
Nagyheti és húsvéti szertartási rend

Ápr. 6-9.    Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda, Nagycsütörtök
1700 - 1800 Nyitva a templom!

Szentgyónási lehetőség

Április 9.   Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
1800    Kínszenvedési evangéliumok

(Nem nyilvános szertartás)

Április 10.  Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
1800    Sírbatételi vecsernye

(Nem nyilvános szertartás)

Április 11. Nagyszombat:
900 - 1800 Nyitva a templom!

Térjünk be egy pár percre a Szentsírhoz!
1000 - 1200 1600 - 1800 Szentgyónási lehetőség

Április 12.     Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
600 Feltámadási szertartás

és Szent Liturgia (Nem nyilvános szertartás)

Április 13      Húsvét hétfő:
900    Szent Liturgia (Nem nyilvános szertartás)

A  nem  nyilvános  szertartásainkról  igyekszünk  közvetíteni  vagy
megosztani  néhány  imádságot  és  gondolatot  az  egyházközség
facebook  oldalán,  honlapján  (http://www.szirmaigorog.hu/)  illetve
youtube csatornáján, hogy ilyen formában is be tudjunk kapcsolódni.

Április 19      Húsvét utáni vasárnap – Tamás vasárnap:
1000    Szent Liturgia
Kossuth rádióban élő közvetítés!

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak

áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

2020. Húsvét Föltámadt Krisztus! XIV. évf. 1. sz.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia kiadványa

V a l ó b a n ?  F e l t á m a d t !

Rendkívüli  napokat  élünk  -  persze  rendkívüli  volt  bizonyos
értelemben  az  „első”  húsvét  is  -,  ezért  minden,  ami  eddig
természetesnek  tűnt  az  életünkben,  az  is  rendkívülivé  válik.  A
keresztény ember számára legmeghatározóbb napok a nagyhét és a
föltámadás  ünnepe  és  bár  évszázados,  évezredes  hagyományaink
adnak  eligazítást,  hogy hogyan is  ünnepeljünk,  most  ezek  mintha
cserbenhagynának bennünket.

Rendkívüli  napokban,  rendkívüli  lélekjelenlétre  és  lelki  erőre
van szükség, mert rajtunk múlik, a lelkületünktől függ, hogy idén is
átélhetjük-e a föltámadást  vagy sem. Elsősorban ne méltatlankodó
lelkülettel, ne lázadozó szívvel fogadjuk a megszorításokat. Istennek
hála, még mindig élhető az
életünk,  ünnepelhető  az
ünnepünk.  Sokkal  inkább,
mint  sok  százezer
testvérünknek,  akik  a
csüggedtség,  a
kimerültség,  a  halál  terhét
hordozzák.  Minden
veszteségünk  egyben
fölajánlás  is  lehet  a  velük
való osztozás kifejezésére.

Rendkívüli  helyzetben  vagyunk,  az  elkeserítő  hírek,  a
kilátástalanság, kicsit a végnélküliség érzése lehet úrrá rajtunk. Talán
nem is rendkívüli kérdésekkel: Miért? Hol van Isten? Így kell ennek
lennie? Valóban?

Valóban? Kérdés volt kétezer évvel ezelőtt is. Hiszen bizonyos
értelemben  azok is  a  világ  rendjét  megváltoztató  napok voltak  és
ezek máig hatnak! Valóban? – valakiknél csak egy bizonytalan vagy

http://www.szirmaigorog.hu/


kétkedő kérdés volt.  De a feltámadás első tanúi:  az asszonyok, az
apostolok,  az  emmauszi
tanítványok  meg  tapasztalva  a
Feltámadás  igazságát  már  így
kiáltottak: Valóban!

Tartsunk  mi  is  ő  velük  és
kapaszkodjunk  a  feltámadás
hitébe,  hogy  mi  is  tiszta  szível
tudjuk zengeni a választ, amit erre
a  helyzetre  adhatunk:  Valóban
feltámadt!

Átok vagy áldás

„Kerül amibe kerül, megkaptuk a legdrágább, az egyetlen lénye-
gest amire születtünk, az időt önmagunkkal és szeretteinkkel, csalá-
dunkkal való együttlétre! Otthonainkba könyveinkkel, gondolataink-
kal, mindazokkal akik hozzánk tartoznak, tetszik, nem tetszik be va-
gyunk zárva, nem egy rövid időre, hanem hosszú hónapokra!

A statisztikák  szerint  eddig  napi  7-8  percünk  volt  arra,  hogy
gyermekeinkkel elbeszélgessünk, kifejezzük családtagjaink iránti sze-
retetünket! Arra statisztikák sincsenek, hogy napi hány percet szán-
tunk önmagunkra, saját gondolatainkban való szembesülésre, imád-
ságra, életünk újragondolására, tervezgetésre! Igazából, ez az önként
vállalt  bezártság  egy  hatalmas  lelkigyakorlat,  egy  kimondhatatlan
nagy ajándék, egy átgondolt, tudatosan megálmodott új korszakba va-
ló belépés előtti csend az előszobába!

A koronavírus által ránk kényszerített bezártság ellen lázadozha-
tunk is, feszegethetjük a falakat,  de örömmel át is ölelhetjük,  mint
egy hatalmas lehetőséget az elcsendesedésre, életünk újratervezésére,
közvetlen  családunk  iránti  gyöngéd  szeretetünk  napról  napra  való
megélésére!

A bölcs ember él a lehetőséggel! Használd ki a nem keresett és
mégis megtalált drága időt!”

Böjte Csaba testvér

Híreink

Itt  mindig  a  terveinkről,  vágyainkról,  programjainkról
szoktunk  hírt  adni.  Persze  ezek  most  is  vannak,  de  sajnos  jelen
helyzetben minden bizonytalan. Az, hogy mikor léphetünkbe újra a
templomba  közösen,  mikor  lehetünk  közösségbe,  mikor  tudjuk
folytatni közösségi programjainkat és összejöveteleinket.

Mindig abba reménykedünk, hogy minél hamarabb, de akár
mikor jön el az idő legyünk készen, hogy fel tudjuk rázni lelkünket,
meg tudjuk újítani kapcsolatainkat, mert a közösségben erő van.

Mert egyszer el fog jönni, addig is bízzuk életünket Krisztusra
és  helyezzük  belé  minden  bizodalmunkat,  mert  ő  adhat  erőt  ezen
időszak átvészeléséhez és az újra kezdéshez.

Mindenek fényében reménykedünk,  hogy még az  idén  lesz
családi napunk, kirándulásunk, elsőáldozási ünnepünk vagy táborunk,
ahol  újra  együtt  lehetünk  és  örülhetünk  egymásnak  és  a  Jóisten
szeretetének,  amivel  ezekben  a  napokban  is  tenyerén  hordozz
mindannyiunkat!

Kérjük adója 1%-ával támogassa templomunk további szépítését
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