
VI. évfolyam 5. szám  2018. május 

“Virágos május, ó, Isten hozott, Szűz Mária magának választott” 

Ez a szép népének amikor elhangzik, 

mindannyiunkat fiatalos öröm jár át. A természet 

tavaszi ébredése, illetve a szívünkhöz oly közel álló 

Istenszülő, akinek a tiszteletét ebben a hónapban még 

jobban előtérbe helyezzük - hangsúlyozzuk 

közbenjárásával, - erővel tölt el bennünket. 

A megújulás számomra mindig új 

lehetőségeket tartogat. Amikor valami változik, ezen 

esemény hatását sokkal könnyebben tudjuk mi is 

hasznosítani, illetve felhasználni a magunk 

megváltoztatásában. Ismert a mondás: Ahhoz, hogy a világot megváltoztassuk, 

önmagunkat kell először megváltoztatni. Természetes nem a mi dolgunk a világ 

megváltása, hiszen az már megtörtént, de mindannyian hozzájárulunk a világ 

jobbításához, ha magunk is jobban hasonlítunk Krisztusra. 

Az egyik énekes fogalmazza meg: „Ki vagyok én igazán, hol az igazi 

hazám…A lelkem mélyén legbelül Isten alakú az Űr!” Ez a kérdés rengetegszer 

foglalkoztat bennünket, keressük a választ, arra hogyan ismerjük meg jobban 

önmagunkat és ezen keresztül Mennyei Atyánkat is, ugyanakkor minden 

keresésünk vége az Istenre való rátalálás. A kérdéseket feltevő ember, a 

változásokat felvállaló meg akarja hívni életébe Jézust, mert tudja, Ő az, aki 

segíthet, hogy a jó úton maradjak, és ennek eredményeképpen önmagamat, 

Krisztust megtaláljam. 



Volt egy öreg szerzetes atya, aki nagyon feledékeny volt, azonban 

rendkívüli módon szorgos és az Isten útján járt. Eljött János atyához, hogy 

kérdést tegyen fel neki a feledékenységgel kapcsolatban. Amikor meghallgatta, 

visszatért a kunyhójába, rövidesen elfelejtette, mit mondott neki János atya. 

Újra elment, újra hazatért, de elfelejtette. Így aztán többször felkerekedett, és 

megtette ezt az utat, de nem tudott visszaemlékezni. Aztán azt gondolta, nem 

jön többet, és nem zavarja majd ezt később elmondta neki. Azt válaszolta János 

atya: Menj haza a kunyhódba és gyújts világot! Majd gyújts meg róla lámpákat, 

minél többet! Megkérdezte: Okozott -e kárt a - mécsesnek, hogy a többit 

meggyújtottad? Nem. Tehát ha akarsz, gyere el mérlegelés nélkül, és segítek 

bármikor. 

A másikat terhelni nem akaró, illetve az önzetlen segítő fény és forrás a 

világ számára. A magában a hibát, terhet felismerő Krisztust követő már 

közelebb lépett Jézushoz, és a másikat önzetlenül segítő Krisztusi ember 

szintén áldás a világ számára.  

Váljunk mi is fénnyé, sóvá és forrássá a világban, hogy rajtunk 

keresztül is Krisztus tevékenykedjen, és általa minél több ember önmagára 

leljen, és Krisztusra ismerjen életében. 

Kérjük az Istenszülőt, hogy járjon közben értünk, hogy útkeresésünk 

eredményes, magunkra és Krisztusra találásunk áldott legyen. 

Jármi Zoltán sajószentpéteri parochus 
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Dátum Program 

Május 19-20.  Pünkösdi búcsú  

Elérhetőség: 

Cím: 3714, Sajópálfala, Szabadság út 55. 

Tel/Fax: 46/320-035, 06/30/5151-368  

e-mail: iktusz1@gmail.com 



Imádsággal a Szentháromság-ikonról 

 Az ikonfestőnek, aki a Szentháromságot ábrázolja, nagyon 

nehéz feladata van. Képen kell kifejeznie a három személyben 

lévő egy Isten titkát. Azt a titkot, amit eszünkkel fel nem 

foghatunk. Andrej Rubljov, a híres orosz ikonfestő imádságos 

lelkületű szerzetes volt. Csodálatos képet festett a 

Szentháromságról. Ő sem maga találta ki a Szentháromság 

képét, hanem a Teremtés könyvének elbeszélését festette meg. 

Azt a jelenetet, amikor a három titokzatos angyal meglátogatja 

Ábrahámot. (Ter 18,1-33) 

Próbáljuk meg most az imádság oldaláról megközelíteni a 

Szentháromság ikonját! Vegyük elő Hitvallásunk szövegét, és 

képzeletben tegyük a Szentháromság ikonja mellé. A hitvallás 

szövege egy egység, egy imádság. Rubljov ezt az egységet a 

képen úgy fejezi ki, hogy egy körben ábrázolja az alakokat, akik részben egymás felé, részben 

pedig felénk fordulnak, s ezt az egységet fejezi ki az is, hogy a Háromság személyei hasonlóak 

egymáshoz. Ez nemcsak az imádság, hanem a Szentháromság egységét is kifejezi.  

A Hiszekegy négy részből áll:  

Az első részben az Atyáról, a másodikban a Fiúról, a harmadikban a Szentlélekről, a 

negyedikben Krisztus Egyházáról valljuk meg hitünket. Ez képben is kifejezhető, melyet 

Rubljov ikonja nagyon jól szemléltet: az Atyára vonatkozó rész nagyon rövid a Hiszekegyben. 

Ha megfigyeljük a baloldali angyalt, azt vehetjük észre, hogy nem fordul teljesen felénk, 

ruhájának színe pedig halvány, szinte átlátszó.  

A szöveg Fiúról szóló része a leghosszabb, hiszen róla tudunk a legtöbbet, mivel testet 

öltve látni engedte magát. A képen a velünk szemben lévő angyal felel meg a Fiúnak.              

A szemünk, ha a képre nézünk, rögtön rá irányul. Ruhája színe határozott színű: kék és barna. 

Ez fejezi ki Krisztus isteni és emberi természetét. A kék jelzi a mennyet, az istenséget, a barna 

a földet, az emberséget. E mögött az angyal mögött emelkedik egy fa. Az a fa, melynek 

gyökerei a földbe kapaszkodnak, ágai pedig az ég felé nyújtóznak. Ez jelképezi a keresztfát, 

mely Jézus Krisztus által szintén összeköti a Földet az éggel.   

A Szentlélekről szólva a Hiszekegy ismét röviddé és szűkszavúvá válik, melynek oka, 

hogy a Szentlélekről is kevés ismeretünk van. A kép harmadik angyala – akárcsak az első – 

nem fordul teljesen felénk. Ruhájának színe zöld, az életerőt, az ifjúságot, a növekedést, a 

bizakodást fejezi ki.  

A Szentháromság köre ezzel bezárult, de hol van akkor a Hitvallás negyedik része? 

Ha figyelmesen megnézzük az ikont, megfigyelhetjük, hogy a három személy körbefog egy 

kelyhet, az Eukarisztia kelyhét, ami összefogja Istent az Egyházzal. Így a keresztség által 

minden ember meghívást kap, arra hogy találkozzon Krisztussal, s benne a Szentháromsággal 

és az örök élettel. 

Pacsai János  
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Az irigység félelmetes szenvedély 

 „A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, nevedre még az ördögök 

is engedelmeskedtek nekünk.”(Lk10,17)   

A 18 éve beteg, görnyedt asszony meggyógyul - az evangélium története mindenki előtt van. 

Az egész nép örült, amikor látta a nagyon görnyedt nő gyógyulását és felemelését, de volt 

valaki, a zsinagóga elöljárója, aki nem örült, sőt felháborodott. Nagyon erősen reagál a 

szombatra hivatkozva. Valójában más van mögötte: az irigység, mert a nép, a tömeg tapsol 

Jézusnak. Ezzel a félelmetes szenvedéllyel, az irigységgel szeretnénk foglalkozni, amely 

könnyen lappang az életünkben. Először azt kell látni mekkora kárt okoz, másrészt hogy 

hogyan küzdhetünk ellene.  

1. Romboló szenvedély. Sokáig képes lappangani, és amikor már alkalmas az idő nagy 

rombolásra képes. Szent Bazil azt mondja az irigység – kitörés a másik ellen.               

Bánt a másik öröme. Akit már birtokol az irigység, az igazságtalan másokhoz. Az irigység 

vezeti rá az embert a rágalmazásra, a konfliktus keresésére és néha a végsőkig elmegy a 

másikkal, akár gyilkosságig is.  

A Szentírás is tanúskodik az irigység pusztító erejéről. Káin megöli testvérét Ábelt, csupán 

irigységből, hiszen Isten titka, hogy miért tekintett kedvesebben Ábel áldozatára. 

Hasonlóképpen Józsefet is meg akarják ölni testvérei, csupán irigységből. Ugyanez az irigység 

motiválja a zsidókat, hogy keresztre feszítsék Jézus Krisztust. Az irigység elvakítja az embert. 

Az irigység igazságtalansághoz vezeti az embert, ahelyett hogy felfedezné a másik ember 

ajándékait és áldást jelentene számára, ehelyett gonosz gondolatok kínozzák a másik sikerét 

látva. Az összehasonlítás és a másik megítélése megbénítja az erőnket. Ez tétlenségre sarkall, ez 

szomorúsághoz vezet és sokszor melankóliához. Ezért mondja Szent Gergely, a teológus: 

2. Hogyan kell kezelni, hogyan tudunk megszabadulni ettől a brutális szenvedélytől?        

Az első dolog, amire szükségünk van, hogy bevalljuk az irigységünket. Előfordul, hogy a 

bennünk aktivizálódott irigységet megpróbáljuk igazolni. Felháborodunk a másik 

viselkedésén. Amikor lebukik bennünk az irigység, gyorsan gyónjuk meg, és kérjünk lelki 

tanácsot a lelki vezetőtől. Ahhoz, hogy megszabaduljunk az irigységünkből forró, buzgó 

imádság szükséges. Sőt imádkozni kell azokért, akik elindították bennünk az irigységet, 

hogy a Szent Isten adjon nekik egészséget és örömet, békét, áldást, sikert az életükbe. 

Végül nagyon fontos, ha pont az ellenkezőjét tesszük, mint amit az irigységünk diktál. 

Például, ahogyan az irigység arra sarkal, hogy becsméreljem a másikat, inkább kezdjem el 

dicsérni. Ha látod a sikerét, elsőként gratuláljál neki őszinte szívvel. Ha látod, hogy 

valamilyen baj, vagy betegség éri, segítsd őt a lehetőséged szerint. Ez a jóság, tisztaság, 

önzetlen szeretet eltörli az irigység bűnét a lelkünkből.  

Az irigység romboló és abszurd szenvedély bennünk. Az ördög ezzel a bűnnel nyitotta ki a 

paradicsom ajtaját, és került ki az ember Isten közeléből. Ez az, ami elidegenít a másik embertől 

minket, de a legrosszabb, hogy eltávolodunk Istentől. Nézzünk fel a mi Urunkra és 

Szabadítónkra, Jézus Krisztusra, és kérjük, szabadítson meg minket az irigység fogságából és 

adjon a szívünkbe együttérzést, szeretetet és békét!  

Bízva válaszodban -Lelkiatyád 
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A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája május hónapban 

rajzpályázatot hirdet  

óvodások és általános iskolások számára. 

Mivel május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük,  

ezért égi Édesanyánkra emlékezve, a pályázat témájaként  

hozzá kapcsolódó egyházi énekeket adtunk meg. 

 

Óvodás korcsoport témája: „Ékes virágszál…” 

Alsó tagozatosok témája: „Siessünk buzgón az Istenszülőhöz…” 

Felső tagozatosok témája: „A Te oltalmad alá sietünk…” 

  

Beküldési határidő: 2018. május 18. 

 

A kész rajzokat az alábbi címre várjuk névvel, életkorral, elérhetőséggel, 

és egyházközségük, vagy iskolájuk feltüntetésével: 

Görögkatolikus Missziós Iroda 

Miskolc 

Szeles utca 35. 

3526 

Az első 3 helyezett értékes ajándékokat nyerhet. 
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Ez a kötet a magyar és a világirodalom legszebb, Szűz 

Máriáról szóló novelláit gyűjti csokorba. 

 

 

 

A könyv segítségével a tinédzserek felfedezhetik és 

megérthetik saját szeretetnyelvüket, illetve azt, hogyan 

fejezzék ki szeretetüket mások iránt. 

 

Elsősorban kisiskolásoknak íródott, ám a 

különböző játékos feladatok a kisebb testvérek 

figyelmét is leköthetik. Igazi családi élményé 

varázsolja a közös olvasást. 

 
 

 
 
 

Társasjáték, memória játék, 

imakockák. 

 

 

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 900 és 1700 között 
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Baba—mama foglalkozás 
Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),  

a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Májusi foglalkozások időpontjai: 

2018. 05. 08. (kedd): 16:30-17:15 

2018. 05. 22. (kedd) 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  

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

Ifjúsági programokkal, lelkigyakorlatokkal, zarándoklatokkal, 

beszélgetésekkel és nem utolsó sorban felejthetetlen koncertekkel  

várunk minden érdeklődő fiatalt! 

Minden hónapban „Faggasd a papot!” – ahol bátran felteheted kérdéseidet. :) 

2018. június 30. Akrofeszt – előadásokkal, koncertekkel  

2018. július 19 - 22. 22+ Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat 

2018. augusztus 25. Nyár végi Hálaadó Zarándoklat (Edelény-Sajópálfala) 

Kövess Minket Facebookon: www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye 

ahol minden programról bővebben értesülhetsz! 

Elérhetőség: ifjusagi- iroda@mi.gorogkatolikus.hu 
3526 Miskolc, Szeles utca 35. 

Nyitva tartás:  Hétfő 12:30 – 16:30 
 Szerda 12:30 – 17:30 

http://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye


Donászy Magda: Nagyanyónak  

 

Köszönöm, hogy olyan sokat  

fáradoztál értem,  

és hogy az én jó anyámat 

felnevelted nékem. 

 

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) 

Édes-kedves Nagyanyókám!  

Anyák napja van ma! 

Olyan jó, hogy anyukámnak  

is van édesanyja.  

 

Reggel mikor felébredtem  

az jutott eszembe,  

anyák napján legyen virág 

mind a két kezembe.  

Egyik csokrot neked szedtem, 

odakünn a réten,  

Te is sokat fáradoztál  

évek óta értem.  

 

Kimostad a ruhácskámat,  

fésülted a hajamat, 

jóságodat felsorolni  

kevés lenne ez a nap.  


