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Pünkösd 2012.
icsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek…”A
hódolat szavai újra meg
újra ismétlődnek az imádkozó ember ajkain. „Áldott az Atya és Fiú és
Szentléleknek országa…” – a pap
így kezdi meg az isteni liturgiát. A
keresztségi újjászületés fürdőjében részesülő fölött pedig ezek a
szavak hangzanak el: „Kereszteltetik Istennek szolgája (szolgálója) N.
az Atyának – Ámen – és Fiúnak –
Ámen – és Szentléleknek nevében. –
Ámen.” A Szent Egyház tagjaiként a
Szentháromság
közösségében
élünk, új életünk a Szentháromságban van elrejtve. Ezért legnagyobb örömünk, életünk valódi
értelme Isten, az Atya és Fiú és
Szentlélek dicsőítésében fejeződik
ki.
„S az Ige testté lett, és közöttünk
élt.”(Jn 1, 14). A megtestesülés, a
teológia kiindulópontja, a Szentháromság misztériumának középpontjába helyez minket. Aki megtestesült nem más, mint az Ige, azaz az isteni Háromság második
személye. A megtestesülés és a
Szentháromság titka elválaszthatatlan egymástól. Az evangéliumot
és a teológiát szembeállító kritikákkal szemben hangsúlyozzuk a
szentháromságtan
evangéliumi
eredetét. Lehet-e úgy olvasni az
evangéliumot, hogy ne tennénk fel

„D

a kérdést: „Kicsoda Jézus?” S amikor Szt. Péter vallomását halljuk:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”
(Mt 16,16), vagy amikor Szt. János
evangéliuma feltárja előttünk az
örökkévalóságot, megértjük, hogy
a Szentháromság dogmája az
egyetlen lehetséges válasz: Krisztus az Atya egyszülött Fia, aki egy
az Atyával, istensége szerint azonos vele, de személyes valóságában
különbözik
tőle.
A Szentháromság titkáról szerzett
ismeretünk fő forrása Szt. János
evangéliumának
előszava. Az
evangélista három állítása – „kezdetben volt az Ige” – „és az Ige Istennél volt” – „és Isten volt az
Ige”(Jn 1, 1) – a szentháromsági
teológia alapja. A szeretett tanítvány a szeretet Istenéről tesz tanúságot (1Jn 4, 16) és ez a hatalmas titok segít nekünk megközelíteni egy másik nagy igazságot. Isten éppen azért a szeretet, mert ő
személyeit tekintve Háromság.
Szeretet csak személyek között
lehetséges, hiszen a szeretet természeténél fogva odafordulást jelent a másikhoz. Önátadást, megnyílást,
önfeláldozást
jelent.
Még a kevésbé tökéletes emberi
szeretet is egyesíti, mintegy egylényegűvé teszi az embereket, a házastársakat, a családokat vagy barátokat. Az Isten szeretete azon-

ban valóban teljes, hiánytalan,
ezért a három isteni személy közössége tökéletes egységet alkot. S
mi, akik megismertük ezt a szeretetet, örömmel énekeljük: „Méltó
és igazságos imádni az Atyát és a
Fiút és a Szentlelket, az egylényegű
és oszthatatlan Háromságot.”

Pünkösd és Húsvét
A Pünkösd a Húsvét beteljesedése.
Ha kinyitjuk a naptárt, azt láthatjuk, hogy minden vasárnapot Pünkösd utáni vasárnapnak nevezünk,
maga a Pünkösd pedig a Húsvét
utáni ötvenedik nap. Krisztus felment a mennybe és leküldte Szent
Lelkét. És amikor leküldte Szent
Lelkét a világba, létrejött egy új
közösség azoknak az embereknek
a testülete, akiknek az élete új értelmet nyert. Ez az új értelem közvetlenül Krisztus Feltámadásából
ered. Többé nem kell az értelmetlen, a semmibe vezető időben létező emberként élünk. Nemcsak életünk kapott azonban új értelmet,
hanem a halál is új jelentőséget
nyert. Krisztus, ahogyan a húsvéti
tropárban énekeljük „halállal letiporta a halált”. Nem azt mondjuk,
hogy Feltámadásával tiporta le a
halált, hanem, hogy halálával. Mint
mindenkinek, a keresztény embernek is szembe kell néznie a halállal, számára azonban a halál ily
módon egészen mást jelent. Jelenéstartalma gyökeresen új. A halál
az Úr Húsvétjába vezeti, oda, ahol
Krisztus a régi életből az újba lép
át. Ez az Egyház liturgikus évének
a kulcsa. A kereszténység elsősorban a feltámadt Krisztus világát

hirdeti ebben a világban. (Forrás:
Alexander Schmemann: Liturgia és Élet)

Amikor kijövünk a templomból
Hallom, amikor sokan mondják:
amikor a templomban vagyunk élvezettel hallgatjuk az ott elhangzottakat, összeszedettek is vagyunk.
De amikor onnan kijövünk, mintha
kicseréltek volna minket, kihunyt
belőlünk
a
lelkesedés
tüze.
Mit lehetne tenni, hogy ne így legyen?
Először azt fürkésszük ki, hogy mitől van ez. Mi okoz bennünk ekkora változást?
A
hiábavaló
időtöltés
és
a
hitvány
emberek
társasága az oka.
Miután a templom
csöndjét elhagytuk, nem kellene a
közösségünkhöz méltatlan ügyekbe belevetnünk magunkat, hanem
azonnal haza kellene mennünk,
kézbe venni a Bibliát, a feleséget is
meg a gyermekeket is a már mondottak elmélkedésére hívni, és
csak azután hagyjuk magunkat lefoglalni az élet ügyes-bajos dolgaival.
Amikor bezzeg kijössz a fürdőből,
akkor nem döntesz úgy, hogy rögvest a piac ügyeibe veted magad,
nehogy az ott nyert felüdülést bepiszkítsd a kereskedés foglalatosságaival! Amikor a templomból
kijössz, százszor inkább kellene
így tenned! Pillanatnyilag azonban
épp az ellenkezőjét tesszük.
A hallottak tanulsága soha nem fog
igazán leszűrődni bennünk, ha
közben kívülről folyton heves ha-

tások érnek, és mindent elmosva
magukkal sodornak. Ennek elkerülése végett, amikor kimész a templomból, semmit se tarts fontosabbnak a mondottak átelmélkedésénél.
Hát nem a legnagyobb oktalanság
volna, hogy a hétből öt-hat napot
szánunk az életfenntartáshoz
szükséges ügyeink intézésére, a
szellemiekre és lelkiekre azonban
nem hogy egy napot, de még a
napnak egy részét sem vagyunk
képesek rászánni?
Nem látjátok, hogy gyermekeitek a
feladott leckét egész nap tanulják?
Mi is ezt tegyük!
Egyébként semmi hasznunk sem
lesz belőle, hogy bekukkantottunk
a templomba, ha mindennap lyukas hordóba töltjük a vizet, és a
hallottak megjegyzésével semmit
sem törődünk…
(Forrás: hodigitria.wordpress.com)

HÍREK
Április 22-én a Szent Liturgián
vendégünk volt a Hajdúdorogi
Görögkatolikus Gimnázium énekkara. Szép énekükkel ékesebbé tették a liturgiát és tiszta érzéseket
ébresztettek a hívek szívében. A
liturgia után rövid hangversenyt
tartottak.
*
Április 28-án egyházközségi kirándulást szerveztünk, melynek
során megnéztük Abaújszántót,
Baskót, Boldogkőváralját, Arkát.
Tállyán pedig pincelátogatás során
megízlelhettük a „Tokaj szőlőveszszeiről csöpögő nektárt".
*

2012. május 12-én, Máriapócson
rendezte meg a
Hajdúdorogi
Egyházmegye
hagyományos
gyermekbúcsúját,
melyen idén közel 3000 gyermek
vett részt. A búcsú témáit ezen alkalommal két gondolatra fűzték
föl: egyház és a görögkatolikus
kincsek.
Idén egy különleges ajándékkal
térhettek haza a gyermekek: minden egyházközség, egyénileg érkező csoport egy cipős dobozt hozott
magával, amiben egy olyan követ
helyezett el, amire egy általuk kiválasztott bibliai idézetet írtak a
gyermekek. A búcsú végeztével
mindenki hazavihetett egy másik
dobozt, amiben szintén egy követ
talált bibliai idézettel. Mi is részt
vettünk rajta és az edelényiek dobozát hoztuk el. A kőre ezt az idézetet írták: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, és ne
tartsátok vissza, mert az ilyeneké
az Isten országa” (Mt 10, 13).
*
Május 12-én a Hajdúdorogi Egyházmegye fennállásának 100. évfordulója tiszteletére a Parlamentben ünnepi megemlékezés volt.
Egyházközségünket
Bubnó
György, a képviselőtestület világi
elnöke képviselte.
*
Az országos hittanversenyt május
18-án,
pénteken
rendezték
Hajdúdorogon. Csapatunk a 7-8.
osztályosok rendkívül erős mező-

nyében az előkelő 3. helyet szerezhének titkaihoz. A Szent Liturgia
te meg. Az első és a harmadik he10 órakor kezdődik.
lyezett között mindössze két pont
Elsőáldozóink: Petrényi Panna,
különbség volt. Gratulálunk a
Mezei Virág, Bódi Kamilla, Bódi LeMannheim Krisztián, Jeviczki János
vente, Szilvási Zsófia, Szilvási Krisés Jeviczki Damján alkotta csapattóf, Árvai Kristóf, Mannheim Melitnak.
ta, Mannheim Krisztián, Darnai
*
Fanni, Bíró Márk, Bíró Eszter, Biczó
Pünkösdhétfőn lesz a gyermekek
Dalma, Papp Dániel Gábor, Nagy
elsőáldozása. Most 16 gyermek fog
Levente, Jeviczki Pál
járulni az Úr Jézus Krisztus kely_______________________________________________________________________________________
Szentek élete

Szent Dorotheosz (Június 5.)
Dorotheosz

püspök
vértanú
Diocletianus császár
idején (384-305) a
főníciai Tyrosz város
püspöke volt.
Amikor elkezdődtek
az üldözések, a főpap,
az
Evangélium
tanítását
követve
(Mt.
10,
23),
elmenekült Tyroszból
és
elrejtőzött
az
üldözők elől. Nagy Konstantin idején (306-337) visszatért Tyroszba,
újra elfoglalta a püspöki széket és
több mint 50 éven át vezette a nyáját, pogányok sokaságát térítve meg
Krisztushoz. Amikor a hitehagyó
Julianus (aposztata, 361-363) újra
nyíltan üldözni kezdte a keresztényeket, Szent Dorotheosz már túl
volt a 100. életévén. Tyroszból
Udum myzeai városba ment (a mai
Várna, Bulgáriában). Itt fogták el a
császár emberei. Mivel visszautasította, hogy áldozzon a bálványok
előtt, az idős főpapot megkínozták,
aminek következtében meghalt (362
körül,
107
éves
korában).
(Forrás: szimandron.hu)

HUMOR
Az egyik pap arra oktatja a jegyeseket, hogy a családi béke megőrzésének érdekében inkább menjen
sétálni egyet az a fél, aki látja, hogy
veszekedés lóg a levegőben. Néhány hónap múlva találkozik az
atya az ifjú férjjel.
- Hogy van, hogy van? - kérdi a
pap. - Látom, jó színben.
- Igen; ezt az atyának köszönhetem, ugyanis sokat vagyok jó levegőn.
*
A juhász Pista szinte minden idejét
a nyáj mellett tölti. Templomba
nemigen jár. Egy alkalommal mégis úgy dönt, vasárnap elmegy.
Amikor belép az ajtón, a pap épp
ezt prédikálja: - A jó pásztor soha
nem hagyja el nyáját!
Pista keserű szájízzel morfondíroz:
- Akárhogy csinálja az ember, sehogy se jó?
*
- Mit mond a bibliai hangosbemondó? - Jónást várják a halban!

