
Nagyheti és húsvéti szertartási rend 
 

Március 25. Nagyhétfő, Örömhírvétel ünnepe 
   18

00
    Szent Liturgia vecsernyével  

 

Március 26-27. Nagykedd, Nagyszerda 

   18
00

    Előszenteltek Liturgiája 
 

Március 28. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja 

   7
30

    Szent Bazil Liturgia vecsernyével 

 18
00

    Kínszenvedési evangéliumok 
 

Március 29. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt) 

   7
30

    Királyi imaórák 

   17
00

    Sírbatételi vecsernye (Kistokaj) 

   18
00

    Sírbatételi vecsernye 
 

Március 30. Nagyszombat: 

   7
30

    Jeruzsálemi utrenye 

   17
00

    Feltámadási szertartás (Kistokaj) 

   18
00

    Nagy Bazil Liturgia vecsernyével 
 

Március 31. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása 

   5
30

    Feltámadási szertartás 

     utána pászkaszentelés 

   és    Szent Liturgia 
   9

00
    Szent Liturgia 

   11
00

    Szent Liturgia (Kistokaj) 

       utána pászkaszentelés 
 

Április 1. Húsvét hétfő: 

   8
00

    Utrenye 

9
00

    Szent Liturgia 

18
00

    Vecsernye 
 

Április 2. Húsvét kedd: 

   18
00

    Szent Liturgia 
 

 

 

Egyházközségünk minden tagjának és 

családjaiknak 

áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

2013. Húsvét Föltámadt Krisztus! VII. évf. 1. sz. 

 
Szirmai Levelek 

 

Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa  
 

Húsvét éjjeli körmenet 
 

Emlékezés arra hogy meg vagyunk keresztelve, elhagytuk az 

evilági életet azért, hogy beléphessünk a Feltámadt Krisztus örök 

életébe, Isten Országába. 

Nem tudjuk elfelejteni Krisztus 

feltámadására vonatkozó ismeretünket. 

Az Egyházban évről-évre átéljük Krisztus 

misztériumát. A nagypéntek sötétsége már 

legyőzetett, bennünk jelen van a fény, az 

élet, a győzelem.  

Az apostolok számára a 

nagypéntek az élet utolsó napja volt. A 

következő napon, amely a feltámadást 

megelőzte a sötétség sűrűnek tűnt. Ha 

nem lett volna feltámadás, az év minden 

napja és életünk teljes sötétségben telne. 

Így talán megsejthetjük, hogy az 

apostolok számára a feltámadás miért volt döntő esemény , miért 

volt teljes megújulás. Megszabadította őket a reménytelen 

zűrzavartól. „Békesség nektek!” megadta azt a békét, amely az 

Életbe való újra bekapcsolódás jelent. Ez újra életerővel tölti el 

őket. Most már nem kételkednek az eljövendő világ életében, amely 

el is jött Krisztus feltámadása és a Szentlélek ajándéka révén. 

A föltámadás öröme olyan, amit nekünk is meg kell 

tapasztalni! Ahhoz, hogy föltámadjunk meg kell halnunk! Meg kell 

halni az önzésünknek, félelmeinknek, versengéseinknek és haragunk 

számára is. Nagyon sokan vágynak Isten után, de helyet nem 

akarnak neki adni. Úgy kell a kereszt tragédiáját átélnünk, hogy 

közben rátaláljunk az élet kútforrására. Ezekben a szent napokban 

az éjszaka sötétségéből egyszer csak belépünk Isten fényébe.  

A Feltámadás az új kezdetet mindannyiunk számára! 



Két testvér 

 

Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. 

Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig 

kölcsön adták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol 

volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de 

most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a negyven éves 

szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak 

szóba egymással.  

Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott 

egy idegen férfi, aki munkát keresett egy(két napra. Először el akarta 

küldeni, de végül amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a 

fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a 

testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin 

még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére. 

Miután kiadta a feladatot és 

minden faanyagot, szerszámot, 

szeget a rendelkezésére bocsátott a 

mesternek, elment a városba. Az 

ács neki is látott a munkának. 

Estefelé, amikor visszajött az 

idősebb testvér megdöbbenve látta, 

hogy a telek határában, a kis 

völgyben nem egy kerítés, hanem 

ellenkezőleg egy híd áll, mely 

összeköti az ő és testvére telkét. 

Pont akkor jött ki a 

fiatalabbik testvér, aki szintén 

megdöbbenve nézte a hidat, ezt 

mondta: „Drága testvérem! Te 

képes voltál egy hidat építtetni, azok után ami köztünk történt? Azok 

után, amiket tettem és mondtam?” Erre mindketten nagyon 

elszégyellték magukat, és a híd közepén egymásba borulva 

kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még 

pár napig, találnak neki valami munkát .Erre a Mester így felelt: 

„Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat 

kell építenem!” 

 

Híreink 
 

— Április 13-án rendezik a Görög Katolikus Iskolában az 

Exarchátus hittanversenyének döntőjét, melyre két csapattal 

készülünk. 

— Május hónap hétköznap estéin a Szent Liturgia után 

Parakliszt végzünk majd, amelyre szeretettel hívunk mindenkit! 

—  Általános iskolás gyerekekkel májuban a Szent Illés foci 

kupán veszünk részt Kazincbarcikán. 

— Az elsőáldozást szintén májusban lesz. Akik először járulnak 

szent áldozáshoz: Antalicz Zalán, Csitári Ádám, Kiss Kira, Sike 

Zsombor. Imádkozzunk értük! 

— Az idei nyári hittan táborunk 2013. július 8-től július 12-ig 

lesz Hatfán (Szlovákiában, Sátoraljaújhelytől kb. 10 km). A táborról 

később adunk részletes tájékoztatást, szeretettel várunk minden régi 

és új táborost! 

 
Kérjük adója 1%-ával támogassa templomunk befejezését a 

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány segítségével 

Kedvezményezet adószáma: 18423310-1-05 

és 
 

a Magyar Katolikus Egyházat 

Technikai szám: 0011 
 

 
Egyházközségünk honlap címe aktuális hírekkel: 

www.szirmaigorog.hu 

Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe! 

Kiadja a Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Stefán Zoltán parókus, 3521 Miskolc, Miskolci u. 107. 

Tel: 06-46/788-740 és 06-30/265-29-30 

Honlap: www.szirmaigorog.hu       E-mail: stefan.zoltan72@gmail.com 

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

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05 

Számlaszáma: OTP Bank Rt. 11734004-20423805 
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