
Nagyheti és húsvéti szertartási rend 
 

Márc29-30. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda 

  1700  Szentgyónási lehetőség 
  1800    Előszenteltek Liturgiája 
 

Április 1.     Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja 

  730    Szent Bazil Liturgia vecsernyével 

1800    Kínszenvedési evangéliumok 
 

Április 2.     Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt) 

  730    Királyi imaórák 

  1800    Sírbatételi vecsernye Szent Liturgiával 
 

Április 3.     Nagyszombat: 

  730    Jeruzsálemi utrenye 

 900 - 1800    Szentsír látogatás 

Térjünk be egy pár percre a Szentsírhoz! 

 1000 - 1200 Szentgyónási lehetőség 

  1800    Nagy Bazil Liturgia vecsernyével 
 

Április 4.     Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása 

  600    Feltámadási szertartás 

      és    Szent Liturgia 

    utána pászkaszentelés 
  900    Szent Liturgia utána pászkaszentelés 
 

 

Április 5.     Húsvét hétfő: 

   800    Utrenye 

900    Szent Liturgia 
 

Április 6.    Húsvét kedd: 

   1800    Szent Liturgia 
 
 

 

 

Egyházközségünk minden tagjának és 

családjaiknak 

áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

2021. Húsvét Föltámadt Krisztus! XV. évf. 1. sz. 

 
Szirmai Levelek 

 

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia kiadványa  
 

„ M i t  k e r e s i t e k  a z  é l ő t  a  h o l t a k  k ö z ö t t ? ”  
 

Így hangzottak húsvét hajnalán az angyal szavai a Jézus sírjához 

érkező asszonyokhoz, akik azt üresen találták. 

Ma hozzánk is szól ez a kérdés: miért keresed az élőt a holtak 

között? Keresed egyáltalán? Holtak között, az élőt? 

Ezek a szavak mintegy mérföldkövet 

alkotnak a történelemben; de botláskőt is, 

ha nem nyílunk meg az örömhírnek, ha azt 

gondoljuk, hogy kevésbé kellemetlen egy 

halott Jézus, mint egy élő Jézus! 

Mindennapi életünk során hányszor 

érezzük szükségét annak, hogy ezt halljuk: 

„Miért keresitek az élőt a holtak között?” 

Olyan sokszor szükségünk van ezekre a 

szavakra, hogy megszabaduljuk nehéz, sőt 

reménytelen helyzetekből. 

Szükségünk van rá, amikor 

becsukódunk önzésünkbe, amikor hagyjuk 

magunkat félrevezetni az evilági dolgoktól, felejtve Istent és a 

felebarátot; amikor reménységünket világi hiúságokba vetjük, akkor 

Isten Szava ezt mondjak: „Miért keresitek az élőt a holtak között?” 

Nem könnyű elfogadni a Feltámadott életét és jelenlétét. Az 

evangélium megmutatja Tamás apostol, Mária Magdolna és az 

emmauszi tanítványok reakcióját: jót tesz, ha magatartásukat 

összevetjük a miénkkel. Tamás feltételt szab a hitnek, amikor meg 

akarja érinteni Jézus sebeit; Mária Magdolna sír, látja Jézust, de nem 

ismeri fel, csak akkor ébred rá, hogy Jézus az, amikor nevén nevezi 

őt; az emmauszi tanítványok kiábrándultan, reményvesztetten 

csatlakoznak Jézushoz, és hagyják, hogy elkísérje őket a titokzatos 

vándor. 



Különböző utak. A holtak között keresik az élőt, és maga az Úr 

téríti őket vissza a jó útra. És én mit teszek? Milyen úton haladok, 

hogy találkozzam az élő, feltámadt Krisztussal? 

Szükségét érezzük annak, hogy ismételten emlékezzünk az 

angyal figyelmeztetésére! „Miért 

keresitek az élőt a holtak 

között?” – ez segít bennünket, 

hogy kilépjünk szomorúságunk-

ból, és megnyíljunk az öröm és a 

reménység távlatainak. Ez a 

reménység elmozdítja a sírkövet, 

és bátorít, hogy hirdessük az 

Örömhírt, mely alkalmas arra, 

hogy másokban is új életet 

fakasszon.” 

 

Híreink 
 

Szeretnénk az idén is lenne elsőáldozás, családi napot vagy 

éppen tábor, de sajnos jelen pillanatban erről semmiféle pontos 

dátumot nem tudunk meghatározni, csak REMÉNYKEDÜNK! 

Az idén tíz éves lesz a templomunk, szeretnénk egy kiadvány 

készíteni, ehhez keresünk „régi” fényképeket, különösen 2007 előtti 

időkből! 

Templomi padok 

Évek óta szeretnénk a templomba padokat csináltatni, már 

többször gyűjtöttünk is rá. Eddig kb. 3,8 millió forint adományt 

kaptunk erre a célra (jótékonysági bál, adó 1%, egyéni adományok). 

Mivel tölgyfából szeretnénk a padokat is, ez kb. 10 millió 

forintba kerül. Ehhez kérnénk a kedves testvérek segítségét és a 1% 

felajánlását az Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány javára. 
 

 
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 

 

Megdöbbentő történet a valódi gazdagságról 

 

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 

éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény 

emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és 

felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. 

Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy 

napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén hazafelé 

tartottak, az apa megkérdezte fiát: 

- Nos, mit gondolsz erről az útról? 

- Nagyon jó volt apa! 

- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben 

élnek? 

- Igen. 

- És mit láttál meg mindebből? 

- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. 

Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A 

mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok 

világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg a 

szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni 

egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont, és Anyu 

egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. 

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben. A kisfiú 

még hozzátette: 

- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok 

is lehetnénk. 

 
 

 

 
 

 

Kiadja a Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia 
Felelős kiadó: Stefán Zoltán parókus, 3521 Miskolc, Miskolci u. 107. 

Tel: 06-46/788-740 és 06-30/265-2930 

Honlap: www.szirmaigorog.hu              E-mail: szirmaigk@gmail.com 

Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Rt. 10700086-48418405-51100005 

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány: 

Számlaszám: CIB Bank Rt. 10700086-70598764-51100005 
 

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

