Örömhír
A Tiszaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség Hitéleti kiadványa
20 éves az egyházközség
Dr. Orosz Atanáz püspök atya
november 19-én (szombaton),
egyházközségünk alapításának
20. évfordulója alkalmából,
meglátogat minket, s a korábban
Tiszaújvárosban szolgálatot teljesítő papokkal (Vatamány Sándor és Kicsák György) együtt
végzendő esti istentiszteleten
hálát ad az elmúlt két évtized
áldásaiért. A délután 5 órakor
kezdődő szertartásra mindenkit
sok szeretettel hívunk és várunk.
*

Minden Szent Liturgiában emlékezünk a hajlék alapítóira, legyen ez memento most mindazokra, akik e nehéz időkben az
egyházunk oszlopai voltak:
Szabó Péter sajószögedi paróchus, a városban elsőként működő áldozópap.
Vatamány Sándor szervező lelkész (1992 – 1995) az első helyben lakó lelkész, nevéhez fűződik az egyházközségi élet szervezése, a hitoktatás beindítása
és helybeli adminisztráció kiépítése, a templom tervezése és
részben megépítése.

Kicsák György szervező lelkész,
paróchus (1995-2010), templom
befejezője, paróchia és közösségi ház építője, továbbá működése alatt történt telekrendezés,
kerítés és dísztér építés, harangfal építés, templomfestés, ikonosztázion készítés.
Major Béla az első képviselő
testület világi elnöke 1996 – ig
Szabados László gondnok 1996
– ig
Kurencz Sándorné pénztáros,
1996 – tól gondnok
Bartha Péter jegyző 1995 – ig
Onder György számvizsgáló
1995 – ig
Varga
Miklós számvizsgáló,
1996 – tól,
Major Béláné
Szabados Lászlóné
Firtkóné Balogh Gizella
Firtkó András
Szilágyi Antalné
Sándor Vince világi elnök 1996
- 2000 haláláig
Laskay Istvánné
Papp Mihály

Lukács Endre
Pregun István
Pákh Endre
Pákh Endréné
Lakatos Jánosné
Müllerné Burkus Klára
Bubnó György
Megemlékezünk
Vatamány
Sándorné tisztelendő asszonyról, aki a híveket éneklésre tanította. Kicsákné László Magdolna pedig a 8 éven át tartó építkezések ideje alatt fáradhatatlanul ellátta a munkásokat, művészeket, később az egyházközség
kántora és a karitász csoport vezetője volt.
Az Úr adjon az ő földi hajléka
építőinek örök hajlékot az Ő
boldogságában!
Egyházközségünk papjai:
Vatamány Sándor:
Születés helye, ideje:
Nyíregyháza, 1968.
február 2.
Szentelés helye, ideje:
Nyíregyháza, 1992. augusztus 6.
Felesége: Kiss Krisztina
Kicsák György:
Születés helye, ideje:
Mátészalka, 1964. május
21.
Szentelés helye, ideje:
Nyíregyháza, 1990.
augusztus 11.

Felesége: László Magdolna
Jeviczki Ferenc ifj.
Születés helye, ideje:
Nyíregyháza, 1963.
október 10.
Szentelés helye, ideje:
Nyíregyháza, 1997. június
21.
Felesége: Vatamány Márta

Sajószögedi harangszentelés
A hívek adományából elkészült
a
sajószögedi
görögkatolikus
templom
új,
320 kg súlyú
harangja, melynek felszentelése
november
20-án, vasárnap
lesz. A Szent Liturgiával egybekötött szertartás, melyet Dr.
Orosz Atanáz püspök atya vezet, 11 órakor kezdődik. (vendégpapok: Gulybán Tibor (kerületi esperes), Szabó Péter (volt
paróchus), Kocsis István)
Isten áldja mindazokat, akik
adományaikkal támogatták a
harang öntését.

A Liturgia szélessége
Az Isteni Liturgia nem meghatározott program vagy terv szerint
zajló, azonos nézetek, foglalko-

zás vagy feladat miatt egybegyűlt emberek összejövetele. A
liturgia az ember szabadsága,
„amellyel Krisztus megszabadított minket”. Ezért kérjük, hogy
Isten akarata teljesedjék be
mindannyiunk életében, hogy
mindenkinek Krisztus legyen
útitársa, vele hajózzék, „álmában és ébrenlétben megédesítve” életét.
A Krisztusban való élet közösségének ez az édessége gyűjt
egybe minket a „fölső helyiségben”, életünk helyét és módját,
tervrajzát alkotva meg.
Haladjon mindenki szabadon
életének országútján.
Hajózzék mindenki kalandjainak és viszontagságainak nyílt
tengerén.
Az Isteni Liturgia nem terveinket, vágyainkat vagy életünket
igyekszik megnyirbálni, épp ellenkezőleg: támogatja, megerősíti és áldást ad rá. Ezért is
imádkozunk országunkért, városunkért (falunkért), templomunkért, a papságért, a hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek
üdvösségéért.
Nem azáltal vagyunk együtt
testvéreinkkel
Krisztusban,
hogy valahol összegyűlünk
együvé, hanem azzal, hogy örülünk az életben, Jézus Krisztus-

ban, „az ő uralkodásának minden helyén”.
A távolságok eltöröltetnek: a
pap halk szóval könyörög: Láthatatlan Király… tekints le
azokra, akik fejüket meghajtják
előtted; a hajózókkal szállj tengerre, a vándorokkal kelj útra, a
betegeket gyógyítsd meg, ó lelkünk és testünk orvosa”. Az
egész földkerekségről van szó.
Mintha csak az úton vagy tengeren lévők is a templomban állnának, meghajtott fővel. A pap
sem csak azokról a kevesekről
szól, akik láthatóan jelen vannak, hanem mindenkiről, bárhol
legyenek is. A liturgia misztériuma „egy helyre gyűjti azokat,
akik a világban szétszóródtak.”
Így amikor a pap azokért imádkozik, aki „ebbe a szent hajlékba hittel, áhítattal és istenfélelemmel lépnek be”, olyan mintha imádkozna „az egész földkerekségért, minden városért és
vidékért, és azokért, akik azokban hittel élnek”. „Mert… Isten
szent temploma a látható világ
képmása…, ahol szentély a
menny, a hajó ékessége pedig a
föld.

Humor
Két jehovista megszólít egy embert a
buszmegállóban.
- Uram, akar ön Jehova tanúja lenni?
Mire az ember:
- Elnézést, de nem láttam a balesetet!

A Tiszaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség alapítólevele:

A HAJDÚDOROGI PÜSPÖKTŐL
1782/1991. szám

ALAPÍTÓLEVÉL
A Tiszaújvárosban élő görög katolikus közösség szervezettebb és jobb lelkipásztori ellátása érdekében, az ott lakó hívek kérésére, elfogadva a Sajószögedi Görög Katolikus Egyházközség Képviselőtestületének 1991. november 10-én hozott határozatát, jelen intézkedéssel megosztom a Sajószögedi Egyházközség területét, és megalapítom a Tiszaújvárosi Görög Katolikus Egyházközséget.
A Tiszaújvárosi Egyházközség határa a város közigazgatási
határa, és mint filiális egyházak hozzátartoznak az alábbi
községek:
Egyek,
Görbeháza,
Polgár,
Tiszagyulaháza,
Tiszapalkonya, Újtikos, Újszentmargita.
Az Egyház Alapkövének, Építőjének és Urának, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak ereje és kegyelme legyen mindenkor az egyházközség hívein és papjain, hogy a Szentlélek vigasztaló és
bátorító örömében mindig hűséggel tegyenek tanúságot Istenünk
és Atyánk szeretetéről.
Nyíregyháza, 1991. november 15.
Főpásztori áldással
Dr. Keresztes Szilárd
hajdúdorogi püspök

