Nagyheti és húsvéti szertartási rend
Április 9.

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
1830
Kínszenvedési evangéliumok

Április 10. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
1700

Sírbatételi vecsernye (Kistokaj)

1830

Sírbatételi vecsernye
Feltámadási szertartás (Kistokaj)

Április 12. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
600
Feltámadási szertartás
utána pászkaszentelés
és
Szent Liturgia
Április 13. Húsvét hétfő:
800
1100

Április 14 Húsvét kedd:
1830

Húsvét

Föltámadt Krisztus!

2009.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Valóban feltámadt!

Április 11. Nagyszombat:
1700

Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Rt. 10700086-48418405-51100005

Szent Liturgia
Szent Liturgia (Kistokaj)

Szent Liturgia

Egyházunk hagyománya szerint húsvét hete vagyis „fényeshét” szabad hét,
tehát nincs böjt!

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Kiadja a Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Stefán Zoltán parókus
Tel: 06-46/354-292 és 06-30/265-29-30
E-mail: stefanz@citromail.hu

„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)

Híreink
— A kedvezőtlen időjárás miatt templomunk építése megakadt,
de ezt az időszakot is igyekeztünk hasznosan tölteni.
Megkaptuk a módosítás jogerős építési engedélyét az
Önkormányzattól. Apróbb változtatásokkal az Egyházmegyei
Építési Bizottság és ezáltal Főhatóság is jóváhagyta
tervünket. Március végén újra indulhatott a munka, sikerült a
vizet bevezetni és földmunkát is folytattuk, de az események
felgyorsulásához még több szép napos időre van szükségünk.
— Gyermek búcsú május 9-én lesz Hajdúdorogon.
—

A tavalyi jólsikerült tábor után, ismét nyári tábort
szervezünk az általános iskolások részére. Amely most
Nyíregyházán lesz 2009. június 30-tól július 3-ig. Szeretettel
várunk minden érdeklődőtt.

— Templomépítés
— Hittanverseny
— Elsőáldozás május 17-én

A sírlepelről
Húsvét első istentisztelete a
reggeli
zsolozsma,
a
feltámadási
szertartás, amit este, éjfélkor vagy a kora
hajnali órákban végeznek.
Az
elején
ünnepélyes
körmenetben átviszik a sírleplet a
szentsírból az oltárasztalra. Kiterítik rajta,
és ott marad negyven napig. Miért
tesznek így? Az egyik vélemény szerint ez jelenti azt, hogy Krisztus
feltámadása után még negyven napig láthatóan az emberek között
maradt a földön. Az a különös ebben, hogy a dicsőségesen feltámadt
Jézus jelenlétét, miért éppen a temetésre előkészített halott Jézus
alakjával akarják szemléltetni. Talán másban kellene a megoldást
keresni. Szent Pál apostol az efezusi hívek keresztény állapotát
összehasonlítja régi, pogány állapotukkal. Néhány csodálatos
versben - 2,14-18 - ír a Jézus által hozott megváltásról. Arról, hogy a
megígért szövetség népét és az eddig tőle távol élő népeket Krisztus
úgy egyesítette, hogy a közbeeső válaszfalat, az ellenségeskedést
„saját testében érvénytelenítette és mint békeszerző, a két népet
magában eggyé, új emberré teremtette.” Ebben nagy szerepe volt az
ő feláldozott testének is, minthogy „a kereszt által mindkettőt egy
testben engesztelte ki Istennel.” Alkalmasabbnak látjuk, hogy
Krisztus halott teste a megváltásnak erre a nagyon fontos oldalára
emlékeztetve látható az oltáron.

Adója 1%-ával támogassa a
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítványt
Kedvezményezet adószáma: 18423310-1-05

