
Nagyheti és húsvéti szertartási rend 
 

Ápr. 10-12.   Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda 

  1800    Előszenteltek Liturgiája 
 

Április 13. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja 

  730    Szent Bazil Liturgia vecsernyével 

1800    Kínszenvedési evangéliumok 
 

Április 14. Nagypéntek: 

Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt) 

  730    Királyi imaórák 

  1700    Sírbatételi vecsernye (Kistokaj) 

  1800    Sírbatételi vecsernye Szent Liturgiával 
 

Április 15. Nagyszombat: 

  730    Jeruzsálemi utrenye 

  1700    Feltámadási szertartás (Kistokaj) 

  1800    Nagy Bazil Liturgia vecsernyével 
 

Április 16. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása 

  530    Feltámadási szertartás 

      és    Szent Liturgia 

    utána pászkaszentelés 
  900    Szent Liturgia utána pászkaszentelés 

  1100    Szent Liturgia (Kistokaj) 

       utána pászkaszentelés 
 

Április 17. Húsvét hétfő: 

   800    Utrenye 

900    Szent Liturgia 

1800    Vecsernye 
 

Április 18. Húsvét kedd: 

   1800    Szent Liturgia 
 

 

 

Egyházközségünk minden tagjának és 

családjaiknak 

áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

2017. Húsvét Föltámadt Krisztus! XI. évf. 1. sz. 

 
Szirmai Levelek 

 

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia kiadványa  
 

„Harmadnapra feltámadt a halálból…“ 

 

Vannak pillanatok az életedben, amelyek olyan sötétek és 

szívszorongatóak, hogy azt hiszed: lelked egy sötét sírban fekszik… 

Vannak helyzetek az életedben, amelyek olyan kiábrándítóak és 

szörnyűek, hogy hetekig nem tudsz kikászálódni belőlük. Szíved 

ilyenkor végtelenül szomorú, és nem vagy képes semminek és 

senkinek sem örülni. Olyan érzés ez, mintha egy mély sírban 

feküdnél… 

Vannak olyan napok az 

életedben, amikor mindent 

sötéten látsz, mert 

megoldhatatlannak tűnő 

dolgok nehezednek a 

lelkedre, és kétségek 

között vergődve nem 

találsz kiutat. Úgy érzed, 

halotti légkör vesz körül… 

És hol van ilyenkor Isten? – kérdezed. 

Szeretném, ha tudnád, hogy nem létezik egyetlen egy sírhalom 

sem, amelyről Isten ne tudna. Nincs egyetlen egy jeltelen sírgödör 

sem, amelyet Ő ne tartana számon. 

És ez érvényes a lelki sírhantokra is! Isten mindegyik fölött ott 

tartja kinyújtva életosztó kezét! 

A Te lelkivilágod „háromnapos“ sírja fölött is… 

Isten azonban nem azt ígérte Neked, hogy életedtől minden 

sötétséget távol tart. Azt sem, hogy mindig elkerülnek majd a 

kiábrándító és szörnyű helyzetek… Még csak azt sem, hogy nem kell 

szenvedned… és néha-néha „meghalnod”… 

Nézd Jézust. Őt is körülölelte nagycsütörtök éjszakáján a sötétség. 

Őt is szétzúzta nagypénteken a szenvedés. Ő is ott feküdt 



nagyszombaton a holtak országában. De Húsvétvasárnap Isten 

feltámasztotta Őt – és előhozta a sírból! 

Isten azt ígérte Neked is, hogy Veled lesz az élet minden 

pillanatában, minden helyzetében és minden napján. 

Isten azt ígérte Neked is, hogy Veled marad életed minden 

útszakaszán. 

És Isten azt ígérte Neked is, hogy, ha kell, akkor alászáll Veled a 

lelki sírba is, amelyben – látszólag holtan – a „feltámadásra” vársz… 

Mert a mi Istenünk neve: „Veled vagyok“ – mindegy, hogy hol 

vagy és ott hogyan érzed magad! 

Jézus sírjának „három napra“ volt szüksége, ahhoz, hogy a 

feltámadás helyévé váljék… Vannak olyan sírok, sírhalmok és 

sírgödrök, amelyeknek több idő kell ehhez… 

De egyszer minden sírgödörnek – legyen az akár lelki is – vége lesz! 

Mert Isten előhoz és élővé tesz minden benne lévőt… 

Jézus halála és feltámadása óta ugyanis ami halott, az előbb-utóbb 

ismét fel fog támadni… Még a Te halottnak tűnő örömeid is! 
 

Mi a legfontosabb? 
 

Egy filozófusprofesszor 

előadását úgy kezdte, hogy 

fogott egy befőttesüveget és 

feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű 

kövekkel, majd megkérdezte a 

hallgatókat, hogy szerintük tele 

van-e az üveg. A diákok igennel 

feleltek. 

Ezt követően a kavicsokat 

szórta az üvegbe, amelyek beférkőztek a kövek közé, kitöltve az űrt. 

A kérdést megint megismételte, a válasz most is igen volt a hallgatók 

részéről. 

A végén pedig annyi homokot szórt az üvegbe, amíg az teljesen 

meg nem telt. A diákok ismét úgy látták, hogy tele van az üveg. 

– Most – szólt a professzor – szeretném, ha úgy tekintenének erre 

az befőttes üvegre, mint az életre. A nagy kövek az életünk 

legfontosabb dolgait jelképezik: a családot, a szerelmünket, az 

egészséget, a gyerekeket, a barátokat, a hobbinkat. A kavicsok is 

azokat a dolgokat jelentik, amelyek fontosak nekünk: munkahely, 

iskola, ház, autó, mobiltelefon. A homok pedig a jelentéktelen 

dolgokat jelöli. Mi ebből a tanulság? 

Az, hogy ha előbb a homokot töltjük az üvegbe, és folyamatosan 

azt halmozzuk fel, akkor a többi dolognak már nem jut hely. Ezért 

szeressük egymást, törődjünk családtagjainkkal, látogassuk meg 

nagymamánkat, menjünk el rendszeresen az egészségügyi 

szűrővizsgálatokra, sétáljunk párunkkal rendszeresen, találkozzunk a 

barátainkkal, mozogjunk, éljünk. 

Egyszóval vigyázzunk a köveinkre, mert azok a legfontosabbak 

az életünkben! A többi csak homok!– zárta előadását a professzor. 

 
 

 
 

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 5-én, 

hétfőn lesz. 

— Az Elsőáldozás május 21-én tartjuk. Akik először járulnak 

szent áldozáshoz: Galajda Emma, Gyulai Eliza, Hegyesi Tamara, 

Körösi Viktória, Széplaki Edvin, Széplaki Flóra, Telenkó Miklós, 

Tóth Ádám, Trozsák Bálint és Zári Kinga. Imáinkkal kísérjük őket! 

 
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 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: OTP Bank Rt. 11734004-20423805 
 

http://www.szirmaigorog.hu/
mailto:szirmaigk@gmail.com

