Nagyheti és húsvéti szertartási rend
Márc. 26-28. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda
1800
Előszenteltek Liturgiája
Március 29. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
730
Szent Bazil Liturgia vecsernyével
1800
Kínszenvedési evangéliumok
Március 30. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
730
Királyi imaórák
00
17
Sírbatételi vecsernye (Kistokaj)
1800
Sírbatételi vecsernye Szent Liturgiával
Március 31. Nagyszombat:
730
Jeruzsálemi utrenye
1700
Feltámadási szertartás (Kistokaj)
1800
Nagy Bazil Liturgia vecsernyével
Április 1.

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

Április 2.

Szent Liturgia utána pászkaszentelés
Szent Liturgia (Kistokaj)
utána pászkaszentelés

Húsvét hétfő:
800
900
1800

Utrenye
Szent Liturgia
Vecsernye

Április 3. Húsvét kedd:
1800

Szent Liturgia

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

2018. Húsvét

Föltámadt Krisztus!

XII. évf. 1. sz.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia kiadványa

Mi húsvét ünnepének valódi üzenete?
A húsvét nem kétezer évvel ezelőtti dolgokon való merengés,
hanem kérdésfelvetés is:
Vajon az én életemben mibe torkolltak a megújuló virágvasárnapok?
A Krisztus mellett, az élet mellett, a szeretet mellett való döntésbe?
Vagy inkább szépen csengő harminc ezüstpénzbe, Péter tagadásába
vagy az emmauszi tanítványok fáradt, rezignált meghátrálásába?'
Hol vagyok én?
Húsvétkor azt a végtelen szeretetet ünnepeljük, amellyel Isten
körülvesz bennünket. Virágvasárnapján mondhatta volna Jézus:
„Nézd, mennyei Atyám, a pályát megfutottam, ezek ellenem
döntöttek, most jöjjön a visszavonulás, a mennybemenetel
forgatókönyve!”, és akkor fogta volna magát, dicsőségesen elvonul,
megspórolja a nagycsütörtököt, a nagypénteket és a többi keserves
kínt.
De milyen szép,
hogy
Krisztus
szeretete határtalan, végtelen!
Tudja,
hogy
milyen szörnyű
sors vár arra, ki
megtorpan,
és
letér a szeretet
útjáról, hogy a gyűlölet és a harag milyen kegyetlen háborúkba,
szörnyűségekbe torkoll már itt a földön.
Ezért nem engedi el az emberiség kezét, marad mindhalálig.
Halálával odakiáltja mindannyiunknak: az élet nem játék, szörnyű a
bűn zsoldja. ne térjetek le soha a szeretet útjáról!
Meg kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a szeretetünk ne az
első pofonig, az első kilábalásig tartson, szeretetünknek ne legyen

határa, korlátja. Milyen szép, hogy Krisztus nagypénteken a
kereszten is tud szeretni: „Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják,
mit cselekszenek!” (Lk 23,34)
A kérdést magunknak is fel kell tennünk: vajon egy-egy
veszekedés, nézeteltérés után képes-e a mi szeretetünk feltámadni,
képesek vagyunk-e a nézeteltéréseinket félretéve újrakezdeni? Ha
netalán Isten a kényelmes, virágos útról a másért vállalt szeretet,
áldozat útjára vezet, bizalommal tovább megyünk vagy haragosan
lázadunk?
A nagyhét vigasztaló tanítása: az igazságot meg lehet ölni, de
elpusztítani nem lehet. Harmadnapon diadalmasan feltámad.
Nekünk, embereknek óriási erőt ad Krisztus feltámadása, hisz
ma is megölhetik az igazságot, de biztos, hogy Ő feltámad, és a
gyilkos tervek mindig összeomlanak.

Prohászka Ottokár: Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

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 21-én,
hétfőn lesz.
—
Az Elsőáldozás május 14-én tartjuk. Akik először járulnak
szent áldozáshoz: Bán Anna, Bán Mária, Bereczki Molli, Halász
Botond, Kései Péter, Farkas Annabella, Kátai Zalán, Kulyassa
Csaba, Nagy Zsuzsanna, Polgári Dániel, Roppantó Zsombor és
Somorjai Balázs. Imáinkkal kísérjük őket!
—
Nyári táborunk ebben az esztendőben Szegeden lesz 2018.
július 1-től 6-ig.

Kérjük adója 1%-ával támogassa templomunk további
szépítését a
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány segítségével
Kedvezményezett adószáma: 18423310-1-05
és a Magyar Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.

Életünk során hányszor, de hányszor kerül kő az utunkba! Lehet
kavics, maroknyi kő, szikla. Bármekkora is, nem véletlenül került
elénk. Istennek terve van vele!
Kiadja a Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia
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: szirmaigk@gmail.com
Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Rt. 10700086-48418405-51100005
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány:
ÚJ számlaszám: CIB Bank Rt. 10700086-70598764-51100005

