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„Pólyába takarta és jászolba fektette…” (Lk 2,7)
„Senkinek nincs nagyobb szeretete
annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15, 13) – mondja az Úr. S
nemcsak mondja, de megtestesülése, áldozatos élete, kereszthalála
és feltámadása által teljesíti az életet és győzelmet hozó szeretet törvényét.
Az ember az időben él, élete törékeny és múlékony. Az élő Isten teremtő Szavával a nemlétből hívta
létre. Ám az ember ebben az időbeli életben arra kap meghívást,
hogy részesüljön az örök életben,
Isten életében. „Te bennünket a
nemlétből létrehoztál, s miután elestünk, ismét fölemeltél, és nem
szűntél meg mindent teljesíteni,
amíg a mennyekbe föl nem vittél és
jövendő országodat nem ajándékoztad nekünk…” (a Szt. Liturgia
imája).
A mi Urunk és Istenünk megtestesülése által az isteni élet ünnepélyes teljességéből eljön hozzánk, és
belép a halál területére: „a sötétségben és a halál árnyékában ülőknek nagy világosság támadt”(Iz
9,1). Az örökkévaló megszületik az
időben, hogy ebben a beszűkült,
Istentől elszakadt világban példát

adjon arra, miként kell az embernek napról napra életét adni barátaiért. A megtestesült Úr meghal,
hogy megmutassa: a kereszt és a
halál az élet ünnepévé válik.
Az ősi karácsonyi ikonok a betlehemi jászlat nem jászolként, hanem áldozati oltárként ábrázolják,
a pólya pedig igazából halotti lepel. Ezen a jászol-oltáron fekszik
az áldozatra szánt Krisztus. Az Úr
nem véletlen, értelmetlen, céltalan
halálra készül, hanem áldozati halálra. Önként, szabadon átadja magát Istennek bűneink megtisztításáért, a halál feletti győzelemért,
az ég és föld egyesítéséért.
Karácsonykor az örök Isten megszületett, a testnélküli testet öltött,
a halálon túli eljön a halál világába:
az Úr elindul a keresztre vezető
úton. Ezen az ünnepen előre megmutatkozik nekünk a kereszten
feláldozott isteni szeretet. A betlehemi barlang előrevetíti nekünk
azt a barlangot, ahová a keresztről
leszedve az nemeslelkű József és
Nikodémus az Úr testét helyezték.
Az Üdvözítő egész élete arra szolgált, hogy betöltse a szeretet parancsát, a határt és korlátot nem
ismerő szeretetét. Ő valóban életét
adja „sokakért”.

A Szentlélek származása
A Keresztény Egység Előmozdítása
Pápai Tanácsának 1995-ös hivatalos dokumentuma újra értékelte a
Szentlélek származásának teológiai problémáját. A dokumentum
szerint a katolikus egyház elismeri
a 381. évi II. Egyetemes Zsinaton
Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallás zsinati, egyetemes jellegű, visszavonhatatlan
értékét, mint ami az egyház és
minden keresztény hívő egyetlen
közös hitének kifejezése. Az osztatlan egyház így tanított és megvallott hitének eme kifejezésével
semmiféle részleges liturgikus hagyomány hitvallása nem szállhat
szembe. Ez a hitvallás Jn (János
evangéliuma) 15, 26 alapján vallja
a Szentlélekről, hogy „az Atyától
származik”. A Szentháromság másik két személyének egyedüli forrása az Atya. A Szentlélek tehát
egyedül csak az Atyától ered. A teológiának tehát meg kell különböztetnie a Szentlélek eredetét és
megnyilvánulását. A megnyilvánulás esetében beszélhetünk arról,
hogy a Szentlélek az Atyától a Fiú
által vagy az Atyától és Fiútól jelenik meg, de léte (eredete) az Atyától van.
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Damaszkuszi Szent János
(Dec. 4.)
Szíriában gazdag és jámbor szülőktől született, valószínűleg 676ban. Apja Szergiosz volt, aki örök-

befogadott fával Szent Kozmával
együtt neveltette. Apja halála után,
bár keresztény volt, főtanácsosává
lett a mohamedánok kalifájának.
Szóban és írásban nagy harcot
folytatott a képrombolók ellen.
Utóbb Szent Száva
monostorába lépett. Ellenségeinek
ármánya folytán a
kalifa egyik karját
levágatta, a Boldog
Szűz közbenjárása
folytán
azonban
levágott karja viszszaforrt a helyére.
Hálából a „Tebenned örvendez”
kezdetű himnuszt szerezte. Igen
sok Mária-himnuszunk, kánonunk
(köztük húsvéti is) és temetési
énekünk ered tőle. Ő rendezte első
ízben alapvető módon az egyházi
zenéket, neki tulajdonítják az
Oktoékhosz összeállítást is. Első
rendszeres művelője a hittudományoknak. Pégé gnószeosz (Ismeretforrás) c. műve a keleti teológiai irodalom „Summája”. Áldás
teljes hosszú élet után, 104 éves
korában, 780-ban hunyt el. Kiváló
ékesszólása miatt aranyhullámú
melléknévvel tisztelték meg.

HÍREK
A "hit évének" ünnepélyes megnyitása alkalmából okt. 13-án 11 órai
kezdettel Dr. Orosz Atanáz püspök
atya főpapi Szent Liturgiát mutatott be a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban. A Szt. Liturgián
vendégként az Utrechti Bizánci
Kórus egyházi szláv nyelven éne-

kelt - fenségesen. A templomot
megtöltő hívek szíve örömmel telt
el, s - ahogy többen megjegyezték észre sem vették, hogy közben eltelt két óra. "Nagyon boldog voltam, repesett a szívem, a hazafelé
ve
zet
ő
út
on
vé
gig
a
sze
nt énekeket dúdoltam" - vallotta az
egyik jelenlévő asszony. Az ünnepi
Szent Liturgiáról a jelenlevők hasonló elragadtatással beszélnek.
"Itt minden a helyén volt - jegyezte
meg valaki - a püspök atya és a papok szolgálata, a kórus éneke, az
ikonok, a gyertyák, a tömjénfüst
csodálatos harmóniát alkottak."
Megnyerő volt a kórus tagjainak
viselkedése, szerénysége, közvetlensége, érdeklődése és mélyen
átélt vallásossága. Ők is velünk
együtt közeledtek a szent kehelyhez, amelynek ajándéka valóban
testvérekké tesz bennünket a
Szentlélek közösségében. Ebben a
szent egységben - ahogy püspök
atya megfogalmazta - hagyomány
már nem pusztán a sok évszázados
múlt öröksége, hanem az élő és
éltető hit csodája lesz.
**
November 17-én iskolás gyermekeinkkel hittanos találkozón vet-

tünk részt Edelényben, ahol húsz
egyházközségből több mint kétszáz gyermek gyűlt össze. A megnyitó Szt. Liturgia után a helyi
görögkatolikus iskolában játékos
vetélkedőkön vettünk részt (sorversenyek, floorball, hittanos teszt
és „legyen ön is milliomos”). Ebéd
után került sor az eredményhirdetésre. Csapatunk a harmadik helyen végzett.
**
November
24-én
ugyancsak
Edelényben tartották a Képviselőtestületi Tagok találkozóját. A
templomban
végzett
közös
paraklisz után a Szt. János
Görögkatolikus Gimnázium aulájában meghallgattuk Dr. Kaulics
László főhelynök atya előadását,
melyben megszívlelendő szempontokat kaptunk ahhoz, hogy lelkiismeretesen és hatékonyan végezzük az elvállalt szent feladatokat, és ezzel is, a magunk módján,
hozzájáruljunk az emberek üdvösségéhez.

HUMOR
- Miért nincs sikere Jehova Tanúinak Nápolyban?
- Mert ott egyáltalán nem kedvelik
a tanúkat.
*
- Miért akar elválni a férjétől? kérdezi a bíró a válóperes aszszonyt.
- Különböző vallási nézeteink vannak. Nem hiszi, hogy istennő vagyok.

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETI REND A TISZAÚJVÁROSI
GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN
Dec. 24.
08:00 Királyi imaórák
19:00 A gyerekek karácsonyi műsora, ünnepi utrenye
Dec. 25.
11:00 Szent Liturgia
17:00 Vecsernye
Dec. 26.
11:00 Szent Liturgia
Dec. 27.
11:00 Szent Liturgia
Dec. 30.
10:00 Utrenye
11:00 Szent Liturgia
Dec. 31.
17:00 Vecsernye, óévi hálaadás
Jan. 1.
11:00 Szent Liturgia
Jan. 5.
16:00 nagy esti zsolozsma litiával
Jan. 6.
10:00
11:00

Utrenye
Szent Liturgia, nagy vízszentelés

Minden kedves testvéremnek a megtestesült Üdvözítő bőséges
áldását kívánom!
Jeviczki Ferenc
paróchus

