös-
az életünkben. ség esetében. A közösségek az alapító sajátos 

A szerzetesek, amikor Jézus életformáját istentapasztalatából eredeztethetõk, majd ezt 
utánozzák, az õ prófétai küldetésében vesz- a tapasztalatot élik meg evilági tevékenysé-
nek részt. Ennek a belsõ mozzanatnak rende- gükön keresztül. Isten a betegekben, a tudat-
lik alá életük külsõ, látható jellemzõit: a kö- lanokban, a szegényekben személyesen szó-
zösségi életet, öltözetüket és az engedelmes- lította meg õket. Személyes válaszuk a vállalt 
séget. tevékenység, ami egész életformájukat meg-

A szerzetesi közösségeket nem a családi határozza.
kötelék vagy a hasonló érdeklõdés fogja ösz- Munkájuk így az Istennel való találkozás 
sze, hanem Jézus szorosabb követésének vá- helye önmaguk és azok számára, akik köré-
gya és az ebbõl fakadó küldetés. E küldetés ben tevékenykednek, akik között élnek, és 
megélése a közösségben kezdõdik. Ezt jelzi akik általuk megtapasztalhatják Isten irgal-
a szerzetesek ruhája is, ami a közösségválla- mas szeretetét. A szerzetesben azzal az Isten-
lás kifejezése, és csak ebbõl következõen nel találkozhatunk, aki mindannyiunk életét 
egyenruha. Mint Teréz anya nõvérei eseté- fontosnak és szépnek tartja.
ben a szári a legszegényebbekkel való szoli- A szerzetesek tehát nem pusztán hasznos 
daritást mutatja, amit egyénileg és közössé- munkát akarnak végezni olyan területeken, 
gileg is vállalnak. amelyekre az elkényelmesedett vagy meg-

Az engedelmesség – a mai ember számá- csömörlött társadalomnak nem jut ereje és fi-
ra talán a legnehezebben érthetõ vonása a gyelme. Jelek és küldöttek, mint Jézus. Nem 
szerzetességnek, mert mintha attól fosztaná birtokolják Istent, hanem keresik, és szom-
meg az embert, ami igazán emberré teszi: a jukkal másokat is felszabadítanak az Isten 
szabad akarattól, az önrendelkezéstõl, önma- után vágyakozó ember méltóságára.
ga kibontakoztatásától. A szerzetesi engedel- A hegyen elvonuló és imádkozó Jézust a 
messég, mint Jézus életében is, a következõ szemlélõdõ rendek, a betegeket gyógyító Jé-
meggyõzõdésbõl fakad: Isten akarata, hogy zust a betegápolók, a tanító Jézust a tanító 
szabad legyek: szabad a jóra, annak meglá- rendek követik. Így teszik megtapasztalható-
tására és megvalósítására az életemben. vá Jézus és az Egyház küldetésében Isten 
4. Az Egyház küldetésében emberszeretetét.

Az Istennek szentelt ember egész életé- Kedves Testvérek! 
vel, szavaival és tetteivel, teljes személyisé- Ma, a Megszentelt Élet ünnepén bátorí-
gével egyértelmû és erõteljes tanúságot tesz tani, lelkesíteni és megerõsíteni akarunk tite-
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ezért még pontos számokat nem lehet 
prognosztizálni. A képviselõtestület a 
2008 évi költségvetés tervezetét egyhan-

2008. január 30.-án ülésezett egyház- gúlag elfogadta.
községünk képviselõtestülete. A fõ napi- 4. A templom felújításának idei év-
rendi pontok a 2007. évi zárszámadás és re tervezett munkálatai: Paróchus atya 
a 2008. évi költségvetés tervezete volt. örömmel tudatta a képviselõ testülettel, 
Az alábbiakban az ülés jegyzõkönyvé- hogy, húsvét után, az idõjárás kedvezõre 
nek részleteit adjuk közre. fordulásakor elkezdõdhetnek a temp-

1. A számvizsgáló bizottság beszá- lomfelújítás következõ ütemének mun-
molója, 2007 évi zárszámadás: A szám- kálatai. 
vizsgáló bizottság tagjai idén Szalka Gé- A 2008. évre tervezett munkák a kö-
za, Varga László és Drabik István voltak, vetkezõk:
akik az egyházközség 2007 évi gazdálko- – a fûtési rendszer korszerûsítése
dási adatainak és könyvelésének vizsgá- – a padlóburkolat cseréje
latát Vaszkun István, mint szakértõ segít- – az oltár és a baldachin felújítása
ségével végezték. A bizottság a könyve- – a padok felújítása
lést és a bizonylatok nyilvántartását rend- – a tetõ héjazatának felújítása, felü-
ben találta. A pénztárkönyv vezetése pon- letképzése
tos, naprakész volt. A bizottság a 2007 évi A felsorolt munkák közül annyit tu-
zárszámadás elfogadását javasolta. dunk elvégeztetni, amennyit az egyház-

2. Parókus atya részletesen ismer- község anyagi lehetõségei megenged-
tette a 2007 évi gazdálkodási adatokat. nek. A lehetséges kivitelezõktõl a mun-
A képviselõtestület szerint a 2007 évi kálatokra az ajánlatok bekérése folya-
költségvetés tervezet az eredmények matban van, a kiválasztásuk hamarosan 
alapján megalapozott volt. A testület megtörténik.
egyhangúlag elfogadta a 2007 évi zár- A felújítási munkálatokra fordíthat-
számadást. juk – mint rendezõ egyházközség – a 

3. 2008 évi költségvetés tervezete: múlt héten véget ért ökomenikus ima-
Az idei általános költségvetési adatokat nyolcad perselybevételét, valamint a 
az egyházközség az elõzõ évihez hason- Szent  Tamás  Alapí tvány  (asz :  
ló nagyságrendûre tervezi, azonban a 18792124-1-15) számlájára érkezett 
templom felújítási munkák miatt a bevé- 1%-os adó felajánlásokat.
telek és a kiadások jelentõsen eltérhet- Polyák Károly
nek egy átlagos évtõl. A 2008-as évre jegyzõ

ket. Ezért veletek együtt köszönjük meg Is- re, hogy az élet Isten ajándéka, amelyet el 
tennek azokat a testvéreinket, akik Jézust kö- kell fogadnunk, és tovább kell adnunk má-
vetve az Isten országának és az ember ügyé- soknak.
nek szentelték magukat. Életük példája ka- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
landra hív mindnyájunkat: annak megértésé-

Képviselõtestületi gyûlés
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Az idén február 4-én kezdõdik a húsvétot visszamegy a IV. századra, Szent Tivadar 
megelõzõ 40 napos nagyböjt. A nagyböjt elsõ nagyvértanú tiszteletéhez kapcsolódik. 
napja és a nagypéntek szigorú böjti nap. 

A nagyböjt szerda és péntek estéin Elõ-
A böjti fegyelemrõl, avagy mit tegyünk, és szenteltek Liturgiáját végezzük. Az elõ-
mit ne a nagyböjtben? szenteltek liturgiája a bizánci egyház sajátos 

Régen: nagyböjti szertartása. Ez a szertartás valójá-
Húshagyó vasárnap: Õseink elhagyták ban egy ünnepélyes áldoztatási szertartás. 

étkezéseikbõl a húst. Elsõ része a nagy alkonyati istentisztelet (ve-
Vajhagyó vasárnap: Õseink minden- csernye) menetét követi, szentírási olvasmá-

nemû vajas, tojásos eledelektõl tartózkodtak. nyokkal. Az énekek alatt a pap az elõzõ va-
Nagyböjt: Elsõ napja és Nagypéntek csak sárnapon átváltoztatott szentséget az elõké-

víz, a többi hétköznapokon növényi eredetû születi asztalra viszi, majd késõbb ünnepé-
ételek, szombaton és vasárnap húsnélküli lyes menetben visszahozza az oltárra. A má-
ételek. Tartózkodtak mindenfajta mulatozás- sodik rész a Szent Liturgia rendjét követi, 
tól, hangoskodástól, szórakozástól. Alapve- szentáldozással, átváltoztatás azonban nincs 
tõen a szeszesitaloktól is. Mértéket tartottak benne. Ezeknek a szertartásoknak a szöve-
mindenfajta kapcsolattartásban. gei, dallamvilága, szimbólumai mind-mind a 

A csend, a magány az elmélyülés eszköze. helyes és az Istennek tetszõ böjtre hangolnak 
Ma: minket.
Nagyböjt elsõ napja és Nagypéntek szi-

gorú böjt. Állati eredetû ételektõl tartózkod- A nagyböjt szombatjain elhunytjainkról 
ni kell. emlékezünk meg a hramotás Szent Litur-

Nagyböjt szerdái és péntekjei hústól való giával. Ezeken a szertartásokon név szerint 
tartózkodás említhetjük meg a hívek elhunyt szeretteit, 

Általában: törekedni a jócselekedetekre, az Istentõl kérve számukra az örök boldogsá-
s az adakozásra. got. Hramotás idõpontok az idei évben: ja-

Megteremteni a csönd és a magunkra ta- nuár 26, február 16, február 23, március 1, 
lálás lehetõségét. Közös programok a csa- május 10.
láddal.

Lehetõleg elhagyni a TV-t, számítógépet, A nagyböjti vecsernyék végén közösen 
zeneeszközöket. imádkozzuk Szíriai Szent Efrém fohászát, 

Mind a böjt, mind a csendes idõszak mely a böjt szellemiségét nagyszerû módon 
megteremtése csak akkor értelmes, ha az ál- kifejezi. Érdemes napjainkat ezzel az imád-
tal Istenhez, önmagunkhoz és családunkhoz sággal kezdeni.
kerülünk közelebb. Ezek visznek valóságo- Életem ura és uralkodója,
san a teljesség felé. A teljes élet, teljes bol- ne engedd hozzám a jóra való restség,
dogság, teljes békesség – így fogadtatik el Is- könnyelmûség, pénzvágy és megszólás 
tentõl az ember által. szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság,
A nagyböjt elsõ hetében a pénteki Elõ- alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét.

szenteltek liturgiájának végén kollibát ál- Igen Uram, Királyom!
dunk meg és osztunk szét a hívek között. A Add meg, hogy megismerjem bûneimet,
kolliba fõtt búzából, mézbõl, mazsolából és és meg ne ítéljem felebarátom,
más édességekbõl összeállított nagyon fi- mert áldott vagy örökkön-örökké. 
nom ételféleség. A kolliba-áldás eredete Ámen.



Hirdetések
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész terü-
letérõl. 
Az újesztendõ elsõ vasárnapján a vásárosna-

A Biblia Évében új rovatokkal és soroza- ményi görög katolikus egyházközség vízke-
tokkal jelentkezik rádió és televízió mûso- reszti Szent Liturgiáját láthatták és a nagy 
raiban a Hajdúdorogi Egyházmegyei Saj- vízszentelés szertartását, amit a Tisza-parton 
tóközpont végeztek. Minden hónapban lesz görög kato-

likus helyszín. Nagyböjt elsõ vasárnapján az 
„Zarándok – Biblia” – címmel az újeszten- Elõszenteltek Liturgiáját közvetítjük Hajdú-
dõ elsõ görög katolikus félórájában állandó dorogról, a Görög Katolikus Gimnáziumból. 
rovatot indítottunk a Kossuth Rádióban 
(„Krisztus közöttünk!”, kéthetente: 14:30- Szeretettel ajánljuk figyelmükbe többi, 
14:00 órakor ). „Útravaló” a hét minden nap- rendszeresen jelentkezõ mûsorunkat is!
jára. Staféta módszerrel egyházközségrõl – 
egyházközségre halad a Biblia határon innen „Így szól az Úr” – a Biblia üzenete MTV 
és túl. (m1 és m2) Minden hónap elsõ vasárnapján 

a görög katolikus liturgikus elõírás szerint 
„Áldom az Urat minden idõben!” – címet hangzik el az evangéliumi olvasmány és ho-
kapta a Nagyböjt elsõ napjától rendszeresen mília.
hallható liturgikus rovatunk, ugyancsak a 
„Krisztus közöttünk!” címû mûsorban. A szeretet ereje – ökumenikus, lelkiségi, 

hitéleti magazinunkat a Kölcsey TV-ben lát-
„Mire elég…?” – címmel új sorozattal je- hatják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 
lentkeztünk a Magyar Televízióban, elõször kárpátaljai nézõk. Megtalálják a keddi, csü-
január elsején. Az m1-en minden hónap elsõ törtöki és vasárnapi mûsorkínálatban.
keddjén, az m2-n az utána következõ vasár-
nap látható az „Engedjétek hozzám…” címû Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik mûso-
egyházi, ifjúsági mûsor részeként. Az epizó- rainkat! Észrevételeikkel, javaslataikkal le-
dokat görög katolikus általános és középis- vélben (Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtó-
kolás tanulóinkkal készítjük. Benne kosárra központ, 4400 Nyíregyháza, Síp u. 14.) vagy 
való jó hír és a fiatalok hittapasztalatai a telefonon keresztül is elérhetnek: 06-30/63-
Szentírással kapcsolatban. 73-258 Kondás Sándor

Hitvallás – Ezt az összefoglaló címet adtuk 
állandó vasárnapi mûsorunknak a Kölcsey 
Televízióban. 15:00-16:00 órakor istentisz-
teletet vagy szentmisét közvetítünk a tör-
ténelmi egyházak valamelyik templomából, 

Szeretettel ajánljuk az adózók 
figyelmébe, hogy a felajánlható 
1+1%-kal a katolikus egyházat, 

melynek technikai kódja 0011 illetve 
a templomunk felújítását támogató 

Szent Tamás Alapítványt is lehet 
támogatni, adószáma a következõ:

18792124-1-15. 

Egyházközségi statisztika 2007-ben:
Keresztelés: 59
Bérmálás: 2
Elsõáldozás: 26
Esküvõ: 23
Temetés: 84

Görög Gondolatok
Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi
Görög Katolikus Egyházközség

4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7. Tel: (42) 500-007
 

Irodai órák: Hétköznaponként 9-13 és 15-17 óráig.
Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus

Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán
Nyomdai munkák: Örökségünk Kiadó Bt.

sztmiklos@netra.hu


