
IV. évfolyam 10. szám                                                                      2016. október 

Mária, Mária, Mária 

Október hónapját ünnepléssel kezdjük, a legszentebb Istenszülő 
oltalmának ünnepével. Az első kérdés ekkor gyakran így hangzik: 
Mit is ünneplünk? Szomjazunk a tudásra, a megfoghatóra, az 
ismerhetőre. 

Az egyik lehetséges esemény 903-ban történt, amikor járvány 
pusztított Konstantinápolyban és környékén. A hívek a blakhernai 
templomban (ahol az Istenszülő köpenyét, mint ruharelikviát őrizték) 
gyűltek össze, kérve a Szűz közbenjárását. Az imával telt napok 
egyikén Szent András püspök és Szent Epifán diakónus 
megpillantotta a Szüzet, aki szentek társaságában ereszkedett alá az 
égből, kendőjét védőleg a nép fölé terítve. Attól fogva megszűnt a 
járvány. Egy másik forrás szerint az Istenszülő csodálatos megjelenése 911-ben történt, 
ekkor szabadult föl Konstantinápoly a szaracénok ostroma alól a Szűz közbenjárására.  

Felrémlik előttem egykori parókusom, aki prédikációjában is mondta, tudják, ha az 
édesanyámon keresztül kérnek valamit, arra nehezen tudok nemet mondani. 

Valahogy így vagyunk mi is Szűz Máriával. Emberi fejjel gondolkodva azt 
mondhatjuk, ki tudná jobban, mikor és hogyan kell valamit tálalni, megfelelőképpen 
megfogalmazni életünk Uralkodója felé, ha nem az ő édesanyja. Ezért is kérjük 
közbenjárását. 

Számtalanszor eszembe jut a „sárga könyv” éneke: Mária, hozzád száll imánk… Az 
egyik sora csak ennyi: Mária, Mária, Mária! Előfordulhat, hogy olyan helyzetbe, 
lelkiállapotba kerülünk, nem tudunk magunkból ennél többet kipréselni. Higgyük el, ez is 
célba ér, tudja, mit kell átadni. 

Sokunk a liturgikus énekekhez kötődik jobban és mindent elmond számunka a 
paraklisz szép imádsága: „Mindazokért imádkozol, ó, jóságos Szűz Mária, kik hittel 
menekülnek erős védelmed alá, mert Isten előtt hatalmasabb közbenjárónk nincsen.”  
Van, aki az akathisztosz himnusz imádságából merít erőt, míg zengi: „Üdvözlégy, ki által 
győzelmet aratunk; üdvözlégy, ki által lehullik az ellenség.” 

A Miskolci Egyházmegye több templomának búcsúünnepe a legszentebb Istenszülő 
oltalma. Ennél is több helyen hangzanak el a Máriát dicsérő és őt kérlelő imádságok, nem 
csak ezen ünnepen, de a hónap minden egyes napján. Sokan együtt, közösségben 
imádkoznak, van, aki csak egyedül, otthon.  

Imádkozzunk azokért is, akik csak annyit tudnak mondani: Mária, Mária, Mária! 

Szemerszki Mihály 

GÖRÖGKATOLIKUS  

HÍRLEVÉL 



Gondolatok az evangéliumhoz 

„Isten Fia azért jelent meg, hogy az ördög birodalmát lerontsa” (1Jn 3,8)  

Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottakat 

Lk 8,28-39 

A gadarai megszállottak evangéliumi szakasza nagyon figyelemre méltó és gazdag 

tanítást hordoz. Ebből két dolgot kiemelve, talán megragadható a lényeg, ami nem veszíti 

aktualitását ma sem. 

Jézus kifejezetten annak a két embernek a megszabadításáért ment Gadara földjére, 

hogy a pogányok földjén is kinyilatkoztassa hatalmát. Amint szabadulást adott a két 

szenvedő megszállottnak, úgy felismerhetjük ebben a tettében messiási küldetését is, 

hiszen az emberiség megmentéséért jött a világba, ahogy Szent János apostol és 

evangélista írja első levelében, tömören megfogalmazva Krisztus Urunk küldetését: 

„Isten Fia azért jelent meg, hogy az ördög birodalmát lerontsa” (1Jn 3,8)  

Erről a mozzanatról mondja több szentatya, hogy az Egyház nagy küldetése a világ 

végéig az, hogy felvilágosítást adjon a nemzeteknek, és szabadítsa fel az embereket az 

értelem sötétségéből az Evangélium ismeretével.  

A misszió és a hitoktatás készíti fel a népeket, a közösségeket arra, hogy Isten 

közelsége esetén ne a mulandót válasszák, hanem Jézus Krisztust, amit a gadaraiak 

elmulasztottak félelmük és tudatlanságuk miatt: „...Gadara vidékének egész népe kérte 

őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk.” (Lk 8,37)  

A másik érdekesség a történetben, hogy amíg Gadara lakói nem tudják ki az Ördög, 

és nem ismerik Jézust, és nem tudják pontosan, hogy mi történt azzal a két emberrel, 

addig a Sátán felismeri az Urat, sőt így szólítja meg: „Mi közöm hozzád Jézus, a 

Magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!” (Lk 8,28) A gonosz lélek tudja azt, 

amit az emberek nem. Ezért az emberek tudatlanságát kihasználva, az Ördög könnyen 

építi fel evilági uralmát, sok szenvedést okozva az egész emberiségnek.  

Elgondolkodtató, hogy mára az egész világot behálózó internet korában, amikor a média 

minden kontinensen véleményt formáló híreket tár az emberek elé, és minden 

szenzációra éhes, addig alig hallunk Isten nagy tetteiről. 

Amikor Egyiptomban, Kairó külvárosában Zeitoun-ban 1968. április 2-tól 1971. május 

29-ig szinte minden nap megjelent fényességben a Boldogságos Szűz egy kopt 

keresztény bazilika kupolája mellett a magasban, akkor a szenzációra figyelő sajtó csak 

vonakodva adott hírt róla, majd teljesen elhallgatott minden csatorna. Sem a CNN-t, sem 

a BBC-t nem érdekelte ez a csoda, bár volt példa rá, hogy egy millióan is nézték és 

imádkoztak.  
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P. Henri Boulad, Alexandriában élő katolikus pap, aki sokáig az egyiptomi 

katolikus Caritas igazgatója volt, ő mesélt arról, hogy egy keresztény kopt szerelő, 

akinek a jelenések első napjaiban egy vasajtó leszakította az egyik ujját, kiment az 

utcára Szűz Mária jelenése idején, és a magasba nézve könyörgött segítségért. A 

Boldogságos Szűz, aki mindig ugyanabban az időben volt látható a kopt templom 

szentélye fölött amint körbejárta a kupolát, egyszer csak megállt, és akkor az az ember 

meggyógyult, visszaforrt az ujja.  Ezzel a gyógyulással kezdődtek azok a csodák 

Kairóban, amelyekkel Isten igazolta, hogy ki is az, aki fénybe öltözve körbejár 

esténként egy templom tetején. 

Megállapíthatjuk, hogy amíg Istennek az a szándéka, hogy minden ember 

üdvözüljön, addig az Ördög mindent megtesz azért, hogy eldugja az információt, és 

akár százmilliókat tartson lelki-szellemi sötétségben.  

A gonosznak ezt a tervét gátolja a „démonok mocskától megtisztított” ember, aki 

tudatosan és egész életével tanúja akar lenni Isten szeretetének, miután találkozott Vele 

és megtapasztalta hatalmát. 

Ez is benne van az evangéliumi szakaszban, mert a megszabadított embernek ezt 

mondta Jézus: „Térj haza, és beszéld el, hogy mit tett veled Isten” (Lk 8,39)  

Demkó Balázs 

 

Gondolatok az evangéliumhoz 
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Ferenc pápa Twitteren megosztott gondolatai 

Ferenc pápa  @ferencpapa  szeptember 16. 

Aki kicsinnyé lesz az Úr előtt, csupán az tudja 

megtapasztalni az Ő irgalmasságának 

nagyságát. 

Ferenc pápa  @ferencpapa  szeptember 4. 

Vigyük el szívünkben Teréz anya mosolyát és 

osszuk meg azokkal, akikkel találkozunk 

utunkon!  

https://twitter.com/ferencpapa
https://twitter.com/ferencpapa


Szent vértanúk 

A szent vértanúk története és lelki 

harcaik méltatása már az első 

századokban gyökeret vert az 

egyházban. A saját vérükkel írták alá a 

hitvallásukat és Jézus Krisztus iránti 

szeretetüket. Fontos, hogy önként, 

szabadon vállalták és vérükkel 

tisztították meg a bűneiket. Az első 

győzelmek és diadalok eleven példái 

tényleg épülés forrásaivá lettek a többi 

küzdő számára. A hagiográfusok, a 

szentek életrajzainak szerzői, 

előszeretettel válogattak ki szentekről 

szóló epizódokat az Acta Sanctorumból és a történelmi tudósításokból. Az ikonok 

legnagyobb része elsősorban Krisztus szenvedését, s azután igazságosan megfizető 

bíróvá koronázását ecseteli.  

Aranyszájú Szent János jó érzékkel emel ki egyes adatokat a Vértanúk története 

leírásaiból és elbeszéléseiből. Egyik homíliájában a gazdag erényű József 

magasztalása közben hangsúlyozza egy ilyen elbeszélés jó hatásait: sok 

kereszténynek szolgál bátorításul és serkentőül a világ terhei és a sátán támadásai 

közepette: „Ha a tengeren utazókat a vihar veszéllyel fenyegeti, és hasztalan 

kémlelik a határt reményt adó hegyek és sziklák után, hogy a szárazföld 

közelségéből bátorságot merítsenek, akkor a csillagok állásából igyekeznek az 

irányt leolvasni, melyet hajójuknak követni kell, hogy a hajótöréstől 

megmeneküljenek. Hasonló módon igazodnak az Egyháznak az élet nagy óceánján 

utazó gyermekei nem ugyan a csillagokhoz, hanem ősatyáikhoz és élő példájukhoz 

igazítván gondolataikat és törekvéseiket. Az ő nyomaikat követik és lelkük hő 

vágya, hogy ilyen módon ők is, hozzájuk hasonlóan, eljussanak a biztos révbe, a 

Mennyországba. Urunk a Szentírásban azért dicséri életüket, hogy ne csak 

felfigyeljünk rájuk és dicsérjük őket, hanem vágyat is érezzünk életünket az övék 

után igazítani. Mert tőlük az emberi természet javából kapunk és Isten azt akarja, 

hogy a jók példáját kövessük, s ezért állítja elénk atyáink harcait, hogy mi 

ugyanúgy tegyünk és hozzájuk hasonlóan, az ő jobbja felé essünk. Például a 

béketűrés legjobb tanítómesterei a jámbor Mózes, a jó Dávid, a szemérmes József 

és a boldog Zsuzsanna”. 
Pacsai János protopresbiter 
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Teológia és ikon 



Gasztronómia -> bálvánnyá válhat 

Egyre több a főzőműsor, sőt gasztronómiai tv csatorna. Az emberek egy része már 

„imádja a jó ételt” és isteníti a hasát, amit álladóan ki kell elégíteni. Mi van ezen 

tendenciák mögött? 

Amikor meghatározzuk a falánkság fogalmát, akkor azt mondhatjuk, hogy az 

evésben keressük az örömöt. A gasztronómia olyan szenvedéllyé vált, ami többek 

között lelki-testi betegséget okozhat, vagy a bűn forrásává válhat számomra. Ennek 

két formája van. Az első az étel minősége, hogy megfeleljen az ízlésünknek, a 

szájunk ízének, a második, hogy tele legyen a hasunk.  

Ez a paradoxon, hogy a falánkság nem egy fizikai szükséglet. Az a tény, 

hogy bennünk a vágy túlmutat a fizikai szükségleten, rámutat a jelentőségére is, amit 

nem lehet félvárról venni.  

Amikor az ördög a pusztában megkísérti Jézus Krisztust, akkor a válaszában a 

mi Urunk helyreállítja a kapcsolatot Isten és ember között. Jézus hozzáállása a 

kísértésben buzdítás számunkra, hogy kerüljük Ádám vétkét, aki ez által (evés- 

falánkság- engedetlenség) hozza a bűnt az emberiségre. A tiltott gyümölcs. Ez nem 

valami rossz gyümölcs, vagy helytelen diétát jelent, hanem az isteni törvény meg 

nem tartását. Az élelmiszer felhasználásának a célját kell látni: fenntartani a fizikai 

életet.  

Ha élvezetre használjuk a gasztronómiát, sok veszélyt (akár fizikai vagy 

szellemi) rejt magába. Ádám a tiltott fa gyümölcsének evésével megszegte Isten 

parancsát, és ezzel saját magát zárta ki az Istennel való közösségből. Ezzel szemben a 

kulináris mértékletesség kizárólag az élet fenntartását és nem az evésben való öröm 

keresését jelenti. 

Az atyák azt tanácsolják, soha ne érjünk el az evésben és ivásban telítettséget, 

maradjunk mindig egy kicsit éhesek és szomjasak. A mennyiség ellenőrzése mellett 

figyelni kell, hogy minőségi táplálékot vigyünk be.  A falánkság sose fizikai igényből 

ered, hanem belülről. Ezért mindannyiunknak képesnek kell lennie gondolatainkat 

uralni és megkülönböztetni az ételeket és az étel jelentőségét, hasznosságát. 

Szeretettel lelkiatyád 
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Lelkiatya válaszol 



Dátum      Program      Szervező 

Október 03.   Jézus ima találkozó 16-18-ig    Kiss Attila Gellért 

Október 08.   Rózsafűzér társulat tagjainak lelki nap   Kiss Attila Gellért 

Október 15-16.   Sajópálfalai Kegykép hazahozatalának búcsúja  Kiss Attila Gellért 

Október 21-23.    Papnék lelkigyakorlata 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 

 

 

 

 

 

 

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 októberi programjai 

Missziós Iroda 

Vers 

„Itt van az ősz, itt van újra, 

S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem. 

 

Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét. 

Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya. 

 

És valóban ősszel a föld 

Csak elalszik, nem hal meg; 

Szeméből is látszik, hogy csak 

Álmos ő, de nem beteg…” 
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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.) 

Októberi foglalkozások időpontja: 

2016.10.04. (kedd) 16:30-17:15 

2016.10.18. (kedd) 16:30-17:15 

 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

 kötetlen játék, beszélgetés...  
 

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melinda 06-30-630-5202 

A Kegytárgybolt ajánlata 

Missziós Iroda 

 

 

Az Isten felé napi használatra szánt elmélkedési anyag; a lelki 

épülést segítő rövid mondások füzére, egy-egy bibliai idézet köré 

csoportosítva.  

 

 

 

 

Rónay László ebben a kötetében, mint nagyszülő ír felnövekvő 

unokáiról, de saját gyermek- és ifjúkorát is láttatja az 

elgondolkodtató, múltat és jelent összefűző történetekben. 

 

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) 


