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Pünkösd
A keresztények a húsvéti idõ 50 napjának leforgása alatt három kiemelkedõ
ünnepet ülnek. Mindhárom ünnep a húsvét titkát igyekszik kibontakoztatni: húsvét az Úr feltámadását, 40 nappal késõbb
Krisztus mennybemenetele az Úr megdicsõülését, és ezt követõen a 10. napon,
pünkösd, az Úr lelkének térben és idõben
történõ kiáradását és mûködését.
Az elsõ pünkösd napján Jeruzsálemben az Úr lelkébõl vette kezdetét az egyház. Legfõbb feladata, hogy Krisztus éltetõ Lelkének segítségével Isten népének nagy családi közösségébe tömörítse
és megtanítsa õket az emberiség legegységesebb nyelvére: a szeretetre, amelyet
mindenki megért.
Az evangéliumból ismerjük, mi történt az elsõ pünkösdkor. A történet ismerõs, én mégis úgy gondolom, jó lesz, ha
most újra felidézzük és átgondoljuk a
történteket.
A Szentlélek kiáradásának bibliai története az ószövetségi hitvilág hátterébõl
érthetõ meg igazán. A zsidók más tartalommal ünnepelték a pünkösdöt mint mi.
Náluk ez a betakarítási, hálaadó ünnep
volt, amikor felidézték az ember és Te-

remtõje szoros kapcsolatát, meg a Sínaiszövetség és törvényhozás emlékét. A
Sínai-törvényhozás és a jeruzsálemi
pünkösdi esemény története szoros párhuzamot mutat. A Szentlélek eljövetelénél és a tízparancsolat kihirdetésénél is
ugyanaz a háttér. Mindkét eseménynél
mennydörgés, villámlás, felhõ, zúgás és
heves szélvihar jelzi az isteni mûködést.
Ezek a természeti jelenségek az ószövetségben a mózesi szövetség létrejöttét jelezték, az elsõ pünkösdkor Isten új szövetségét népével, az egyházban. Ezek a
természeti jelenségek legtöbbször meglepetést és csodálkozást váltanak ki. A
zsidó felfogás szerint a szél zúgása és a
szélvihar a Lélek, a Szellem a Lehelet
megjelenítõje. Elõfordulása azt jelenti,
hogy isteni mûködésrõl van szó, Isten
megdöbbentõ és csodálatos lélekjárásáról. Az elsõ pünkösd napján ez a lélekjárás hívta életre az egyházat.
A Lélek másik kísérõje a tûz. Fénylik
és melegít, tisztít és pusztít. A tûz ezért
komoly szerepet játszik a földkerekség
minden vallásában. Pünkösdkor a Lélek
tüzérõl van szó. A szétoszló lángnyelveknek ugyancsak jelképes jelentõségük
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van. „Ez idõ tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben az ég alatt minden
népbõl” Ez kifejezi, hogy ami Jeruzsálemben történt, a világ minden országában megeshet, és minden nemzetnek
szól. Erre utal: „mindenki saját nyelvén
hallotta Isten igéjét.” Eszerint: mindegy,
hogy ki milyen néphez vagy nemzettséghez tartozik: Jézus a szeretet nyelvét hirdeti, és ezt a nyelvet bárki elsajátíthatja
és megérti.
Nem tudom, felfigyeltünk-e már arra
– nemcsak most – hogy a Biblia szent
szerzõinek eszük ágában sem volt csodálatos helyszíni riportot közvetíteni a Lélek látványos, ugyanakkor mégis csendes és feltartozhatatlan mûködésérõl az
elsõ pünkösd napján Jeruzsálemben.
Számukra nem a rendkívüli természeti
jelenségekben rejlett a csoda. Nekik sokkal inkább az volt a csoda, hogy Isten
visszhangra találta az emberi szívekben,
és az emberek elhitték Jézus feltámadását. Csoda volt, hogy ez a szilárd meggyõzõdés átalakította és átformálta õket.
Csoda, hogy az apostolok kisded nyájából hamarosan a világot átformáló egyház lett, amely gyorsan körvonalazódott:
hirdette az Igét, szolgált és a szeretet
fegyverével összefogta, összetartotta és
ápolta ezt a közösséget. A Lélek erejével
az egyház hamarosan behálózta az egész
világot és az mégis egységben maradt:
egy, szent, egyetemes és apostoli lett. Ez
csoda, melyet nem lehet csupán emberi
erõk következményének tekinteni. A keresztények, az újszövetségi szent írókhoz hasonlóan kezdettõl fogva Istennek
és a Szentlélek mûködésének tulajdonították az egyház létét és fennmaradását.
Ugyanennek a léleknek tulajdonították azt is, hogy megértették Jézus akara-

tát. A Szentlélek titokzatos erejével a tanítványok képesek lettek bátor hõsökké
válni. A Szentlélek kiáradása után még
üldözõiktõl sem féltek. Még vádolni is
merték õket. Vádjuk azonban sohasem
ellenséges. Arra törekedtek, hogy még
ellenségeiket és üldözõiket is megnyerjék Krisztusnak, annak a Krisztusnak,
akik az emberek elvetettek, de akit az Isten felmagasztalt. A Lélek hatalmas
meggyõzõ erõt kölcsönzött nekik. Igehirdetésük visszhangra talált minden jóakaratú ember szívében: „az Úr pedig
naponként vezetett hozzájuk olyanokat,
akik hagyták, hogy megmentsék õket.”
Ez a pünkösdi folyamat ma sem szûnt
meg. Ami 2000 évvel korábban történt,
az ma is érezteti hatását. A Lélek ott fúj,
ahol akar. Ez alól még a mi Szentlelket
szomjazó egyházközségünk sem kivétel.
A Lélek kiáradása, ami az elsõ pünkösdkor történt ma is szüntelen megismétlõdik és folytatódik a történelem minden
pontján. Isten Lelke mindig kész megismertetni velünk igazságait, és kész
Krisztus lelkes bajnokaivá avatni bennünket.
Hozzáállásunkra viszont mindig
szükség van. Az õsegyház példáját követve nekünk is állhatatosan ki kell tartanunk az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban. Össze kell tartanunk és egy
szívvel-lélekkel támogatnunk kell egymást. Így nálunk is megismétlõdik a
pünkösdi csoda. Találkozunk a megdicsõült Üdvözítõvel, aki Szentlelkével
szüntelenül köztünk él és mûködik az
egyházban, és megújítja a föld színét.
Miló Miklós
parókus
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa ajánlását követve az európai parlamenti választásokról nyilatkozatot adott ki, amely az alábbiakban olvasható.
Hatvannégy évvel a II. világháború
befejezése és húsz esztendõvel a vasfüggöny leomlása után Európa népei gondok és remények között keresik fennmaradásuk és fejlõdésük útját, jövõjüket és
boldogulásukat. Bár sokan aggodalommal veszik észre, hogy a keresztény kultúrát, az emberi és evangéliumi értékeket
földrészünkön veszélyek fenyegetik, és
gyakran elutasítás fogadja, olykor még
az Európai Unió politikusai részérõl is,
mégis – vagy éppen ezért – hitünk alapján is felelõsséget érzünk hazánkért és
Európáért.
Idén június 7-én európai uniós parlamenti választás lesz. Felelõs állampolgárként és hívõ emberként vegyünk részt
ezen a választáson, és éljünk jogainkkal,
mert valóban rajtunk is múlik, hogy az
Európai Unió mûködése és jövõt meghatározó döntései hazánk, Egyházunk és
benne a mi magunk igazi javát szolgálják.
Azokat a jelölteket támogassuk, akik
készek elõmozdítani az emberi élet tiszteletét és védelmét a fogantatástól a természetes halálig; akik készek támogatni
a családot, amely a férfi és a nõ közötti
házasságra épül és a társadalom alapsejtje; akik készek a munka és a dolgozó ember méltóságának és szociális jogainak
védelmére és erõsítésére; akik támogatják a gazdaságnak erkölcsi értékekre
épülõ megszervezését; akik elõmozdítják az igazságosság ügyét a társadalom-

ban és a nemzetek
között. Olyan jelölteket támogassunk,
akik a leginkább rászorulók iránti szolidaritás érvényesülését segítik; akik nem
önzõ csoportérdekeket, hanem az egész
emberiség javát szem elõtt tartva fáradoznak a természet védelmén és a teremtett világ megóvásán, akik a magyarság
érdekeit képviselik. Végül – de nem utolsó sorban – akik õszintén támogatják a
Katolikus Egyházat, a keresztény értékeket és a békét.
II. János Pál pápával mi is elmondhatjuk: „A keresztény gondolkodás át
tudja alakítani a politikai, kulturális és
gazdasági társulásokat az élet olyan közösségévé, melyben minden európai ember otthon érezheti magát” (Ecclesia in
Europa, 121).
Budapest, 2009. május 13-án,
a Fatimai Szent Szûz ünnepén
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia
Kivonat a 2009. április 28-án
a paróchia tanácstermében
megtartott képviselõtestületi
ülésrõl
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A Szentliturgia 38.
A kerub ének
Jézus mint király érkezett és érkezik
az emberekhez. Mikor lett Õ a világmindenség királya? Mint Isten egyszülött
Fia, mint az Atyával és Szentlélekkel
egylényegû Ige, mindig a világ királya
volt. Szent János írja Róla: „…minden
Általa lett, nélküle semmi nem lett, ami
lett.” (1,3) Azon a címen, hogy az Atyával és Szentlélekkel részt vett a világ teremtésében, Õ is a világmindenség királya. Mint Isten-ember, akkor lett a világ
királya, amikor önként áldozatul hozta
Magát az egész világért. Szent Ágoston
ezt írja: „Nem karddal, hanem a kereszttel vetette Krisztus maga alá a földkerekséget.” Jézus beszélt hallgatóinak a világ
fejedelmérõl, aki az ördög volt. Szenvedései elõtt ezt mondta róla: „Most van
ítélet a világ fölött, most fog kivettetni a
világ fejedelme.”(Jn 12,31) Jézus elõre
tudta akkor, hogy rövid idõ múlva, diadalt arat a világ fejedelmén. Halálával
valóban legyõzte, hatalmát nagyon korlátok közé szorította az ördögnek.
Az Egyház úgy ismeri és imádja
Krisztust, mint a halál és alvilág legyõzõjét, mint Isten országának hatalommal
rendelkezõ királyát. Jézus ezt mondta:
„Minden hatalom nekem adatott a
mennyben és a földön.” (Mt 28,18).
Szent Pál azt tanítja, hogy a mennybemenetel után, az Atya, Jézus Krisztust
„…minden fejedelemségnek, hatalomnak, erõnek és uralomnak, s minden néven nevezhetõ méltóságnak fölé emelte,
nemcsak ezen a világon, hanem az eljö-

vendõben is.” (Ef 1,21). Jézus királyságát még nem tapasztaljuk meg úgy,
ahogy szeretnénk, ahogy Jézus megérdemelné. Valamit mégis megtapasztalunk.
Szent Ágostonnal örömmel állapíthatjuk
meg: „Õ a mi királyunk. Az Õ trónjához
sietnek az emberek minden osztályból,
állásból és népbõl, Hozzá jönnek a szegények és gazdagok, kicsinyek és nagyok, tanulatlanok és tanultak, férfiak és
nõk, urak és szolgák, ki számolhatja öszsze az összes népeket, akik Hozzá jönnek.”
Egykor mindenki, és mi is megtapasztaljuk az Õ királyi uralmát. Jézus ismét eljön a mennyekbõl, ítélni fog élõket
és holtakat. Ebben az eljövetelben az
igazság fogja vezérelni. Elsõ eljövetelekor az irgalmasság hozta hozzánk. Második eljövetelekor minden embernek
igaz jutalommal fog fizetni életének tettei szerint. Ezután az Õ országának nem
lesz vége.
A Kerub-ének befejezéséül háromszoros Alleluját éneklünk. Ez a mi örömünk, hogy Krisztus eljött egyszer láthatóan. Annak is örülünk, hogy a világ
végéig a földön van láthatatlanul, eljön
hozzánk minden Szent Liturgiában. Annak is örülünk, hogy Õ a mi királyunk is.
Bárcsak, mindig, mindnyájan hûséges és
igaz alattvalói lehetnénk!
(folyt. köv.)
Lakatos László
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Egyházközségünk hírei
1. Az új képviselõtestület megalakulása
A korábbi képviselõtestület megbízása 2009. januárjában lejárt, ezért új testület felállítása vált szükségessé. A képviselõtestület a régi tagokkal, öt új taggal
kiegészülve alakul újjá.
Kocsis Fülöp püspök úr jóváhagyta a
testületi tagságra jelölteket.
Esperes atya bemutatta az új tagokat:
Milotai Barnabásné, Nagy János,
Árendás Miklós, Kárászi József, Õsz
János, Szabó Tamás
A testület munkájához esperes atya
eredményes, jó munkát kívánt.
2. A 2009. évre tervezett templom felújítási munkák
Parókus atya elmondta, hogy a templom felújítását idén a külsõ felújítással
szeretné folytatni. A templombelsõ felújítása az ikonosztáz készítésével folytatódhat. A tervek készítése folyamatban
van.
Fontosabbnak tartja azonban a külsõ
tatarozás elvégzését a homlokzat állapota miatt. A külsõ tatarozáshoz az egyházközség segítséget kért az egyházmegyétõl is, de püspök úr a munkát jelenleg
nem tudja támogatni.
Dr. Nagy János újonnan választott világi elnök azt javasolta, hogy a templom
homlokzatának állapotfelmérését minél
elõbb végeztessük el a szükséges mértékû beavatkozás meghatározása miatt.
A testület egyhangúlag támogatta esperes atya azon felvetését, hogy a felújítási munkákat idén a homlokzat tatarozá-

sával kell folytatni. Az esztétikai megjelenésen túlmenõen ez nagyon fontos a
balesetveszély elhárítása miatt is. A
homlokzat vakolata és díszítõelemei helyenként leválnak, és a járókelõkre veszélyt jelenthetnek.
3. Tisztségviselõk választása
Az új képviselõtestület felállásával
szükséges a tisztségviselõk és bizottsági
tagok megválasztása.
Világi elnök:
Az eddigi elnök, Dr. Bodnár Sándor
elõzõ ciklusban nyújtott teljesítményét
megköszönte esperes atya. Bodnár Sándor elmondta, hogy elfoglaltságai miatt
nem tudja vállalni az elnöki tisztséget.
Esperes atya világi elnöknek Dr.
Nagy Jánost javasolta. A testület a jelölést elfogadta, másik személy jelölése
nem történt.
A testület Dr. Nagy Jánost világi elnöknek egyhangúlag megszavazta.
Gondnok:
Szalka Géza Dankó Gábor elõzõ ciklusbeli munkáját méltatta és javasolja
megválasztását.
Parókus atya a jelölést megerõsítette.
A testület Dankó Gábort a gondnoki
tisztségre egyhangúlag megszavazta.
Pénztáros:
Dankó Gábor Erdei Béla eddig nyújtott munkáját nagyon nagyra értékeli.
Azonban javasolja, hogy tehermentesítése miatt a pénztárosi munkát ezentúl ne
egy személy lássa el, hanem helyettesek
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is segítsék. Javasolja Erdei Bélát a pénztárosi tisztségre, helyettesnek Kocsis
Sándort és Árendás Miklóst.
A testület Erdei Bélát pénztárosnak,
helyetteseinek Árendás Miklóst és Kocsis Sándort egyhangúlag megszavazta.
Jegyzõ:
Kocsis Sándor és Szabó Tamás (káplán) a jegyzõi tisztség betöltésére Polyák
Károlyt jelölik.
A testület Polyák Károlyt a jegyzõi
feladat ellátására egyhangúlag megszavazta.
Gazdasági bizottság:
Jelöltek: Miló Miklós parókus, Dr.
Nagy János, Dankó Gábor, Erdei Béla,
Árendás Miklós, Kocsis Sándor.
A képviselõ testület a bizottság személyeit egyhangú szavazással elfogadta.
Sajtó bizottság:
Jelöltek: Szabó Tamás (káplán), Kocsis Sándor, Árendás Miklós, Milotai
Barnabásné, Szabó Tamás.

Egyházközségi
gyalogos zarándoklat
Hajdúdorogra
a Máriapócsi Kegyképhez
„Küldd le Szentlelked reánk, kik az Õ
csodatevõ kegyképéhez tisztaszívvel zarándokolni készülünk” – Hallhattuk Miló Miklós esperes – parókus úr által vezetett útba indulásunkkor a templomunkban tartott imádkozásunk alkalmá-

A képviselõ testület a bizottság személyeit egyhangú szavazással elfogadta.
Számvizsgáló bizottság:
Jelöltek: Varga László, Szalka Géza,
Drabik István.
A képviselõ testület a bizottság személyeit egyhangú szavazással elfogadta.
Liturgikus bizottság:
Jelöltek: Miló Miklós parókus, Szabó
Tamás káplán, Hudivók Marianna, Õsz
János, Karászi József, Milotai Barnabásné.
A képviselõ testület a bizottság személyeit egyhangú szavazással elfogadta.
Pasztorális bizottság:
Jelöltek: Csizmadia Lehel, Bodnár
Sándor, Tassy Tamás, Polyák Károly.
A képviselõ testület a bizottság személyeit egyhangú szavazással elfogadta.
Polyák Károly
jegyzõ

val. Kérése meghallgatásra talált, mert
2009. május 23-án Hajdúdorogra, a máriapócsi kegyképhez zarándokló mintegy 50 fõs közösségünk mindvégig érezte a Szentlélek jelenlétét és támogatását.
Korán, negyed hat körül indultunk útnak. Elõször a városi szakaszt tudtuk le,
amelynek a lelkülete még nem az igazi,
de a kereszt követésében, ráhangolódásnak, a hétköznapi élet problémáinak az
elhagyásához jó terep, a még csak éppen
ébredezõ város. A várost elhagyva akáclombos fasorok övezte, porral puhává
párnázott utakon Máriát dicsõítõ éne-
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kekkel, szemünkben idõként könnyekkel követtük tovább a keresztet.
Kálmánházán görög katolikus testvéreink harangszóval és végtelen szeretettel vártak. Mindent megtettek azért,
hogy a már megtett 18 km fáradtságát elfeledjük, és felfrissülten folytathassuk
utunkat. Igyekezetükért Isten áldja õket!
Hajdúdorog határához érve az akáclombos fasorok eltûnnek, a poros út már
nem is olyan puha, és a langyos szellõ
kezd perzselõ széllé válni. Keresztény
ember megpróbáltatásokkor a Jóistenhez fordul – imádkozik. Mi is ezt tettük:
a rózsafüzért követte – a zarándoklatot
negyedik alkalommal szervezõ és vezetõ
Tamás atya vezetésével – a Paraklisz.
Újabb erõt a püspöki székesegyház távolban feltûnõ látványa adott, a cél már
látótávolságon belül került. Szükségünk
is volt már minden plusz energiára, mert
többségünknél a saját források már szin-
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te teljesen kimerültek. Fáradtak voltunk,
már-már szenvedtünk, de örömmel viseltük, mert minden lépéssel egyre közelebb kerültünk pócsi édesanyákhoz. Hajdúdorogra érve a székesegyház szószékén várt ránk az õ csodálatos kegyképe.
Köszöntöttük õt, fáradtságunkat elfeledve fohászkodtunk hozzá, megköszönve
eddigi gondoskodását, lába elé helyeztük gondjainkat, melyek megoldásához
kértük közbenjárását.
„Isten hozzád anyánk, már mi elindulunk, talán mostan tõled utolszor búcsúzunk” – énekeltük elszoruló szívvel és
torokkal a Szent liturgia végén.
A templomudvarán pedig abban a reményben, hogy teljes búcsút nyertünk
mély testvéri szeretettel szívünkben köszöntünk el egymástól.
Testvérünk, ha teheted, legközelebb
te is tarts velünk!
egy zarándok
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Gyermekbúcsú 2009.
Gyermekkorom meghatározó élményei közé tartoznak a gyerekbúcsúk.
Mindig olyan érzéseket ébresztett bennem, mintha valamiféle más világba, egy
misztikus helyre mennék, ahol minden
megtörténhet, amit kérek.
S most felnõttként látva a gyerekeket,
úgy gondolom, õk is valami hasonlót
érezhettek.
Az idei gyerekbúcsú május 9-én volt
Hajdúdorogon, a máriapócsi felújítások
miatt.
Reggel 8 órakor egy busznyi izgatott
gyerek várta, hogy végre elindulhassunk. Odaérkezvén rövid regisztráció
után különbözõ állomásokon juthattunk
el a templomig. Ezek a Szent Pál-év kapcsán Pál életével és leveleivel kapcsolatos feladatokat tartalmaztak. Hála a lelkes fõiskolásoknak, a gyerekek nagyon
élvezték, hogy részesei lehettek Pál
megelevenedõ életútjának.
Majd miután a templomkertbe érkeztünk, számos ügyességi feladat várta
õket: Biblia-foci, ördögrúgás, kézmûves
foglalkozás.

Gyerekeknek!

Hurrá vakáció!
Már csak pár nap, és vége a tanításnak. Jöhet a megérdemelt pihenés, ami
mindenkinek jár egy többé-kevésbé végigdolgozott év után. A vakáció jó arra,

A 11 órakor kezdõdõ Szent Liturgián
Urgyán Antal atya prédikációja segített
mindenkinek, hogy minél több lelki töltetet kapjon.
Természetesen a legfontosabbra is
sor került: a körmenet után megtekintettük a Szûzanya könnyezõ képét, és mindenki elmondhatta hittel felajánlott kérését.
Mikor eljött a hazautazás pillanata,
láttam, hogy némelyeknek nehezen ment
a búcsúzás. Az itt jelen lévõ több ezer
gyerek tanúságtétele hozzájárult ahhoz,
hogy megérezhessék azt, amit véleményem szerint egy gyerekbúcsúval a Jóisten üzenni kíván nekik, illetve nekünk.
Ennek az üzenetnek a mai világban úgy
gondolom, sokkal hangsúlyosabbnak
kellene lennie.
Ma, amikor a gyerekek túl hamar felnõnek, s elfelejtenek, vagy inkább elfelejtetik velük, hogy azok legyenek, akik,
meg kell hallanunk Jézus csaknem kétezer éves, örök érvényû tanítását: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket,
és ne akadályozzátok õket, mert ilyeneké
a mennyek országa.”(Mt 19, 14)
Adrienn

hogy kipihenjük az elmúlt csaknem 10
hónap fáradalmait. Ilyenkor számos
olyan izgalmas kalandot átélhesz, amire
évközben nincs lehetõség. Csábítóan
hangzik egész nap a strandon ülni, vagy
biciklizni, esetleg görkorizni a városban.
A sportolás jó dolog, de a hõmérõ higanyszálával egyenes arányban nõ a balesetek száma is. Nemcsak a te hibádból,
hanem sokszor más figyelmetlenségé-
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bõl. Ezért legyél mindig óvatos! Vigyázz
a testi épségedre, s kerüld az olyan helyzeteket, amelyek eleve a veszélyt hordoznak magukban! Ne akarj azzal nagynak tûnni mások szemében, hogy olyan
dolgokba is belevágsz, amelyrõl tudod,
hogy nem vagy rá képes. Elégedj meg
annyival, amennyit Isten neked ajándékozott, s próbálj meg olyan lenni, amilyennek Õ szeretne látni téged.
A testi épséged mellett azonban nem
szabad elfeledkezned a lelki életedrõl
sem. Ugyanis ha nem gondozod, olyan
lesz, mint az a virágoskert, melyben jó
sokáig nem gyomláltak: lehet gyönyörû
szép, illatozó rózsa benne, ha eltakarja a
rengeteg gaz. Egy gyomtengerbõl pedig
alig látszik ki a kis virág, s kemény munkával lehet csak újra széppé varázsolni.
Ezért fontos, hogy nyáron is figyelj a vallásos életedre!
Az, hogy keresztény vagy, és a ke-
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resztség által az Egyház tagja lettél, nemcsak idõszakos cselekedetekre hív. Ez a
hivatás egy életre szól, nem tanévekre
van lebontva.
Ezért ne felejts el nyáron se imádkozni, templomba járni, s akármit is teszel,
viselkedj úgy, hogy tanúságot tegyél
Arról, Akihez tartozol!
Hitoktatód

Az egyházmegyei Trikérion Kommunikációs és Média Mûhely
mûsorai a rádióban és a televízióban, 2009. május
Mûsorainkat meghallgathatják és megnézhetik az Interneten is!
www.radio.hu hangtár/Kossuth
http://www.mtv.hu/videotar/?category=141
http://www.kolcseytv.hu/?page=hirek&kat=16
Június 2. Kedd
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük. Idõpontjai a
heti mûsorújságban
Június 4. Csütörtök
Feltámadt Krisztus, boldogságunk!
Szent István Rádió 21:05

Június 5. Péntek
Feltámadt Krisztus, boldogságunk! (ismétlés) Szent István Rádió 14:35
Június 7. Vasárnap
Így szól az Úr! A Biblia üzenete Magyar
Televízió, mtv1 09:00 ; mtv2 12:10
Engedjétek hozzám…Ifjúsági mûsor
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Magyar Televízió mtv1 09:05; mtv2
12:16
Hitvallás (liturgia/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00
Június 8. Hétfõ
Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió
13:30
Június 11. Csütörtök
Feltámadt Krisztus, boldogságunk!
Szent István Rádió 21:05
Június 12. Péntek
Feltámadt Krisztus, boldogságunk! (ismétlés) Szent István Rádió 14:35
Június 14. Vasárnap
Hitvallás (liturgia/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00
Június 18. Csütörtök
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük.
Feltámadt Krisztus, boldogságunk!
Szent István Rádió 21:05

Június 19. Péntek
Feltámadt Krisztus, boldogságunk! (ismétlés) Szent István Rádió 14:35b
Június 21. Vasárnap.
Hitvallás (liturgia/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00
Június 22. Hétfõ
Krisztus közöttünk!
Kossuth Rádió 13:30
Június 25. Csütörtök
Feltámadt Krisztus, boldogságunk!
Szent István Rádió 21:05
Június 26. Péntek
Feltámadt Krisztus, boldogságunk! (ismétlés) Szent István Rádió 14:35
Június 28. Vasárnap.
Hitvallás (liturgia/istentisztelet)
Kölcsey Televízió 15:00
Június 30. Kedd
A szeretet ereje Kölcsey Televízió 19:30

Hirdetések
Pünkösdhétfõn a Szentháromság
tiszteletének lesz az ünnepe. A szertartások a vasárnapi rendben lesznek megtartva.
Kocsis Fülöp megyéspüspök atya
2009. július 1-i hatállyal Szabó Tamás
segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól, s kinevezte a NyíregyházaÖrökösföldi Egyházközség parókusává.
Ezzel egyidejûleg Szabó Antal bedõi
helyettes lelkész kinevezte a Nyíregy-

házi Egyházközség segédlelkészévé.
A hírhez kapcsolódó kommentáron
sokat gondolkoztam, hogy kell-e vagy
sem. Azt hiszem a hír magáért beszél. De
két mondattal mégis kiegészíteném. Köszönöm az elmúlt évek minden szeretetét, megértését és közös munkáját! S kérem utódomat legalább olyan szeretettel
fogadják, ahogy tették velem is ezelõtt 5
évvel.
Tamás atya
***
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Elsõáldozás
Június 7-én a fél kilenckor kezdõdõ
Szent Liturgia keretében 42 gyerek elsõ
alkalommal részesül a szentáldozás ajándékában. Imádkozzunk közösen, hogy ez
az alkalom egy életre szóló élmény, és a
keresztény nagykorúság örömének a teljessége legyen a gyerekek életében.

atya a közösséget Bodnár Attila
(30/4394944) iskolalelkészre bízta, akihez bátran fordulhat mindenki egyházközségi ügyekben. A Szent Liturgiák fél
10-tõl kezdõdnek egyenlõre a régi helyen az Evangélikus imaházban kialakított görög kápolnában. (Hajlás u 40.).

***

A felnõtt hittan Szent Pál évében,
Szent Pálról szóló elõadássorozat záró találkozóját június 8-án este tartjuk. A közös fõzésre az elõadó atyák mellett szeretettel várunk mindenkit, aki az elõadásokon részt vett. A közös együttlét nagyszerû alkalom a testvéri közösség megtapasztalásán túl, a félév értékeléséhez, a
felmerült kérdések megbeszéléséhez.

Változások Rozsréten
A Hajdúdorogi Egyházmegye vásárolt egy házat a Fenyõ utca 2. szám alatt.
Ebben a házban kerül kialakításra az
odaköltözõ pap lakása és késõbb egy kis
kápolna is. Az átalakítási munkák júniusban kezdõdnek és valószínûleg
augusztus elejéig tartanak majd. Püspök

A Magyar Görög Katolikus Egyház
programjai
Június 6. Család-Csoda - Egyházmegyei családi nap a Szabolcsi földvárnál
Program:
9:00 Gyülekezõ, a családok fogadása
10:00 Zenés ráhangolódás, kézmûves sátrak-foglalkozások, vetélkedõk
11:30 Dr. Janka György elõadása: A
bizánci egyház és a magyarság kapcsolata a szabolcsi zsinat tükrében
12:00 Paraklisz
13:00 Ebéd
Vásári komédiások, táncház, lovaglás, íjászat, vetélkedõk, méta, foci… 17
óráig.
Kérjük, hozzanak magukkal: Imakönyvet, evõeszközt, könnyû szabadidõs ruhát, játékokat, focit és az üstökben

***

fõzött egytál ételhez és a nap programjaihoz jelképes hozzájárulást: 200 Ftot személyenként.
Jelentkezni május 31-ig lehet a
parókiákon vagy a
sajtoiroda@hajdudorog.axelero.net
címen!
Szeretettel várunk minden családot!
Június 13-14. Ifjúsági találkozó Hajdúdorogon
Az Élesztõ, Ifjúsági Misszió záró
programja
Június 22-27. Egyházzenei mûhely
Halásztelken
A részletekkel kapcsolatban figyelje
a www.parochia.extra.hu honlapot!
Jelentkezni a: parochia@vnet.hu és a
Rác Templomért alapítvány címén
(A Rác-templom Alapítvány 2028
Pilismarót, Alkotás u. 3.) lehet.
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Június 28-július 2. Görögtûz tábor
Hajdúdorogon
Azokat a 10-14 év közötti gyerekeket
várjuk, akik öt vidám, felhõtlen, mégis
értékes napot szeretnének eltölteni.
Helyszín: Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog, Jelentkezés:
hitoktatasi.iroda@upcmail.hu
Július 6-12. Damján tábor Boldogkõváralján
A Görög Katolikus Papnevelõ Intézet Szent Damján Köre nyári tábort
szervez fogyatékkal élõ gyermekek számára. A táborba elsõsorban azokat a nehézséggel élõ gyermekeket várjuk, akiket otthon nevelnek szüleik, gondozóik.
Kérjük, hogy akik segítõként részt kívánnak venni ezen a táboron, 2009. június 15-ig írásban jelentkezzenek a
Szent Damján Kör címére küldött jelentkezéssel (4400 Nyíregyháza, Bethlen G.
u. 5.; szentdamjantabor@gmail.com ),
melyben kérjük feltüntetni nevüket, elérhetõségüket, egyházközségüket és foglalkozásukat.
Július 13-16. Zsolozsmástábor Irotán
A szervezõk 6.000,- Ft részvételi díj
ellenében szállásról, étkezésrõl, lelki
táplálékról, egyszóval teljes ellátásról
gondoskodnak.
Július 19-24. Felnõtt Lányok Lelkigyakorlata
Helyszín: Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház
A lelkigyakorlat vezetõje: Dr. Keresztes Szilárd püspök atya,
Szervezõje és házigazdája: Bazilia
nõvér.
A részvételi díj 8.000,- Ft

Jelentkezni Bazilia nõvérnél lehet a
következõ címeken:
Sr. Keresztes Sarolta Bazilia, OSBM nõvér 4326 Máriapócs, Kossuth tér 16.
keresztes.s.bazilia@gmail.com
Tel: 30/748-3114 számon
10-11.30 és 18.30-19.30 óra között.
Augusztus 2-7. K. Ö. Z. Sárospatakon
Találkozzunk ismét Úrszínváltozás
ünnepkörében a Zempléni hegyek lábainál, hogy egy hétig sport- és kulturális
rendezvényeken vegyünk részt, és liturgikus, lelki élményeket éljünk át együtt!
Korhatár: 14 év
Jelentkezés: 2009. július 20-ig
Cím: 3950 Sárospatak Árpád u. 15.
Telefon: (30) 740-1659
Részvételi díj elõreláthatóan: 2000
Ft/nap
Augusztus 9-14. Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat
Kisvárda - Hajdúdorog
Jelentkezni:
www.ifjusagizarandoklat.hu
Augusztus 15-16. Nagyboldogasszony
ünnepe Hajdúdorogon

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.

