Nagyheti és húsvéti szertartási rend

2014. Húsvét

Föltámadt Krisztus!
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Április 14-16. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda
1800
Előszenteltek Liturgiája

Szirmai Levelek

Április 17. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
730
Szent Bazil Liturgia vecsernyével
1800
Kínszenvedési evangéliumok

Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Április 18. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
730
Királyi imaórák
00
17
Sírbatételi vecsernye (Kistokaj)
1800
Sírbatételi vecsernye
Április 19. Nagyszombat:
730
1700
1800

Jeruzsálemi utrenye
Feltámadási szertartás (Kistokaj)
Nagy Bazil Liturgia vecsernyével

Április 20. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
530
Feltámadási szertartás
utána pászkaszentelés
és
Szent Liturgia
900
1100

Szent Liturgia
Szent Liturgia (Kistokaj)
utána pászkaszentelés

Április 21. Húsvét hétfő:
800
900
1800

Utrenye
Szent Liturgia
Vecsernye

Április 22. Húsvét kedd:
1800

Szent Liturgia

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Az üres sír bizonyossága
„Mi az igazság?” – tette fel a kérdést Pilátus nagypénteken,
mielőtt kimondta volna a halálos ítéletet. Sorsot fordító kérdésekben
azóta is rendszeresen idézzük a helytartót. Talán többen hozzá hasonlóan is döntünk. Így aztán könnyen meglehet, hogy naponta vérzik el kezeink között a szeretet, s az újabb lehetőség ígérete is csak
újabb nehézségeket hoz a számunkra…
Túlságosan nagy volt a kontraszt a világ romlottsága és Krisztus
szentsége között. El kellett hallgattatni
a „kellemetlenkedőt”. A történelemből
ismerős, megszokott gyakorlat ez.
Nagypéntek iszonyatában az ember
esendősége és a bűn csődje mutatkozik
meg. A kereszt botrányában minden
emberi benne van. Mindaz, ami most is
közöttünk lappang, mindaz, amitől
most is keserű lehet az életünk.
Júdás elárulja, Péter megtagadja, Pilátus elítéli, Veronika kendőt nyújt neki, Cirenei Simon segít a
keresztet hordozni, a katonák megfeszítik, a jobb lator megtér, a szeretett tanítvány az üres sír láttán bizonyosságra ébred… - csak a nevek változnak a szerepek ma is ugyanazok. Vajon melyik a miénk?
Húsvét önmagunkkal is szembesít. Jó tudni, hogy a kemény sziklapadon végül nem marad más, mint az üres halotti lepel. Az a gyolcs
az első bizonyosság az üres sír mélyén. Ez a tény érintette meg János
apostolt, amikor húsvét reggelén Péter után ő is belépett a sziklahasadékba.
A húsvétvasárnapi nyitott sír Isten irgalmát és szeretetét tárja
fel a világ előtt. Hiszen a sziklasír csak látszólag üres, valójában tele
van bizonyossággal. Ez ad értelmet az egésznek…

Nézzünk a véres keresztfára, aztán tekintsünk az üres sziklasírba és higgyünk! Ez a mindennél beszédesebb tény hitünk alapja.
Minden szenvedés, nélkülözés ellenére is van értelme az emberlétnek. A húsvéti hajnali fény mindent új megvilágításba helyez. Megváltott emberek lettünk! Az utolsó szó mégsem a halálé, hanem a
győzedelmes életé…

Híreink
—
Április 5-én rendezték a Miskolci Görög Katolikus Iskolában
az Exarchátus hittanversenyének döntőjét, melyen a Csapó Bálint,
Nagy Gergő és Stefán András összetételű csapatunk a kerületi
verseny megnyerése után a 6. helyezést érte el.
—
Május hónap hétköznap estéin a Szent Liturgia után
Parakliszt végzünk majd, amelyre szeretettel hívunk mindenkit!
„Siessünk buzgón az Istenszülőhöz…”

Tanulságos történet – a valódi gazdagságról
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre
hétéves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény
emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és
felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy
napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az
apa megkérdezte fiát.
– Nos, mit gondolsz erről az útról? – Nagyon jó volt, apa!
– Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben
élnek? – Igen.
– És mit láttál meg mindebből?
– Azt, apa, hogy nekünk egy
kutyánk van, nekik négy.
Nekünk egy medencénk van
otthon, ők meg egy tó
partján laknak. A mi
kertünket lámpák árasztják
el fénnyel, az övékére pedig
csillagok világítanak. A mi
udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog
családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig
látlak benneteket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú
hozzátette:
– Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk.

—
Május 18-án tartjuk az elsőáldozást. Akik először járulnak
szent áldozáshoz: Borsos Roland, Gerevich Vivien, Furhmann Erik,
Horváth Villő, Körösi Nóra, Kövér Olivér, Rohály Rita, Tóth Zsófia.
Imádkozzunk értük!
—
Általános iskolás gyerekekkel májusban a Szent Illés foci
kupán veszünk részt Kazincbarcikán.
—
Pünkösd másodnapján, június 9-én, hétfőn rendezzük meg az
Egyházközségi napunkat.
—
Az idei nyári hittan táborunk 2014. július 7-től július 11ig lesz Pálházán. Szeretettel várunk minden régi és új táborost!
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