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Húsvét a remény ünnepe 

Jézus feltámadása remény az emberi élet értelmezésében. Jézus 
feltámadásának a fényében értjük meg, hogy létünk nem korlátozódik 
csak a földi életre, a földi kívánságok teljesítésére, hanem a feltámadás 
örök élete felé tart. Nyíltan hirdette Szent Pál, hogy e nélkül a remény 
nélkül csak a földi kívánságok teljesítése lesz életünk célja: „Ha a 
halottak nem támadnak fel, akkor 
együnk, igyunk, mert holnap 
meghalunk.” (1Kor 15, 33) Ezért a 
keresztény hit túlmutat a földi örömök 
keresésén; megnyílnak előtte a lelki 
értékek, a személyi értékek, az erkölcsi 
értékek, amelyek meghaladják a 
mulandó életet, amelyek széppé és 
értékessé teszik a személyiséget, és 
amelyek megmaradnak az örök életre. 

Jézus feltámadása remény a 
földi élet küzdelmeiben. A húsvéti 
eseményből erő sugárzik, amely 
biztosítja, hogy minden kísértés és ellenkező emberi hatások között is 
az igazi lelki értékeket keressük. Fájóan tapasztaljuk az egyéni életben, 
a közösségi életben, a történelemben a jó és a rossz küzdelmét, a rossz 
látszólagos diadalát. Folytonos a kísértés az önzésre, a mások feletti 
hatalom megszerzésére, az anyagi javak minél bőségesebb biztosítására, 
az egyének vagy csoportok érdekeinek a kivívására, adott esetben 
igaztalan eszközökkel, hazugságokkal, sőt erőszakkal is. 

A kereszténységnek egészen más a szellemisége. Jézus 
feltámadása és az örök élet reménye nagy lelkierőt nyújtott a 
keresztényeknek a rossz kísértéseinek a leküzdésére. Húsvét 
ugyanakkor minden fájdalmas tapasztalat ellenére azt a reményt nyújtja, 
hogy a rossz leküzdése lehetséges, a jó elnyeri diadalát. 



Húsvét ünnepe folytonosan felhívja a figyelmet a Szentírás mély 
értelmű tanítására: „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd 
le a rosszat jóval.” (Róm 12, 21) 

Korunk nagyon rászorul a Jézus feltámadásából fakadó 
reményre, Ferenc pápa is folytonosan kiemelik a remény 
szükségességét. Nekünk, keresztényeknek sajátos küldetése, hogy 
hűséges tanúságtételünkkel sugározzuk környezetüknek Jézus 
feltámadásának a reményét és erejét. Így adjuk tovább a Jézus 
feltámadásából fakadó reményt kortársaik számára, formálva 
környezetünket, társadalmunkat és jövőnket. 

 

 
 

Várj három napot! 

Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, 
miközben Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett. Megállt egy 
pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és amely már tele 
volt munkába siető emberekkel. A régi helyén, 
az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A 
lába elé, egy újságpapírra sorakoztatta ki a 
friss virágokból készített csokrait. A néni 
mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen 
benső örömtől sugárzott. A fiatalasszony nem 
sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy 
csokrot és közben megkérdezte a nénitől: 
- Ahogy nézem, ma boldog, ugye? 
- Miért ne lennék? - válaszolta. - Minden 
rendben van, hát nem? 

Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért 
meglepődött a matróna válaszán.  
- Maga már évek óta itt ül. És mindég mosolyog. Úgy látszik, jól viseli a 
bajokat! 
- Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, 
kedvesem, olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek...  

S akkor elhallgatott. 
- Mint micsoda? - kérdezte a fiatalasszony. 



- Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken 
meghalt a kereszten, ez volt az emberiség legrosszabb napja. S amikor 
jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor az is 
eszembe jut, mi történt harmadnap, húsvétkor. Jézus feltámadt a 
halálból. Amikor a dolgok rosszul mennek, már megszoktam, hogy 
várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra fordul. 

A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd 
továbbment. Azóta, amikor csak gondjai támadnak, mindig eszébe 
jutnak a néni szavai: 

„Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen. Várj három napot!” 

 
Híreink 

 
— Május hónap hétköznap estéin a Szent Liturgia után Parakliszt 
végzünk majd, amelyre szeretettel hívunk mindenkit! „Siessünk buzgón 
az Istenszülőhöz…” 
— Egyházközségi napunk Pünkösd másodnapján, június 9-én, 
hétfőn lesz. 

— Az idei nyári hittan táborunk 2015. július 6-tól július 
10-ig lesz Egerben. Szeretettel várunk minden régi és új táborost! 

— Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a megújult 
honlapunkat: www.szirmaigorog.hu 

 
Kérjük adója 1%-ával támogassa templomunk további szépítését a 

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány segítségével 
Kedvezményezet adószáma: 18423310-1-05 

és a Magyar Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011 
 

 

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: OTP Bank Rt. 11734004-20423805 

  



Nagyheti és húsvéti szertartási rend 
 
Márc. 30-Ápr. 1. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda 
   1800    Előszenteltek Liturgiája 
 
Április 2. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja 
   730    Szent Bazil Liturgia vecsernyével 

 1800    Kínszenvedési evangéliumok 
 
Április 3. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt) 
   730    Királyi imaórák 
   1700    Sírbatételi vecsernye (Kistokaj) 
   1800    Sírbatételi vecsernye 
 
Április 4. Nagyszombat: 
   730    Jeruzsálemi utrenye 
   1700    Feltámadási szertartás (Kistokaj) 
   1800    Nagy Bazil Liturgia vecsernyével 
 
Április 5. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása 
   530    Feltámadási szertartás 

     utána pászkaszentelés 
   és    Szent Liturgia 
   900    Szent Liturgia 
   1100    Szent Liturgia (Kistokaj) 

       utána pászkaszentelés 
 
Április 6. Húsvét hétfő: 
   800    Utrenye 

900    Szent Liturgia 
1800    Vecsernye 

 
Április 7. Húsvét kedd: 
   1800    Szent Liturgia 
 
 

 

 
Egyházközségünk minden tagjának és 

családjaiknak 
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 


