
V. évfolyam 8. szám  2017. augusztus 

„Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak.” 

(Iz 5,20) 
 

 Augusztus 29-én ünnepeljük Keresztelő 

Szent János próféta fejvételét. A mai kor emberé-

nek szemében talán úgy jelenik meg ez a nap, 

mint egy nagy ívű karrier csúfos vége, számunkra 

azonban János prófétai küldetésének beteljesedé-

se. Egy olyan ember célba érése, aki félelem és 

megalkuvás nélkül kitartott az igazság hirdetése 

mellett nem hajtott fejet a bűn előtt.    Ez a nap 

János számára dicsőséges. Szégyenteljes bukás 

azonban Heródestől kezdve mindazoknak, akik 

bűnös vágyaiknak engedve próbálják önmaguk és 

mások előtt elferdíteni, megcsorbítani Isten igaz-

ságát. 

 „Tartsatok bűnbánatot…” (Mt 3,3) Heródes tudta magáról, hogy bűnös. 

Börtönbe záratta ugyan Jánost, de szívesen hallgatta, „mert tudta, hogy igaz és 

szent ember.” (Mk 6,20) Ugyanakkor Heródes gyáva volt és megalkuvó.    

Nem arra fordította figyelmét, ami az Istené, hanem arra, ami az embereké. 

Napjainkban ezt sokszor úgy fogalmazzák meg az önmaguk bűnét, gyengeségét 

igazolni akarók: „Ma már ez nem így van.” 

 János egyértelműen megmondta a királynak: „Nem szabad elvenned test-

véred feleségét.” (Mk 6, 18) Benne elevenen élt Krisztus szava:       „Legyen a 

ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.” (Mt 

5,37) A ma embere - sokszor a hívő keresztény is - szereti nem annyira nevén 

nevezni a dolgokat, hanem inkább finomítani a fogalmakat, nehogy valaki más, 

GÖRÖGKATOLIKUS  



A paráznaságot együttélésnek nevezzük, a házasságtörést félrelépésnek, vagy pol-

gárilag újraházasodottnak. Az önzés: önmegvalósítás; a törtetés: ügyesség. A pénz-

hajhászás: szorgalom; a lustaság: kikapcsolódás, pihenés. Ami abnormális az nor-

mális és támogatandó, ami normális az abnormális és elítélendő. Ami intim az 

nyilvános, és ami nyilvános az magánügy, zárt ajtók mögé való. … 

 Feltehetjük a kérdést: Ki veszítette el a fejét? 

 Bűn az első bűn elkövetése óta mindig is volt, de még nem is olyan régen, a 

bűnös tudta magáról, hogy bűnös. Most ahelyett, hogy önmaga előtt bevallaná, 

sokszor inkább jónak állítja be a rosszat és attól sem riad vissza, hogy a jót rossz-

nak mondja. 
 

 Dicsőségteljes az igaznak emléke, néked pedig elégséges ó Krisztus előhírnö-

ke az Úr bizonyságtétele,…(Tropár) 

 Szalóme már táncol, talán már a bakó is készül, a bukás azonban nem Jánosé, 

hanem Heródesé, mert az igazságot nem lehet megcsorbítani, megsemmisíteni; 

sem karddal, sem ideológiákkal, ugyanis az igazság nem fogalom, hanem egy sze-

mély, akit úgy hívnak Jézus Krisztus, „aki ugyanaz tegnap, ma és mindörök-
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A Kegytárgybolt ajánlata 

A könyv segítségével a tinédzsereknek felfedezhetik és 

megérthetik saját szeretetnyelvüket, illetve azt, hogyan 

fejezzék ki szeretetüket mások iránt. 

 

 

 

 

Nehézségeink és küzdelmeink közepette is ott a boldog-

ságra vezető keskeny, de megtalálható út mind egyéni 

mind családi életünkben. Ebben kíván az olvasók segít-

ségére lenni a hétgyermekes és harmincegy (!) unokás 

szerző saját életének tapasztalataival, sok-sok igaz, néha 

mosolyt fakasztó, máskor mélyen elgondolkodtató, éle-



„Isten szentje, könyörögj érettünk!” 

A „szent” elnevezést az Egyház 

már a kezdetektől alkalmazza 

azokra a mártírokra, akik nyíl-

tan megvallották hitüket Krisz-

tusban, és ezért vértanúságot 

szenvedtek.       Az üldözteté-

sek megszűnése után azokat is 

e névvel illettek, akik életvitel-

ük szentségével tűntek ki.  

Az Egyház tagjai tisztelik és magasztalják a szenteket „szóban, írásokban, 

himnuszokkal, áldozatokkal (azaz Isteni Liturgiával) a templomokban, és iko-

nokon ábrázolva őket” (a VII. egyetemes zsinat kánonja), mivel a szentek meg-

becsülést és dicsőséget szereztek Isten Országában, és kiállnak Isten trónszé-

ke elé, hogy közbenjárjanak értünk.  

Tisztelettel viseltetünk tehát minden szenttel, a Panagiával és az angyalokkal 

szemben, imádat azonban kizárólag a Háromságos Istent, az Atyát, a Fiút 

és a Szentlelket illeti meg.  

Csókkal illetjük szent ikonjaikat és hódolunk előttük, tudván, hogy a 

nekik szóló tisztelet az ősképre száll át. Az ikon Isten megismerésének, a Vele 

való egyesülésnek az egyik módja. 

Egyházunk a következő módokon mutatja ki a szentek iránti tiszteletét: 

·Templomokat emel a szent nevére, ereklyéiket pedig az oltárasztalban   helye-

zi el. 

·Tiszteli és csókkal illeti ikonjaikat és ereklyéiket. 

·Szertartásokat és himnuszokat komponál a tiszteletükre. 

·Fohászkodik közbenjárásukért, és bízik közvetítésük hatékonyságában, ugyan-

akkor pedig arra intenek bennünket, hogy tekintsük mintának életüket és kitar-

tásukat, nem feledkezve meg a Szentírás szaváról, miszerint           „Szentek 

legyetek, mert én szent vagyok” (1Pt 1,16), és az egyházatyák mondásáról, 
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Ikon és teológia 
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Ikon és teológia 

Az Egyház megszentelt ünnepekkel nyújt segítséget számunkra a szentek 

utánzásának feladatához. Ezek: 

· A szent vértanúságának vagy elszenderedésének évfordulója. E napot a „szent 

emlékezetének” nevezzük, vagy a szent „születésnapjának”: ekkor született 

meg ugyanis az örök életre. 

· Szünaxis: olyan ünnepek ezek, amelyek az Úr vagy az Istenszülő valamelyik 

ünnepe utáni napra esnek. Ilyenkor a hívek összegyűlnek, hogy tiszteletüket 

fejezzék ki valamelyik olyan szent iránt, aki fontos szerepet kap az ünnepben. 

Így tehát megünneplésre kerül az Istenszülő „szünaxisa” (Karácsony másnap-

ján), az Előhírnöké (január 7-én, aki megkeresztelte Krisztust), Gábriel arkan-

gyalé március 26-án, és így tovább. 

· A szent ereklyéinek megtalálása, hazahozatala, vagy átszállításának emlékére 

ült ünnepek. 

Csodák és a szent, vagy az Egyház életében bekövetkezett fontos események 

évfordulói. 

Továbbá, hogy valamennyi ismert és ismeretlen szent emléke fönnmaradjon, 

létezik a „Mindenszentek” ünnepe is, amelyet Pünkösd első vasárnapján 

ülünk meg. A hívők pedig az Egyház szeretetével és gondoskodásával össz-

hangban, a templomokba térnek, hogy kifejezzék tiszteletüket, s hogy közbenjá-

rásukért esedezzenek. Ahogy mondani szoktuk: „Isten szentje, könyörögj 

érettünk!” 

Ferenc pápa Twitteren megosztott gondolatai 
 

Ferenc pápa  @ferencpapa  július 2. 

Milyen jó, amikor a fiatalok a „hit vándorai”, és boldogan elvi-

szik Jézust minden úton, a föld minden sarkába.  

Ferenc pápa  @ferencpapa  július 16. 

Hagyjuk, hogy a Szűzanya vezessen minket az úton a szent hegyhez, 

ami Krisztus, ahol az Isten és az ember találkozik egymással.  

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


Isten munkatársai vagyunk! 

Szent János apostol úgy fogalmazott, hogy a terv abban áll, hogy egység-

be kerüljünk (Egyházban), mint Isten szétszórt gyermekei. Ez a terv nem ellen-

kezik a minket körülvevő világ átalakításának vágyával. Hangsúlyozza Szent 

Pál apostol, hogy a mi együttműködésünk, hozzájárulásunk és munkánk szük-

séges ehhez. Meghívottak vagyunk, hogy Isten munkatársai legyünk  

Nehezünkre esik vajon ezt az életmódot vállalni? Van-e kitartásunk az 

összetartáshoz? Elviselem-e a másik gyengeségeit? Olyan korszakban élünk, 

ahol a saját emberi terveinket a másik embertől veszélyeztetve érezzük, ahol ki 

vagyunk téve az idő megpróbáltatásainak, a korlátozó körülményeknek, s ezért 

alapvetően bezárkózunk. 

Az együtt eltöltött idő (pl. iskolai évek) fenntartás nélkül jelenti azt, hogy 

az Úr nevében meghívottak vagyunk, segíteni másokat és életünk legjavát 

adni. Minden nyár ennek az életmódnak a próbája: megyünk-e templomba, 

üdvözöljük, és szóba állunk-e egymással, kíváncsiak vagyunk-e egymás életé-

re?  

A vallásos ember másik vágya, hogy a kozmosz, amiben él, olyan tiszta és 

szent legyen, amilyen kezdetben, a teremtéskor volt. Ezt a vágyat a szent idő 

élménye teljesíti be: meghatározott ünnepek, amelyek egy múltban lezajlott 

szakrális eseményt újból jelenlevővé tesznek. Így a keresztény liturgia azokat a 

történelmi eseményeket jeleníti meg újból, amikor Isten testet öltött Fiában, 

Krisztusban; életével megszentelte az emberi létet és halálának célja az embe-

rek üdvözülése. A vallási ünnep résztvevői ennek az eseménynek kortársaivá 

válnak: átlépnek egy másik, szent időbe. Ezáltal élnek az Isten jelenlétében. Ezt 

a liturgikus időt az Isten jelenléte szenteli meg. 

A pihenés, a szabadság, a gondatlanság lemossa arcunkról mindazt, ami 

csak mázként ragadt ránk, és beragyogja életünket az a lényeg, ami szívünk 

legmélyén történt. És ez a jó, örvendetes hír, boldogító tudata, hogy a szív leg-

mélyén létrejött események töltik be életünket, s ez adja meg számunkra a bé-

kés és nyugodt pihenés örömét. A vallásos ember nem csak az őt környező tér, 
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Leveled érkezett 



Augusztus 07 – 12: Nagyvárad - Máriapócs 

A 2017-es év Szent László tiszteletének jegyében telik. Ehhez az emlékezéshez 

csatlakozunk mi is, amikor egy olyan városból, Nagyváradról indulunk el, 

amely erősen kötődik Erdély védőszentjéhez, Szent Lovag királyunkhoz. 

Az egyhetes együttlétre a 16–100 éves zarándokolni vágyó örök ifjúkat várjuk. 

Idén sem marad el az imádság mellett a jókedv, a szórakozás és a koncert.       

A lelki napot pedig Böjte Csaba testvér tartja.  

Idei mottónk ezek fényében: Az Erények Erejével. 

Az egyes napok témái a következők:  

08.06. Vasárnap, Változz Át Krisztussal, a Hit erejével (Úrszínváltozás ünnepe) 

(Mt 17,1-8) 

08.07. Hétfő, Okosság („A Bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme” ) 
(Péld. 1,7) 

08.08. Kedd, Igazságosság („Adjátok meg Istennek, ami az Istené”) 
(Mt 22,21) 

08.09. Szerda, Mértékletesség („Éljünk józanul, igazul és jámborul ebben a világban”) 

(Tit 2,22) 

08.10. Csütörtök, Tisztaság („Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent) 

(Mt 5,8) 

08.11. Péntek, Lelki erősség („Az Úr az én erőm és védőpajzsom”) 
(Zsolt 28,7) 

08.12. Szombat, Hűség („Mindenekelőtt szeressétek egymást hűségesen!”) 
(1 Pét 4,8)  

Jelentkezni lehet az ifjusagizarandoklat.hu weboldalon.  
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Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat 2017 

Sajópálfalai zarándokház augusztusi programjai 

Dátum  Program       

Augusztus 6.  Rádiós közvetítés.  

Augusztus 12.  Elszármazottak lelki napja Makláry Ákos atya vezetésével 

 Utána hagyományos pálfalai népi ételek  
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Iskolatáska gyűjtés  

Lassan közeledik az iskolai tanév vége, s befejeződik a gyere-

kek számára a tanítás. Szeretnénk előrelátók lenni és kérni azt, 

hogy segítsék missziós munkánkat majd az új tanév kezdetén.  

A szeptemberi tanévkezdés nagyon sok családnak komoly kihí-

vást jelent. Szeretnénk rajtuk úgy segíteni, hogy a még jó állapotban lévő isko-

latáskákat, tolltartókat, tornazsákokat összegyűjtjük, és igény szerint 

görögkatolikus nagycsaládosoknak, rászorulóknak továbbítjuk. 
 

A még jó állapotban lévő táskákat, kérjük juttassák el a:  

Missziós Irodánkba (Miskolc, Szeles u. 35.),  

a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégiumba (3519 Miskolc, Göröm-

bölyi u. 23-24.), valamint a 

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégiumba (Sátoraljaújhely, Kossuth út 26.) 

Missziós Iroda 
 

 

Baba—mama foglalkozás 

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

a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Nyári foglalkozások időpontjai: 

2017. 08. 08. (kedd): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  



 a legtöbb pápa olasz nemzetiségű? A dobogó élén ugyanis Olaszország 

áll 217 pápával, a messzi második helyet Franciaország foglalja el 17-tel. 

 a megkelesztett proszfora tetejére sütés előtt egy pecsétet nyomnak? A 

pecséten kereszt található,  és egy görög nyelvű felirat: IC XC NI KA, 

ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus győz.  

 Ferenc pápa eredetileg vegyésznek tanult? 

 a választott nép első templomát Salamon király építtette, Krisztus születé-

se előtt csaknem ezer évvel? Ezt a templomot sajnos a babiloni hadak Kr. 

e. 587-ben lerombolták. A második Templom pedig csak a fogság után,  

Kr. e. 515-re készült el.  

 a liturgikus nap számítása este kezdődik, tehát az alkonyati istentisztelet-

tel (vecsernyével)? 

 a húsvét ünnepe mindig a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtölte 

utáni első vasárnapra esik?  

 

 

 

 

GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL 
A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

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

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) 

Tudtad-e, hogy...  


