Nagyheti és húsvéti szertartási rend
Április 1.

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
1830
Kínszenvedési evangéliumok

Április 2. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
1700

Sírbatételi vecsernye (Kistokaj)

1830

Sírbatételi vecsernye

Április 3. Nagyszombat:
1700

Feltámadási szertartás (Kistokaj)

Április 4. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
600
Feltámadási szertartás
utána pászkaszentelés
és
Szent Liturgia
1100

Április 5. Húsvét hétfő:
830
1100

Április 6 Húsvét kedd:
1800

Szent Liturgia (Kistokaj)
utána pászkaszentelés

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, 3521 Miskolc, Miskolci út 107.
Tel: 06-46/788-740 és 06-30/265-29-30
E-mail: stefanz@citromail.hu
Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Rt. 10700086-48418405-51100005
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05
Számlaszáma: OTP Bank Rt. 11734004-20423805

2010. Húsvét

Föltámadt Krisztus!

IV. évf. 1. sz.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Újra él!
A hiteles Krisztuskövetés nem képzelhető el a megtérés és
bűnbánattartás nélkül. Ezért mondja Jézus működésének kezdetén e kettő
fontosságát. „Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa.”
A keresztény emberek élete sem gondtalan, de nem is ezt ígérte Jézus. Ő
csak azt mondta, hogy amikor gondterheltek vagyunk, amikor
összecsapnak fejünk felett a hullámok jusson eszünkbe: „Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is,
higgyetek.”
Nincs húsvét nagypéntek nélkül és nincs mennybemenetel pokolra
szállás nélkül. Krisztust leveszik a keresztről új sírba helyezik és a sír
bejárata elé követ hengerítenek. Szomorú és megrázó pillanat ez azoknak,
akik értik és fel tudják fogni mit jelent ez. Az apostolok és tanítványok és
mindazok, akik látták és hallották, akik általa meggyógyultak vagy jobb
emberek lettek most sírnak és gyászolnak, mert nem tudják elfogadni az
elfogadhatatlant és megérteni a megérthetetlent.
Az apostolok, a rómaiak, a tanítványok, a zsidók, Pilátus és Barabás
mind halottnak hitte az Isten fiát. Majd asszonyok mentek a sírhoz és
megdöbbentő híreket vittek az apostoloknak. Később Jézus maga is
megjelent Tibériás tavánál, az emmauszi
úton, a zárt ajtók mögött Tamás érintette
sebeit és újra él Krisztus!
Mert húsvét ott van, ahol az emberek
számára újra élni kezd Jézus Krisztus! Így
volt emberek millióinak a legnehezebb és
embert próbáló időkben is húsvétja, mert
tudtak hinni, megújulni megfáradt lélekkel
is, de mindig tudták imádkozni Babits
Mihály szavaival is „mondtuk nyögve
szomorúan s add, hogy mondhassuk
könnyebben legyen meg a Te akaratod.”
Elvehették az emberek földjét és házát,
nyugalmát és templomát. Jöhettek
rendszerek és ideológiák, akik meg akarták

bénítani az emberi lelket; mely mindig kész volt az imádságra, de nem
tudták. Mert nem lehet nyomtalanul kitörölni az emberből az imádságot,
a húsvétot, az éneket „Feltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a
halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott!” De énekeljük azt is: úgy
vesszenek el a bűnösök Isten színe elől és az igazak vigadozzanak!” Nem
lehet nyomtalanul kitörölni az emberekből a pászkát, a körmenetet, a
keresztcsókolást, mert húsvét ott van, ahol Jézus Krisztus újra él az
emberekben!

Híreink
—

Március 20-án rendeztük a Görög Iskolában a Miskolci
Esperesi kerület hittanversenyét, melyen egyházközségünk
csapata az 5-6. osztályos korcsoportban 3. helyezést szerezte
meg. A csapat tagjai: Namesnyik Enikő, Tóth Márk és
Zemlényi Nikoletta. Gratulálunk nekik!

—

Templomépítésünket Húsvét után szeretnénk folytatni. A
falak tovább építése mellett a feltöltést és a szigetelés is
szeretnénk minél hamarabb befejezni, hogy az épületet
nagyobb autókkal is meg lehessen közelíteni.

—

Az elmúlt évekhez hasonlóan a templomépítésünkre
továbbra is érkeznek adományok. Ebben az esztendőben a
Hajdúdorogi Egyházmegyétől már kaptunk 5.000.000.- forint
támogatást illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke Dr. Ódor Ferenc is újabb 200.000.- forint
adománnyal segített bennünket.

—

Szeretnénk, ha azok a gyermekeink is eljutnának a
máriapócsi gyermek búcsúra, akik iskolai keretet között nem
jutnak el. A búcsú május 8-án, szombaton lesz. Szeretettel
várjuk a jelentkezőket.

DSIDA JENŐ: Tekintet nélkül
Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen
felelni kell.
A harcot becsületesen
fel kell venni,
az úton becsületesen
végig kell menni,
a szerepet becsületesen
el kell játszani,
keményen és tekintet nélkül.
A kapuk mögül ebek vicsorognak,
az ablakokból kiköpdösnek
és röhögnek.
Száz közbiztonsági gócpont
adja ki az elfogatási parancsot.
Kemény tárgyak zuhognak a
fejünkhöz,
súlyos, vérező kövek,
de néha röppen sóhaj is,
szeretet is, rózsa is.

És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandárok
között
hátrakötött kézzel,
mégis mondogatni kell
a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,
erősítő,
vigasztaló
igét:
Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.

— Az idei nyári hittan táborunk 2010. július 5-től július 9-ig
lesz Füzéren. A táborról később adunk részletes tájékoztatást,
szeretettel várunk minden régi és új táborost!
— Az elsőáldozást május 16-án vasárnap ½ 9 órakor kezdődő
Szent Liturgián tartjuk. Akik először járulnak szent
áldozáshoz: Borsos Gréta, Csupka Bianka Niké, Hegyesi
Kristóf, Kató András, Kiss Nerina, Komáromi Kristóf,
Kovács Márkó, Nagy Gábor, Orosz Laura, Stefán Kinga,
Szepcsik Bence Csaba, Trajter Éva.
Imáinkkal segítsük őket!
Kérjük adója 1%-ával támogassa templom építésünket a
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány segítségével
Kedvezményezet adószáma: 18423310-1-05

