
Nagyheti és húsvéti szertartási rend

Április 2-3. Nagyhétfő, Nagykedd
1800    Előszenteltek Liturgiája

Április 4. Nagyszerda
1800    Passió c. film vetítése

Április 5. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja
730    Szent Bazil Liturgia vecsernyével
1800    Kínszenvedési evangéliumok

Április 6. Nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt)
730    Királyi imaórák
1800    Sírbatételi vecsernye

Április 7. Nagyszombat:
730    Jeruzsálemi utrenye
1700    Feltámadási szertartás (Kistokaj)
1800    Nagy Bazil Liturgia vecsernyével

Április 8. Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása
600    Feltámadási szertartás

     utána pászkaszentelés
és    Szent Liturgia
1100    Szent Liturgia (Kistokaj)

       utána pászkaszentelés

Április 9. Húsvét hétfő:
800    Utrenye
900    Szent Liturgia
1800    Vecsernye

Április 10. Húsvét kedd:
1800    Szent Liturgia

Egyházközségünk minden tagjának és  
családjaiknak

áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

2012. Húsvét Föltámadt Krisztus! VI. évf. 1. sz.

Szirmai Levelek
Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

Megváltoztató erő!

„Kereszt által lőn a világ öröme!”- érezzük át ezekben a na-
pokban. Ez a legtisztább öröm, mert nem függ ennek a világnak tel-
jesítményétől  és  nem valaminek  a  bére.  Egészen és  teljesen  ado-
mány,  vagyis  kegyelem.  Mivel  tiszta  ajándék,  ennek  az  örömnek 
megváltoztató ereje van, de nem akármilyen: ez az egyetlen megvál-
toztató erő a világon. Ezt a hitnek - reménynek - szeretetnek. a  pe-
csétjét a Feltámadott nyomta rá a világra. 

A  húsvét  hajnala  örömün-
nep. A hit örömünnepe, amellyel a 
Tanítvány belépett a sírba: „Látta és 
hit!” Hogy mi ez, csak akkor tudjuk 
meg,  ha  belépünk a  templomba,  a 
templomkörüli menet már véget ér, 
és az elénk meredő sötét zárt temp-
lomajtó már megnyitja az örömhírt: 
Krisztus feltámadt!

Mi történik  velünk ezen az 
éjszakán? Az egyházban élő külön-
böző rítusok ezernyi  apró eltérései 
ellenére mindenki ugyanazt a meg-
világosító  örömet  éli  meg,  amit 
csak Isten ajándékozhat az Őt kere-
sőknek.

A húsvét az öröm éjszakája, amely fényes, mint a nap. Meg-
adja nekünk az idő rejtett örömét és legmélyebb értelmét. De az egy-
re ismétlődő hétköznapok most már tele vannak a végidő örömével, 
mint a mosoly az emberi arcon. A feltámadás ünneplése után ötven 
napig húsvéti örömben élünk, ünnepi idő ez nekünk, amely láthatóan 
megváltoztatja életünket.



Híreink

—  Március  24-én rendezték  a  Görög  Katolikus  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 egyházmegyei döntőt április 20-án 
rendezik Edelényben.
— Május  hónap  hétköznap  estéin  a  Szent  Liturgia  után 
Parakliszt végzünk majd, 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  12-én,  szombaton  lesz.  Szeretettel  várjuk  a 
jelentkezőket.
—  Általános iskolás gyerekekkel május 19-én a Szent Illés foci 
kupán veszünk részt Kazincbarcikán.
— Az  elsőáldozást május  20-án vasárnap  9  órakor  kezdődő 
Szent  Liturgián  tartjuk.  Akik  először  járulnak  szent  áldozáshoz: 
Furhmann Adrienn, Juhász Virág, Keszthelyi Kristóf, Kiszely Péter, 
Kiszely  Tamás,  Nagy Evelin,  Pöstyényi  Levente,  Rohály  Roland, 
Stefán András.

Imáinkkal segítsük őket!

—  Az idei nyári hittan táborunk 2012. július 2-től július 6-ig 
lesz  Sárospatakon. A táborról később adunk részletes tájékoztatást, 
szeretettel várunk minden régi és új táborost!

Kérjük adója 1%-ával támogassa templomunk befejezését a
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány segítségével

Kedvezményezet adószáma: 18423310-1-05
és

a Magyar Katolikus Egyházat
Technikai szám: 0011

Negyed dollár

Néhány évvel ezelőtt egy lelkész Houstonból Texasba költö-
zött. Néhány héttel az érkezése után, egy alkalommal a belvárosba 
kellett mennie. Amikor a buszon leült, észrevette, hogy a sofőr ne-
gyed dollárral többet adott vissza.

Elkezdett gondolkodni, hogy mit tegyen, és arra az elhatáro-
zásra jutott, hogy visszaadja a pénzt. Hiszen bűn lenne megtartani. 
Aztán egy másik gondolat fogant meg fejében: „Oh, felejtsd már el, 
hiszen ez csak negyed dollár. Ki törődik egy ilyen kis összeggel? A 
buszvállalat amúgy is túl sokat kér az utazásért; nem fog nekik hiá-
nyozni ez a kicsi összeg. Fogadd el mint Isten ajándékát és maradj 
csöndben.”

Mikor a megállóba értek, ahol a lelkésznek le kellett szállnia, 
egy pillanatra megállt az ajtóban, majd a negyed dollárt a buszvezető 
felé nyújtotta, és azt mondta: „tessék, egy kicsit többet adott vissza.”

A sofőr rámosolygott és azt mondta: „Maga nem a városi új 
lelkész? Mostanában gondolkodtam azon, hogy el kellene járnom va-
lahova gyülekezetbe, és meg akartam nézni, hogy mit tesz, ha rosz-
szul adok vissza.”

Amikor a lelkész leszállt  a buszról, a legközelebbi villany-
póznához botorkált, és belekapaszkodva csak annyit tudott mondani: 
„Ó, Istenem, majdnem eladtam a Fiadat egy negyed dollárosért.”

Ismeretlen Szerző

Egyházközségünk honlap címe 
aktuális hírekkel:

www.szirmaigorog.hu
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