
 

Gondolatok Kis Szent Terézről 

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéinek magyar-

országi tartózkodása alatt egy alkalommal 

valaki odatelefonált az egyik kármelita rend-

házba, megkérdezve: „Ugyan mi rendkívülit 

cselekedett ez a Szent Teréz, amiért szentté 

avatták, s amiért most «keresztülhurcolják» 

az egész országon?” 
Bizony, már az is becsülendő dolog, hogy 

Teréz nővérünk után - egy ilyen nagyszerű 

alkalom kínálta lehetőséggel élve - érdek-

lődnek. De nem is olyan könnyű a kérdésre 

válaszolni. Talán az a helyesebb, ha úgy 

teszünk, mint az Úr Jézus, aki sokszor egy 

újabb kérdéssel válaszolt a hozzá intézett 

kérdésre: „Azt szeretné megérteni, hogy 

Szent Teréz hogyan vált alkalmassá arra, 

hogy Isten eszközeként még halála után is 

hozzájárulhasson az Ő Országának terjedé-

séhez?” 
Nos, földi élete során látszólag nem tett 

semmi látványosat: nem művelt nagy csodá-

kat, nem végzett rendkívüli önmegtagadáso-

kat, nem volt része különleges kinyilatkozta-

tásokban, és ismeretlenül, egy szegényes 

kármelita kolostor falai között élt. Teréz 

különlegessége az volt, hogy a hétköznapi 

dolgokat rendkívüli intenzitással élte meg. S 

mi volt ennek a titka? – Talán az a legjobb, 

ha a választ magában a Szentírásban keres-

sük, Szent János apostol szavait véve köl-
csön: „Megismertük a szeretetet, amellyel 

Isten szeret bennünket, és hittünk benne. 

Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben 

él, és Isten őbenne” (1 Jn 4, 16). 

Teréz tapasztalatból ismerte meg az evan-

géliumi örömhír lényegét, hogy „Szeretet az 

Isten”, s olyan mélyen behatolt Isten szent-

háromságos szeretet-életének a titkába, hogy 

vele azonosulva ő maga is azt vallotta: életé-

nek értelme nem más, mint „Szeretetből 

élni” (PN 17). Önéletrajzában ezt írta: „A 

szeretet tudománya, (…) egyesegyedül erre a 

tudományra vágyom. (…) Annyira megér-

tem, hogy csakis a szeretet tehet minket 

kedvessé a Jó Isten előtt, hogy ez a szeretet 

az egyetlen jó, amire törekszem” (Önéletrajz, 

A kézirat). Hivatását pedig így foglalta ösz-
sze: „Az én hivatásom a Szeretet!” (Önélet-

rajz, B kézirat). „Teréz magáról az isteni 

Kinyilatkoztatásról szerzett tapasztalatot, s 

odáig jutott, hogy hitünk alapvető valóságait 

a szentháromságos élet misztériumában 

összefoglalva szemlélte” – írta II. János Pál 

pápa abban az apostoli levelében, amelyben 

Lisieux-i Szent Terézt egyházdoktorrá avat-

ta.  

Teréz 

életének és 

írásainak 
üzenete 

valameny-

nyi – Isten 

képére és 

hasonla-

tosságára teremtett – ember legalapvetőbb 

hivatását, életének célját megérteti. Teréz 

küldetése, hogy „Jézust szeresse és megsze-

rettesse” (Teréz levele Bellière abbéhoz, 

1897. febr. 24.) arra irányul, hogy az embe-

rek felismerjék, és magukévá tegyék a Jézus 
Krisztusban megtestesült Szeretetet, s így a 

Szentháromság életébe kapcsolódva az örök 

élet részesei lehessenek. Azért örülünk 

mindannak, ami Lisieux-i Szent Terézzel 

kapcsolatos, mert az ő élete és szavai - min-

denki által érthető módon, korunkhoz szóló-

an - tanúskodnak a mindannyiunkhoz szóló 

Evangélium igazáról. 
 



„…megtaláltam, akit szeret a lelkem…” 
A nevem Kovács Endre, a Miskolc-Diósgyőri 

Görögkatolikus Egyházközség parochusa 2013. 
augusztus 1-től. Feleségem Mária, gyermeke-

ink Réka, Balázs és Rafael. 

 
A Hernád menti Garadnán születtem. Tisztes-

séges és mélyen vallásos szülői, családi háttér 

van mögöttem. Szülőfalum, rokonságom, lelki-
pásztorunk segítsége bátorított, hogy egyházi 

középiskolába kerülhettem. Az esztergomi 
ferences gimnáziumban tanultam-nevelődtem 

1968-72 között. A ferences atyák otthonunk 
helyett is otthont tudtak adni négy éven keresz-

tül nekem is, diáktársaimnak is. A viszontlátás 

öröme egy-egy évfolyam-találkozón semmivel 
sem pótolható. Sok atyának köszönhetem, hogy 

Isten és népe szolgálatára vállaltam földi éle-
temet. Piusz atya a könyvek és olvasás szerete-

tét, Oszkár atya a becsületességet, Ignác atya a 
feltétlen szolgálatkészséget, Balázs atya a 

lelkiség és bensőségesség rajongását oltotta a 
szívembe. Az esztergomi évek után jelentkez-

tem görögkatolikus kispapnak, majd a „kor” 
szokása szerint előbb a két éves katonaság 

Nagyatádon, s úgy a nyíregyházai Szeminári-
um. 

Egy évet szolgáltam az encsi mentősöknél, 
majd úgy végeztem el 1980-ban a Teológiai 

Főiskolát. A házasságkötésünk után a papszen-
telés 1980. augusztus 10-én szülőfalumban, 

Garadnán volt. Papi szolgálatom és családunk 
első állomáshelye Bagamér görögkatolikus 

parochia és Kokad filiája volt. Öt évet töltöt-
tünk a bihari hívek között, sok lelkipásztori 

élmény és néhány életpróbáló sorshelyzet 
szereplőiként. Megtapasztaltam az egyszerűség 

nagyságát, de ugyanúgy részünk volt a Gond-
viselés kísérő szeretetében is! Panasz nélkül 

jöttünk tovább az újabb lelkipásztori megbíza-
tás teljesítésére, 

Pere gör. kat. parochiájára. Az abaúji embe-
rek töretlen jósága fogadott és tartott meg 

családommal együtt. Mind a tíz év, amelyet 

Perén és Ináncson töltöttünk, az eddigi papi 
szolgálat első aranykorszaka volt. Nyáron a 

vendég-unokák és rokongyermekek is bekap-
csolódtak az egyházközségi hittanos életbe, 

gyakran tartottunk ősz elején elsőáldozási 
ünnepségeket. A pünkösdi búcsú a pereiek 

számára olyan, mint szülőfalunk, Garadna 
búcsúja. Olyan volt feleségem diákkori falujá-

ban, Alsóregmecen is, a templomszentelés 
évfordulós ünnepe, hogy a hazajött vendégek 

majdnem teljes számban a Szent Liturgiával 
tartották meg a találkozás örömét szeretteikkel. 

A perei tíz év után a bodrogközi Vajdácska 
parochián szolgáltam, 1995-től. A vajdácskai 

szolgálatunk évei alatt bővült a tennivaló, de 
bővültek a jó barátok és kedves munkatársak is 

a hívek köréből. Nagy értéknek tartom, hogy a 
bodrogközi hívek között éltek és tevékenyked-

tek szerzetesi hivatásuk teljesítésében fiatal 

görögkatolikus püspök atyáink. Paptestvéreket, 
lelkipásztori szolgálatban társainkat, valamint a 

hívek minden rétegét is megszólították az 
atyáink egy-egy szolgálatukkal. Biblia-estek, 

lelkigyakorlatos lehetőségek, lelki beszélgeté-
sek alkalmai, kulturális rendezvények sora 

teszik feledhetetlenné a vajdácskai éveket, a 
bodrogközi nehéz sorsú hívek bátorítását, 

szolgálatát. 
A Szent Illés tiszteletére épült 112 éves temp-

lom megvédett külsővel és belső biztonságos 
villamos felújítással várja, hogy a megnyert 

pályázati összeg felhasználásával a követke-
zőkben is folytatódjék a megindult lendületes 

vallásos élet. A vajdácskai hittanosok szép 
eredményeket értek el, családjuk örömére, 

iskolájuk büszkeségére és szívem boldogságá-
ra. Most, hogy több év után más helyen szolgá-

lok, tudom még jobban értékelni az ő fiatalos 
kedvüket és energiájukat. 

Legyen szabad idéznem egy rövid köszöntőt, 
amelyet az egykori hittanosok Boldogemlékű 

II. János Pál pápának szavaltak az ő pápasága 
25. évében, 2003 ok.19-én: ”Huszonöt virág-

szál huszonöt évedre - Jaj, oly igénytelen, 
szerény emlék lenne! - Mert a kis virágnak 

rövid az élete, - Letépik, elhervad, hisz ez a 
végzete. - De a mi virág’ink el nem hervadhat-

nak,- Mert szívből nőttek ki, s szívnek illatoz-
nak. - Minden apró virág azt suttogja Feléd:- 

Jó Pápa Atyánk, örökre boldog légy!” 



A Rózsafüzér Társulat élete 

Egyházközségünkben 

Minden első vasárnap együtt imádkozzuk a 

rózsafűzért, ilyenkor van a titokcsere. Tag-

nak lenni nem csak azt jelenti, titkot cseré-

lek, hanem azt, hogy együtt imádkozzuk a 

templomban. Az első vasárnapi esti szentmi-

sét a társulat elő vagy elhunyt tagjaiért végzi 
az atya. A rózsabokorról lehullik egy virág, 

már hiányos. Ha a társulatból távozik valaki 

közülünk, mi is hiányosak vagyunk. 

Kérem a fiatalabbakat és a férfi testvérein-

ket is álljanak a távozók helyébe, mert a 

rózsafüzér nem csak az öreg nénikék imád-

sága! A Szűzanya segítségére mindnyájunk-

nak szüksége van. Ha a Mennyei Atya ma-

gához szólít bennünket, nem biztos, hogy 

lesz, aki egy imát elmondjon értünk. A társu-

lat tagjai biztosan megemlékeznek rólunk. 
„Rózsafüzér Királynéja, tiszta Szűz, kérjed a 

te Szent Fiadat érettünk!” 

A Caritas csoport munkájáról 

Caritas csoportunkat 2010-ben hozta létre 

dr. Szarka János atya a Püspöki Konferencia 

határozata alapján. Azzal a céllal jött létre a 

csoport, hogy az egyházközséghez tartozó, 

rászoruló testvéreink segítségére legyünk 

illetve a Magyar Katolikus Caritas tevékeny-

ségét is támogassuk vagy szükség esetén az 
ő segítségüket igénybe vegyük. 

A Caritas csoport vezetésével Kányi Kata-

lin testvérünket bízta meg János atya és még 

13 személyt különböző feladatokkal (pl. 

ifjúsági összekötő, Máltai Szeretetszolgálat 

összekötő, önkormányzati összekötő stb.).  

Az elmúlt években az egyházközség tagjai-

nak nagylelkű adományaiból anyagi és lelki 

segítséggel tudtunk enyhíteni testvéreink 

gondjain. A beteglátogatás, tartós élelmiszer 

adományok, készpénzjuttatás, használt, de jó 
állapotú ruhák, cipők, háztartási eszközök 

adományozása örömet jelentett azoknak, 

akik kapták és azoknak is, akik adták.  

Ahogyan az elmúlt évben, úgy a jövőben is 

szeretnénk kedvezményes szabolcsi alma 

vásárt, ruhabörzét, tartós élelmiszergyűjtést 

szervezni. Ha lehetőségeink engedik, szeret-

nénk gyógyszertámogatást, rezsi költségtá-

mogatást nyújtani. Gyerekek iskolai tanul-

mányi kirándulása vagy zarándoklaton való 

részvételük költségeihez hozzájárulni.  

Kedves Testvérek! Ezt követően is számí-

tunk jószívű adományaikra, mert csak így 

segíthetünk sokgyermekes, nehézségekkel 

küzdő, beteg, mozgásukban korlátozott, 

kisnyugdíjas, magukra maradt testvéreinken.  
Szent Márton 

Savaria (Szombat-

hely) szülötte (316 

– 397), eredetileg 

Julianus császár 

katonája, később 

Tours püspöke 

(Franciaország) a 

tulajdonát képező 

fél köpenyét oda-

adja a mezítelen 

koldusnak. Azért 

csak a felét, mert a 

katonák köpenyé-

nek másik fele a 

császár tulajdona 

volt. 

Szeretettel köszönök meg minden ado-

mányt azok nevében is, akiknek ezzel hasz-

nára lehettünk. Kérek mindenkit, a jövőben 

is nyissa meg szívét a rászorulók előtt, hisz a 

jószívű adakozót szereti az Isten és ember-

társai is. Minden segítséget – időt, munkát, 
tárgyi eszközöket, szállító kapacitást, pénzt – 

szívesen fogadunk, hisz sok a rászoruló. 

Avasi búcsú 2013 

Szeptember 28-án már hagyományosan 

megrendezésre került az Avasi búcsú. Mely-

nek részét képezi már évek óta az egyház-

községek találkozója. Ez évben is főzőver-

sennyel, sportrendezvényekkel, egyházi 

standokkal, templomi kiállítással és jó han-

gulattal várt bennünket a befogadó egyház-

község. 

A jó Isten is ránk mosolygott, mivel az 

egész rendezvény alatt napos, jó időnk volt.  

Egyházközségünket szép számmal képvisel-



tük, és nem vallottunk szégyent nagyon 

finom toros káposztánkkal (amiért itt is óriá-

si gratuláció Kujbus Laci bácsinak).  

Új parókusunk Endre atya is egész család-

jával részt vett ezen az alkalmon, és így 

lehetőségünk nyílt őt jobban megismerni és 

beszélgetni vele. 

Az ilyen alkalmaknak véleményem szerint 

nagyon jó közösségkovácsoló ereje van, ami 

most is megmutatkozott, hiszen jó kedvvel 
és szeretettel váltunk el egymástól a délután 

végén abban a reményben, hogy másnap 

ismét találkozunk igaz akkor már nem a 

bogrács mellett, hanem az Isten házában, a 

templomban. 

HungaRio - Pécs 

„Menjetek és tegyétek tanítványommá 

minden népet!” /vö. Mt 28,19/ 

Először is el kell mondjam, hogy nagyon 

váratlanul ért ez az utazás. Igaz, hogy rend-

szeres olvasója vagyok a Görögkatolikus 

szemlének, de ez a Rio-s dolog elkerülte a 

figyelmemet!  
Épp vizsga után utaztam haza, nagyon fá-

radt és kimerült voltam, lehetőséget kaptam, 

hogy Pécsre utazzak! Nem voltam biztos, 

hogy a találkozó hetén rá fogok-e érni, de 

igent mondtam a meghívásra, amit így utólag 

elmondhatok, hogy nem bántam meg!  

2013. 07. 24-én a Búzatéri templomtól in-

dultunk autóbusszal, Fedor Péter és Kondás 

András kíséretében. A majdnem 6 óra 

hosszás út kicsit megviselt minket, mert már 

nem tudtuk hogyan változtassuk az ülési 

pozíciónkat.  
A pécsi sportcsarnoknál kellett regisztrál-

nunk és ott megkaptuk a csomagunkat is. 

/póló, programfüzet, térkép, kajajegy/. Mivel 

a Hajdúdorogiak is velünk jöttek így ők a 

Szántó kollégiumba, mi a boszorkány úti 

kollégiumban voltunk elszállásolva. A 

kolival nagyon meg voltam elégedve, mert 2 

ágyas szobákból állt. A szállás elfoglalása 

sok időt vett igénybe, így a nyitó misét nem 

jutottunk el. A vacsora után viszont a Dóm 

téren felállított színpadon Dr. Udvardy 
György pécsi megyéspüspök és a helyi pol-

gármester is köszöntött minket. Ezek után 

Táncház következett, amire mindennap volt 

lehetőség elmenni. A mi kis csapatunk ezt 

kihagyva elmentünk felfedezni a város szép-

ségeit. Meglepődve tapasztaltam, hogy a 

belváros tele van élettel. Rengeteg ember 

volt még éjfél után is, ami még az első nap 

nem is volt feltűnő, mert akkor volt a pont-

határok kihirdetése, és a fiatalok kivonultak 

ünnepelni, de láttam síró fiatalok is!  Vi-
szont a nagy tömeg minden napra érvényes 

volt. Szóval elmondhatni, hogy Pécs egy 

élettel teli város!  Mindennap megvolt az 

úgymond reggeli tornánk is, mert a reggelit a 

Sportcsarnokban vehettük át, ami a kolitól 

25-30 perc sétát jelentett! Minden nap a Rio 

band zenekarral énekeltünk, hogy jól indul-

junk neki asz Istentől megáldott napnak. A 

csütörtöki katekézist dr. Székely János püs-

pök atya tartotta, amelynek témája a szomjú-

ság a reményre, szomjúság Istenre. A be-

szédben elhangzott, hogy minden ember 
lelke mélyén vágyik Isten iránt. Délután 

különböző programok voltak. Többek közt 

meglátogattuk a Csontváry Múzeumot, ahol 

csodás képeknek lehettünk szemtanúi. Ezen 

az estén várt ránk a dicsőítés, tanúságtétel és 

nem utolsó sorban nagyon vártuk Böjte Csa-

ba testvér buzdító tanítását. Hatalmas tapssal 

fogadtuk. Nagyon nagy élmény volt szá-

momra őt hallgatni, végig könnybe volt a 

szemem. Már maga a jelenléte is a nyugal-

mat, békét, szeretetet sugároz. Miután le-
ment a színpadról, mi, a közönség visszatap-

soltuk, ő pedig megajándékozott minket egy 

viccel!  



A pénteki katekézist Kocsis Fülöp püspök 

atya tartotta, témája a tanítványság! A na-

gyon jó előadáson, az atya személyes törté-

neteket is megosztott velünk. Ezen a napon 

önkénteskedtünk is. A feladatunk az embe-

rek eligazítása a reggeli helyszínére. A dél-

után folyamán került előadásra az Ifjúsági 

Passió. Nagyon élethűre sikeredett és örül-
tem, hogy az is láthattam! Ezen az estén 

22.00-kor került sor a nyitott templomok 

éjszakájára. A mi kis csapatunk Akatisztoszt 

végeztünk Püspök atya vezetésével a pécsi 

görögkatolikus templomban. A szertartás 

után korán sem éreztük a lefekvés idejét, 

inkább nyakunkba vettük a várost.  

Szombaton, amikor már a találkozó dere-

kán jártunk, a reggeli ima és katekézisek 

után ismét önkénteskedtünk. A nap többi 

folyamán fesztivál volt, ami különböző prog-

ramokat foglaltak magába. (múzeumlátoga-
tás, stb.) Este a Bolyki Brothers adott kon-

certet. A közönség egyszerűen rajongott 

értük!!!  Ezután, mint minden este, kap-

csolták élőben Riót! 

A vasárnapi reggelit a szokásostól eltérően, 

a Szent István téren fogyasztottuk el! Ezután 

a pécsi görögkatolikus templomban utrenyén 

és Szent Liturgián vettünk részt! Délután 

14.00 órától pedig a Karnevál vette kezdetét! 

 Zászlókkal és ritmusos zenével vonultunk 

a szentek kíséretében (lobogó formájában). 

 
A HungaRio záró miséjének főcelebránsa 

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek atya 

volt. Csak, hogy bírjuk a folytatást, kaptunk 

egy kis elemózsiát, és már folytatódott is az 

este egy fergeteges Eucharist koncerttel. A 

mi kis csapatunk ismét nem érezte a fáradsá-

got, ezért felmentünk a Tettye forráshoz, 

ahonnan az egész város tökéletesen belátha-

tó.  

Mindenkit csak buzdítani tudok, hogy men-

jen és vegyen részt az ilyen programokban. 

Lelki feltöltődés és kikapcsolódás is egy-

ben!!!  

Budapesti Hittanos Kirándulás 
A gyereknapi kirándulás keretében május utolsó 

csütörtökén a fővárosunkat látogattuk meg. 

 
Reggel a miskolci pályaudvaron már min-

denki izgatottan várta a vonatot. Az utazás 

remekül telt. Sokat nevettünk, beszélgettünk 

és a korai ébredés miatt még kicsit pihenget-

tünk. Az első úti célunk egy dunai hajókázás 

volt, melynek keretében megnéztük a part 

látványosságait, Budapest hídjait.  Megcso-

dáltuk többek között a barokk stílusban épült 

Országházat is. Ezután a Szent István Bazili-

kában megtekintettük a Szent Jobb ereklyét. 

Majd a Mezőgazdasági Múzeumba mentünk, 

ahol a jelen és a múlt mezőgazdaságával 
ismerkedhettünk meg. A múzeumban renge-

teg érdekes dologgal találkozhattunk; mező-

gazdasági gépekkel, állatok csontvázaival és 

egy életnagyságú lóra fel is lehetett ülni. 

Belepillanthattunk a régi életbe, és a külön-

böző mezőgazdasági munkákba is. A nagy-

szerű múzeumi látogatás után a budapesti 

állatkertet kerestük fel, ahol szórakozva 

ismertük meg a világ érdekes állatait, szoká-

sait és életüket. Az állatkert különböző prog-

ramokkal várta a látogatókat. Egyik kedven-
cünk a fóka show volt, ahol az okos állatok 

különböző feladatokat hajtottak végre és érte 



jutalmakat kaptak. A szórakoztató látogatás 

után fotókat készítettünk, és a meglepetésnek 

is nagyon örültünk, mert a McDonald’sban 

sok finomságot ettünk. A hazafelé út nagyon 

gyorsan telt el. Fáradtak voltunk, de rengete-

get beszélgettünk az élményeinkről. 

A kirándulás alatt, számos új információk-

kal és élményekkel gazdagodtunk. Köszön-

jük Dóra néninek és Laci bácsinak, hogy 

lehetővé tették számunkra ezt a rendkívüli 

napot. 

Tábor Berekfürdőn 

2013 júniusában, a nyári szünet első heté-

ben, táborozni mentünk négy napra Berek-

fürdőre. A tábort Soósné Marika néni, a 

hittan tanárunk szervezete. 

Menetrend szerinti busszal utaztunk és mi-
kor megérkeztünk, mindenki elfoglalta a 

helyét a szálláson, a Szent László Lelkigya-

korlatos Házban, 2-3 ágyas szobákban. Szin-

te egész nap fürödtünk a közeli strandon, 

ahol sok medence közül lehetett válogatni. A 

strand melletti étterembe jártunk ebédelni és 

vacsorázni, a reggelit a szálláson kaptuk. 

Utolsó este rendeztük meg a „Ki mit tud?-

ot”, ahol mindenki jól érezte magát és sokat 

nevettünk. Másnap délután már indultunk 

haza, de előtte még megáldott minket a helyi 
plébános atya. 

Ezzel a táborral búcsúztunk el Marika néni-

től, akit a szívünkbe zártunk. 

Hitem története 
A következő gondolatokat általános iskolás 

gyermekek fogalmazták meg, melyekben vallanak 
a hitükről, és annak megtapasztalásáról. 

Görög katolikus óvodába jártam. Reggelen-

te templomba mentünk és elmagyarázták 

nekünk kicsiknek, miről prédikált az nap a 

pam bácsi (így hívtam kiskoromban a pap 

bácsit). Szerettem az Istenről szóló dalocs-

kákat, mondókákat. A nap elején is, a déli 

alvás előtt is, alvás után is és nap végén is 

aranyos imákat mondtunk. 

Példaként ott volt anyukám, aki elmondta, 
hogy ő szokott imádkozni és a nehezebb 

időszakokban Isten segítségét kéri, de sosem 

felejti el megköszönni neki a legkisebb jót 

sem. Nagyon sokat segített anyukám, amikor 

első Szentáldozásomra készültem. Együtt 

tanultuk az imákat, és nagyon megszerettem 

őket. 

Most már tapasztaltabb vagyok, érzem én 

is, hogy Isten megsegít. Például tavaly nyá-

ron leestem a telken lévő padlásról. A nagy-

mamám le szeretett volna menni a kertbe, de 
valamiért visszafordult. Ez szerintem Isten 

sugallata volt. Ha a nagymamám nem fordul 

vissza ki tudja mi történhetett volna, én ott-

maradok a padlón elájulva. Ezt a nagy zuha-

nás sikerül kisebb törésekkel, apró agyráz-

kódással megélnem, hála Istennek nem lett 

ennél nagyobb bajom. A kórházban nemcsak 

anyukám, hanem Isten is fogta a kezem. Ez 

az én kis történetem. 

Egyszer, mikor nagy-

mamámmal sétáltam 

kérdezősködni kezdtem: 

Hová megyünk? Ő ezt 

válaszolta: Megyünk 

Isten házába. Ezt eleinte 

nem értettem, és tovább 

kérdezősködtem. De ő 
csak mosolyogva azt mondta: Majd meglá-

tod. Számomra először félelmetes volt be-

lépni az emberekkel teli, az énektől hangos 

templomba. Csak később fedeztem fel ennek 

a közösségnek az összetartozását. Ami ösz-

szetartja ezeket az embereket, az Istenhez 

való kötődésük. Én is ebbe a közösségbe 

tartozok, amióta megkereszteltek.    

Keresztelésemtől kezdve az Egyház tagja, 

Isten gyermeke vagyok. Amikor 6 éves let-

tem, iskolába készültem, anyától hallottam 

Istenről. Emlékszem, hogy ámulattal hallgat-

tam, amit mondott róla. Azóta minden este 

imádkozom hozzá, hogy óvja és védje csalá-

domat.     

Anyával mentem először templomba, én 

hiszek Istenben, szeretek templomba járni. 



Legelőször karácsonyi műsoron voltam 

templomban anyával. Istenről a templomban 

hallottam. Otthon sokat beszélünk róla.  

Engem először a szüleim vittek templomba, 

várom az első Szentáldozást.  

Gyermekkoromban sokat hallottam Jézus-
ról és a papokról. Én először akkor éreztem 

Isten jelenlétét igazán, amikor nekimentem 

az ajtókilincsnek és az éppen nem a szeme-

met találta el. Utána nem sokkal később 

nagymamám beíratott testvéremmel együtt 

az elsőáldozásra készülők közé. Pár évvel 

később az iskolánk katolikus iskola lett, itt is 

érzem minden nap az Isten szeretetét.
 
A vallásos hit a kegyelem műve. Istentől kapott 

ajándék. Feladatunk, hogy gyermekeink számára 
megteremtsük a lehetőséget, hogy Istennel kap-
csolatban tapasztalatokat szerezzenek, megérez-
zék az Ő szeretetét. –„ A tanításnak a célja a 
tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és őszinte hitből 
fakadó szeretet.” 1Tim 1,5 

Gyalogos Zarándoklat Máriapócsra 2013 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is több 

száz fiatalt mozgatott meg az immáron 11. 

születésnapját ünneplő ifjúsági gyalogos 

zarándoklat. Ahogy az elmúlt 3 év nyarain, 

úgy most is nagy izgalommal vártam au-

gusztus közepét, mert ilyenkor számtalan 

régi jó baráttal találkozok.  

Egyházközségünket szép számmal képvi-

seltük, s Bak László jóvoltából, már augusz-
tus 12-én (hétfő) délután megérkeztünk 

Pocsajba, ahonnan másnap reggel indultunk 

útnak. A második szálláshelyünk Létavértes 

volt, ahol a még energia gazdag, nem túl 

fáradt fiatalok összemérhették focitudásukat. 

A győztesnek járó kupát nem akárki, hanem 

a Debrecen korábbi sikeredzője, Herczeg 

András adta át. 

A zarándoklat történetében először volt 

hajnali indulás: a délutáni Görkapocs neve-

zetű fesztivál miatt szerdán már valamivel öt 

óra előtt elindultunk Létavértesről. A zarán-
doklat idei mottója az „Elevenítő” volt, de a 

korai órákban nem mondhatnám, hogy túlsá-

gosan eleveneknek éreztük magunkat. A 

szép délután azonban feledtette velünk a 

hajnali nehézségeket. Rengeteg színes prog-

ram várta az érdeklődőket: az óvodás kortól 

a nyugdíjas korig senki se unatkozott. Sze-

rintem a nap fénypontja a református nagy-

templomban tartott püspöki vecsernye volt, 

ami hála az égnek zsúfolásig meg is telt. 

Este az Ocho Machonak köszönhetően pa-
zar hangulat uralkodott rajtunk, egy fantasz-

tikus koncertet adtak. 

Csütörtökön Palánki Ferenc püspök atya 

tartotta a lelkinapot, ahol arra buzdított min-

ket fiatalokat, hogy mi döntsük el, mi hatá-
rozzuk meg, hogy milyen lesz a jövőnk. 

Péntek este a nagykállói strandon áztattuk a 

vízhólyagos, fáradt lábunkat, s ezért másnap 

megújult erővel csaptunk neki az utolsó 

távnak. A megérkezés pillanatait nem lehet 

leírni. Amikor észrevettük a láthatáron a 

Máriapócsi Kegytemplom tornyait, az addig-

ra már csak pislákoló remény, hogy valaha 

odaérünk megint lángra lobbant. Majd egyre 

csak közeledtünk, míg végre elértük a temp-

lomot, s a Kegyképet. 
Nagyon örülök, hogy évről évre fiatalok 

százai zarándokolnak Máriapócsra, pedig 

mindenki tudja, hogy egy zarándoklat nem 

az öt csillagos hotelekről, a háromfogásos 

evésekről szól. Az ifjak mégis fontosnak 

érzik, hogy eljöjjenek, valamit elhatározza-

nak, s lelkileg feltöltődve kezdjék meg a 

tanévet. 

Bízom abban, hogy ez a szép hagyomány 

még nagyon sokáig tovább fog élni, s a ké-

sőbbi nemzedékek is megtapasztalják a za-

rándoklás csodálatos élményét. 



Rejtvény gyerekeknek 

A képek szétcsúsztak a lapon. Segíts összerakni őket! Minden számhoz tartozik egy betű. 

Ha megtaláltad a párokat, írd a vonalra a számot a hozzá tartozó betűvel, és azt hogy mit 

vagy kit ábrázol a kép! A megfejtéseket október 27-ig adhatod le a templomban. A nyerte-

sek között jutalmat sorsolunk ki! 

………………………………………….… ………………………………………… 

……………………………………………. ………………………………………… 

……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hirdetések 

 Októberi szertartások rendje 
Hétköznap: 
16.30 – Rózsafüzér imádság 
17.00 – Szent Liturgia 
Vasárnap: 

08.00 – Utrenye 
09.00 – Szent Liturgia (gyerekek) 
11.00 – Szent Liturgia 
17.00 – Szent Liturgia 
18.00 – Vecsernye 

 Bükki túrákat szervezünk az ősz folya-

mán, tervezett időpont nov. 23., erről hon-

lapunkon kaphatnak később tájékoztatást. 

 Kis Szent Teréz Alapítványunk az 

Egyházközség céljainak elérésében segít. 

Kérjük, támogassa alapítványunkat! Adó-

számunk: 18410215-1-05 
 Az Egyházfenntartás befizetésére több 

lehetőségük is van: 1. Sekrestyében nyugta 

ellenében készpénzben; 2. Postai sárga 

csekken; 3. Internetes utalással vagy banki 

befizetéssel a CIB Banknál vezetett szám-

lára, melynek száma: 10700086-66754772-

51100005; Közlemény: név és cím. 

 Elérhetőségek: Kovács Endre parókus 

Tel.:+36-46-375 154 és +36-30-678 31 47, 

email: parokus@diosgyorgorkat.hu 

Bakné Orosz Teodóra és Bak László hitok-

tatók email: hittan@diosgyorgorkat.hu 
-------------------------------------------------------------------- 

 - a Miskolc-Diósgyőri Görög Ka-
tolikus Egyházközség lapja. Felelős kiadó: 

Kovács Endre parókus, szerkesztő: Bak 

László. A cikkírók az egyházközség tagjai. 

Folyamatosan frissülő további híreket és 

írásokat talál Internetes oldalunkon. Az 

Egyházközség Internetes Honlapjának címe:  

www.diosgyorgorkat.hu 
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