Nagyheti és húsvéti szertartási rend

2016. Húsvét

Föltámadt Krisztus!
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Márc. 21-23. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda
1800
Előszenteltek Liturgiája

Szirmai Levelek

Március 24. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
730
Szent Bazil Liturgia vecsernyével
1800
Kínszenvedési evangéliumok

Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Március 25. Nagypéntek, Örömhírvétel ünnepe
Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
730
Királyi imaórák
1700
Sírbatételi vecsernye (Kistokaj)
00
18
Sírbatételi vecsernye Szent Liturgiával
Március 26. Nagyszombat:
730
Jeruzsálemi utrenye
1700
Feltámadási szertartás (Kistokaj)
00
18
Nagy Bazil Liturgia vecsernyével
Március 27. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
530
Feltámadási szertartás
és
Szent Liturgia
utána pászkaszentelés
900
1100

Szent Liturgia
Szent Liturgia (Kistokaj)
utána pászkaszentelés

Március 28. Húsvét hétfő:
800
900
1800

Utrenye
Szent Liturgia
Vecsernye

Március 29. Húsvét kedd:
1800

Szent Liturgia

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Húsvét az élet ünnepe
Húsvétkor nemcsak Jézus feltámadását ünnepeljük, hanem a
sajátunkat is. Sokatmondó, ahogy a húsvét hajnalán az első
fénysugár. Krisztus világossága szívünk minden sarkába szeretne
behatolni, el akarja vinni az élet melegét a hidegbe, az elevenséget a
dermedtségbe, a bizalmat a félelembe.
Húsvét az élet ünnepe. Ezt az Életet meg kell ünnepelni. Az
Eukarisztia ünnepi lakomájában Őt ünnepeljük. Őt ünnepeljük akkor
is, amikor áldott húsvétot kívánunk egymásnak.
A húsvét át akarja
változtatni
hétköznapjainkat,
amikor is eldől, hogy húsvétkor
csak egy eufórikus hangulatnak
engedtünk, vagy életünk kellős
közepén
is
megtörtént
a
feltámadás. A feltámadás azt
jelenti, hogy ismételten felkelünk,
ha elestünk, ha a munkánkban
valami balul üt ki, ha a
kapcsolatainkban
konfliktusok
támadnak, ha kudarcot vallunk és
csalódunk önmagunkban vagy másokban.
Krisztus mindig a másik partról lép az életembe, hogy
megmutassa nekem: a feltámadás sikeressé változtatja a sikertelent, a
halott élővé lesz, a sötétség világossá. A feltámadásba vetett hit
meggyógyítja megsebzett életemet, és arra tanít, hogy feltámadjak
arra az életre, amelyet Isten gondolt ki számomra.
Kérjük a Feltámadt Üdvözítőt, aki könnyeket törölt és sírokat
bontott, húsvétkor minket is szólítson meg: itt a földön csak a
munkaidőnk jár le, de nem az életünk! Akárcsak Mária Magdolna,
hirdessük mi is a húsvéti örömhír elképzeléseinket szétfeszítő
csodáját! Krisztus Feltámadt! Valóban Feltámadt!

A két magzat
Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy
„kis hívő”, a másik egy „kis szkeptikus”. A „szkeptikus” azt kérdezi:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Hát persze - mondja a kis „hívő”. - Az itteni életünk arra va1ó,
hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké
váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!
- Hülyeség! - mondja a „szkeptikus”. Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti,
külső élet?
- Pillanatnyilag még nem tudom mondja a kis „hívő” -, de biztos sokkal
világosabb, mint itt bent! Lehet, hogy a
szánkkal fogunk enni és a lábunkkal
fogunk menni!
- Nonszensz, lehetetlen! - mondja a
„szkeptikus”. - Megyünk a lábunkkal és
eszünk a szánkkal!? Micsoda hülyeség!
Ez egy fura ötlet, hogyan is
működhetne! Itt van a köldökzsinór,
ami biztosítja a táplálékot. Nem
lehetséges élet a születés után, hiszen ez
a zsinór már így is túl rövid!
- Hát persze hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog
kinézni - mondja a kis „hívő”.
- Soha sem fog működni! - véli a kis „szkeptikus”. - Még soha senki
nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az
élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra!
- Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet mondja a kis „hívő” -, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az
édesanyánkkal, és Ő nagyon vigyáz majd ránk!
- Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? - kérdezi a kis
„szkeptikus”.
Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle
nem is létezhetnénk! - válaszolja a kis „hívő”.
- Mire a kis „szkeptikus”:
- Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen!

A kis „hívő” elgondolkozik egy pillanatra.
- Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel,
vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat! - Majd halkan
hozzáteszi:
- Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után
kezdődik!

Híreink
—
Május hónap hétköznap estéin a Szent Liturgia után
Parakliszt végzünk majd, amelyre szeretettel hívunk mindenkit!
„Siessünk buzgón az Istenszülőhöz…”
—
Egyházközségi napunk Pünkösd másodnapján, május 16-án,
hétfőn lesz.
—
Az Elsőáldozást május 22-én tartjuk. Akik először járulnak
szent áldozáshoz: Bakos Hanna, Galajda Luca, Nagy András, Kós
Máté, Lovas Levente, Porcsalmi Márk és
Zsáry Kristóf. Imáinkkal kísérjük őket!
—
Az idei nyári hittan táborunk 2016.
július 4-től július 8-ig lesz Máriapócson.
—
2016. július 17-től 23-ig Rómába
lesz zarándoklatunk.
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