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2018. június

„Adjatok hálát mindenkor, mindenért…”
(Ef 5,20)
Június hónap a nyár kezdetét, a nyári szabadságok közeledtét jelenti,
diákoknak és tanároknak pedig egyaránt az iskolai év végét. Szokás ilyenkor
hálát adni az elmúlt tanévért. De miért is adunk hálát? Nem elég csak
büszkének lenni magamra, ha jó eredményekkel zárult az elmúlt kilenc és fél
hónap?
Úgy gondolom, nem elég. Nem szabad mindent magától értetődőnek
venni. Nem lehet úgy leélni az életet, hogy csak a saját vállamat veregetem
meg. Észre kell venni, hogy olykor szükségem van akár az égiekre, akár a
másik emberre. Nagyon jó és fontos dolog, hogy meg tudjuk köszönni, amit
kapunk.
Egy tanév befejeztével sok dologért lehet hálás az ember. Még akkor is, ha
esetleg nem éppen úgy, nem teljesen olyan eredménnyel sikerült abszolválni az
évet, ahogyan előzetesen számítottunk volna rá, szerettük volna. Van miért
hálásnak lenni, mert bárhogyan is sikerült az év, biztos az, hogy tanultunk
valamit, hogy emberileg is többek lettünk az elmúlt hónapok alatt, s még azt is
megkockáztatom, hogy értek bennünket olyan élmények, melyek sokáig
elkísérnek.
Egy iskolai közösség tagjai – nevelők és tanulók – egymásnak és
egymásért is hálásak lehetnek. Nem is kell nagy dolgokra gondolni: valaki
megosztotta velem a tízóraiját, segített cipelni a táskát, elmagyarázta a matek
feladatot. A tanároknál hasonlóan: lefőzte nekem a kávét, segített megszervezni
az iskolai ünnepséget, vállalta a helyettesítést.
A diák tanár kapcsolat szintén sok ajándékot tartogat. A diák mindig hálás
lehet a tanárnak a segítségért, a meghallgatásért, a gondviselésért, az
aggódásért, a nyüstölésért („Szedd már össze magad!”). S a nevelő viszont: a
bizalomért és azért, hogy van kinek továbbadni a tudást, a tapasztalatot, de
azért is, mert biztos, hogy egy felnőtt is tud tanulni a diáktól.
A tanév végét lehet számszerűsíteni. Erre való a bizonyítvány. De egy
iskolai év az jóval több, mint pár számjegy vagy egy statisztika.
Az összegzésnél fontos, hogy arra is gondoljunk: mit kell és kinek
megköszönni és tettünk-e olyat, amiért a másik esetleg hálás lehet.
Molnár Attila

Az egyházi intézmények ikonikus karaktere
Az „egynek” és a „sokaságnak” a kölcsönös
egymásra utaltságát, az egyháznak a kettős
struktúráját mutatja, amalyet egy, a létezését
meghatározó feltételhez kell kötni:
A püspök felszentelése megköveteli a
közösséget, a laikátus felszentelése (keresztség), s
bármely más szolgálattevő ordinációja igényli a
püspök jelenlétét, s mindkettőt az eucharisztiához
kell kapcsolni. Nekem úgy tűnik, hogy nem elég
csak az „egy” és a „sokaság” helyes szintézisének
kontextusába helyezni az egyházi intézményeket,
mert a pneumatológia csak az egyik összetevője.
A másik az eszkatológia, s ezt a szempontot az a
tény fejezi ki, hogy mind a keresztség, mind a fölszentelés az eucharisztia
kontextusában megy végbe.
Az eucharisztia – legalábbis a keleti keresztények értelmezés szerint –
eszkatologikus esemény. Benne nemcsak az „egy” és a „sokaság” létezik együtt és
feltételezi egymást, hanem valami többről van szó: az egyházi intézmények, az
Ország természete ikonikus, vagyis ontológiájuk nem magában az intézményben,
hanem valami másban, Istenben, illetve Krisztushoz való viszonyunkban van.
Másodszor az Ország visszatükröződései: minden egyházi intézmény
létezését valami végsőre való utalás kell, hogy igazolja, nem pedig csak a történelmi
szükségszerűség, célszerűség. Kétségtelenül vannak szolgálatok, melyek ideiglenes,
történelmi szükségek kielégítését célozzák. De ezek nem tarthatnak igényt egyházi
státuszra alapvető strukturális értelemben. A történelem sohasem nyújt elegendő
igazolást egy bizonyos egyházi intézmény létezését illetően, legyen az a
hagyománnyal, az apostoli folytonossággal, az írásos forrásokkal vagy aktuális
történelmi szükségekkel kapcsolatos. A Szentlélek túlmutat a történelmen –
általában nem áll vele szemben, bár lehetséges és kell is, hogy gyakran
szembekerüljön vele, mint az meg is történik a prófétai funkciói által.
Az egyházi intézmények, mivel eszkatologikusan meghatározottak,
szakramentálissá válnak, abban az értelemben, hogy a történelem és az eszkatológia
dialektikájában, a „már igen” és a „még nem” közötti feszültségben vannak
elhelyezve. Így elveszítik önállóságukat, individualista ontológiájukat és
epikletikusan léteznek, azaz hatékonyságuk állandóan az imádságtól, a közösség
imádságától függően.

Az egyházi intézmények nem a történelemben találják bizonyosságukat
(érvényüket), hanem a Szentlélektől való állandó függésben. Ez az, ami
szakramentálissá (szentségivé), vagy a keleti teológia nyelvén ikonikussá teszi
azokat.
Pacsai János
2

Gyakran nekem szegezik a kérdést: mi az egyház?
„A pap feladata: megnyerni a rábízott nyáj szívét,
kedves viselkedése és papi méltóság által”
Szerintem az egyház lényegét az egység és egyetemesség fejezi ki a legjobban.
A látható egyház egységét, a Jézus Krisztusban való hit jelenti. Az alapvető egyházi
megfogalmazásokat szem előtt tartva Aranyszájú Szent János megközelítése áll
hozzám a legközelebb, aki azt mondja „az egyház kifejezi azt az egyetértést és
egységet, ami a tagok között fennáll, ami nem érthető Jézus Krisztus személyéhez
egyesítő kapcsolat nélkül!” A Krisztusban létező egyház természetét és célját
tekintve kettős értelmezéssel bír. Az egyház egységeit csak úgy tudjuk elérni, ha
„önmagunkat egymást és egész életünket Jézus Krisztusnak ajánljuk”.

Ezekből következik, hogy az egyházban léte és célja az egység, vagyis a
közösség. Ez a létforma Jézus Krisztusra épít, mint kősziklára. Ezt a közösséget az
isteni eucharisztia valósítja meg a legtökéletesebben. Mint Krisztus testének tagja,
Jézus testvérei és egymás testvérei vagyunk. Jézus Krisztusban, mint Főben egyesít
minket egy testté. Ez nem valami felszínes hasonlóság, hanem valóságos létmód.
Kabaszilasz így fogalmazza meg: „Az egyház a szentségekben fejezi ki magát, nem
szimbólumként, hanem valóságosan a hívek szívében. Az egyház tehát nem
egyszerűen csak azoknak a közössége, akik hisznek Krisztusban, hanem Krisztusban
az összes tag egysége. Egység hitben, életben és igazságban.” Ezért fogalmaz élesen
Aranyszájú Szent János, hogy nem lehetséges az egység azokkal, akik az isteni
eucharisztián kívül élnek. Akik két-három vasárnap nem részesülnek
eucharisztiában, magukat zárják ki az egyház közösségéből. Nem feltétlenül kell
megfelelni, nincsenek világos határok, amely során a funkciók alapján lehetne
meghatározni az egyházat, hiszen ezek nem képesek ezt a valóságot kifejezni és nem
is képesek az egységre és közösségre elvezetni.
Az tény, hogy az egyház középpontjában az isteni eucharisztia van, amely révén
az egyetemes egyház fejeződik ki. „ezen szentségen keresztül tudunk hűségesek
maradni a Krisztustól kapott új élethez…” (Kabaszilasz) A másodlagos cél az
egyház funkciókat jelenti, amelyek az egyház ügyek intézését jelentik, azaz, mint
intézmény mennyire irányítsa a közösség életét és feladatait. Ezért helytelen, hogy
protestáns hatásra úgy kezeljük az egyházat, mint egy szervezetet vagy szociális
képződményt. Egyháztani szempontból az egyház feltárja és meghatározza az élet és
a hit minőséget. Nekem az egyház anya, mely táplál és vezet.
Szeretettel: Lelkiatyád!
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A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája május hónapra rajzpályázatot
hirdetett. A pályázat témája az Istenszülő volt. A gyermekek munkáját három
kategóriában vártuk: óvodás, alsós, és felsős korosztályban.
Várakozáson felül érkeztek be a rajzok, mivel több, mint 150 pályaművet
kellett a zsűrinek rangsorolnia. A csoportokat ezért megbontottuk, így alakult ki
a végleges sorrend.
OVI 4-5-ÉVES: „Ékes virágszál…”
1. hely: Mészáros Nóra: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
Miskolc Hold csoport
2. hely: Skurek Mira: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
Miskolc Földcsoport
3. hely: Szemes Flóra: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda
felsőzsolcai tagóvoda
Különdíj: Berki Blanka: Bodrogolaszi Óvoda
OVI 6-8 ÉVES: „Ékes virágszál…”
1. hely: Szenttamási Márton: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és
Bölcsőde Miskolc
2. hely: Pelyhe Róbert: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
Miskolc Hold csoport
3. hely: Virág Hanga: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
Miskolc Felhő csoport
Különdíj: Takács Gabriella: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda
felsőzsolcai tagóvoda
ALSÓ 1-2-osztáy.: „Siessünk buzgón az Istenszülőhöz…”
1. hely: Berger Kincső: Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola
2. hely: Filkóházi Flórián: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola
Múcsony
3. hely: Filkóházi Elvira: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola
Múcsony
Különdíj: Filkóházi Gréta: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola
Múcsony
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ALSÓ 3-4. Osztály: „Siessünk buzgón az Istenszülőhöz…”
1. hely: Szabó Ágota és Szabó Zsófia: Bekecs
2. hely: Szabó Barbara: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola Múcsony
3. hely: Herczeg Flórián: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola
Múcsony
Különdíj: Lukács Noémi: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
Edelény
Különdíj: Birta Judit: Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola
FELSŐ 5-6 Osztály: „A Te oltalmad alá sietünk…”
1. hely: Szántó Aliz: Móricz Zsigmond Kéttannyelvű Görögkatolikus Általános
Iskola Mátészalka
2. hely: Árvácska lakásotthon gyermekei: Megyaszó
3. hely: Hornyák Marcell: Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola
Különdíj: Thomázy Gréta: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
FELSŐ 7-8. Osztály: „A Te oltalmad alá sietünk…”
1. hely: Brunczel Borbála: Egri Szervezőlelkészség
2. hely: Lakatos Máté: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola Múcsony
3. hely: Szabó Kristóf: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola Múcsony
Különdíj Czető Emese: Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola Múcsony
Különdíj Figeczki Levente: Arnóti Görögkatolikus parókia
Minden pályázó oklevélben, és apró ajándékban részesül, helyezéstől
függetlenül. Az ajándékokat a Missziós Irodában lehet átvenni.
Köszönjük a részvételt, és mindenkinek élményekben gazdag nyári szünetet
kívánunk!
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Célja, hogy a mai fiatalok és kevésbé fiatalok elé tárja
a szeretetből táplálkozó és arra törekvő keresztény élet
titkát; ismerjék meg Isten szeretetének tervét, és ezt
követve tudjanak eltájékozódni a mai világban.

A Magyar Katolikus Katekizmus 1990-es változata
317 kérdés-feleletben foglalja össze a katolikus hit
legfontosabb tudnivalóit. A könyv részei: bevezetés,
apostoli hitvallás, parancsolatok, kegyelmi élet és a
legfontosabb imádságok, tudnivalók..

Fésűs Éva meséinek hősei a gyerekek szívéhez
közel álló állatok. A 3 - 8 éves gyerekek számára
készült mesekönyv történetei észrevétlenül nevelik
az Olvasót.

A szerző korszerű szellemben, ragyogó stílusban,
gyakran
humorral
fűszerezve
vezeti
a
házastársakat az együtt maradás értelméhez,
miközben a keresztény családmodellt vállaló és
felvállaló bátorságra buzdít.
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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
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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)

