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Templombúcsú és hálaadás
2015.10.30.
A templombúcsú az őszi évszak legfontosabb eseménye Nyírbogáton a Római Katolikus
Egyháznál is.
A 13 évvel ezelőtt - Szent Faustina tiszteletére felszentelt nyírbogáti római katolikus
kápolnában - a közelmúltban templombúcsún a misét Pásztor Károly gyémántmisés pápai
prelátus celebrálta, aki 60 éve szolgálja az egyházat, s jelenleg Máriapócson él nyugdíjasként,
de
számos
meghívásnak
még
jelenleg
is
örömmel
tesz
eleget.
"Szent Fausztina nővér életét ma már világszerte ismerik. Egyes teológusok véleménye
szerint az egyház legjelentősebb misztikusai közé tartozik. Fausztina nővér küldetésének
lényege abban állt, hogy: Újra felidézze a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot Isten
irgalmas szeretetéről minden ember, még a legnagyobb bűnös számára is;”
Szent Faustyna szerzetesnő csontjából egy darabkát őriz a nyírbogáti római katolikus kápolna.
A templombúcsún részt vett Dr. Simon Miklós képviselő úr is, aki köszöntötte Pásztor
Károly pápai prelátust a kis közösség e ritka jubileumán, erőt egészséget kívánva neki.
A következő egyházi év az Irgalmasság rendkívüli szentéve lesz. A 2000-es szentévnek 30
millió látogatója volt Rómában.
A misén résztvevő híveket Horváth János plébános, címzetes kanonok atya szeretet
vendégségre hívta a közösségi házba.
Hálaadó ünnepséget tartottak a nyírbogáti Baptista gyülekezetben
A Baptista Gyülekezetben minden év őszén hálaadó napot tartanak. Ez alkalommal a
terményekből hálaadó oltárt is készítettek, mert szemléltetni akarták, hogy Isten áldása,
szeretete
a
fizikai
életben
ugyanúgy
kísér,
mint
a
lelki
életben.
Meghívott vendégek a Rákoscsabai gyülekezetből voltak, László Gábor lelkipásztor
vezetésével, s együtt a férfikar egy csoportja, és az ifjúság néhány tagja is örömre, hálára
buzdították
a
jelenlévőket
énekükkel,
versekkel,
bizonyságtevésükkel.
A Baptista imaház szép számmal megtelt délelőtt és a délutáni is. A délutáni
istentiszteletet megtisztelték a helyi történelmi egyházak képviselői és Dr. Simonné Dr.
Rizsák Ildikó polgármester asszony is.
Hisszük, hogy akik eljöttek az alkalmakra, fontos üzenetet vittek el magukkal. Azt, hogy hálánk
Isten felé abból kell fakadjon, hogy teljesen rábízzuk magunkat az Úrra. Ne szolgáltassuk ki
magunkat más valakinek, vagy valaminek, mert a legbiztonságosabb helyen az életünk
Istennél van, aki mindenek felett Úr. A Márk 12:41-44 versek alapján biztatott erre az
igehirdetésben maga Isten. Délután az Ézsaiás könyve 57.rész 16-19 versek alapján hangzott

az igehirdetés. Nagyon aktuális volt Isten üzenete ma, amikor a békesség nagy hiánycikk
világunkban. Az első lépést a békesség megteremtésében Isten megtette, amikor önmagával
megbékítette a világot Fia, Jézus Krisztus halála által. Mi a válaszlépése erre az embernek?
Békességet akar? Az Ő békességére – az istenire – van szüksége minden embernek, hogy a
békesség (és annak nyomán fakadó isteni áldás) állandó legyen az életünkben. Így maga Isten
teremti meg az ember ajkán a hálaadás gyümölcsét. Legyen ilyen az életünk! – fogalmazta
meg Bécsi Lászlóné gyülekezet vezető.
A baptista gyülekezet közös ebéddel készült a hálaadó napra, amit önkormányzatunk
jóvoltából a konyha ebédlőjében szolgáltak fel.
Gulyás Jánosné

