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November 1. környékén 

A halottak emlékére megszokott módon énekeljük a „Boldog 

nyugalmat és örök emléket” sorokat. Ismerjük, elfogadjuk, 

énekeljük, leginkább kérdés és kérdésfeltevés nélkül. Ugyanis 

minden olyan természetes. Liturgiánk része, automatikus sorok. 

Görögkatolikus létünk elköszönő formulája attól, aki volt, és már 

nincs velünk. Aki után „ájult búval nézünk”. Nagyon jól van ez 

így! 

Izgalmas lenne az élőknek „boldog életet” énekelni, mert elsősorban erre 

törekszünk. Boldog életre. Így halottak napja környékén is, mivel akik 

kimennek a temetőkbe, azok természetesen még élnek. Nem mindegy azonban, 

hogy milyen életet. Mint tudjuk, nagyon sokféle módon eltölthetjük a 

rendelkezésünkre álló napokat, heteket. A cél az, ami mindenben 

megkülönbözteti a hívőt, a nem hívőtől. Komoly cél nélkül értelmetlennek 

látszik a napok vállalása, puszta vegetálásnak látszik a sok-sok óra és nap, de 

be kell vallani, ez is egyfajta élet, de talán méltatlan. Méltatlan az emberi 

mivoltunkhoz. 

Temetőben gyakran megforduló papként sokszor tűnik az élő is holtnak. Nem 

tévedés, élő holtakról beszélek. Itt vannak, de nem, mint individuum, hanem 

evő, ivó, fogyasztó robotok, vagyis élő holtak. Boldog lennék, ha 

mustármagnyi hittel, életet lehelhetnék a testekbe, s nem holtaknak boldog 

nyugalmat, hanem élőknek szeretetteljes, önmagát másokért feláldozni tudó 

életet énekelhetnék.  

„Boldog élet és örök emléket”… 
 

Dr. Janka Gábor 

GÖRÖGKATOLIKUS  

HÍRLEVÉL 



Gondolatok az evangéliumhoz 

...Kié lesz mindaz, miket szereztél? 

Néhány héttel ezelőtt egy nagy sportáruházban fültanúja voltam az 

alábbi esetnek: középkorú házaspár beszélgetése, akik gyereküknek 

jöttek lábbelit vásárolni.  

„A férj mondja a felségének:  

-Szívem, te csak keresgélj a gyereknek, én pedig elmegyek a horgász cuccok közé. 

Feleség: -De onnan nem kell semmi! 

Férj:-Szükségem van néhány csalira 

Feleség emelt hangon a távolodó férj után: -Semmiféle csalit és horgász cuccot nem 

vagyok hajlandó venni, már így sem lehet otthon férni tőlük.” 

Vajon mennyi horgászfelszerelése lehet otthon ennek a férfinak, ha a felesége 

megelégelte és azt mondta, többet nem tűr meg otthon. Hol van az a határ, ahol azt 

mondjuk: elég. 

A reklámok bezabálnak mindenkit és mindent. Még csak ezt, mert erre tuti szükséged 

van! Vagy nem is a reklámok teszik, hanem a mi önző vágyaink? Van-e, és ha igen, 

akkor hol van annak a határa, amikor azt tudod mondani valamire: már nincs rá 

szükségem. Szerzünk, megveszünk sok mindent, ami az életünkhöz szükséges. Hol 

van az, amikor azt mondod erre már nincs is szükségem. Ám a hiúság, az önzés, az 

emberi gyarlóság elcsábít sok mindenre... 

Kell és szükséges, hogy higgadt fejjel tudjunk jó döntéseket hozni éltünkhöz.  

Ferenc pápa megválasztása után egyik reggel prédikálta a Szent Márta házban:     

„Még nem láttam halottat, aki után kamion vitte volna az életében szerzett javakat”   

A temetési szertartáson így énekeljük: „Mind hiúság az az emberben, mi nem marad 

meg a halál után, nem marad meg a gazdaság, sem vele nem megy a dicsőség, mert a 

halál eljövén, mindezeket elenyészti…” 
 

Kié lesz miket szereztél? Itt a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a 

tolvajok kiássák és ellopják… 

A mi urunk Jézus Krisztus így tanít bennünket: 

„Gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly 

meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják,  

Mert ahol kincsetek van, ott van a ti szívetek is.” Mt 6,19-21 
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Tóthszegi István 

Gondolatok az evangéliumhoz 
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Ferenc pápa Twitteren megosztott gondolatai 

Ferenc pápa  @ferencpapa  október 20. 

A gyermekek életet, boldogságot, reményt 

hordoznak!  

Ferenc pápa  @ferencpapa  október 21. 

A beteg és szegény emberek, csakúgy mint a 

születendő gyermekek, Isten képmásai, a 

legnagyobb tiszteletet érdemlik.  

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


Az ikonok megértése 

Amikor megállunk egy ikon előtt, szíven üt minket. 

Elcsendesedünk, a gondolataink lelassulnak. Egy 

festmény tele van mozdulatokkal, realizmussal, 

perspektívával, fontos az anatómia, a fényjáték és már be 

is indította a fantáziánkat, elkezdenek a gondolataink 

vándorolni, tovább viszik a képzeletünket, az 

érzelmeinket. Az értelmünk máris úgy kezeli, mint egy 

filmet vagy történetet.  

Az ikon elhallgattat minket, összeszedi a 

szétszóródott gondolatainkat és az ábrázolt személyre 

irányítja a figyelmünket. Ez az összeszedettség szükséges 

minden kommunikációhoz.   

Amikor az első ikonomat megvettem és 

felakasztottam a falra, nem találtam jó helyen a többi kép 

között, ezért át kellett rendezni, hogy azon a falon csak az maradjon. Később egy 

mécsessel megvilágítottam, majd egy kis polc került elé, rátettem a Bibliát, 

imakönyvet. Később papnövendékként olvastam, milyen fontos az otthonunkban egy 

csendes helyet kialakítani az imádságra, amit ikonsaroknak hívnak. Azon a téren csak 

az Istenszülő ikonja uralkodott és elkezdődött a tudatos keresztény életre 

neveltetésem. Mindent kiszorított a falon maga körül, ami számomra csak pótlék volt, 

a szépet kerestem. Az ikon egy új minőséget jelentett számomra: rejtélyt, gravitációt. 

Így lett súlya az életemben az ikonnak.  

Az ikonok nagyon józan ábrázolások és ez a józanság, a csend nyugtalanító 

érzését kelti bennünk. Először kényelmetlen és nem tudjuk, hogyan reagáljunk rá. Azt 

hiszem, ez olyan péteri érzés volt, amikor megtapasztalta a Szent jelenlétét a 

csodálatos halfogás során azt mondta: „Uram, távozz tőlem, mert bűnös ember 

vagyok!”. A mi Urunk jelenléte, akár szentjeiben is teszi, az ikont égető tűzzé alakítja 

át, ami lobog, de nem ég el. Ráébreszt bennünket minden este, milyen távol kerültünk 

a kimondhatatlan szépségtől, Isten hatalmától. Isten az egyetlen igaz bíró, és ha 

bűnbánattal közeledünk hozzá, ő meghozza az egyetlen lehetséges döntést szó nélkül. 

Ebben a csendben ismerem fel Isten szavát, az Igét, akit az Atya megígért a mi 

gyógyulásunkra. Isten ítélete ezért nem elutasítás, hanem meghívás. A meghívás ma is 

él, hiszen Isten tudja legjobban, hogy mire van szükségünk. A mi Urunk folyamatosan 

ereszkedik a szívünkbe, alázatosan közelít, irgalmasan hajol egyre közelebb és mi 

egyre tisztábban látjuk az Ő arcát, megtanulunk benne bízni és egyre jobban szeretni.  

Pacsai János protopresbiter 4 

Teológia és ikon 



Amikor a tél utat tör a szívünkbe... 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a küszködéseink mint egy frontvonal 

szívünkön keresztül húzódnak. A keresztény ember nem más, mint „agonisztész”- 

küzdő, harcos. Éber katonaként őrséget áll szíve bejáratánál. Ebben a küzdelemben, 

amit nap-nap után megvívunk a türelmünk a legnagyobb fegyver. A hűségünk és 

kitartásunk érteti meg velünk, hogy szüntelenül Istenhez kell ragaszkodnunk. Néha 

csak ki kell bírni, hiszen olyan, mint az égető hőség vagy szúró fájdalom. Amikor 

kiábrándultak, fásultak vagyunk, száraznak érezzük magunkat, akkor olyan imát vagy 

szentírási részt kell olvasnunk, amely már örömet szerzett, felüdülést hozott. 

Különös hangulata lesz az elkövetkező napoknak, mert megkezdjük a 

karácsonyra való készülődést. A születendő Messiás létfontosságú számunkra, mert 

csak Ő cserélheti létünk szegénységét, ürességét, szárazságát Életre.  

Amikor a tél utat tör magának, akkor kezdjük mi is készülődésünket Isten 

eljövetelére. A keresztény ember életében ez az „átmenet” nem egyszerűen a hely 

változtatását jelenti, hanem sokkal inkább állapotváltozást! Szűzi tisztaságra van 

szükség, hogy a Logosz megtestesülhessen, Isten lakást vehessen bennünk. A görög 

atyák a karácsonyra úgy tekintenek, mint a hívők szívében való megtestesülésre. 

Ajánlják a Szentírás olvasását, hogy naponta menjünk a kúthoz, nehogy „szomjan 

haljon az ember” (Ámosz próféta). A szüzesség szimbóluma végighalad a bűnbánati 

időszakon, s szinte kínálja magát Izajás próféta ,jövendölése: „Íme, a Szűz fogan, és 

fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.” (Iz 7,14) Az egyházatyák úgy értelmezik 

ezt, hogy a keresztény szívnek tisztának kell lenni, hajadonnak, hogy Krisztussal 

találkozhasson. Meg kell tagadni minden együttműködést a gonosszal, nem szabad 

teret engedni neki. Ez csak úgy történhet meg, ha kisöpörjük, elűzzük magunktól, és az 

ürességet kitöltjük Istennek tetsző élettel, imádsággal, énekléssel, jó 

cselekedetekkel.  

A karácsony szépsége, mely évről-évre felsarjad bennünk, előkészíti az 

erkölcsi tisztaságot, mely szükséges a találkozáshoz. Ezzel a megtisztulással érhetjük 

el a Krisztusra várakozó lélek egyszerűségét. S a lélek a maga egyszerűségében 

rátalál az Istenre és felékesíti magát Istennek tetsző ékességgel. Ez az előttünk álló 

feladat, hogy az erkölcsök ékességét elnyerjük, s így tiszta szűzként várakozzunk. 

Jó készülődést! 

Szeretettel: Lelkiatyád 
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Lelkiatya válaszol 



Dátum      Program      Szervező 

November 07   Jézus ima találkozó 16-18-ig    Kiss Attila Gellért 

November 12.   Házaspárok lelki napja    Csejoszki Szabolcs 

Mészáros Lajos: Megemlékezés 

Karácsonyi adománygyűjtés 

A Görögkatolikus Missziós Iroda karácsonyi adománygyűjtést szervez. 

Szeretettel várunk minden olyan játékot, ruhát, könyvet, amire már 

otthon nincs szükség. 

Az adományokat a Görögkatolikus Missziós Irodában  adhatják le. 

Cím: 3526 Miskolc Szeles utca 35. szám 

Telefonos elérhetőség: 0630 957-7069 

A nehézségben élő családoknak, gyermekeknek is legyen ajándékuk, örömük 

Szentestén.  
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Sajópálfalai zarándokház novemberi programjai 

Missziós Iroda 

Vers 

Koszorúk és krizantémok, 

Én temetőbe érkezek, 

Szeretteim sírhalmánál 

Róluk megemlékezek. 

 

Eljött a halottak napja, 

Gyertyák égnek és mécsesek, 

Megvilágítják az utat, 

Hogy mennyországba érjetek. 

 

 

Fent éltek a mennyországban, 

Onnan vigyáztok mireánk, 

Őrzitek az álmainkat, 

Mint csillagfény az éjszakát.  

Testetek a földben pihen, 

Lelketek a mennybe felszállt, 

Holdvilágos csillagfényben 

Kívántok jó éjszakát. 

 

Pihenjetek szép csöndesen 

És álmodjatok szépeket, 

Nem múlik a mi szívünkből 

Soha el szép emléketek.  
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 Baba mama foglalkozás 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

Novemberi foglalkozások időpontjai: 

2016. 10.10. (csütörtök) 16:00  

Nagy Edit egyetemi docens előadása  

„A családi kommunikáció szerepe kisgyermekkorban” címmel 

Helyszín: Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatal (Miskolc Szeles u 59. sz.) 
 

2016.10. 22. (kedd) 16:30-17:15. 

Helyszín: Missziós Iroda (Miskolc Szeles utca 35.sz.) 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, kötetlen játék, beszélgetés...  

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

A Kegytárgybolt ajánlata 

Missziós Iroda 

 

 

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 900-1700 

Megérkezett a 2017. évi IKON-NAPTÁR! 

 

 

 

 

Társasjátékok széles választékban 

megvásárolhatók. 



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) 


