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vről évre, évszázadról évszázadra, évezredről évezredre
visszhangzott el hozzánk az
apostolok és a kenetvivő asszonyok örömteljes kiáltása: „Krisztus
feltámadt!” – „Valóban feltámadt!”
Bizonyságtétel ez, amelyet az élőszó ereje őrzött meg számunkra
Krisztus feltámadása óta. Közel
hetven nemzedék adta át egymásnak a mai napig a húsvéti köszöntéssel Krisztus feltámadásának
örömteljes bizonyosságát, s ezer
meg ezer nemzedék veszi majd át
mitőlünk és adja tovább az örök
életnek ezt a zálogát az idők végezetéig. Ez az a kapocs, amely minden acélnál szilárdabban és minden drágafémnél csillogóbban fűzi
egymáshoz a keresztény évszázadokat és évezredeket.
Ha egy hegedű, vagy lant, vagy
bármilyen húros hangszer közelében valamilyen zenei hangot hallatunk, nyomban megszólal, rezonál
a hangszer megfelelő húrja. Nekünk görög szertartású keresztényeknek is, szívünk mélyén van
egy ilyen láthatatlan húr, amely a
húsvéti harangzúgás közepette
pendül meg, és amikor a feltámadási szertartás után felhangzik a
pap ajkáról a legszebb köszöntés:
„Krisztus feltámadt!” – szívünkben

É

felcsendül a láthatatlan húr, és
szerte a világon milliók ajkáról
harsan fel, és fölzeng a kékséges
égig a boldog felelet: „Valóban feltámadt!”
Ilyen tradíciókat, ilyen hitbeli kincseket őrzött meg szent egyházunk
az apostoli időktől. Olyan tiszteletben tartja Krisztus Urunk feltámadásának ünnepét, hogy a Húsvétot
nem is sorolja a többi nagy ünnep
közé, hanem azok felé helyezi,
mint az Ünnepek Ünnepét. Olyan
nagy ünnep egyházunkban a Húsvét, hogy ezen a napon sem térdet
nem hajtunk, sem le nem borulunk, sem bűnbánatot nem tartunk, se nem gyászolunk. Mert a
Húsvét a feltámadás örömének, az
élet diadalának ünnepe.
És ha a görög szertartást követő
keresztények milliói szerte a
nagyvilágon a legerősebben a
Húsvét megszentelt hagyományaihoz ragaszkodnak, nekünk Magyarországon élő bizánci rítusú
keresztényeknek, akik csepp vagyunk népünk tengerében, százszorosan és ezerszeresen kell tiszteletben tartanunk egyházunk tanítását és gyönyörű, ősrégi hagyományait. A mai napon tehát,
amikor a világ minden részén, anynyi meg annyi nyelven zeng ke-

resztények millióinak ajkáról a diadalmas feltámadási himnusz,
hadd vegyüljön el abba a mi magyar énekünk is: „Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a
halált, és a sírban lévőknek életet
ajándékozott.” (I. Z.)

Húsvéti üzenet
Krisztus feltámadásának ünnepén
a keresztények immár kétezer éve
ezzel az örömteli köszöntéssel köszöntik egymást: „Krisztus feltámadt!” „Valóban feltámadt!” Mit
jelent ez a köszöntés és ez a nagyszerű esemény az ember és az
egész teremtés számára?
Mindenekelőtt azt, hogy Krisztus
feltámadása által az élet egyszer s
mindenkorra legyőzte a halált,
hogy az ember a halhatatlanságra,
s nem az elmúlásra teremtetett,
hogy az Isten nem a holtak, hanem
az élők Istene.
Azt jelenti ez a köszöntés, hogy az
ember reménysége Krisztus feltámadásával
elpusztíthatatlanná
vált. Az emberi közösség nem hiábavalóság, örök időkre szóló rendeltetése van: a Krisztus istenemberi teljességének határtalan mértéke szerinti növekedésre hivatott
az időben és az örökkévalóságban.
A földi élet nem a halál őrlőmalma,
hanem az örök élet műhelye, s az
ember cselekedetei, ha igazak és
erényesek, az Istennel való alkotói
együttműködésének tanúivá válnak. Krisztus feltámadása nemcsak
az emberi természetet, de az egész
teremtést betöltötte halhatatlansággal.

Krisztus feltámadásának fényében
feltárul előttünk, hogy az élet
szentség a maga mindent átfogó
teljességében. Szentség a meg nem
született gyermekek élete is, a
magzatgyilkosság pedig ugyanolyan bűn, mint bármilyen más
emberölés. Krisztus feltámadása
megmutatja és megadja nekünk a
test szentségét is…
Krisztus sírja életet adó sírrá változott, és Krisztus sírját ábrázolják
rejtelmesen az emberi sírok is. Különösen a szent vértanúk sírjai,
amelyeknél a keresztények az ősi
katakombák ideje óta egybegyűnek. A Szt. Liturgiát ma is az oltárasztalon és az antimenzionon végezzük, amelyekben vértanúk
ereklyéjét helyezték el.
Krisztus életet adó sírját és feltámadt testét jelképezi maga a templom is, ahol az Egyház a szent eucharisztiában jelenlevő feltámadt
Krisztus, az Élet Kenyere körül
egybegyűlik, aki alászáll a mennyből, hogy aki eszik belőle, az ne
haljon meg, hanem örök élete legyen.
Ez a köszöntés végül emlékeztet
bennünket arra, hogy a világ végén
mindannyiunk, élők és holtak fölött a feltámadt Krisztus fog ítélkezni együttérző szeretetével és
igazságával, és az Ő országának
nem lesz vége.
Ezért a feltámadt Krisztusban örvendezve bocsássunk meg egymásnak mindent, és köszöntsük
egymást, minden élőlényt és minden teremtményt: „Krisztus feltámadt!” „Valóban feltámadt!”

HÍREK
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik az egyházfenntartási hozzájárulás befizetésével
segítették egyházközségünk működését. Az Úristen áldja meg őket
érte dús kegyelmével. Kérünk
minden görögkatolikust, hogy a
jövőben is támogassák egyházunk
életünket megszentelő szolgálatát
Az egyházi főhatóság előírása szerint az egyházfenntartási hozzájárulás összege évi 4000 Ft. Befizethető a paróchián, a sekrestyében, a
kiosztott sárga csekken, ill. átutalható a tiszaújvárosi görögkatolikus
egyházközség
bankszámlájára
(számlaszám:
1203580300165588-00100006).
*
2013. szeptemberétől az állami
iskolák 1. és 5. osztályában kötelező lesz az erkölcstan vagy a helyette választható hittan. Kérjük, hogy
a mi egyházunkban megkeresztelt
gyermekek
részére
a
görögkatolikus hitoktatást válaszszuk.
Az egyházi fenntartású iskolákban
– az egyházak vezetőinek megállapodása szerint - mindenkinek lehetősége van arra, hogy a saját felekezete szerinti hitoktatáson vegyen részt. A tanévnyitó és a tanévzáró istentiszteleten kívüli vasár- és ünnepnapi programokon
mindenki a saját templomában vehet részt a szertartásokon. A részvételről – amennyiben az iskola
kéri – igazolást adunk.
*

2013. március 9-én Közösségi Házunkban láttuk vendégül a
sajópálfalai esperesi kerület hittanversenyére érkezett gyerekeket. Mindkét korosztályban a mi
csapatunk (5-6. osztály: Biczó
Dalma, Jeviczki Pál, Szilvási Kristóf;
7-8. osztály: Jeviczki Damján,
Jeviczki János, Nagy Levente) végzett az első helyen, így ők jutottak
a következő fordulóba.
*
A templom főbejárata fölött lévő
homlokzati
bemélyedésben
(155x150 cm), ahol most egy Krisztust ábrázoló molinó van kifeszítve, szeretnénk megfestetni Krisztus Urunknak arcképét. Püspök
atya áldását adta a Makláry Zsolt
ikonfestő művész (ő festette ki
templomunk belső falait) által készített tervre. A freskó és az aranyozás összköltsége az árajánlat
szerint 400 000 Ft. (A mozaik ára
ennek 4,5-szerese lenne). Kérjük a
kedves testvérek jószívű adományait.

HUMOR
Pistike dicsekszik hittanórán, hogy
az édesanyja minden este imádkozik érte.
- Tényleg – csodálkozik a pap.
- És mit mond?
- Hála Istennek, végre lefeküdt.
*
Nem értem, miért nem tudnak a
zsidók és az arabok leülni, és jó
keresztények módjára rendezni az
ügyüket…

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND A TISZAÚJVÁROSI
GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN
Nagyhétfő (Örömhírvétel):
08:00
Utrenye
17:30
Szt. Liturgia vecsernyével
Nagyszerda:
17:30

Előreszentelt adományok liturgiája

Nagycsütörtök:
17:30

Kínszenvedési evangéliumok

Nagypéntek:
17:30
20:00

Sírbatételi vecsernye
Jeruzsálemi utrenye

Nagyszombat:
09:00
22:00

Nagy Szt. Bazil liturgiája vecsernyével
Húsvéti utrenye, pászkaszentelés

HÚSVÉT:
11:00
17:30

Ünnepi Szt. Liturgia, pászkaszentelés
Húsvéti vecsernye

Húsvéthétfő:
11:00

Szent Liturgia

Húsvétkedd:
11:00

Szent Liturgia

Szeretett testvéreimnek a halált eltipró Üdvözítő békességében megélt áldott, szent Húsvétot kívánok!
Jeviczki Ferenc
paróchus

