Nagyheti és húsvéti szertartási rend
Márc. 20. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
1900
Kínszenvedési evangéliumok
Márc. 21. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
1900
Sírbatételi vecsernye
Márc. 23. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
600
Feltámadási szertartás
utána pászkaszentelés
00
11
Szent Liturgia
Márc. 24. Húsvét hétfő:
800

Szent Liturgia

Márc. 25. Húsvét kedd: Szűz Mária örömhírvételének ünnepe
1800
Szent Liturgia
Egyházunk hagyománya szerint húsvét hete vagyis „fényeshét” szabad hét,
tehát nincs böjt!

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Húsvét

Föltámadt Krisztus!

2008.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Valóban feltámadt!
„Ha te vagy Aritmateai József, a megfeszítőktől kérd el a
testet, hadd legyen tied a világ tisztulása!
Ha te vagy Nikodémus, Isten éjszakai tisztelője,
bebalzsamozva temesd el őt!
Ha Mária vagy, az a másik
Mária, vagy akár Szalomé,
Johanna vagy, sírj hajnalban!
Lásd elsőnek az elhengerített
követ vagy tán az angyalokat
is, sőt Jézust magát! Szólít
valaki? Figyelj a szóra! Hátha
ezt hallod: Ne illess engem!
Állj messzebb, tiszteld az Igét,
de ne szomorkodj! Tudta
ugyanis, kiknek jelenjen meg
elsőként. Újítsd meg a
feltámadást! Segíts Évának, az
első elbukottnak, akit Krisztus
elsőként üdvözölt, s hirdesd őt
a tanítványoknak!
Légy Péter vagy János, fuss a sírhoz, vetekedve, együtt
futva, szép versenyt futva! És ha gyorsabbnak bizonyulsz és
első leszel, győzz igyekezetteddel, a sírba ne csak behajolj,
hanem menj is bele!
Ha Tamásként távol maradsz a tanítványok gyülekezetétől,
akiknek Krisztus megjelent, ne légy majd hitetlen, ha később
meglátod őt, még ha kételyeid lennének is, higgy azoknak akik

róla beszélnek neked, de ha azoknak sem; higgy a szegek
helyének!
Ha az alvilágba száll, szállj alá vele! Ismerd meg Krisztus
ottani misztériumait is, hogy mi a kétszeres alászállás rendje és
értelme: megjelenésével egészen egyszerűen üdvözít, azokat is,
akik ott hittek benne!”
(Hittudós Szent Gergely)
Locsolóvers
Elérkezett immár húsvétnak reggele,
A feltámadás dicső szent ünnepe
Amikor mennyei kéz nyitotta meg a sírt,
Fényes angyalok hirdettek örömhírt.
Nincs már itt az Úr, bizonnyal föltámadt,
Csüggedő szívekből szálljon el a bánat!
Az öröm ünnepén, hogy felfrissüljetek,
Egy kevés vízzel öntözlek titeket.
Újuljon meg tőle testetek, lelketek!
Hit, remény, szeretet lakozzék köztetek!

Híreink
— Gyermek búcsú május 10-én lesz Máriapócson.
—

Nyári tábort szervezünk az általános iskolások részére
Sárospatakon 2006. július 8-tól július 12-ig.

— Biblia éve alkalmával egyházközségünk bibliáját olvassuk,
eddig 37 család jelentkezett, várjuk további családok
jelentkezését, hogy az egész esztendőben aktívan ki tudjuk
venni a részünket e szép kezdeményezésből.

Húsvéti eledelek
Különleges húsvéti szertartások közé tartozik a húsvéti
eledelek megáldása, a mi Urunk és Istenünk Jézus Krisztus
dicsőséges feltámadásának tiszteletére.
A Pászkán a kereszt jelének lenyomata látható, mint Jézus
Krisztus győzelmének jele a halál fölött. Kialakulása a következő:
Az apostolok Krisztus mennybemenetele után, mivel testi
szemeikkel nem érzékelték jelenlétét, a kenyértörés alkalmával
mindig üresen hagytak egy helyett. Oda tettek egy darabot a megtört
kenyérből is, mintegy jelezve, hogy mégis velük van az Úr. A
lakoma befejeztével hálát adtak Istennek és ezt a kenyeret felemelve
mondták: Feltámadt Krisztus! Az Egyház későbbi szentatyái ezt az
eseményt húsvéthoz kötötték. Ugyanígy a húsvéti pászka kell, hogy
emlékeztessen bennünket a feltámadt Úr láthatatlan jelenlétére, és
arra, hogy kereszthalálával és feltámadásával az élet kenyere lett
számunkra.
A húsvéti bárány elkészítésének szokása az Egyház nem a
zsidó hagyományok megőrzéseként, hanem a keresztény jámborság
kifejezéseként őrizte meg. A Nagyböjt után, amely az étellel való
böjtölés és a lelki táplálkozás ideje volt. Testi vigasztalás és
megerősítésként ajánlja fel az Egyház Istennek a húseledeleket és
kéri áldja meg azokat, s tegye számunkra hasznossá. Azokat ízlelve
hálaadással és nagyobb lelki szomjúsággal keressük az Istent, ami
lelkünk és testünk táplálására szolgál.
A tojás az élet jelképe. Ebben az esetben Jézus Krisztus
feltámadásának jele. Amint a tojás élettelen héja alól élet születik,
amely azelőtt el volt takarva, úgy Krisztus amint halottként a sírban
feküdt, fölkelt a halálból és enyészetből. Ezzel együtt a tojás a mi
eljövendő új életre való születésünk is jelenti. Amint a tojásból
élőlény születik és teljes életet kezd élni, ugyanúgy Jézus Krisztus
második eljövetelekor mi is eldobunk minden enyészendő dolgot,
hogy Krisztus feltámadásának erejével mi is feltámadjunk az új
életre.
A vörös festékkel befestett tojás emlékeztet bennünket arra,
hogy új életünket Jézus Krisztus legtisztább vére által szereztük meg.
A színek sokfélesége pedig az örömünk jele, hogy Jézus Krisztus
legyőzte a halált, feltámadt és teljessé tette megváltásunkat.

