
 

- 
A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE 

SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE 
- 

 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső 

vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját 
követő Katolikus Karitász javára gyűjtenek a magyarországi 

katolikus templomokban. Idén a november 20-ai perselypénzt 

fordítja a Katolikus Egyház segélyszervezete céljaira. Az 

alábbiakban olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ez 
alkalomból kiadott körlevele. 

 

Kedves Testvérek! 

Árpád-házi Szent Erzsébet évről évre visszatérő ünnepe alkalom 

számunkra, hogy figyelmünket a hitünkből fakadó tanúságtételre 

irányítsuk, amelynek igen fontos megnyilvánulása egyházunk karitatív 
szolgálata. Szent Jakab apostol figyelmeztet bennünket, hogy Hitünk 

tettek nélkül holt dolog lenne (vö. Jak 2,17). 

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa így ír erről Deus caritas est kezdetű 

enciklikájában: „Az Egyház lényege hármas feladatban mutatkozik meg: 

Isten Igéjének hirdetése (kerygma-martyria), a szentségek ünneplése 
(leiturgia), a szeretet szolgálata (diakónia). E három feladat kölcsönösen 

föltételezi egymást, és nem szakíthatók el egymástól. A szeretetszolgálat 

az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá 

lehetne bízni, hanem a lényegéhez tartozik, tulajdon lényegének 

mellőzhetetlen kifejezése” (Deus caritas est 25). 

Az egyház történelmében a kezdetektől fogva jelen van a 
szeretetszolgálat. Az apostoli testület a missziós parancsnak eleget téve 

hirdette az evangélium örömhírét, de emellett a szegények, rászorulók 



szolgálatára is volt gondjuk. Amikor az igehirdetés feladata veszélyeztette 

a szegények szolgálatára szánt időt (ApCsel 6,1), megszületett a 

diakónusi testület, „mely az egyház egyik lényeges feladatát – a rendezett 

felebaráti szeretetet – valósította meg” (Deus caritas est 21). Ez a 
szolgálat nem pusztán öncélú segítés, hanem Isten Országának hirdetése 

tettekben megnyilvánulva. 

Az egyház karitatív tevékenysége már a kezdeti időkben kivívta a 

pogányok csodálatát is, és figyelmüket a keresztény közösségre 

irányította. Kétezer éves történelmünk során az egyház tagjai minden 
történelmi korban törekedtek szeretettel segíteni a rászorulókon, így téve 

tanúságot arról, hogy Krisztushoz tartoznak. Ha ez a szolgálat lankadni 

látszott, a Gondviselés olyan embereket hívott meg, akik a keresztény 

felebaráti szeretetben gyökeredző szeretetszolgálatot példamutatásukkal 

felélesztették. Ma sokakat közülük már szentként tisztelünk, mint 
szerzetesrendek alapítóit, szeretetszolgálatot elindító mozgalmak 

megszervezőit. Egyházunk evangelizációs, missziós küldetését a diakónia, 

vagyis a szeretetszolgálat tette hitelessé a világ szemében. 

„A társadalom igazságos rendjének kérdése – történetileg nézve – az ipari 

társadalom 19. századi kialakulásával új helyzetbe került. A modern ipar 
kialakulása föloldotta a régi társadalmi struktúrákat, s a bérmunkások 

tömegével radikális változást okozott a társadalom fölépítésében” (Deus 

caritas est 26). Az új helyzetre reflektáló szociális témájú pápai enciklikák 

megalapozták a Karitász megalakulását. Hazánkban 1900-ban Keresztény 

Karitász címmel jelent meg Prohászka Ottokár írása, amely szintén 

előkészítette a mai értelemben vett Karitász Mozgalom megszületését. 

A Magyar Karitászt Serédi Jusztinián bíboros-prímás alapította meg 

1931. szeptember 17-én, melynek mintájára még abban az 

esztendőben minden egyházmegyében megszülettek az egyházmegyei és 

a plébániai karitászszervezetek. A Karitász megalakulásának külön 
aktualitást adott a gazdasági világválság. 1938-tól a megszülető Actio 

Catholicába tagozódva végezte tovább áldásos munkáját a Magyar 

Karitász egészen 1950-ig, amikor is a kommunista diktatúra feloszlatta, és 

megtiltotta működését a többi egyházi szervezettel és szerzetesrenddel 

együtt. Hosszú kényszerű szünet után, a rendszerváltást követően 1991. 
június 14-én hivatalosan is újraszerveződött Katolikus Karitász néven, a 

Caritas Europa és a Caritas Internationalis tagjaként. 

Idén kettős ünnepet ülünk: 80 éve született meg hazánkban a Karitász 

mozgalom, és 20 éve indulhatott újra útjára a Katolikus Karitász, amely 

2001 óta Caritas Hungarica néven tevékenykedik a szeretetszolgálatban, 

folytatva egyházunk kétezer éves hagyományát. 

Az újraindulás óta eltelt 20 évben a Karitász igyekezett helytállni minden 
olyan esetben, amikor a szegénység vagy a természeti katasztrófák 

családokat krízishelyzetekbe sodortak. A kedves hívek adományai adják 



minden esztendőben az anyagi alapot a sokrétű karitászmunkához, 

amelynek során éhezőkön segítenek, fagyhaláltól mentenek meg 

embereket, vagy egzisztenciálisan krízishelyzetbe került családokat 

segítenek át a leküzdhetetlenek látszó adósságcsapdákon. A Karitász nem 
vállalhatja fel a családfenntartó szerepet, de segít a nehéz helyzetbe 

került embereknek, hogy később gondoskodni tudjanak önmagukról. 

A Karitász csak akkor tud segíteni, ha az ehhez szükséges anyagiakkal 

rendelkezik. Hálásan köszönjük a kedves hívek adományait, amit sokszor 

erejükön felül adnak, hogy segíteni tudjunk. Köszönjük azon cégek 
segítségét is, akik a Karitász által juttatják el a rászorulóknak szánt 

felajánlásaikat, bizalmuk a Karitász munkájának elismerése is egyben. 

Köszönetünket fejezzük ki a Karitász 700 csoportjában segítő mintegy 

tízezer önkéntesének, a karitászban dolgozó munkatársaknak és 

igazgatóknak, akik nélkül karitatív szeretetszolgálatunk nem juthatna el a 

rászorulókhoz. 

Ma családok ezrei éppúgy a gazdasági világválság keresztjeitől 
szenvednek, mint amikor 80 évvel ezelőtt megszületett hazánkban a 

Karitász. Biztatjuk tehát azokat a plébániákat, ahol még nincs jelen 

a Karitász, hogy alakítsák meg karitászcsoportjukat, hiszen velük 

még hatékonyabb lehet szeretetszolgálatunk. 

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva kérjük a kedves 

testvéreket, hogy imáikkal és perselyadományaikkal támogassák a 
Karitász munkáját. Megköszönve adományaikat és bátorítva a megalakuló 

plébániai karitászcsoportokat, Szent Pál apostol szavai lelkesítsenek a 

szeretetszolgálat támogatásakor: Caritas Christi urget nos! – Krisztus 

szeretete sürget bennünket! 

Budapest, 2011. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén 

 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

forrás: www.katolikus.hu 

 

 

 

 

 

http://www.katolikus.hu/


 

- HAZATÉRTEK - 

 

A gávai egyházközség régre visszanyúló történelme során, két 
főoltárképpel is díszítette az Isten hajlékát. 

Az egyik kép egy Szentháromságot ábrázoló festmény, a másikon 

Szent József látható, karján Jézussal. 

Az egykori hívek megőrizték a képeket, amelyek bizony az idők folyamán 
sérüléseket is szereztek. A Szentháromságot ábrázoló festmény, 1944-

ben sérült meg, amikor a torony felrobbantásakor keletkező légnyomás a 

templom orgonájának sípjait a szentély felé röpítette.  

A képek egyre halványabbak lettek, a hosszú évek során rárakódó 
különféle szennyeződésektől. A 2010-es felújítás során vetődött fel a 

gondolat, hogy a számunkra becses képeket restauráltassuk. Anyagi 

helyzetünket megvizsgálva láttuk, hogy bizonyos határig belevághatunk 

elképzelésünk megvalósításába. 

Bosák Nándor Püspök Atyának is egy személyes találkozás alkalmával 
beszámoltunk tervünkről és lehetőségeinkről. Meghallgatva, Ő maga 

ajánlott nekünk egy szakértő házaspárt. Tőzsér Imrét és feleségét Kati 

nénit, akik Hajdúszoboszlón élnek és az egyházmegyénkben, már több 

egyházközségben végeztek restaurálási munkálatokat. Megfogadva 
Püspök Atya javaslatát, fel is vettük velük a kapcsolatot és időpontot 

egyeztettünk, amikor is templomunkban tekintették meg a képeket és 

tettek számunkra kedvező és elfogadható árajánlatot a képek 

restaurálására. 
Mindezeket követően, a képek szállítása következett a megbeszélt 

időpontban. Ebben nagy segítségünk volt ifj. Póczos József, aki saját 

kishaszongépjárművét bocsájtotta rendelkezésünkre, melyet ezúton is 

hálásan köszönünk! 

Nagy volt bennünk az izgalom, hogy vajon milyenek is lesznek a képek. 
Imre bácsiék elmondták, hogy bármikor elmehetünk hozzájuk, 

megnézhetjük, hogy miként is haladnak a munkálatokkal. Éltünk a 

lehetőséggel és megtekintettük a festményeket, amikor is nem hittünk a 

szemünknek. Amit addig megszoktunk: sötét, koszos, alig látható képek 
helyett két gyönyörű alkotást pillantottunk meg. Nehezen tudtuk 

levenni róluk a szemünket. Még apróbb javítások voltak hátra, illetve a 

keretek felújítása. 

A Szent József kép, már a szeptember 17-i templomszentelésre 
elkészült és méltó helyre került. 

A Szentháromság kép, mivel díszesebb kerete van és rosszabb állapotú 

volt, jóval később készült el. Egészen november 11-ig kellett várni. Este 

fél 7 körül értek haza a képpel. A szállíthatóság miatt a tőle különálló 
díszítések nem kerültek fel rá, azt majd csak másnap helyeztük fel. Ekkor 



történt meg az ugyancsak méltó helyre történő feltétele. A vasárnapi 

Szentmisére már teljes díszében volt látható a festmény, amely a 

hívek tetszését rögtön elnyerte.  

 
A gávai egyházközség múltjának tanúi ezek a festmények. Azzal, 

hogy visszanyerték régi pompájukat a hívek méltó emléket 

állítottak azoknak az egykor élt ősöknek, akik e képek előtt kérték 

a Mindenható Isten pártfogását és áldását a gávai katolikus 
közösségre. 

Hála és köszönet illeti a Tőzsér házaspárt, akik szakmai tudásuk 

legjavát adták bele a restaurálási munkába! 
 

A fotók megtekinthetők a Képgalériában! 

 

- IDŐSEK, BETEGEK MISÉJE - 

 

A gávavencsellői Nagyboldogasszony templomban már hagyományként tartottuk meg 

október 8-án 15 órakor az Idősek, betegek miséjét.  

A segítséget igénylő testvéreinket a Karitász tagok autóval elvitték a templomba, majd a 

szentmise után haza is vitték őket.  

Sári András plébános a szentmise elején köszöntötte a híveket, és azokat az időseket, akik 

fáradságot nem ismerve eljöttek a templomba, hogy részesüljenek a betegek szentségében, és 

erőt, kegyelmet gyűjtsenek.  

Velük imádkoztunk mi „egészségesek” is, hogy teljesítse kérésüket a mindenható Isten. 

Plébános Úr köszöntő szavai után Varga Istvánné a „Könyörögj értem Mária” című verssel 

sokak szemébe könnyet csalt. 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=19


A prédikáció után a keresztségi fogadalmat újították meg azok, akik a szentségfelvételre 

készültek. A szentségben kb. 60 idős részesült. Ki – ki könnyes szemmel és egy szentképpel 

gazdagodva tért vissza a helyére. 

 

Imádkoztunk azokért is, akik nem tudtak eljönni erre az „ünnepre”. 

A szentmise végén Sári András plébános úr megköszönte Iski István 

görög katolikus esperes úrnak a segítő szolgálatát, és minden 
szolgálatot tevőnek az áldozatos munkáját! Ezt követően a Karitász tagok 

nagy szeretettel látták vendégül a híveket pogácsával és teával. 

A betegség - mint az élet más nehézségei is - alkalmat ad nekünk arra, 

hogy csatlakozzunk Krisztushoz, aki az élet minden fájdalmát vállalta 
értünk. Ha egyesülni tudunk betegségünkben Krisztussal, erő sugárzik 

belőlünk.  

Különleges hivatásuk van azoknak is, akik a betegeket ápolják, 

gondozzák. Krisztus a beteg embertársát meglátogató és segítő embert 

odaállítja jobbjára az ítélet napján: „Beteg voltam és fölkerestél...” 

Hatalom birtokosa a szenvedő, a beteg ember akkor, ha Krisztushoz 

kapcsolódik szenvedésében, betegségében. Ezt a hatalmat keresztény 

szívvel felhasználva, újra és újra fölújítva magunkban a Krisztus iránti 

szeretetet, segíthetjük embertársainkat.  

„A keresztet csak akkor lehet megszeretni, ha az ember Isten kezéből veszi át.” 

A Szentmisén készült fotók megtekinthetők a Képgalériában! 

VARGA MELINDA 

Egyházközségi kommunikációs felelős 

 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=19


 

- SZENTELÉSI FELVÉTEL - 

 

Elkészült a 2011. szeptember 17-i, gávai Munkás Szent József 
templomszentelési Szentmiséjének videó felvétele. Amennyiben a videó 

felvételt szeretné megkapni, annak részleteiről érdeklődjön az 

Adminisztrátortól! 

 

- 
MOBILTELEFONON IS OLVASHATÓ A NAPI 

EVANGÉLIUM 
- 

2011. szeptember 25-én, a Szentírás vasárnapján új, magyar 
nyelvű evangelizációs kezdeményezés indult. A 2004-ben, Horváth 

István Sándor szombathelyi egyházmegyés pap, az MKPK 

Titkárságának korábbi irodaigazgatója által indított e-mailes 

evangéliumszolgáltatás bővült azzal, hogy az interneteléréssel 
rendelkező, legmodernebb mobiltelefon készüléken is elérhető a 

Napi Evangélium. 

 

Az iPhone és Android rendszerű telefonokra fejlesztett alkalmazás a 
mindennapi evangélium olvasásán kívül lehetővé teszi a naptár szerinti 

keresést, a kedvenc részek elmentését és Facebookon történő 

megosztását. 

Az alkalmazás fejlesztésének célja az volt, hogy az egyházi év 
liturgikus rendjének megfelelően az adott napon a szentmiséken elhangzó 

evangéliumot olvashassák azok, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak 

részt venni a szentmisén. A napi evangéliumi részlethez magyarázat 

(elmélkedés) és ima tartozik. 

 



 

Horváth István Sándor így vall az alkalmazásról: 

 

„Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első 

magyar, katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az 

embereknek és az új evangelizációhoz kapcsolódik. XVI. Benedek pápa 
buzdítására egyre többet beszélünk az új evangelizációról, amelynek 

előmozdítására a Szentatya külön pápai tanácsot hozott létre. 

Meggyőződésem, hogy az evangelizáció lényege, hogy az embereket az 

evangélium szerinti életre neveljük. Szent Pál apostol a filippiekhez írt 

levelében fogalmazza meg a következő buzdítást: „Éljetek méltón 
Krisztus evangéliumához!” (Fil 1,27). Ezt a célt úgy érhetjük el, ha a 

keresztények minden nap olvassák az evangéliumot. 
 

Egy könyv alakú bibliát nehéz volna bárkinek is állandóan magával vinnie. 

Mobiltelefonnal viszont szinte mindenki rendelkezik már, beleértve a 

fiatalokat is. Kézenfekvő tehát, hogy a telefonok segítségével tegyük 

elérhetővé az evangélium tanítását. A mobiltelefonok kiváló eszközök 

lehetnek az új generációk evangelizálására.” 

 

Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Marketben, iPhone 

készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az 
evangélium365 alkalmazást. 
 
forrás: www.katolikus.hu 

 

- NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. - 

 
 

Kedves Katolikus Honfitársam!  

http://www.katolikus.hu/


 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között 

népszámlálást végez Magyarországon. A tízévenkénti felmérés a 

társadalom mélyebb megismerésén és feltérképezésén túl a gazdasági, az 
egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztések 

tervezésekor is alapul szolgál. Éppen ezért a társadalom jövője 

szempontjából is fontos, hogy megvallja a katolikus egyházhoz való 

tartozását. Jézus mondja: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek 
előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).  

 

A lakossági kérdőív 38. kérdése: Mely vallási közösséghez, felekezethez 

tartozónak érzi magát? – válaszul írja be: katolikus.  
 

A KSH első alkalommal biztosít lehetőséget arra, hogy a polgárok a 

világhálón keresztül válaszoljanak a népszámlálási kérdőívre. Ez a mód 

mind az Ön, mind a statisztikai hivatal számára megkönnyíti a procedúrát. 
Kérjük, hogy a plébániai és más egyházi közösségek segítsék idősebb, 

illetve arra rászoruló honfitársainkat a népszámlálási kérdőív kitöltésében. 

A népszámlálásról bővebb információkat, részleteket az alábbi 

elérhetőségeken kaphat: 

www.ksh.hu 
www.nepszamlalas.hu 

www.katolikus.hu 

info.nepszamlalas@ksh.hu 

 
Figyelmét megköszönve:  

Erdő Péter 

bíboros, prímás, érsek 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 

 
forrás: www.katolikus.hu 

 

- TEMPLOMSZENTELÉS GÁVÁN - 

2011. szeptember 17-én a gávai egyházközség, Munkás Szent 

József templomában egy majd 5 éves várakozás ért véget. Nagy 

izgalommal vártuk ezt a napot, melyet lelkes és lázas készülődés előzött 

meg. 
Az előkészület már a nyár derekán kezdetét vette, ugyanis egyházközségi 

képviselők már akkor egyeztettek időpontot Bosák Nándor Püspök 

Atyával. Az idő gyorsan elrepült a fejünk felett. A szentelési Szentmisét 

megelőző utolsó hét már a teljes szervezésről szólt. Ekkor lett 
visszarendezve a templom teljes belső tere és ekkor történt meg a teljes 

takarítás is. Az egyházközség tagjai majd minden napot a templomban, a 

http://www.katolikus.hu/


kápolnában és a paróchián töltöttek. Folyamatosan zajlottak az 

egyeztetések, megbeszélések és persze a teljes takarítás, szépítés.  

Az egyházközség tagjaitól érkeztek a vendéglátásra felajánlott 

finomabbnál- finomabb sütemények. Pénteken (szeptember 16.) éjjel fél 
12 órakor érkezett meg egy 2,2 méter magas Szent József szobor is, 

amely egy helyi család adománya volt az egyházközségnek. Míg a szobor 

érkezésére várakoztunk, addig közös megbeszélésen alakult ki a 

meghívott vendégek ültetési rendje is. Későre járt az idő, amikor pihenőre 
tértünk. A szombat már az utolsó simítások napja volt. Ügyes kezű 

asszonyok a süteményeket szelték és terítettek. Kis fotókiállítást is 

rendeztünk, mely a templom felújítási munkálatait mutatta be, lépésről- 

lépésre. A templom külső hangosítása is kiépítésre került, illetve egy 
nagyképernyős televízió is kihelyezésre került. Akik nem fértek be a 

templomba, ezen keresztül követhették figyelemmel a Szentmisét. A 

gávavencsellői Kézfogás Nyugdíjas Egyesület és a tiszaberceli római 

katolikus egyházközség, virágtálat hoztak ajándékba. Hálás köszönet a 
figyelmességükért! 

Délután 2 órakor minden készen állt! Folyamatosan érkeztek a meghívott 

vendégek és a hívek. Bosák Nándor Püspök Atya első útja a templomba 

vezetett, amelyet megelégedéssel szemlélt végig, majd ugyanígy a 

kápolnát és a paróchia épületét is.  
A vendégek között üdvözölhettük, a teljesség igénye nélkül: Dr. Karakó 

László országgyűlési Képviselő Urat, Gávavencsellő Nagyközség 

Polgármester Asszonyát és a település vezetését, a pályázat író cég 

vezetőjét és munkatársát, a kivitelező cég vezetőjét és munkatársait, a 
műszaki ellenőröket, helyi díszpolgárokat, és végül de nem utolsó sorban 

a Petró és Jászai Családokat. A Szentmise elején általános iskolás 

gyerekek köszöntötték Püspök Atyát egyházközségünkben. Majd Sári 

András Plébános Atya kérte, hogy templomunkat áldja meg. Püspök Atya 
elismerően szólt az elvégzett munkáról, melyre imádságban kérte a jó 

Isten áldását. Ezt követően mind belül, mind kívül megáldotta a 

templomot.  

A Szentmise végén, Vincze József akolitus ismertette a templom- és a 

felújítás történetét. Plébános Atya hála telt szívvel köszönte meg mindenki 
áldozatos munkáját, mely által megszépült templomunk. Külön köszönte 

meg Petró Attilának, a Nyír- Márvány Kft. ügyvezető igazgatójának 

áldozatos anyagi támogatását, amellyel nagyban elősegítette a teljes 

megújulást. Petró Attila, előre nem látható, halaszthatatlan külföldi üzleti 
úton vett részt, nem tudott jelen lenni a szentelési Szentmisén, így 

egyházközségünk szerény ajándékát édesanyja és lánya vette át. 

Püspök Atya, a köszönetnyilvánítások végén, egy nagyon kedves 

kötelességének tett eleget: Nánási Sándor és Türk Béla 
egyházközségi Képviselő Urak részére, kimagasló munkájuk 

elismeréseként, melyet a krisztusi egyházért végeztek, kitüntetést 

nyújtott át. Ezzel köszönve meg kitartó és áldozatos munkájukat, melyet 

magukra vállaltak és sok nehézség és akadály ellenére véghezvittek és 
összefogtak. 



A Szentmisét záró áldást követően, a templom előtti térre vonultunk ki, 

ahol a felállított Szent József szobor megáldására került sor.  

Mindenkit, aki részt vett az Ünnepségen, Sári András Atya szeretettel 

invitált egy süteményre, frissítőre és jóízű beszélgetésre. A kínálásban és 
felszolgálásban egyházközségünk tagjai vették ki a részüket. 
 

A Szentmisén készült fotók megtekinthetőek a KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

- SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA - 

 
 

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptember 25-én 

ünneplte az egyház Szentírás vasárnapját. A biblia védőszentjének, Szent 

Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső 

vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak.  

Bár a Szentírást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis csak a II.Vatikáni Zsinat 

rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ 

püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették és a tanácskozások középpontjába 

állították a Bibliát. Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok testülete Dei Verbum címmel 

új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról, amely többek között arra szólítja fel a 

katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást. 

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között 

rendelte el a világon. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ülték meg az ünnepet, később 

azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. 

Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát 

adnak Istennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő 

elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt 

meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember öröklétre 

kapott meghívást. 

forrás: www.katolikus.hu 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21
http://www.katolikus.hu/


 

- JÓTÉKONYSÁGI KONCERT - 

2011. július 26-án, vasárnap este, zsúfolásig megtelt a Vencsellői 
Nagyboldogasszony Plébániatemplom. Ennek oka, hogy 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, jótékonysági koncertet 

szervezett. Az est teljes bevételét, a Gávavencsellőn élő, 

egészségkárosodott gyermekeket nevelő családok megsegítésére 

ajánlották. 
A jótékonysági koncerten Mága Zoltán hegedűművész és az Angyalok 

léptek fel. Nagy izgalommal várta őket mindenki! 

Vojtó Mihályné, Gávavencsellő Polgármestere, köszöntötte elsőként a 

jelenlévőket. Elmondta, hogy amikor templomban szólal meg az ember, 
másként kezd a gondolatai közléséhez. Átérzi a hely, a közeg méltóságát, 

azt, hogy a templomban terheket, nehézségeket tesz le az ember, hogy 

könnyebbé váljon a lelke. Polgármester Asszony elmondta, hogy az est- 

és az előző napi "Sváb- forgatag" bevételét is, a már fentebb említett 
jótékonysági célra fordítják. Ezt követően Csisztu Miklósné Társadalmi 

Alpolgármester röviden ismertette Mága Zoltán életét és művész 

pályáját. 

Majd felcsendültek az első dallamok és kezdetét vette a lenyűgöző 

koncert. 
Művész Úr is szólt a hallgatósághoz és elmondta, hogy rendkívül örül, 

hogy a 100 templomi koncertsorozatának a 79. állomása a vencsellői 

római katolikus templom. 
 

 
A koncert lebilincselő volt, melyet legjobban az mutat, hogy észre sem 

vettük, milyen gyorsan repült felettünk az idő. 
A fellépést követően Művész Úr, CD és DVD felvételeit lehetett 

megvásárolni, melyet dedikált is.  



A jótékonysági rendezvény bevétele hála a jó Istennek és a nagylelkű 

adakozóknak igen szép összeg lett. A koncertet követő héten a kettős 

összeget ("Sváb- forgatag"- és a jótékonysági est bevétele) Vojtó 

Mihályné polgármester és Csisztu Miklósné alpolgármester a településen 
élő 12 olyan családnak osztotta szét egyenlően, akik egészségkárosodott 

gyermeket nevelnek. 

Bízunk benne, hogy a jövőben lesz még további lehetőségünk hasonlóan 

kiváló művész előadását évezni és lehetőségünkhöz mérten, a településen 
élők javára jótékonykodni! 

 

- 

KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK 

ÜNNEPE A VENCSELLŐI 

EGYHÁZKÖZSÉGBEN 

- 

VARGA MELINDA GONDOLATAI 

Anyaszentegyházunk Úrnapján az Oltáriszentségnek rendez ünnepet. Szentmisére hív 

bennünket, hogy rámutathasson a kenyér és bor színe alatt közöttünk lakó Úr Jézusra. A 

húsvéti idő lejártával külön ünnepet rendel el az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és 

felhívja figyelmünket erre a nagy lelki ajándékra. Ugyanakkor arra buzdít, hogy használjuk 

ki az Úr Jézussal való személyes találkozás lehetőségét, és merítsünk ebből a számunkra 

felkínált erőforrásból. 

Az ünnep imádságos áhítatában hálával gondolunk az Utolsó vacsorán történtekre, amikor az 

Úr Jézus az apostolokra bízta önmagát, a kenyér és bor színe alatt. 

 

Hány évszázados előkészület előzte meg ezt az első áldozást?! Az egész Ószövetség valójában 

egy nagy előkészület. Az Oltáriszentség ószövetségi előképe, amikor a vándorló nép mannát 

evett a pusztában. „Mannával táplált…., hogy megtudd: nem csak kenyérrel él az ember.” 



Ez az előkép segít hittel elfogadni, amit szent Pál apostol mond a korintusiakhoz írt levelében: 

„Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk Krisztus vérében való részesedés. És a kenyér, 

amelyet megtörünk, Krisztus testében való részesedés.” 

Erről beszélt Jézus a kafarnaumi zsinagógában: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő 

kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik örökké él. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a 

világ életéért.” 

A hallgatóság meg is értette azt, amit Jézus mondott, hisz vita támadt közöttük, hogy miként 

adhatja saját testét eledelül. Az Úr Jézus pedig megerősítette, hogy valóban erről beszél, hogy 

ő lelkünk táplálékává lesz: ”Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital.” 

Találhatott volna sokféle más formát, rendkívüliebbeket, amelyek kétség nélkül bizonyítanák 

isteni hatalmát. Isten mégis nagyon emberi utat választott. A mindennapi táplálékban a 

kenyérben, és a borban maradt közöttünk.  

Az Egyház ezen a napon különösképpen is ráirányítja a figyelmünket arra a tényre, hogy az 

Úr Jézus lelkünk táplálására maradt közöttünk az Oltáriszentségben. Nagy szűkségünk is van 

erre. Hisz az élet sokkmindenben próbára tesz. És senki sem lehet kivétel. Mindenkinek 

feladata a vallásos életvitel. 

Az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus eligazító, lelki iránytű akar lenni a fiatalok 

számára. A kereső fiatal szeretne eligazodni az élet kuszaságában, amelynek annyi-meg annyi 

buktatója van. Az Úr Jézusban pedig megértő barátra lelhetünk, akitől mindig lehet tanácsát 

kérni, mert őt sosem zavarjuk.  

A felnőtt sokszor reménytelennek találja a kenyérért való harcot, mert a verejtékes munka 

nem hozza meg a várt gyümölcsöket. A lankadtság idején erőforrás és biztatás az Úr Jézus 

közelsége. 

Az idős nyugalomra vágyik, de előfordul, hogy még az előrehaladott kora ellenére is 

gondokkal küzd. Az Úr Jézusnál nincs megértőbb; erős támaszunk Ő.  

Az élet minden helyzetében előttünk áll Krisztus megszentelt áldozata, amely értékessé teszi a 

tudatosan vállalt küzdelmet, szenvedést. Ennek gyümölcsei nem látványosak, nem is érnek be 

egyik pillanatról a másikra, mégis nagyon valóságosak. Sok életet változtatott meg már a 

Jézussal való rendszeres találkozás, hisz valóban mindennapi táplálék akar lenni, amely az 

élet alapvető feltétele. 

Ezen a napon vessünk számot azzal, hogy mit is jelent nekünk a Szentáldozás?! Vajon mi 

szomjazzuk-e a az Úr Jézussal való találkozást?  

Vallásos életünknek csak akkor lesz kihatása a mindennapi életre, ha gyakori vendégei 

leszünk Jézus asztalának. Sok minden táplálhatja benső életünket, sokfelől várhatunk 

hatékony segítséget, de semmi nem nyújt annyit, mint az Oltáriszentség, hisz Jézus személyes 

jelenlétét semmi nem pótolja. 

Az ünnepi körmeneten készült fotók megtekinthetőek a KÉPGALÉRIÁBAN! 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21


 

- 
KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK 

ÜNNEPE A GÁVAI EGYHÁZKÖZSÉGBEN 
- 

A Pünkösd kettős ünnepe utáni tízedik napra (csütörtökre) a katolikus 
naptárban Úrnapja esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” 

(Corpus Christi Mysticum) az Oltáriszentséget ünnepli az egyház. Kötelező 

– piros betűs – ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa tette földije, Lüttichi 
Szent Júlianna (†1258) hatására, aki egy látomásában a teliholdat látta, 

melyből egy darabka hiányzott. Júlianna a látomását úgy értelmezte, hogy 

a Hold az egyházi évet (!) jelképezi, amelyből valami hiányzik, mégpedig 

az Oltáriszentség ünnepe. Az ünneppé nyilvánítás közvetlen előzménye a 
híres, Raffaello által is megfestett bolsenai csoda volt. A pápa épp 

Orvietóban időzött, amikor hírül vitték néki, hogy a közeli Bolsenában az 

ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vérezni kezdett.  

Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az 

Oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az 

ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. Az 
oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó Oltáriszentség elé 

rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek 

terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöldágak 

varázserejű szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdonítottak 
nekik, mint más ünnepek „megszentelődött” növényeinek (főleg 

betegség és villámcsapás ellen). Az Oltáriszentséget a talpas 

szentségtartóban, más néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák 

körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is.  

__________________________________________ 

A Gávai Egyházközségben is elérkezett a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent 

Testének és áldott Szent Vérének az ünnepe. Az ünnepi Szentmisén 
átelmélkedtük az Oltáriszentség lényegét, hogy abban Krisztus van jelen 

köztünk valóságosan és lényegileg.  



 

Ez a szent jelenlét az Isten Fiának, az emberek iránt tanúsított nagy 

szeretetét is tükrözi. Hiszen az Utolsó Vacsorán rendelte Krisztus 

számunkra. De akkor, Nagycsütörtök éjjelén, nem tudjuk ezt a nagy 

ajándékot kellőképpen ünnepelni, mert már a Nagypéntek véres 
borzalmaira irányítódik a figyelmünk. De Úrnapján, mintegy bepótoljuk ezt 

a figyelmet sőt, többet teszünk: kilépve a templom falai közül mintegy 

megmutatjuk a világnak, hogy: nézzétek, itt van az Üdvözítő, itt a 

Megváltó. 

Így tett a Gávai Egyházközség is, amikor a Szentmise utáni körmenetben 
követte az Oltáriszentséget. Idén, csak egyszerű oltárokhoz érkezett az 

Eucharisztia, de annál nagyobb imádat és áhítat vette körül. Köszönet 

azon családoknak, akik idén is, lelkesen és szeretettel készítették el az 

úrnapi oltárokat. Jóságukat a Jóisten fizesse meg! 

A körmenet végén, az Oltáriszentség előtt, dicsérő szentségi énekeket 

zengtünk, majd szentségi áldással ért véget az ünnepi szertartás. 

__________________________________________ 

Hálát adok neked, mert nálad mindig van kenyér számunkra, még ha nem is tudunk róla. 

Áldott legyél, Atyánk, akinek úgy tetszik, hogy megosszuk egymással kenyeredet. Áldunk 

téged, Jézus, aki tested kenyerével tápláltad tested tagjait. Kérünk, vezess ki minket a 

pusztába és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti szívünket, az 

Országodba vivő hosszú úton. Amen! 

A Szentmisén készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!  
 
 
 
 
 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21


 

- FELTÁMADÁSI MENET 2011. - 

Idén immár 7. alkalommal szervezik meg a Feltámadási menetet, amely Húsvét 

Nagypénteken Zamárdiból, illetve Tihanyból indult, s Pünkösdvasárnap ér célba 

Csíksomlyón. 

A mintegy 3000 kilométeres zarándoklat a Balatontól Csíksomlyóig (a búcsúig) áthalad a 

történelmi Magyarország minden utódállamán, hogy hirdesse a Feltámadott Krisztussal való 

szövetséget és a nemzeti újjászületés tiszta vágyát. 

A vándorút mottóját János evangéliumából választották:  

 

„Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint 

mi.” (Jn. 17,11) 

A távolságot, a résztvevő közösségek különböző hosszúságú szakaszokat vállalva 

stafétaszerűen teszik meg. A zarándoklók menetének három iránya van: felső, középső és 

alsó ágon haladnak át a Kárpát-medencén. A Feltámadási menetnek eredetileg két ága volt: 

alsó ága Baranyán, és Délvidéken, majd az Alföldön át lép be Erdélybe. A felső ága 

Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel, és Csíksomlyóval. A 

középső út - mely jelentkezések, meghívások során jött létre - Magyarország középső, és 

északi településeit érinti. 

A felső és alsó útvonal képzeletben egy szívet rajzol a Kárpát-medencében. 

A Feltámadási menet jelvénye egy Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt, mely úgy van 

kifaragva, hogy az eredeti két útvonalon egy teljes jelképet mutasson. A nemzeti egységet a 

jelvény úgy fejezi ki, hogy a zarándoklat indulásakor még egy a feltámadási jelvény, majd a 

tihanyi kálvária feszületénél kettéválik. A jelvényre a résztvevő közösségek egy jókívánságot, 

üdvözletet, áldást küldő szalagot kötnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják a 

mindnyájunknak üzenetüket és élményeiket. A menet fogadásáról és továbbításáról a helyi 

plébániák, lelki közösségek, vallási érzületű civil szervezetek stb. gondoskodnak. 

A Feltámadási menet pünkösdkor úgy ér véget, hogy a madéfalvi és a csíkszentkirályi kereszt 

népe felviszi a feltámadási jelvényt a Kis-Somlyó nyergében zajló szentmisére. Ott az oltár 

előtt egyesítik őket, s az újra egy jelvényt azután a csíksomlyói közösség viszi le a 

plébániatemplomba, a csángó misére. Ebben a templomban őrzik minden esztendő szalagjait. 

A feltámadási jelvények minden évben visszakerülnek a balatoni kiindulási helyre. 



 

A gávavencsellői római katolikus egyházközségek nagy örömmel csatlakoztunk a 

Feltámadási menethez. A szárnyas keresztet 2011. május 21-én Harangodon, az 

Egyházmegyei Gyermeknapon vette át Sári András Plébános Úr. Másnap a Szentmisén 

hálánkat kifejezve a Csíksomlyói Szűzanyának, rákötöttük a szalagunkat a szárnyas keresztre. 

Közösségeink kéréseit beírtuk a zarándokkönyvbe. Vasárnap délután ½ 4-kor ünnepélyes 

keretek között Sárospatakon a Szent Erzsébet házban adtuk át a keresztet és a 

zarándokkönyvet, melyen részt vett Vojtó Mihályné polgármester asszony is.  

Ez alkalomra Lovász Tibor gyalogos zarándoklatot szervezett, melyhez csatlakozott 

Sztankovics Tibor alpolgármester úr, Tóth Richárd képviselő úr, Pilling Antal akolitus és 

Mezei Tibor.  

Az útközben felajánlott imáikat, fohászaikat hallgassa meg a Jóisten és a Csíksomlyói 

Szűzanya! 

„Üdvözlégy Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő Anyja!” 

Varga Melinda 

A fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

- GYERMEKNAP HARANGODON - 

2011. május 21-én, 6. alkalommal került megrendezésre az Egyházmegyei Gyermeknap 

Nagykálló – Harangodon. Egyházközségükből 36 gyermek és 3 felnőtt vett részt ezen a 

rendezvényen. 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21


A gyermeknap célja, hogy a találkozás által erősödjön az egyházmegyéhez tartozás 

tudta, és az egyházmegye hittanosai és hitoktatói töltsenek együtt egy vidám, játékos 

napot, hálát adva a tanév kegyelmeiért. 

A gyülekező után Kardos György hitoktató, és a nap főszervező nagy szeretettel köszöntött 

mindenkit, majd Tóth László atyával közösen imádkozva kezdtük a programot. (Miatyánk, 

Szívem első gondolata) 

10 órakor Ki az ügyesebb?- Akadályverseny-sorverseny kezdődött. A felnőtt kísérők is 

lelkesen bekapcsolódtak a versenybe. Délben mindenki elfogyasztotta a magával hozott 

ebédjét. 

13 órától szabad program volt. Válassz ás játssz! (Kézműves ház, tánctanulás, íjászat, méta, 

foci, játékok.) Sokan a focit választották, de voltak, akik Kiss Zsolt káplán atyával játszottak. 

A nap folyamán lehetőség volt kemencében sült lángos kóstolásra is. 

15 órakor az ajaki máriás lányok, virággal díszített kereszttel és Szűzanya szoborral a 

színpadra vonultak, majd közösen elimádkoztuk a Lorettói Litániát. Ezt követően Sári 

András plébános úr ünnepélyesen átvette a szárnyas keresztet és a zarándokkönyvet. 

 

Ezután került sor a gyermeknap versenyeinek az eredményhirdetése, amit nagy izgalommal 

vártunk. Nem hiába! Gávavencsellő egyházközség csapata III. helyezést ért el. Ennek 

hallatára nagy volt az örömujjongás. Hittanosaink csillogó szemekkel vették át az oklevelet és 

az ajándékokat Tóth László atyától. 

A hittanos gyermekek nevében hálás szívvel köszönöm meg Sári András plébános úrnak, 

hogy ismét lehetővé tette számunkra ezt a lelkiekben gazdag napot. 

Köszönöm Répási Gyuláné hitoktatónak, Pilling Antal akolitusnak, és Varga Istvánnénak a 

gyermekekért hozott áldozatát. 

Ez a vidám, játékos gyermeknap csodálatos ajándék volt számunkra a jó Istentől. Az együtt 

töltött nap emlékét őrizzük meg, hogy életünk mindig gazdag legyen! Jó volt együtt lenni 

Harangodon! 

A Gyermeknapon készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21


 

- 
ZARÁNDOKKERESZT A GÁVAI 

TEMPLOMBAN 
- 

2011. május 22-én a gávai Munkás Szent József templom is állomáshelye 

volt a feltámadási keresztnek.  
Annak a keresztnek, amely idén húsvétkor indult el Tihanyból, immár 7. 

alkalommal és úti célja a Pünkösdvasárnapi ünnepi Szentmise 

Csíksomlyón. A több ezer kilométeres zarándoklat során, sok településen 

fogadják a feltámadási keresztet, melyre az adott helyiség szalagját kötik 

és a hozzátartozó könyvbe, kéréseket, imákat írnak. 
Így történt a Gávai Egyházközségben is. A keresztet a harangodi 

Egyházmegyei Gyermeknapon (2011. május 21.) vette át Sári András 

Plébános Úr.  
 

 
 

Vasárnap pedig a Szentmisén, ünnepi menetben vittük be a templomba. 
Nagyon emelkedett pillanatot élhetett át, aki jelen volt. Az ünnepség 

végén mi is elhelyeztük a kereszten szalagunkat, majd a templom előtt a 

hívek is, közelebbről megnézhették azt.  

Fohászkodtak a Csíksomlyói Szűz Anyához áldásért és kegyelmekért. 
 

Urunk és Istenünk! Ki az életadó keresztnek zászlóját egyszülött 

Fiadnak drága vérével akartad megszentelni: engedd kérünk, hogy 

mi akik a Szent Keresztet tisztelve örvendünk, a Te gondviselő 
oltalmadat mindenkor érezzük. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus 

Krisztus által! 

Amen 

A Szentmisén készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23


 

- TEMPLOMBÚCSÚ - 

2011. május első vasárnapján tartotta templombúcsúját a gávai Munkás 
Szent József templom. A 10 órakor kezdődő ünnepi Szentmisén szép 

számmal jelentek meg hívek és vendégek. Ezen a napon, a templombúcsú 

mellett több ünnepet is ültünk: köszöntöttük az édesanyákat és a 

búzaszentelő szertartást is ekkor végeztük el. 

 
A Szentmise megkezdése előtt, a hittanos gyerekek szép versekkel 

köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. Így köszönték meg 

nekik a sok-sok szeretet és gondoskodást. A műsort Czomba Gézáné 

hitoktató tanította be. 
Ezt követően a Szentmisét Sári András Plébános Atya mutatta be. A 

Szentmise elején határainkban lévő vetésekre kértük a Mindenható isten 

bőséges áldását. András Atya Szentbeszédében hangsúlyozta a 

feltámadásba vetett hit fontosságát és kérte a híveket, hogy Szent József 
alázatos példájából merítsenek erőt a mindennapi élet küzdelmeihez.  

Az ünnepi Szentmisét követően a körmenetre került a sor, mely idén 

nagyon széppé és különlegessé vált az egyházközség híveinek a 

szemében: a szépen felújított templom körül először tartottunk 
körmenetet. A templom bejáratánál énekeltük el a himnuszokat, majd 

Szentségi áldással tértünk haza otthonainkba. 



 
Jóleső érzés volt számunkra, hogy görög katolikus testvéreink is eljöttek 

és velünk együtt ünnepeltek és adtak hálát a feltámadt Krisztusnak 
minden jóságáért és kegyelméért. 

A templombúcsún készült fotók megtekinthetők a 

KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

- HÚSVÉTI ÉTELSZENTELÉS - 

Húsvét reggelén a nagyböjt utáni első, nem böjtös ételek megáldása. A 7. sz-tól nyomon 

követhető szokás. A szentelt ételek összetétele (sonka, tojás, kalács, torma, bor, túró, kolbász 

stb.) a böjti időszak végét jelzi, sok helyütt fölruházva a passiójelenetek szimbolikájával.  

A húsvéti ételszenteléssel az Egyház arra figyelmeztet, hogy a hosszú böjt után ne kísértsen 

meg a mértéktelenség. A megszentelésre vitt ételek mind Krisztust jelképezik. A báránysült 

az utolsó vacsorára és Jézusra: az Isten bárányára emlékeztet. A tojás az életnek és a 

föltámadásnak a jelképe. A pirosra festés Jézus vérontását jelképezi, a torma az elszenvedett 

sok keserűséget, a kalácssütés az isteni szeretet tüzét. Amikor a megáldott húsvéti ételeket 

odatesszük az ünnepi asztalra, mintha a föltámadt Üdvözítő ülne le közénk, mondjuk buzgón: 

„Jöjj el Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen.” 

A húsvéti eledelek megáldásán készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

VARGA MELINDA 

Egyházközségi kommunikációs felelős 

 
 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23
http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23


 

- EGYHÁZKÖZSÉGI KERESZTÚT - 

Már hagyományként, Virágvasárnap előtti szombaton, délután 3 órakor megtartottuk a 

keresztutat a Községben. 

 

Plébános Úr ismertette az útvonalat, majd a „Mindennapi keresztút” című verssel kívánt sok 

kegyelmet a híveknek. A keresztutat családjainkért ajánlottuk fel. Az egyes állomásokon a 

vencsellői és a gávai egyházközségek hívei olvastak fel a Családok Imakönyvéből. A 

„kereszthordozásba” a leendő elsőáldozók és bérmálkozók is bekapcsolódtak. Az állomások 

között közösen énekeltünk, imádkoztuk a rózsafűzért. 

„ Minden idők minden emberének naponként fel kell vennie a maga keresztjét. Egyedül 

vinni a terhet – lehetetlen. A kereszthordozást csak Krisztustól tanulhatjuk meg. Az Ő 

keresztje nyitott könyv. Könnyen végiglapozható. 

Minthogy naponként felvesszük a keresztet, naponként rá kellene néznünk a szenvedő 

Istenemberre, naponként el kellene kísérnünk Őt a Golgotáig. Akkor csakugyan éreznénk, 

hogy az Ő igája édes, és az Ő terhe könnyű. 

A szenvedő Krisztus nyomába csak egyszerű, alázatos lélekkel szegődhetünk. Ezért a 

keresztúti elmélkedésnél is egyszerű ruhába kell öltöztetnünk gondolatainkat. 

Bőbeszédűséggel nehezen érünk célt. Tehát kevés szóra van szükségünk a 

keresztútjárásnál. Jézus nagy szeretetének és szenvedésének a titka egyszerűen megüti 

szívünk billentyűit.” 

A Községi keresztúton készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

VARGA MELINDA 

Egyházközségi kommunikációs felelős 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23


 

- VIRÁGVASÁRNAPI GONDOLATOK - 

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely a legnagyobb keresztény ünnepre, a 

húsvétra felkészítő nagyböjt legjelesebb időszaka. E vasárnap liturgiája felidézi Jézus Krisztus 

diadalmas bevonulását Jeruzsálembe. 

 

„Az öröm és fájdalom Isten jobb és bal keze;  

mindegy lesz, hogy melyikkel ölel magához, 

csak átöleljen.” 

(Szent-Gály Kata) 

Már a IV. század óta ismert, hogy a keresztények e napon megtartották az Úr bevonulásának 

körmenetét Jeruzsálemben, amely az Olajfák-hegyéről indult a város felé, miközben a nép 

pálma- és olajágakat lengetett. A barkaszentelés, a virágvasárnapi körmenet és a passió 

dramatikus előadása a szentmisében a virágvasárnapi liturgia részei. 

Az ünnepi liturgiában a barkaszentelés és a körmenet során játszódik le előttünk 

virágvasárnap jelentős eseménye, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. A bevonulást megelőző 

első színhely az Olajfák hegye – az ágak (barkák) megszentelése; a másodiké az Olajfák 

hegyétől a Jeruzsálem kapujáig vezető út – a körmenet; a harmadiké pedig a szent város: az 

ott történtekre emlékezik a passió és a szentmise. 

A virágvasárnapi körmenet hosszabb formája négy állomásból áll. Az első stáció az ágak 

megáldása és kiosztása. Az ágak kiosztásának jelképes értelme van: átvételével a hívő 

vértanúnak vallja magát, s alkalmassá válik arra, hogy Krisztust szenvedésében kövesse. A 

második állomás az ágak leterítése, amely az evangéliumi szavakat jeleníti meg: "mások 

ágakat szedtek a fákról, s leterítették az útra”. A harmadik stáció a ruhák leterítése, a 

negyedik a hódolat Krisztus Király előtt. 

A körmenetnek ez a hosszabb formája csak ajánlott, a legtöbb helyen azonban az egyszerűbb, 

rövidebb forma szerint zajlik a szertartás: az ágak megszentelése után a körmenet azonnal a 

szentélybe vonul. 



A virágvasárnapi szertartással megkezdődik a nagyhét. Jézus Krisztussal bevonulunk a 

húsvéti misztériumot megelőző szent három nap csendjébe. 

A Vencsellői Nagyboldogasszony Plébániatemplomban készült fotók megtekinthetők a 

KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

- 
A SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI ÉS TESTVÉREI 

(SZÖT) 
- 

Ferenc János atya, a Debrecen- Nyíregyházi SZÖT papi asszisztense mutatta be a szentmisét 

templomunkban április 4-én, vasárnap Prédikációjában betekintést nyerhettünk a SZÖT 

lelkiségi mozgalomba. Mondanivalójához Szent Pál apostol szavait idézte: „A Lélek 

ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele!” 

 

János atya elmondta, hogy ő hogyan ismerkedett meg ezzel a lelkiségi mozgalommal. 18 éve 

már hazánkban is ismert ez a mozgalom, amelynek alapítója Luigi Novarese. A SZÖT első 

magyarországi vezetője Tárkányi Rafael atya volt. 

A Szenvedés Önkéntesei nem keresik önkéntesen a szenvedést, hanem az adódó keresztjeiket, 

szenvedéseiket, a lourdesi és fatimai Szűzanya kérésnek megfelelően, Jézus szenvedéséhez 

hasonlóan, azokat felajánlják mások megtéréséért. A SZÖT módszere a „kísérő jelenlét”, 

amelynek példaképe az emmauszi tanítványokhoz „ismeretlenül csatlakozó” Jézus. 

A SZÖT tagok kis csoportokat alkotnak. Elfogadják ezek a csoportok tagjaikat és életük 

folyamán mellettük állva kísérik életútjukat.  

A baráti összefogás megkönnyíti a nehézségekkel való szembenézést. Szenvedésünkkel és 

keresztünkkel is legyünk hasznára Krisztus Egyházának! Döntésünkben a Szentlélek segítsen 

és vezessen! 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23


A Szenvedések Önkéntesei és Testvérei mozgalomműködésébe betekintést nyerhettünk 

Rakamazon az április SZÖT találkozón. 

Bízom benne, hogy egyszer Gávavencsellőn is megalakulhat ez a lelkiségi mozgalom! 

Varga Istvánné 

A SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI ÉS TESTVÉREI 

LELKISÉGI MOZGALOM HIMNIKUS ÉNEKE: 

Dicsénekem örvendve zengem, királyi Szűzanyám neked. 

Ajándékot hozok szívemben, fogadd el, meg ne vond kegyed. 

Ha szenvedés ér itt a földön – fogadd el, Néked áldozom. 

Tudom, hogy rám is gondolsz ott fenn, kegyes Szűz, tiszta liliom. 

Míg ez árnyékvilágban élek, s szemem bezárja a halál, 

Példád követni nem szűnök meg, ha balsors vagy szerencse vár. 

S ha majdan eljön a végórám – vedd karjaidba lelkemet, 

S vidd e nyomorból szent Fiadhoz, egy szebb hazába gyermeked! 

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG JÉZUSHOZ SZŰZ MÁRIA ÁLTAL 

Keresztény hivatásom tudatában ma megújítom és kezedbe helyezem, ó Mária a 

keresztségben vállalt kötelezettségeimet. Elutasítom a sátánt, minden csábítását és minden 

kísértését, és Jézus Krisztusnak szentelem magam, hogy az Atya akarata szerint a 

hétköznapok hűségében Jézussal együtt hordjam keresztemet. Az egész Egyház jelenlétében 

Anyámnak és Úrnőmnek vallak Téged. Jézusnak ajánlom és szentelem magamat, életemet, 

múlt- jelen- és jövőbeli jócselekedeteimet. Uram, rendelkezz velem és mindenemmel, ami 

hozzám tartozik Isten nagyobb dicsőségére most és az örökkévalóságban! Mindent Istent 

nagyobb dicsőségére! Ámen. 

LEGYEN GYAKORI FOHÁSZUNK: 

Kereszted Uram, amit veled csendesen hordunk, mindig tövis a szívünkben, de dicsőségünkre 

válik egykor a mennyben. 

JÓ TANÁCSOK A SZÖT TAGJAINAK: 

A szenvedő embert, beleértve önmagadat is, és a szenvedést ne tekintsd fölöslegesnek, hanem 

Jézus keresztjével egyesülve a Fájdalmas Szűzanya lelkületével formáld át örök mennyei 

kinccsé! 

Szenvedéseddel szolgáld szenvedő embertársadat! 



Lelki közösségünkhöz csatlakozhatsz, ha hitedet gyakorló keresztény vagy. Így még többet 

tehetsz Krisztus Egyházáért (mint beteg a betegért). 

A Vencsellői Nagyboldogasszony Plébániatemplomban készült fotók megtekinthetők a 

KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

- EGY CSODÁLATOS LELKI NAP - 

Sári András plébános április 3-án kirándulást szervezett a felnőtt hittanosoknak (cursillo, 

biblia kör tagjai). Pilling Antal akolitus 27 felnőttet „toborzott össze”. 

Reggel ½ 8-kor a vencsellői római katolikus templomban közösen imádkoztunk. II. János Pál 

pápa halálának 6. évfordulójáról is megemlékeztünk. Plébános Úr áldásával, jókedvvel 

indultunk el Vilyvitány felé. A buszon sokat énekeltünk. 

Vilyvitányban körbejártuk az Üdvözítő szenvedésének útját. Sajnos a stáció képei renoválás 

miatt hiányoztak. Az állomásokon a Szent Család imakönyvből olvastak fel a hívek. 

A keresztút végigjárása után, Türk Jánosné Marika, a tímári általános iskola igazgatónője 

iskolájuk táborhelyén látott bennünket vendégül (szendvics, pogácsa, tea, kávé). Miután 

mindenki csillapította éhségét, szomjúságát, András atya vetélkedőre invitált bennünket. 5 fős 

csoportokra oszlottunk szét. A Bibliából feltett kérdésekre kellett válaszolnunk, majd egy 

keresztrejtvényt volt a feladatunk. Minden résztvevő ajándékot kapott Plébános Atyától. 

 

Ezt követően Sárospatakra, a Szent Erzsébet templomba mentünk. Az idegenvezető ismertette 

a templom történetét. Itt litániát imádkoztunk, melyben a Szent Családhoz fohászkodtunk, 

majd elénekeltük az „Uram jó nekünk itt lenni” kezdetű éneket. 

Hazafelé jövet ellátogattunk Darvas László, mádi plébános atyához. Itt lehetőségünk volt bor 

és különböző lekvárok vásárlására is. 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23


„Mindenkinek megvan a maga keresztje, amit nem adhat át másnak. Van akié nehezebb, 

van akié könnyebb.” Úgy érzem, ezen a szombati napon valamennyien mégis 

elfelejtkezhettünk róla. 

A résztvevők nevében hálát adok a jó Istennek ezért a napért. Megköszönöm András Atyának, 

hogy lehetővé tette számunkra ezt a lelkiekben gazdag napot, ahol mindenki jól érezte magát. 

A jó Isten áldása és kegyelme legyen további szolgálatán és életén! 

További köszönetet mondok mindazoknak, akik a szervezésben segítettek és felajánlásukkal 

hozzájárultak ennek a napnak a lebonyolításában. 

Varga Istvánné 

Az eseményen készült további fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

- 
HAMVAZÓSZERDÁVAL ELKEZDŐDIK A 

HÚSVÉTI KÉSZÜLET 
- 

VARGA MELINDA - Egyházközségi kommunikációs felelős gondolatai 

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén március 

9-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a 

húsvétnak a megünneplésére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a 

lemondás segítségével. 

Hamvazószerda abból az ősi hagyományból eredeztethető, hogy a hívők a vezeklés részeként 

hamut szórtak a fejükre. Ennek emléke a mai napig megjelenik a szertartásban: az előző 

évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első 

vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben ezt mondva: „Emlékezzél, ember, 

hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=21


 

Mivel a vasárnapok az egyház gyakorlata szerint nem számítanak böjti napnak, a VII. század 

óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok 

száma éppen negyvenet tesz ki.  

A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló 

keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli 

ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a 

pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, 

Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt 

hirdetett Ninivében.) 

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig 

olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást 

pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház ma már enyhébb böjtöt ír elő, 

de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 év közötti híveknek 

csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 

14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne 

fogyasszanak húst. 

A bűnbánat jeleként a nagyböjt egész folyamán elmarad a szentmisében az alleluja, amely a 

liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése, a templomot pedig ez időszakban nem 

díszíti virág. A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában 

a bűnbánatot. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti 

ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. 

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát 

emeli ki, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. 

Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a szegények 

megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek. 

A Vencsellői Nagyboldogasszony Plébániatemplomban készült további fotók 

megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23


 

- FARSANGI FOCIKUPA - 

Ebben az esztendőben is - immár ötödik alkalommal - került 
megrendezésre az "EGYHÁZI FARSANG KUPA" elnevezésű kisplyás 

labdarúgótorna. Eddig a gávavencsellői általános iskola adott otthont e 

nívós eseménynek, idén azonban a szervezők, Szilágyi Sándor 

tiszaberceli református lelkész és Sári András vencsellői plébános úgy 

döntöttek, hogy "fő a változatosság" alapon a berceli szakiskola látja 
vendégül a csapatokat. Minden kezdet nehéz mondhattuk első 

alkalommal, a folytatás azonban annál gördülékenyebb, dicsekedhettünk 

el ebben az évben. Öt csapat, mintegy 45 játékosa mérhette össze 

tudását, ügyességét, küzdőképességét. Azt hiszem mindannyian jó 
barátságban vannak a labdával. A nem egyszer igen kiélezett és 

feszültségektől sem mentes mérkőzéseket parádés megoldások, finom 

cselek, látványos gólok, "spanyolos" technika színesítette. A játékvezető - 

amely a legnagyobb fájdalmára idén, éppen foci közben szerzett 
csuklótörése révén nem vehetett részt a küzdelmekben - némi kritikát és 

"szemüveget a bírónak" látásjavító segítségnyújtást, bekiabálást 

leszámítva, jól oldotta meg a nem is oly könnyű feladatát. A nap 

zárásaképpen, a helyi vendéglőben voltunk hivatalosak babgulyásra és 

szomjoltóra, köszönet ezért a helyi rendezőknek. 
 

A torna végeredménye: 

1. Gávavencsellő 8 pont 

2. Tiszabercel ifi 6 pont 

3. Szent Imre Gimnázium 4 pont 

4. Tiszabercel öregfiúk 4 pont 

5. Református lelkészek 4 pont 

(Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség döntött.) 

A torna gólkirálya: Együd Zoltán (Gávavencsellő) 5 gól 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Alább a mérkőzésen szerzett oklevél látható. 

A képre kattintva nagyobb méretben tekinthető meg! 

 

 

- KRISZTUS NYOMÁBAN - 

 

2011. január 29-én, az esti szentmise után Póczos Beáta Dominika nővér a Szentföldről 

tartott előadást. A vencsellői plébánia közösségi termében 30-an gyűltünk össze. Sári András 

plébános szeretettel köszöntött mindenkit, majd felolvasta a Családok imáját. 

Ezután Dominika nővér lélekben elvitt minket a Szentföldre. 

Beáta közel két órás előadása valamennyiünk számára feledhetetlen marad. 

Bízom benne, hogy az előadás során a nővérnek sikerült még közelebb vinni minket 

Krisztushoz!A résztvevők nevében hálás szívvel köszönöm meg a csodálatos előadást! A Jó 

Isten kegyelme és áldása legyen továbbra is Dominika nővér további szolgálatán és életén! 

További fotók tekinthetők meg a KÉPGALÉRIÁBAN! 

Varga Istvánné 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=23
http://oklevel.vencselloplebania2.fotoalbum.hu/?get=/viewlarge/pictureid/14523884


 

- URUNK MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE - 

Karácsonyhoz hasonlóan, Vízkereszt napján Urunk 

megjelenésére emlékezünk. Az ünnepet görög szóval 

„Epifánia”-nak nevezik. A szó értelme: megjelenés, jelenlét, 

megmutatkozás, kinyilvánulás.  

Mint minden ünnep, Urunk megjelenése is kettős gondolatot 

tartalmaz. Először emlékeztet a történelmi eseményre, 

másodszor a bibliai esemény liturgikus alkalmazására, itt és 

most, jelen helyzetünkben. Az ünnep felidézi Urunk 

megjelenését, megnyilvánulását a napkeleti bölcsek bibliai történetében. Ezek a bölcsek, 

mágusok a világ összes népeit jelképezik, a pogány világot, szemben a zsidó néppel, amely 

már karácsony éjszakáján, a betlehemi puszta eseményében is megismerhette a megígért és 

várva várt Megváltót, a Máriával, Józseffel, Erzsébettel, Keresztelő Jánossal, a pásztorokkal 

és a többi üdvtörténeti személyekkel kapcsolatos eseményekben. Vízkereszt napján arról van 

szó, hogy Isten nemcsak a zsidó népet, hanem a pogányokat is meghívta az üdvözítő hitre, az 

üdvösségre. 

Jézus Krisztus ma is köztünk él a világban, és nekünk hittel kell keresnünk Őt! 

A napkeleti bölcsek lemondtak kényelmes palotáikról, útra keltek, és elindultak az ismeretlen 

felé. Keresték, kérdezősködtek a gyermek felől. Egyáltalán nem gondolták, hogy egyedül is 

rátalálnak. Nem torpantak meg mindjárt az első nehézség előtt, amikor a csillag eltűnt szemük 

elől Jeruzsálemben. Tovább haladtak, és a betlehemi nyomorúságos egyszerűségben 

rátaláltak, leborultak és hódoltak Őelőtte. 

A bölcsekhez hasonlóan, nekünk is útra kell kelnünk Jeruzsálembe, fel kell keresnünk az 

Egyházat ahhoz, hogy rátaláljunk. Az Egyházban ragyog az Úr világossága minden ember 

számára. Itt az üdvösség jele és eszköze. 

A bölcsekhez hasonlóan csak alázatos egyszerűségben találkozhatunk az Úrral. 

Boruljunk le előtte hittel, nyissuk ki kicsi és szegényes kincses ládáinkat és adjuk át neki 

szerény ajándékainkat: hitünket, reményünket, mindenekelőtt szeretetünket. 

Varga Melinda gondolatai 

Urunk megjelenésének ünnepén készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN! 

 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=22


- 
KARÁCSONY A 

PLÉBÁNIATEMPLOMBAN 
- 

2010. december 24-én, a 22 órakor kezdődő Szentmise előtt egyházközségünk tagjai 

versekkel, énekekkel varázsoltak meghitt perceket szívünkbe. 

 

 

 

2010. december 26-án, Szent Család vasárnapján, Vincze József akolitus felolvasta a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, a Család éve megnyitására. 

„Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. Legyen a család maga is 

a közös hit, a közös imádság otthona. Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon 

a körükben élő katolikus családokat. Büszkeség lehet számunkra olyan családok 

közösségéhez tartozni, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap 

mint nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti összetartást, akiknek 

gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a betegekre is. Bátorítjuk azokat is, akiknek 

megtört a családi életük, tartsanak ki a hitben és az Egyházzal való közösségben. 

Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első magyar szent családnak, 

Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre hercegnek közbenjáró 

támogatását. Kérjük a példamutató családapa, Boldog Batthyány-Strattmann László 

könyörgését családjainkért és egész nemzetünkért. Amen.” 

IMA A CSALÁDOKÉRT 

Dicsőséges Szentháromság, minden 

szeretet és közösség forrása, köszönjük 

neked a családunkat. 

Bocsásd meg bűneinket, amelyeket 

szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd 



testvéreinket, akik házasságukban és 

családi életükben hajótörést szenvedtek. 

Töltsd el szívünket családtagjaink 

iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts, 

hogy a kölcsönös önátadásban napról napra 

újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, 

hogy bátran vállalják a családi élet 

kihívásait. Áldd meg mindazokat, akik a 

magyar családokért sokat fáradoznak! 

Szent Család, könyörögj érettünk!  

A szentmise végén András Atya megáldotta a gyermekeket, fiatalokat. 

 

 

 

Az eseménykeről további fotók tekinthetők meg a KÉPGALÉRIÁBAN! 

Varga Istvánné 

 

- INFORMÁCIÓ - 

Sári András Plébános Atya az Év végi hálaadáson is, majd Vízkereszt 
ünnepén is, felhívta az Egyházközségek híveinek a figyelmét a 

következőkre: 

http://vencselloplebania.emecclesia.hu/index.php?hely=22


 továbbra is folyamatosan lehet miseszándékokat íratni a 2011-es 
esztendőre az Egyházközségek sekrestyéseinél 

 az egyházi hozzájárulás összege a 2011-es évben 2000- illetve 

4000 forintra módosul 
 aki a keresztelés szentségének kiszolgáltatását kéri, akkor a 

kiválasztott időpont előtt 1 hónappal, a Plébániai Hivatalban, a 

plébánosnak, személyesen a szülők jelezzék szándékukat 

 akik a házasság szentségének kiszolgáltatását kérik, azok a 
kiválasztott időpontot megelőzően 3 hónappal a fent említett 

módon, személyesen jelezzék szándékukat 

 házszentelésre már lehet feliratkozni az egyházközségek 

sekrestyéseinél, megadva a pontos lakcímet, valamint a 

napszakot, amikor megfelelő lenne Plébános Úr látogatása 

 

STATISZTIKA 

Már több mint egy éve működik egyházközségi honlapunk! Az év vége 

közeledtével úgy gondoltuk, hogy az elmúlt időszakot számokban is 
megmutatjuk. Az alábbi táblázat a vezérlőpult statisztikáját tartalmazza, a 

honlap látogatottsági adatait 3 féle bontásban, hónapok szerint. 

HÓNAP EGYEDI LÁTOGATÁS OLDALLETÖLTÉS 

2010. NOVEMBER 402 842 1671 

2010. OKTÓBER 303 775 1400 

2010. SZEPTEMBER 380 816 2034 

2010. AUGUSZTUS 376 889 1752 

2010. JÚLIUS 352 733 1256 

2010. JÚNIUS 326 605 1137 

2010. MÁJUS 304 486 1084 

2010. ÁPRILIS 259 523 870 

2010. MÁRCIUS 251 407 1039 

2010. FEBRUÁR 165 225 1045 

2010. JANUÁR 181 273 1113 

2009. DECEMBER 153 198 1117 

Reméljük a következő esztendőben is, hasonló látogatottság mellett, 

mindenki megelégedésére fog szolgálni egyházközségi honlapunk! 
 



 

EGYHÁZI SZAVALÓVERSENY 

2010. december 4–én, IV. alkalommal került megrendezésre az Egyházmegyei 

Szavalóverseny a Nyíregyházi Plébánián. Nevezni három korosztály számára lehetett egy 

adventi, karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel.  

Egyházközségünket 8 gyerek képviselte: 

Gáváról:  

 Vincze Krisztián 

 Bodnár Flóra 

 Garai Krisztina 

Vencsellőről:  

 Németh Lili 
 Németh Réka 

 Rigó Renáta 

 Takács Tamara 

 Veres Anett 

 

A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban Kardos György hitoktató 13 órakor 

megnyitotta a szavalóversenyt. Az ovisok és az alsósok a plébánián, a felsősök a templomban 

mondták el a megtanult verseket. 

Az eredményhirdetésig a plébánián 3 helyen, kézműves foglalkozásra volt lehetőség. 

Gipszformák festése, színes papírdíszek hajtogatása, karácsonyi képeslapok készítése közül 

válogathattak a gyerekek és a felnőtt kísérők is. A Pince Klubban csocsózhattak is a nebulók. 



 

A szervezők meleg teával és süteménnyel is kedveskedtek a vendégeknek. 

16 órakor elkezdődött a templomban az eredményhirdetés, melyet mindenki nagy izgalommal 

várt. Egyházközségünkből Németh Lili bronz fokozatot ért el. Oklevél és könyvjutalomban 

részesült. 

 

Közös imával (Üdvözlégy Mária) és Papp János atya áldásával ért véget, ez a lelkiekben 

gazdag délután. Még mielőtt hazaindultunk volna, egy kedves vendég érkezett a templomba: a 

Mikulás, aki édességet osztogatott a puttonyából. 

Szeretném megköszönni Németh Zoltánné Ildikónak, és Pilling Antalnak, hogy autóval 

elvitték a gyerekeket a versenyre. A felajánlott süteményeket, és az egész napi szolgálatot a 

Varga családnak. 

Isten áldása legyen életükön! 

Az eseményen készült további fényképeket a későbbiekben, tekinthetik meg a KÉPGALÉRIÁBAN, ugyanis a 
feltöltés lehetősége a képtárhelyen, további karbantartási munkálatok miatt átmenetileg szünetel! 

VARGA MELINDA 

Egyházközségi kommunikációs felelős 



 

VENDÉG A GÁVAI EGYHÁZKÖZSÉGBEN 

2010. december 5-én vasárnap, szép számmal gyűltünk össze a gávai 
Munkás Szent József templomban, együtt imádni a köztünk jelenlévő 

Szentségi Jézust. 

Advent II. vasárnapján, ájtatosságban gyújtották meg a fiatalok az 

adventi koszorún a második gyertyát. A Szentmisében András Atya újra 
felhívta valamennyi keresztény hívő ember figyelmét, a megfelelő adventi 

készület fontosságára, mely elősegíti a lélekben is békés ünnepet. 

A Szentmise végén, a hirdetés végeztével kérte, hogy a templomban 

jelenlévő gyerekek és fiatalok, az első padokban foglaljanak helyet, mert 
Egyházközségünkbe, egy régen várt vendég érkezett. 

Ágika néni köszöntötte a jelenlévőket, majd megkérte elsőként 

Telepóczki Bálintot, hogy Mikulás váró versével hívogassa közéjük a 

Mikulást. A szép vers hallatán és a gyerekek hívó szavára végre meg is 
érkezett a Mikulás. A gyerekek versekkel üdvözölték Őt, majd 

megköszönték, hogy idén is eljött közéjük. A Mikulás szeretettel 

köszöntötte őket és Ő is megköszönte a szép verseket. A folytatásban 

elhangzott az "igazi" Mikulás élettörténetének az összefoglalója is. Ezt 

követően a jelenlévő gyerekek újabb szép versekkel kívántak minden jót a 
Mikulásnak és kérték, hogy jövőre is látogasson el hozzájuk. 

A Mikulás természetesen ide sem érkezett üres kézzel, azaz puttonnyal: 

minden gyermek és fiatal kapott egy csomagot, amelyben édes 

finomságok voltak. 

 

 

 
 


