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3526 Miskolc, Szeles út  35.     Búza-téren a székesegyház mögött 

 

 

 

A missziós iroda olyan közösségi tér, ami egyben információs pont is a 

Görög Katolikus Egyházunkban. Szervezési együttműködést ajánl föl Miskolc város 

görög katolikus egyházközségeinek, és a Miskolci Apostoli Exarchátus 

egyházközségeinek és intézményeinek. Mint információs pont, hiteles képet akar adni 

egyházunk működéséről, szertartásairól, programjairól.  

Mint közösségi hely, lehetőséget biztosít a miskolci egyházközségek szorosabb 

együttműködéséhez, közös jegyes oktatás, különböző katekézisek, ifjúsági és 

idősprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához.  

Az iroda megalakulásakor, 2013 decemberében elindított egy hírlevelet, amely nem 

csupán eseményekről, programokról ad hírt, hanem ébresztő is akar lenni, amely 

lelkesít, hogy mélyebben megéljük Krisztushoz és az Egyházhoz való tartozásunkat. 

Olyan hírlevél, amely örömhír számunkra, melyben tanácsot kapunk életvezetésünkhöz, 

hitünk építéséhez, másokkal való együttműködéshez.  

A missziós iroda folyton táguló tér, mely a növekedést segíti, mind egyéni, mind 

közösségi szempontból. Tőlünk függ, hogy hogyan töltjük ki ezt a teret, ötleteinkkel, 

aktivitásunkkal, imádságainkkal. Nem dőlhetünk hátra, hogy helyettünk dolgozzanak! 

Nap, mint nap megtapasztaljuk azt, hogy szükségünk van egymásra és arra, amit 

egymásnak nyújtani tudunk. Egyedül morzsák vagyunk, együtt vagyunk kenyér. Nagyon 

éhes ez a világ. S azok a legszegényebbek, akikhez nem jut el az örömhír. Minket Isten 

küldd, a mai napon is provokál, hogy induljunk, menjünk, tegyünk.  



Misszió - a világ szívének átalakítása 
                                                  

 

 

 

 

A világnak nagy szüksége van arra, 
hogy Isten Országa látható módon 
jelen legyen. Mi mindnyájan 
megkaptuk a hatalmat Istentől, hogy 
segítsünk a szenvedő világon, és hogy 
csatlakozni tudjanak Krisztushoz, így 
váljunk mások számára fénnyé, 
világossággá

 

Küldetés: Küldetésünket nem az határozza meg, hogy mit vár tőlünk a világ, mire 

kényszerít, hanem a világnak arra van szüksége, amit Isten nyújt neki. Talán furcsa, 

de nem cselekvési tervek, keresztény marketing, vagy különböző stratégiák, amelyek 

hatnak a világra, hanem a forrás, a mi örökségünk, amely ma is él, és éltet. A forrás, a 

mi atyáink, akik nekünk is közvetítették az igazságokat, a világ ismeretét, Istent és az 

Egyházát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bátorság: A missziós munka célja: 

nem egyszerűen az, hogy segítsük az 

embereket, jobb közösség legyen az 

Egyház, hanem az, hogy segítsük 

számukra megtalálni Isten Országát, 

hogy Isten erejével legyőzzék a bűnt, 

ezáltal átalakuljon az életük az örök 

országra. Ezért ahhoz, hogy valaki 

missziós munkát végezzen, szükség 

van harci szellemre és magabiztos 

bátorságra. 

 

Fogadd el a Missziós iroda öt pontos ajánlatát! 

 

 
  

1.  Újjáéleszteni a hitet az aktív keresztényekben 

2.  Aktívvá tenni az inaktív keresztényeket 

3.  A hitet keresőknek útbaigazítást adni 

4.  Segíteni a parókia missziós eszközeinek megújítását 

5.  Segítséget nyújtani új közösségek létrehozásához 

 



 
 

 

 

 

 

 

Kiknek segítenél szívesen? 

A templomba járó, vallását gyakorló keresztényeknek hitük mélyítésében? 

A megkeresztelt, de nem gyakorló keresztény emberek aktivizálásában? 

A nem megkeresztelteket útbaigazítani Isten felé? 

Szegényeknek ételt adni, a karitászban tevékenykedni? 

Árvákat, betegeket, időseket gyámolítani? 

Gyermekeket nevelni, oktatatni? 

Nyári táborokban önkéntesként segíteni?    

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSZIÓS ELKÖTELEZETTSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatunk: segíteni a hit terjedését, 

válaszolni különböző problémákra, 

anyagi szükségletek, tanszerek, Bibliák, 

ikonok vásárlásához anyagi támogatást 

nyújtani. Távolságokat áthidaló 

missziós közösségek létrehozása, 

amelyeket a szeretet és a barátság köt 

össze. Rászoruló missziós közösségek 

támogatása. Akit befogadunk a 

csapatmunkába kellő kulturális 

érzékenységgel rendelkezzen, motivált, 

érett, rugalmas személyiség legyen. 

További információt kérni, kérelmet 

benyújtani a projekt koordinátoránál, a 

missziós iroda vezetőjénél lehet.

Lépj be az önkéntesek csapatába!   Számítunk Rád! 

Várunk téged egyházunk önkéntesei közé! Segítsd a parókiádat, legyél hatékony 

eszköz Isten kezében a tájékoztatás és evangelizáció feladatában! 

Segítsd a parókiádat, legyél hatékony eszköz Isten kezében a tájékoztatás és 

evangelizáció feladatában! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél címmel havonta jelenik meg a missziós iroda lapja. Ha szeretné, hogy 

otthonába is eljuttassuk, kérjük jelezze az  irodában, kérje e-mail címére vagy a 

parókiákon. 

 

 

 

 

                         Olvassa és terjessze, legyen sajtó apostol ! 

 

  

 

 Lépj kapcsolatba velünk további információkért:

missziosiroda@exarchatus.hu 

  missziosiroda@gmail.com 

         Tel: 0646/792-713

 

 

 

 

 

 

Támogatását ezúton is köszönjük! 

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSE 

 Jelentkezési lap kitöltése 

 Görög katolikus pap ajánlólevele 

 Aktív tagja legyen görög katolikus egyházunknak 

 Személyileg érett és szociálisan érzékeny legyen 

 18. életévét betöltse 

 A vállalt feladathoz megfelelő képességgel rendelkezzen 

  

  

  

Adományokat a következő számlaszámra várunk! 

10700086-47615001-52700000 
A közleménybe feltétlenül írja be: Missziós Iroda javára 

mailto:missziosiroda@exarchatus.hu

