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egykor azon a történelmi pünkösd napján, Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni 
mikor szélzúgás közepett tüzes nyelvek hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí-
alakjában leszállt az apostolokra. A lélek vünk, kinek ne fájt volna belül a lelke: bú-
belépett ekkor az emberek szívébe: belé-csúzott valaki. A búcsúzó, pedig nem volt 
pett az életbe. De mondd, ki vagy te isteni más, mint Krisztus, búcsúzott tõlünk az Is-
lélek? Mit jelentenek neked az emberi szí-ten. Az Atyához ment a mennybe.
vek? És te ember, mit jelentesz a léleknek?Árvák lettünk emberileg szólva, de ma 

Tudjátok-e ki a Szentlélek? Õ a végtelen mégis ujjong a lelkünk. Mennyivel ünne-
szeretet. Az Õ neve ez: szeretet. Szeretet: az pélyesebben zugnak ma a pünkösdi haran-

gok, s ezt az örömöt, sugárzó rezgést átve-
szi a természet is. Hívnak a harangok, hogy 
jöjjön fogadni mindenki a nagy vendéget. 
Azt a vendéget, aki már a teremtés elõtt ott 
lebegett a vizek felett. Azt a vendéget, aki a 
Jordán habjaiban leszállt Krisztusra a ke-
resztelésben. Azt a vendéget, akit Õ ígért 
meg a búcsúzás pillanatában: az Isten lel-
két, a Szentlelket. Ebben az ünnepélyes 
órában újra találkozott az ember az Isten-
nel foghatóan és érzékelhetõen. Belép a 
valóságba az isteni lélek, a szeretet lelke, a 
Szentháromság harmadik személye. 

Pünkösd ünnepén, mikor még a legel-
durvultabb lélek is érzékenyebb lesz, most 
szeretném odakiáltani mindenkinek, és az 
egész világegyetemnek: Testvérek, lelket 
az életbe! Lelket vinni az életünkbe. Ho-
gyan? Éppen ezt mutatja meg nekünk a 
Szentlélek.

Szíveket, lelket keres a lélek: lelket, mint 

„Lelket az életbe!”
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Atya és Fiú végtelen szeretete, aki mint kü- elvész a lélek. Romba döntve hever a 
lön személy, látható módon belép a történe- Szentlélek remekmûve, törmelékei, alá 
lembe. Szeretet, mely vakító tûzként izzik: van temetve az, amit e szeretet bennünk 
tûz, mely felolvasztja a megfagyott szíve- éveken átépített. Pillanatok alatt megder-
ket és fölizzítja a lelket. Szeretet lelke, te med az élet, és a Szentlélek temploma ki-
vagy az, ki megújítod és megnyitod az em- fosztva, romokban hever. Mennyi, de 
beri szíveket. Te vagy az, ki megdicsõíted a mennyi romba dõlt templom várja újra a 
megcsúfolt és meggyalázott szeretetet. lélek megszentelését. Mint egykor az 
Ezen a napon új hõsöket terem benned a ószövetségi atyák idejében. De jött a pün-
történelem. Ezek a hõsök már nem a testi kösd, jött az elsõ diadalmas pünkösd, 
erõ hõsei, hanem a szereteté, a lélek hõsei. melyben kiáradt a lélek, és a szeretet lelke 

Ezt a hõsöket nevelõ szeretet-lelket vidd újra felépítette templomát az emberek szí-
az életbe, vidd, mint ahogyan vették és vit- vében. Ez volt a pünkösd nagy jelentõsége 
ték az apostolok. És az Isten lelke erõ lett az emberiség életében.
bennük és élet. Erõ, mely alakít, erõ, mely Krisztus jól látta, hogy mi kell a világnak 
munkálja benned a krisztusi arcot, amivé és a megdermedt szíveknek: lélek. Lélek, 
alakulnunk kell. „Ne feledd, festmény mely életet visz az életbe. Errõl tanúskod-
vagy ó ember, uradtól és Istenedtõl szár- nak a pogány népek is. Életrõl, mely a sze-
mazó festmény, pompás alkotód van és ki- retet élete, lélekrõl, mely az elsõ pünkösd-
váló mûvészed, a Szentlélek” – mondja tõl a világ élete lett. Ettõl a perctõl élet, sze-
szent Ambrus. Igen, Õ alakít, Õ formál és retet forrósította át a jéggé fagyott pogány 
vezet, Õ a szeretet lelke, és lelkiéletünk világot. Kiégett szívek új életre keltek, hõ-
alakító mestere. Ezt a lelket kell vinnünk sök lettek a gyávák, s szeretetben, lélekben 
az életbe! Ez a lélek az, mely éltet, moz- eggyé olvadt a világ. Ki tette ezt? Talán Pé-
gásban tart. Ha ezt visszük magunkkal az ter? Vagy a többiek? Nem, nem, hanem ál-
életbe, a mindennapi életbe, szebb lesz a taluk a bennünk lévõ Szentlélek.
föld, és örömmé válik az élet. Boldog Hogyan kiáltsam, hogy végre mindenki 
akarsz lenn? Tudd meg, a boldogság titka megértse az élet nagy titkát? Lelket és 
ez: lelket kell varázsolni az életbe. életbe! Vigyetek lelket a halott szívekbe. 

Templommá lettünk a mai napon mind- Fölépíteni újra a megrongált templomot! 
nyájan, templommá, ezt nem én mondom, Legyen ez a pünkösd a lelkek ünnepe, a 
hanem Krisztus: „Ti a Szentlélek temploma szeretet kiáradása, a szentség újrakezdése, 
vagytok!” Templom, melyben a szeretet hogy egy szájjal és egy szívvel kiálthassuk 
lelke trónol. E perctõl kezdve szent vagy: fel a szeretet Istenéhez: „Uram, tiszta szí-
az az csak azzá kellene lennünk, szentté és vet teremts bennem és az igaz lelket, újítsd 
tisztává, ahová szenny nem férhet. Mondd, meg bensõ részeimben, s ne vess el engem 
tényleg templom vagy te? És tényleg szent? színed elõl, és Szentlelkedet ne vedd el tõ-
Emberi lélek, Szentlélek lakhelye, mondd, lem.” Így benned eggyé legyünk és álta-
mikor fogod tudatosítani végre már: te lunk a világ. Emberi szívek, kicsiny temp-
templom vagy és szentté kell lenned! lomocskák harsogják zúgva a lélek diada-

Romba dõlt templomok miért nem kiál- lát: Lélekben-szeretetben szentté lett – 
totok az erõszak ellen? Templomrabló az, eggyé és újra boldoggá a világ.

Miló Miklóski a Szentlélek templomát bûnnel rombol-
ja le. Rombol a bûn, odalesz a szentség és Parókus
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Fõtisztelendõ Paptestvérek! 
Kedves Hívek! 

Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örven-
dezzünk és vigadjunk azon! 

Húsvét ünnepének visszhangzó örömé-
vel közlöm a paptestvérekkel és a hívekkel, 
hogy Szentatyánk, XVI. Benedek pápa fõ-
tisztelendõ Kocsis Péter Fülöp atyát, a Haj-
dúdorogi Egyházmegye szerzetes papját 
kinevezte a Hajdúdorogi Egyházmegye 

Kocsis Péter Fülöp atya több, fõként li-megyéspüspökévé és a Miskolci Görög 
turgikus és lelkiségi témájú publikáció Katolikus Apostoli Exarchátus ad nutum 
szerzõje illetõleg fordítója. Sanctae Sedis apostoli kormányzójává. 

Kocsis Péter Fülöp atya személyében Kocsis Péter 1963. január 13-án született 
imádságos szerzetest, buzgó lelkipásztort, Szegeden pedagógus családból. Középis-
jó paptestvért ismertünk meg, aki különö-kolai tanulmányait Szegeden végezte. A 
sen fontosnak tartja a Magyar Görög Kato-Hajdúdorogi Egyházmegye papnövendé-
likus Egyház szolgálatát. Bízunk benne, keként a nyíregyházi Görög Katolikus 
hogy püspöki mûködése mindnyájunk lelki Papnevelõ Intézetben és Hittudományi Fõ-
épülését és egyházunk fejlõdését fogja iskolán 1989-ben fejezte be filozófiai és 
szolgálni. teológiai tanulmányait. 1989. augusztus 2-

Az új fõpásztor püspökké szentelése és án szenteltem pappá Máriapócson.
beiktatása június 30-án lesz a hajdúdorogi Pappá szentelése után 1989-1990-ben a 
székesegyházban. Pápai Magyar Intézet növendéke volt Ró-

Testvéri szeretettel köszöntöm Kocsis mában, ahol a Pápai Szalézi Egyetemen 
Péter Fülöp püspök atyát, és ajánlom õt pedagógiát tanult. 
paptestvéreim és híveim imádságába és Rómából való hazatérése után 1990-tõl 
szeretetébe. 1992-ig a Hajdúdorogi Görög Katolikus 

Hálás vagyok a Szentatyának, hogy gon-Általános Iskola és Gimnázium hitoktatója 
doskodó szeretete folytán püspök-testvé-volt, majd 1992-tõl 1995-ig a Miskolci 
remnek adhatom át a pásztori szolgálatot. Apostoli Exarchátusban a tornabarakonyi 
Áldott legyen az Isten, aki Szentlelkének egyházközség paróchusa. 
megvilágosító és bátorító ajándékával segí-1995-tõl 1999-ig a Chevetogne-i bencés 
ti az apostolutódokat az Õ egyszülött Fia, monostorban élt Belgiumban, ahol felké-
Krisztus Jézus Egyházának építésében! szült a szerzetesi életre. 1989. november 6-

Nyíregyháza, 2008. május 2. án Chevetogne-ban tett szerzetesi fogadal-
mat megyéspüspöke elõtt. 1999. karácso-

Dr. Keresztes Szilárd nyától szerzetes társával, dr. Orosz László 
apostoli kormányzóAtanáz atyával Dámócon él a 2000-ben 

alapított monostorban. 

AHAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE
ÉS A MISKOLCI EXARCHÁTUS

KÖRLEVELEI

2008. év III. szám 



4 GÖRÖG GONDOLATOK

egy megállapodást, hogy az általuk forgal-
mazott viaszalapú festékkel lefestethetjük a 

Hála Istennek lassan a végére érünk. S templomunk tetejét. Az anyagot ingyen 
mennyi minden megváltozott, megszépült megkapjuk, de a munkadíjat nekünk kell 
sok minden ami látszik, s néhány dolog, mi állni. Jó ajánlatnak tûnik, közel 5.000.000 
nem. Több mint egy hónap megfeszített Ft-os ajándék, de újabb 2.500.000 Ft kia-
munka (hála és köszönet a kivitelezõk- dás. Honnan szerezzük be, mikor a már 
nek), több mint egy hónap türelem és meg- megkezdett munkákra se gyûlt össze még a 
értés (hála a híveknek), már látjuk nem szükséges fedezet. Püspök úrral egyeztet-
volt hiába. tünk, aki felajánlotta, hogy a tetõfestéshez 

Megújult a templom, milyen jól esik ki- szükséges pénzt az egyházmegye kölcsön-
mondani, leírni, milyen jól esik látni, mi- adja. Belevágunk. Május 13-án kezdik a 
lyen jól esik benne lenni. munkát. Újrafestik a tetõt. Ígéretesnek tû-

Megújult fûtés, igazán patinás kövezet. nik, hiszen a gyártó cég direkt, régi bádog-
Felújított csillár, s kicserélt elektromos ve- tetõkre fejlesztette ki a festéket, s több év-
zetékek, melyet nem terveztünk, de menet- tizedes garanciát vállalnak hozzá. 
közben kiderült, hogy elkerülhetetlen az Hogyan tovább? Imádkozunk. Kérjük, 
elektromos hálózat felújítása is. (nemcsak ami még hiányzik, s hálát adunk, azért, ami 
váratlan munka, de váratlan kiadás). elkészült. Hálát adunk azokért, kik „Há-

Május 15-re elkészül a felújított oltár és a zad ékességét szeretik”, kik áldozatot hoz-
felújított szentségház is, mely igazi ékessé- tak a templom szépüléséért. Kérjük az Is-
ge, ékszere, központja lesz a templomnak. tent, hogy viszontdicsõítse meg õket. 

Hogyan tovább? Bár még kifizetetlen Imádkozunk, hogy a kõfalak között a lelki 
számlák, még hiányzó fedezet, de tovább templom is szépüljön, épüljön.
tervezünk. Megújulás, felújítás, „ez jó mulatság, 

Néhány hónapos tárgyalás eredménye- férfimunka volt.”
SzT.ként az osztrák Ammon céggel kötöttünk 

Felújítás – Megújulás

Hála az Istennek és az öt-
letgazdának az elmúlt na-
pokban megtapasztalhat-
tunk egy csodát. Templo-
munk régi kövei „megszó-
laltak”. Kövek, mely több 
mint száz évig templo-
munkban voltak. Látszólag 
értéktelen, elavult, fényü-
ket vesztett kövek. Megér-
tek a cserére. De mégis 
ezek a kövek mást jelente-
nek, mint kidobandó sze-
metet, mert ezeknek a kö-
veknek a történelem, és a 

„a kövek fognak megszólalni”
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személyes élmények adnak ízt, 
adnak illatot. Mennyi emlék, 
mennyi imádság, mennyi aggó-
dásról beszélnek ezek a kövek. 
Mennyi szerelem, s házasság, 
mennyi keresztelõ és újrakezdés 
történt meg rajtuk. A mi életünk, 
a mi élményeink, a mi imádsá-
gaink.

Nemrég volt virágvasárnap. A 
jeruzsálemi gyerekek hozsanná-
zására a farizeusok azt kérik Jé-
zustól, hogy hallgattassa el õket. 
S a mester így válaszolt, ha ezek 
elhallgatnak a kövek fognak 
megszólalni. Sokan, elsõsorban történet hozzám, de hiszem, hogy ennél 
szebb idõket megért emberektõl hallom a sokkal többrõl lehetne itt írni. Talán éppen 
panaszt, hogy egyre kevesebben valláso- e sorok olvasóinak is van saját „köves” tör-
sak, egyre kevésbé lehet meghallani az ténetük, s eljutatják hozzánk, hogy más is 
egyház szavát, egyre inkább úgy tûnik, e gazdagodjon általa.
világ fejedelmei megtalálták a fegyvert, 
arra, hogy elhallgattassanak bennünket. Addig is néhány történet.
Ezért döntöttünk úgy, hogy Jézus szavaira A napokban kaptuk a hírt, hogy egyház-
figyelünk, s megszólaltatjuk a köveket, a községünk egyik tagja hosszú szenvedés 
Biblia évében, a Bibliából származó üze- után meghalt. Bevallom nem nagyon talál-
neteket írva rájuk, önmagunknak, s persze tam szavakat, mikor férjével újra találkoz-
azoknak, kik e köveket régen vagy még so- tunk. Ekkor válogatás nélkül felkaptam 
ha se láthatták. egy követ a dobozból: egy kis ajándék – 

S a kövek megszólaltak. Eljutott néhány mondtam. Megdöbbenve láttam rajta fel-
írva a csodálatos krisztusi mon-
datot. „Gyertek hozzám mind-
nyájan, akik elfáradtatok, s akik 
terhet hordoztok – én megköny-
nyítlek titeket” – megszólalt a kõ 
és az Isten vigasztalt.

Azon a vasárnapon, mikor ki-
raktuk a köveket újra egy csodá-
nak voltam a részese, boldogan 
mutatta valaki a követ, melyet 
választott, miközben odalépett 
hozzánk, ki nagyon sok követ 
megírt, s döbbent arccal mondta: 
Képzeld, elsõnek nem akartam 
felírni ezt a mondatot, de Te ju-
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az angyali seregek. Hosszú imádsága után 
a pap körültömjénezi az oltárt. Ezen fog Jé-
zus titokzatosan „megszületni” újra a szent 
adományokban. Betlehemi születésére az 
emberek nem készültek, sem testileg, sem 
lelkileg. Titokzatos születésére egyházunk 

Minden szent liturgiát azért végzünk, mindenkit igyekszik elõkészíteni. Az ol-
hogy az Újszövetség áldozatát bemutassuk tárasztal után a pap megtömjénezi a jelen-
Istennek. Az újszövetség áldozata kenyér- lévõ híveket, akik énekelve várják a nagy 
bõl és borból áll. Jézus is ezt az áldozatot király megjelenését. Egyházunk szemében 
hozta. A kenyérbõl és borból Jézus szent a jelenlevõk nem csak egyszerû emberek. 
teste és vére lesz, amint Jézus titkos va- A hívek Jézustól megváltott emberek. Jé-
csoráján is így történt. A hívõk liturgiájá- zus minden megváltott embert az Õ örök 
nak elsõ fontos cselekedete az, hogy a ke- országába hívott meg, és oda várja. Jézus 
nyeret és bort az elõkészületi asztalról az örökre megváltott teremtményeivel akar 
oltárasztalra hozzuk áldozatra. A liturgia lenni. Ezért az egyház részérõl az a kitün-
elején kiválasztott és Istennek ajánlott ke- tetõ tisztelet, hogy többször megtömjénezi 
nyér és bor az elõkészületi asztalon várja, a jelenlevõket, hogy Krisztus számára „jó 
hogy Jézus „megszülessen bennünk” és ál- illat” legyenek. Ez a cselekedet minden 
dozattá legyen. ember számára ezt a nagy gondolatot kel-

A kerub ének éneklése alatt a jelenlevõ lene, hogy jelentse: Ki hívott meg engem? 
hívek lelkileg felkészülnek arra, hogy a Hova és mire hívott meg engem?
mindenség királyát, Jézust fogadják, akit (folyt.köv.)

Lakatos Lászlóláthatatlanul hordoznak és körülvesznek 

A Szentliturgia 30.
A nagy körmenet 1.

tottál eszembe róla, s ezért írtam fel. A kõ mint azok, akik velük vannak.” Aztán Elize-
megtalálta gazdáját. Az üzenet megérke- us így imádkozott: „Uram, nyisd meg a sze-
zett. mét, hogy lásson!” És az Úr megnyitotta a 

Képviselõtestületi gyûlésen súlyos gond, szolga szemét, úgyhogy nyomban észre is 
honnan teremtsük elõ a szükséges pénzt? vette: Elizeus körül a hegy tele volt tüzes 
Optimista és pesszimista vélemények, ér- lovakkal és szekerekkel. Elolvastuk, és 
vek, ellenérvek, nincs jó megoldás? A kö- megnyugodtunk. Üzenet, mely akkor ne-
vek mellettünk letéve, s az egyiken az üze- künk szólt.
net: Ne félj! Mert azok, akik velünk vannak, Isten csodája: a kövek megszólaltak. 
többek, mint azok, akik velük vannak. Ki- Akinek füle van a hallásra hallja meg!
kerestük a Szentírási részt, s ez találtuk: 
Elizeus Szolgája (mikor látta, hogy az (Akinek még nem jutott, s szeretne egy 
ellenség sokszoros erõvel támad ellenük) követ venni / kapni, az megteheti az egy-
így szólt hozzá: „Jaj, uram, most mit csi- házközségi irodában)
náljunk?” De õ azt válaszolta: „Ne félj! 

SzTMert azok, akik velünk vannak, többek, 
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Hirdetések

Görög Gondolatok
Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi
Görög Katolikus Egyházközség

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

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

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

sztmiklos@netra.hu

Szeretettel ajánljuk az adózók fi-
gyelmébe, hogy a felajánlható 
1+1%-kal a katolikus egyházat, 
melynek

technikai kódja 0011
illetve a templomunk felújítását 
támogató Szent Tamás Alapítványt 
is lehet támogatni. A Szent Tamás 
Alapítvány adószáma a következõ:

18792124-1-15. 

Örömmel közöljük, hogy az európai görög 
katolikus püspökök ez évben május 20-tól 
22-ig Máriapócson tartják évi összejöve-
telüket. A püspökök zárt körben tartják a 
megbeszéléseket, de ünnepélyesen végzik a 
Szent Liturgiákat. 
Május. 20-án 17 óra Máriapócson ukrán 
nyelvû Szent Liturgia lesz. 
Május 21-én 17.30-kor itt Nyíregyházán 
templomunkban magyar nyelvû Szent Litur-
gia lesz, a szentbeszédet erdõ Péter bíboros 
úr mondja. 
Május 22-én Hajdúdorog 16 óra, ószláv 
nyelvû liturgia lesz végezve. 
Püspök Atya a Szent Liturgiákra szeretettel 
hív mindenkit.

Egyházközségünkrõl néhány érdekes adat és 
esemény olvasható a

www.nyiregyhaza.emecclesia.hu
internetes címen is. A honlap folyamatos fej-
lesztés alatt áll, melyhez szívesen veszünk 
mindennemû ötletet és segítséget személye-
sen vagy a sztmiklos@netra.hu -n.

Az elsõáldozás ebben az évben június 1-én 
lesz. 53 gyerek fog ezen a napon elsõ alka-
lommal részesedni Krisztus valóságos testé-
ben és vérében a kenyér és a bor színe alatt. 
Imádkozzunk értük, hogy olyan örömmel él-
hessék át ezt az alkalmat, hogy hatása egész 
életükre elkísérje õket, s így rendszeresen ré-
szesüljenek Istenünk csodálatos ajándéká-
ban.

májusi programja: 
Május 15. Dr. Olajos Judit: egészséges élet-
mód, magas vérnyomás, cukorbetegséggel 
kapcsolatos problémák
Május 22. Név és születésnaposok köszönté-
se, ima értük, betegeinkért 
Május 29. Séta Sóstón
Az alkalmakra, az elõadásra természetesen 
azokat is várják, akik még nem tagjai az 
egyesületnek.

A Simeon és Anna Nyugdíjas EgyesületA Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület
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