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Mi legyen a hátizsákban? 
 

Az egyházi új év valamint egy új tanév kezdetén adódik 

a kérdés, mit vigyünk magunkkal életünk következő 

szakaszára. A füzetek és ceruzák mellé mit tudunk 

gyermekeink számára elcsomagolni hátizsákjukba?          

A mesékben szereplő hőshöz hasonlóan gyermekeinkben 

is életútjuk során lassan érlelődik meg az elhatározás, hogy 

mi az, amit a cél elérése érdekében el kell hagyniuk és mi 

az, amihez feltétlenül ragaszkodniuk kell.  

A legfontosabb kincsünk, amit őrizgetni kell, az a tapasztalat, hogy az Isten velünk 

együtt vándorol életünk útján. Mi, akik életünk egy új szakaszába lépünk, tudnunk kell, 

hogy az utunk során soha nem vagyunk egyedül, Istenünk utat mutat, barátaink által 

támaszt és gondoskodást ajándékoz. A vándorlásnak elengedhetetlen eszköze az 

iránytű, amely segít abban, hogy a cél felé vezető irányt megtaláljuk. Számunkra ez az 

iránytű az evangélium tanítása, amellyel mindig kapcsolatban lehetünk a Mesterrel.   

Az Isten által nyújtott biztonság nagyszerű tapasztalata és az evangélium öröme az, ami 

nélkülözhetetlen életünk útján. Az elénk tornyosuló feladatokat ezekkel oldhatjuk meg. 

Tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy az új tanév csak új ismeretek megszerzéséhez 

segíti gyermekeinket. Új örömökkel, lehetőségekkel ajándékozza meg őket, valamint 

újabb kihívások, feladatok elé is állítja őket. Egyre tudatosabban kell utat mutatni 

számukra, hogy életük vándorútján útelágazásokhoz érve jó irányba induljanak. 

Gyermekeink életének egyengetésében nagyon fontos feladat hárul a pedagógusra és a 

családra is, hogy együttműködve szeretetteljes légkört kialakítva biztosítsák a gyerekek 

lelki és szellemi fejlődését. Keresztény családjainknak csodálatos feladata és 

kötelessége is, hogy láthatóvá téve hitünket, iskoláink légkörét szeretettel, türelemmel 

és derűvel igyekezzünk áthatni.  

Szeptember első napja vándorutunkon fennsíkhoz is hasonlítható, ahol 

visszatekintve hálát adunk a megszerzett tapasztalatokért, a megismert barátokért, a 

nyári szünidőért és előre nézve látjuk az előttünk álló feladatokat, örömöket. Jól tudjuk 

azonban, hogy mit rejt a hátizsákunk. És bizalommal a jövőbe tekintve reméljük, hogy 

a benne lévő kincsekkel új tájakra juthatunk el, és a legmagasabb hegycsúcsokat is 

meghódíthatjuk. 

Csejoszki Szabolcs 

GÖRÖGKATOLIKUS  

HÍRLEVÉL 



Gondolatok az evangéliumhoz 

Az Istenszülő Szűz Mária születése 

Szeptember 8. 
 

Krisztusban Kedves Testvérek!  

Egy pillanatra most álljunk meg… Próbáljuk 

meg lecsendesíteni gondolatainkat, zárjuk ki a világ 

zaját és lüktetését, tekintsünk befelé. Idézzünk most 

föl egy kedves képet édesanyánkról… Talán a 

legmélyebben belénk íródott lelki „képet” tartjuk 

most kezünkben. Annak tekintetében látjuk most 

magunkat, akinek köszönhetjük életünket, aki által 

világra jöttünk, megszülettünk. 

Egyházi évünk első nyilvános ünnepe is ezt a 

mindenki számára egyedi gondolatot hivatott 

előmozdítani. Sokszor, amikor Máriáról beszélünk 

vagy gondolkodunk, akaratlanul is édesanyaként jut 

eszünkbe. Aki befogadta az Isten Igéjét, világra 

hozta, fölnevelte, mellette volt és mindannyiunk 

anyja lett. Talán nehezen tudjuk elképzelni Máriát 

gyermekként, - aki maga is szüleire, rokonaira, környezetére volt utalva, - mert mindig 

erős és hitben megérett személyként áll előttünk az üdvösségtörténetben. Akire lehet 

számítani minden helyzetben, aki átölel szeretetével és meghallgat, aki „közbenjár” értünk 

Szent Fiánál. Pedig Mária is gyermekként, alulról építette föl hitét és Isten iránti 

nyitottságát. Nem spórolt meg néhány lépcsőfokot sem személyiségének, sem 

üdvösségének megtapasztalásában. Gyermekként, a születéssel kezdődött élete.            

Egy tapasztalattal, ami emberré teszi az embert, amelyet akkor sem felejt Mária, amikor 

az üdvösségtörténet egyre meredekebb „lépcsőfokai” mutatkoznak meg életútján. Ember 

marad…, s talán „örök gyermek” is. Aki gyermeki lelkesedéssel, kíváncsisággal és 

hűséggel marad Isten jelenlétében, gyermeki őszinteséggel mondja ki „legyen nekem a te 

igéd szerint”, s talán a Megváltó születésében érik meg benne igazán a tapasztalat: életet 

adtam s életet kaptam az Isten kegyelméből… 

Kérjük az Istenszülő Szűz Máriát, hogy gyermeki tisztaságára és Istenanyai őszinte 

boldogságára tanítson meg bennünket, hogy születésének emlékünnepén mi is 

énekeljük:„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled és teáltalad velünk 

is.”(szept.8. reggeli zsolozsma, ünnepi magasztaló ének) 

Boronkai József 
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A templomi ikonok hármas haszna  

Az ikonok ma is tanítanak. Az ikonográfusok vagy szentírási témákat ábrázolnak, vagy 

misztikával telített teológiát. De műveik készítésekor gyakorlati, nevelő céljuk is volt. 

Ez az ikonográfia gyakorlati, tanító szemszöge. 430 körül írja Sinai Nilus egyik 

levelében Olympodorusznak: „a világ nem képes a Szentírást helyesen olvasni és 

értelmezni, de a festők segítségével Istennek szent szolgái és szolgálói bemutathatják, 

hogyan futották a nemes versenyt a földtől az égig”. Nisszai Szent Gergely is említ egy 

korabeli festőt, ki Ábrahám áldozatát olyan valósághűen ábrázolta, hogy senki sem 

nézhette a feláldozásra kész ártatlan Izsák alakját könnyek nélkül.  

Az „Egyház-anya” gyermekei oktatása közben az egyik kezében az 

Evangéliumot és az atyák írásait tartja, a másik kezében az ikont. Teljes joggal 

jelenti ki Nikefor, Konstantinápoly pátriárkája, hogy a nagy üdvigazságok a bibliai 

jeleneteket ábrázoló művészi miniatűrök segítségével sokkal könnyebben 

magyarázhatók. 

Szolgálatot tesznek a dogmának, a liturgiának, az erkölcsnek és az 

igehirdetésnek: szemléltető eszközök a végtelen bemutatására és a hozzáférhetetlent 

megközelíthetővé teszik. Sok írás veszi védelmébe az ikonok helyét a liturgikus 

életben. Bennük az Egyház tanítói pszichológiai tényekből vagy teológiai 

megfontolásokból érvelnek. Általában mindenekelőtt a megtestesülésből vett 

gondolatokra hivatkoznak. Mióta az örök Ige a földre jött, megtestesült és az emberi 

törvények szerint élt, azóta az Egyháznak joga van a hívők oktatásában és épülésükhöz 

anyagi eszközöket használni. …az ikonoknak hármas haszna van: templomok 

ékessége, áhítatra ösztönző eszközök, oktató segédeszközök… 

Pacsai János protopresbiter  

Teológia és ikon 
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Ne menj dühösen aludni! 

„Ne adjatok helyet az ördögnek.!” (Ef 4,27) 

Amikor megosztod az életedet egy másik személlyel, akinek támogatást és egész 

életre szóló gondoskodást ígértél, soha ne feküdj le haraggal a szívedben iránta. 

Szükségszerűnek látszik, hogy amíg nem csiszolódunk össze, létrejönnek 

nézetkülönbségek. Kötelezzük el magunkat mindnyájan, hogy lefekvés előtt 

helyreállítjuk a harmóniát, hogy a különbözőség ne verjen éket a kapcsolataikban és ne 

hordozzuk magunkba a neheztelést.  

Probléma a gondolkodásunkban van. Azt a választ kapjuk belülről, hogy küzdj 

vagy menekülj, mert a másik nem érti, amit közölni akarunk. A válasz egy szűk 

látótérbe sodor minket. A férfiak háromszor hosszabb ideig dolgozzák fel a 

problémákat. Segíthet egy nagy séta, vagy egy jó fürdő, vagy tudatosan lassabban 

vesszük a levegőt, mindez fiziológiailag segíti a gondolatok rendezését. A vérnyomás 

csökken, a belső látás tágul. Ez az alapja, hogy őszintén megpróbálják megoldani a 

problémát, közös megoldást találni. 

A mi eszközünk nem a hallgatás, vagy a gyors megoldás, hogy megölelem a 

házastársat a konyhában, és azt mondom, hogy sajnálom, mert ezzel csak a szőnyeg alá 

seprem a gondjainkat.  

A keresztény házastársak ebben a nehéz helyzetben segítségül hívjuk Jézust. Ez 

a pillanat az, amikor a Jézus-ima praktikusan segítséget nyújthat. Ha már rendszeresen 

begyakoroltam, és életem része lett, akkor ez az ima mindig velem van. Érdemes 

azonnal megragadni, amikor a gond beköszönt, hogy szembe nézzek a nehézséggel. Ez 

olyanná válhat a stresszhelyzetben, mint egy automatikus válasz. Merjünk imádkozni a 

nézeteltérés közepén, hogy gondolataink érintkezésbe kerüljenek Istennel és mi ez 

által elcsendesedjünk. Ha dühösek leszünk, és behergeljük magunkat, vegyük ezt észre, 

sétáljunk egyet és mondogassuk: „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!”, a séta 

lépésünknek megfelelően ütemben. Ha az értelmünk megnyugszik, akkor kezdhetjük 

a probléma megoldását.  

Jézus a következőket ajánlja: „Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki 

haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ‘Oktalan’, 

méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: ‘Bolond’, méltó a gyehenna 

tüzére. 23Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy 

testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és 

először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat.” (Mt 

5,22-24) 

Szeretettel: lelkiatyád 4 

Lelkiatya válaszol 
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Szikszói Görög Bál 



Dátum      Program      Szervező 

Szeptember 04.   Országos Ruszin Búcsú 

Szeptember 05.  Jézus ima találkozó 16 órától 18 óráig  Kiss Attila Gellért 

Szeptember 08.   Katalin nővér örök fogadalma 

 és a kis angyali öltözet felvétele 

Szeptember 22-25.   Jézus ima lelkigyakorlat     Kiss Attila Gellért 

 

 

 

 

 

Megvásárolható a Missziós Irodában a  

Mária út zarándok-útlevél. 

Az útlevél a zarándokszállások igénybevételére és a zarándoklat 

megtételének igazolására szolgál. Minden zarándoknapon, a szakasz 

igazolására pecsétet kell kérni, amely történhet a szálláshelyen, 

templomban, önkormányzatnál, vasútállomáson, de szükség esetén bármilyen, a 

települést egyértelműen igazoló pecsét elfogadható. (mariaut.hu) 
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Sajópálfalai zarándokház szeptemberi programjai 

Missziós Iroda 

Ferenc pápa Twitteren megosztott gondolatai 

Ferenc pápa  @ferencpapa  augusztus 2. 

Az öröm titka: ne oltsuk ki a jó kíváncsiságot, 

hanem bátran kockáztassunk, mert az életet 

nem szabad fiókba zárni.  

Ferenc pápa  @ferencpapa  augusztus 19. 

Ahol szeretet van, ott megértés és megbocsátás 

is van.  

https://twitter.com/ferencpapa
https://twitter.com/ferencpapa
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Egyházközségi baba-mama foglalkozás 

Szeretettel várunk minden anyukát és babáját ( 0-3 éves korig), 

kéthetente a Missziós Irodában! (3526 Miskolc Szeles utca 35.sz.) 

Első foglalkozás időpontja: 2016. 09. 20. (kedd) 16:30-17:15  

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

 kötetlen játék, beszélgetés...  
 

Érdeklődni lehet: 06-30-630-5202 

A Kegytárgybolt ajánlata 

Missziós Iroda 

 

 

Iskolakezdésre ajánljuk! 

Bibliák, 2400 Ft-tól, Újszövetségi Szentírások 1250 Ft-tól széles választékban kaphatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görög-és római katolikus hittankönyvek. 

Hittanórákra könyvek, játékok. 

Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig 

900-1700 



Egyházközségünk hírei 

 

HÍRLEVÉL 
A cikkeket, vagy véleményüket az alábbi e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25-e. 

Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája - MI 

Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069) 

Felelős  kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266) 


