Nagyheti és húsvéti szertartási rend
Április 21. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
730
Szent Bazil Liturgia vecsernyével
1900
Kínszenvedési evangéliumok
Április 22. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
1900
Sírbatételi vecsernye
Április 23. Nagyszombat:
1700

Feltámadási szertartás (Kistokaj)

Április 24. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
600
Feltámadási szertartás
utána pászkaszentelés
és
Szent Liturgia
1100

Szent Liturgia (Kistokaj)
utána pászkaszentelés

Április 25. Húsvét hétfő:
830

Szent Liturgia

Április 26. Húsvét kedd:
1800

Szent Liturgia

Egyházunk hagyománya szerint húsvét hete vagyis „fényeshét” szabad hét, tehát
nincs böjt!

Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
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

2011. Húsvét

Föltámadt Krisztus!

V. évf. 1. sz.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Feltámadott!
Ünnepi ének tölti be a világot: „Ez a nap melyet az Úr szerzett,
örvendezzünk és vigadjunk azon!” Szent ünnep ez a nap, feltámadt
Krisztus halottaiból, legyőzte a halállal a halált! Életet a holtaknak és
vigaszt minden gyászolónak, bátorítást minden kesergőnek. Jézus
feltámadását köszönti a természet és a világ újraszületése, hiába volt halott
látszatra, mindezek szertefoszlottak és a szent valóság: Jézus feltámadt.
De ki hitte volna, hogy e megkínzott test, a keresztrefeszített Krisztus
életcsírát hordoz magában és új életre támad. Egyszer s mindenkorra
feltámadt, a halál nem lesz már úrrá felette. Jézus istenségének
bizonyságaképpen halottakat támasztott, de ezek a feltámasztott halottak
ismét meghaltak. Jézus nemcsak beszélt a feltámadásról, nemcsak szóval
hirdette vagy éppen kecsegtette azt, hanem valóban feltámadt. Vallom hát a
feltámadást, ugyanakkor vallom a mi feltámadásunkat is.
A feltámadásról nem gondolkozhatunk csupán mindennapi ésszel,
hanem hitünkkel el kell fogadnunk azt.
A hitnek túlvilágító fényessége tölt be
bennünket, hogy lássuk a feltámadás
valóságát és dicsőségét „Nézni tanulj
vaksi lelkem” – biztat a pap – költő,
Sík Sándor – nézzük és lássuk meg a
feltámadás örömét és boldogságát.
Kell hát a fény, kell hát a
világosság, kell hát a feltámadás: a Húsvét nekünk, mai embereknek, hogy
újra életünk legyen Krisztusban. Jézus mondja nekünk: „Én vagyok a
feltámadás és az élet!” – és Húsvétkor be is bizonyította, hogy él.
Bajorországban van egy lovagsír, a sírkövön az ott nyugvó lovagnak
minden rangja és címe fel van sorolva – a legutolsó két szó ennyi: „most
hamu!” Minden ember közös sorstörténete: született, élt, remélt, dolgozott,
küzdött, szeretett, meghalt… és most hamu!
De nemcsak ennyi, mert a húsvéti ünneplésünkben hitünk adja
ajkunkra a végszót: „Feltámadt Jézus a sírból, mint előre megmondá, adván
nekünk örök élet és gazdag kegyelmet.”

Húsvéti Imádság
Jézus,
feltámadásod
világosság a népeknek,
fény az embereknek!
Hadd legyen életem is
fény a sötétségben:

Híreink
—

Április 2-án rendeztük a Görög Iskolában a Miskolci
Esperesi kerület hittanversenyét, melyen egyházközségünk
csapata az 7-8. osztályos korcsoportban 1. helyezést szerezte
meg. A csapat tagjai: Hornyák Boglárka, Namesnyik Enikő
és Zemlényi Nikoletta. Gratulálunk nekik! Az országos
döntőt május 13-án rendezik Hajdúdorogon.

szeressek ott, ahol gyűlölnek,
megbocsássak, ahol sértegetnek,
összekössek, ahol szakadás van,
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
vigasz legyek, ahol szenvednek,
örömet vigyek, ahol szomorúak.

— Templomépítésünket sikerült március elején folytatnunk. A
nyílászárók az adományozók segítségével, majdnem mind
elkészültek. A kupola vakolása és festése elkészült. Emellett
a szentély a karzat és a hajó egy részét is bevakoltuk.

Uram,
add, hogy fény legyek
a sötétségben!

—

Alexandriai Szent Cirill

Egyházközségünk honlap címe:

www.szirmaigorog.hu
Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe!

Kérjük adója 1%-ával támogassa templom építésünket a
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány segítségével
Kedvezményezet adószáma: 18423310-1-05
és
a Magyar Katolikus Egyházat
Technikai szám: 0011

— Május hónap hétköznap estéin a kápolnába végezzük majd a
Parakliszt, amelyre szeretettel hívunk mindenkit!
Szeretnénk, ha azok a gyermekeink is eljutnának a
máriapócsi gyermek búcsúra, akik iskolai keretet között nem
jutnak el. A búcsú május 7-én, szombaton lesz. Szeretettel
várjuk a jelentkezőket.

— Általános iskolás gyerekekkel május 14-én a Szent Illés foci
kupán veszünk részt Kazincbarcikán.
— Új püspökünk, Dr. Orosz Atanáz szentelése május 21-én lesz
a Búza téri templomunkban. Melyre szeretettel várnak
mindannyiunkat!
— Az elsőáldozást május 22-én vasárnap ½ 9 órakor kezdődő
Szent Liturgián tartjuk. Akik először járulnak szent
áldozáshoz: Horváth Szabolcs György, Keszthelyi Kristóf,
Nagy Gergő Csaba, Orosz Liliána.
Imáinkkal segítsük őket!
— Az idei nyári hittan táborunk 2011. július 11-től július 15ig lesz Parádon. A táborról később adunk részletes
tájékoztatást, szeretettel várunk minden régi és új táborost!

