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AZ ÚJ EGYHÁZI ÉV KEZDETÉRE 

Még csak most, néhány héttel ezelőtt kezdődött el a nyári szünet, és íme, már itt 
állunk az új tanév kezdetén. A gyerekek egy kicsit tovább aludhattak, meglátogatták 
a nagymamát együtt játszottak a szomszéd gyerekekkel, unokatestvérekkel, de a 
felnőttek számára is biztosan sikerült egy kis kikapcsolódást találni a nyár folyamán. 
Mindez immár befejeződött, mi pedig már megint valami újra készülődünk.     
Valami elkezdődött, valami véget ért. Természetesen mi görögkatolikusok augusztus 
végén nem csupán a nyártól, de egy egyházi évtől is búcsúzunk.  

 Valami elkezdődött, valami véget ért, valami elkezdődött, valami véget ért. 
Ilyen az emberi élet. Így éljük azt meg mindannyian. Készülünk valamire, és azt 
mondjuk, hogy Isten segítségével, aztán elmúlik, és azt mondjuk, hála legyen az 
Istennek. Az emberi életet ilyen kezdetekre és végekre lehet felosztani. 

 És most elérkeztünk egy újabb véghez, és egy újabb kezdethez is egyben, 
amikor érdemes egy néhány pillanatra megállni, és kimondani azokat a szavakat, 
amelyek talán új erőt adnak ahhoz, hogy új lendülettel induljunk el az újesztendő 
felé. Mondjuk ki először teljes szívünkből, hogy hála legyen az Istennek.            
Hála legyen neki azért, mert itt vagyunk, mert élünk. Hála legyen azért, amit 
kaptunk ezalatt a 365 nap alatt. Öntudatért, erőért, munkakedvért. Szeretetért, amit 
másoktól kaptunk. Most kell végiggondolni, hogy vajon miben sikerült előbbre 
jutnunk az elmúlt esztendő során. Vajon az anyagi fejlődésen túl sikerült e lélekben 
is közelebb kerülni az Istenhez? Vajon sikerült ott lennünk az egyházi esztendő 
legfontosabb ünnepein? Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés ez az egyházi 
év utolsó napján. A jobb és bal latorra gondolok most, akik mindketten nagyon 
közel jártak Jézushoz, de az egyiküket a testi szenvedés nagyon eltávolította tőle, 
míg a másikuk minden kínon felülemelkedve tudott hozzá lélekben közeledni.       
Az örök élet lett a jutalma. Tudtunk-e hozzá közeledni az élet nehézségei közepette 
is. Akkor is, amikor nem volt olyan könnyű, amikor az élet csak lefelé húzott 
bennünket. Ha igen, akkor hálát adhatunk a megpróbáltatásokért, amelyek 
megedzették az Istennel való kapcsolatunkat. 

 Valami elkezdődött, valami véget ért. Amikor a kezdethez érkezik az ember, ki 
kell mondania a mondatot: „Isten segítségével.” Az embert az különbözteti meg 
minden más földi élőlénytől, hogy tud tervezni. Látja a lehetőségeit, látja a korlátait. 
A következő egyházi év minden percében ott van az Isten kegyelmének a 
lehetősége. Keressük a következő egyházi évben is a lehetőséget, hogy együtt 
ünnepeljünk, imádkozzunk. 

Papp Zoltán 



Oszlopos Szent Simeon, egy stílus az egyházi év kezdetén 

 

Szeptember 1-je az egyházi év 

kezdete. Ezen a napon az egyház arra hív 

mindnyájunkat, hogy kövessük az 

előttünk élő szentek példáját: 

imádkozzunk és éljük a Krisztusi életet. 

Ezen a napon emlékezünk 

Oszlopos Szent Simeonra, aki 56 évével 

bizonyította, hogy ilyen rövid idő alatt is 

az erények magasságába lehet jutni. 

„Oszlopról szólunk, először bibliásan. 

Sztülosz a neve görögül, így szerepel az 

Újszövetségben. Csak zárójelben: ebből 

ered a stílus szó, ami az oszlop tartását 

jelenti. Stílusos tehát az, ami megtart.   

Pál először az első Timóteus levélben Isten házáról mondja: Isten háza az élő 

Isten egyháza és az igazság oszlopa (1 Tim 3,15). Jeruzsálemi 

bemutatkozásakor a tarzuszi Saul megjegyezi, hogy „Jakab, Péter és János, 

akiket oszlopoknak tekintettek, fölismerték a neki adott kegyelmet és az 

egyetértés jeléül a jobbjukat nyújtották neki” (Gal 2,9). Az Írások utolsó 

könyve pedig spiritualizálja és már lelki értelemben használja: „A győztest 

oszloppá teszem Isten templomában” (Jel 3,12).” 

Oszlopos Szent Simeon több ezer embert vezetett 

Istenhez, Isten ismeretére. Azóta is sokan keresik 

az ő közbenjárását, lelki hasznuk miatt. 

Életmódjából kiderül, hogy a szentek hogyan 

gyakorolták a lelkipásztori és missziós munkát. 

Megmutatta, hogy a leghatékonyabb módja az 

életet adó szó, mivel ez kitisztítja a szívet, és 

betölti kegyelemmel. Nem célja az emberek közelében lenni, ő nem hívta a 

sokaságot, sőt menekült előlük, kereste a nyugalmat.  
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Az ő szavai figyelmeztetések, vigasztalások, gyógyuló sebek. Imádságai 

meggyógyították az embereket fizikailag és mentálisan egyaránt, ma úgy 

mondanánk, hogy regenerálta őket.  

Egyértelműnek tűnik tehát, hogy az intenzív imádság és az önzetlen, 

alázatos szeretetnek van üdvözítő hatása, így ők a szentek a legnagyobb jótevői 

az emberiségnek. Azt kínálják, ami a legnagyobb szüksége az embernek: 

egzisztenciális kérdések, melyek kínoznak bennünket, és út, amelyet az 

értelmünk megtalál.  

A legnagyobb probléma minden korban az élet értelmét megtalálni. 

Meggyőzi az embereket arról, hogy minden ember életének van értelme, 

rámutat annak céljára, és érdemességére. Az életet Isten teremti, s kegyelme 

által ajándékozza, s túl tudunk lépni a halál keretein, és így megszerezni a 

nagyobb életet. A betegségek által tapasztalatunk van a halálról, s ez a 

tapasztalat segít az igazi életre. A szenvedélyeink, a bűneink fogva tartanak 

minket, s ebből a zártságból, az élet rabszolgaságából, a valódi szabadságra, az 

ember igazi szeretetére segít elvezetni.  

Oszlopos Szent Simeon jelképe ennek a szabadságnak, mert az ő 

életének értelme és célja autentikus, mivel Szentháromságban egy Istennel 

vállalt közösséget. Mi vagyunk Isten legtökéletesebb teremtménye. A teremtés 

a legnagyobb áldás, Isten kegyelméből való létezés. Ugyanakkor az ember a 

legnagyobb fenevad tud lenni a földön, ha saját szenvedélyének rabszolgájává 

válik. A materialista korban, mint a miénk, amelyet jellemez az önzés és 

leigázás, kapzsiság, hiú érzékiség, szenvedélyek szabadon engedése, Szent 

Simeon élete egy pofon számunkra, hogy felébresszen bennünket.  

Az ember, hogy saját magát meghódítsa nem könnyű dolog, hatalmas 

akaraterő szükséges hozzá, egy egész életen át tartó küzdelem és imádság.  

Amikor meg tudja valósítani, akkor lesz igazi ember. Örömforrássá és áldássá 

válik más emberek számára, ahogyan Oszlopos Szent Simeon is. 

Pacsai János 
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„Csak az erős lelkű és a tiszta szívű emberek lesznek képesek 

megbirkózni a mai világ előtt álló problémákkal." 
 

Már régebben olvastam egy történetet egy vak emberről. Ez a vak 

koldulásból élt, bár az "élt" kifejezés ebben az esetben erős szépítésnek számít. 

Szóval, inkább csak tengette életét nagy szegénységben, mert hiszen abból a 

kevéske aprópénzből, amit kopott kalapjába naponta dobtak a járókelők, az élelmen 

kívül sok mindenre nem futotta. Kartonpapír táblájára valaki ákombákom betűkkel 

ezt írta: "Vak vagyok. Kérem, adakozzanak!" Egy délelőtt egy arra járó 

fiatalember, látva, hogy a szöveg mennyire kevés bevételt hoz, elhatározta, hogy 

segít neki. Elvette a táblát, hátoldalára írt valamit és visszaadta a vak koldus 

kezébe. Délután, amikor hazafelé tartott, elégedetten látta, hogy a szokásosnál több 

adományt kapott a vak. Persze most mindenki arra kíváncsi, hogy mi volt a táblán, 

ami adakozásra indított sokakat? Bár a történetnek nem ez a lényege, mégis 

elárulom: "Tavasz van. De én nem láthatom." A történetben valójában nem a 

reklámszöveg tartalma a fontos, hanem az, hogy ha valami nem megy, akkor 

változtatni kell.  

Ha valami nem hoz eredményt, akkor új ötletre, új módszerre, új stratégiára 

van szükség. Ha jobbat szeretnénk a jövőtől, akkor nem szabad félnünk a 

változtatásoktól. 

Talán ilyen gondolatok járhattak Szent István király fejében is, amikor a 

magyar nép jövőjét szem előtt tartva a régi pogány vallás helyébe a kereszténységet 

kívánta helyezni. S bizonyára nem csupán az újítás szándéka vezette ebben, hanem 

hogy a keresztény vallásban olyan értéket ismert fel, amelyre személyes életét és 

nemzete sorsát egyaránt bátran bízhatta. Döntése helyesnek bizonyult és kiállta az 

idő próbáját. Ez a legfontosabb öröksége, hogy a Kárpát-medencében élő kis nép 

keresztény lett. Bölcs döntésének köszönhetően országunk a kereszténység 

sziklájára épült. 

Wass Albert írja a Nagyapám tanítása című művében: "A megbízható embert még 

ellensége is tiszteli, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire 

országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél." Házat csak szilárd alapra, 

országot csak becsületes, megbízható emberekre lehet alapozni. Viharokat, 

árvizeket és más természeti katasztrófákat, valamint válságokat kiálló és a 

csapások után felegyenesedő nemzetet csak becsületes, megbízható emberekre 

lehet alapozni.  



„Csak az erős lelkű és a tiszta szívű emberek lesznek képesek megbirkózni a mai 

világ előtt álló problémákkal." Az ilyen emberek mindig számíthatnak Isten 

segítségére. 

Szükséges ezt tovább adni, keresztény népet nevelni. Keresztény nép csak 

keresztény személyekből tevődik össze. Olyan történelmi időket élünk, ahol 

felértékelődik a személyes megszentelődés. Ha megerősödik a hiteles Krisztus 

követés, akkor nincs mit félnünk a világban kibontakozó folyamatoktól, ha nem 

leszünk keresztények, akkor nem fogunk tudni megmaradni magyarnak sem.       

Ne féljetek, inkább erős bizalommal kapaszkodjunk Istenbe! 

Szeretettel: Lelkiatyád 
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Pszichológusi segítség a Missziós Irodában 

Ha úgy érzi, hogy 

hangulatingadozásoktól szenved 

önbizalomhiánnyal küzd 

indokolatlan szorongások és félelmek kísérik 

párkapcsolati nehézségekkel küzd 

krízishelyzetbe került  

éppen fájdalmas gyász veszi körül 

vagy úgy érzi problémái megoldásában egy kívülálló szakember segítségét 

szeretné igénybe venni 

akkor kérjen segítséget pszichológusunktól! 

Szolgáltatást nyújtja: Nagy-Katona Zsuzsanna pszichológus  

Helyszín, időpont: Görögkatolikus Missziós Iroda (Miskolc, Szeles u. 35., 

Búza téren a székesegyház mögött) minden hónap első, és harmadik 

péntekjén délután 3 órától. 

Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 46 792-713 vagy  

a 06 30 957-7069-es telefonszámon! 



Iskolakezdésre ajánljuk! 

Bibliák, 2600 Ft-tól, Újszövetségi Szentírások 1250 Ft-tól  

széles választékban kaphatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görög-és római katolikus hittankönyvek. 

Hittanórákra könyvek, játékok. 

Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig 

900-1700 
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Dátum   Program       

Szeptember 2.   Ruszin búcsú a Szent Efrém kórussal 
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Gyertek Ti is "Mocorogni"! 

 Egy éve indítottuk el a 0-3 éves korosztály számára 
egyházközségi baba-mama foglalkozásunkat, a Mocorgót. 
Ebben az egy évben kialakult egy vidám, nyitott kis 
közösség, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek az anyukájukkal 
együtt új mondókákat, dalokat, egyéb számukra hasznos ismereteket játszva, 
közösségben tanuljanak meg. Foglakozásaink nyitottak, az új jövevényeket 
mindig nagy örömmel fogadjuk.  

 A foglakozás 3 részből áll: az első 25 percben ölbeli játékokat, 
mondókákat sajátítanak el a gyermekek valamilyen téma köré csoportosítva 
(eső, ősz, tavasz, séta az erdőben...stb.). Ezután minden alkalommal kb. 10 perc 
időtartamban egy-egy új anyagot/tárgyat adunk a gyerekeknek kipróbálásra 
(gyurma, zsírkréta... stb.), végül pedig az anyukákkal beszélgetünk egy-egy 
adott témáról és persze a gyermekneveléssel kapcsolatos aktuális kérdésekről. 

 Célunk, hogy a szülő biztonságot adó jelenléte mellett a gyermek saját 
korosztálya közegében fedezze fel a foglalkozásokon a számára tetsző 
mondókákat, kézműves eszközöket. Az idei, 2017/2018-as tanévben szeretettel 
várjuk az új tagok jelentkezését.  

Szeptembertől ismét minden második kedden 16:30-tól.  
Bárányné Nagy Melinda 

 

 

Baba—mama foglalkozás 

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

a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Szeptemberi foglalkozások időpontjai: 

2017. 09. 12. (kedd): 16:30-17:15 

2017. 09. 26. (kedd): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  

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



 

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) 


