Krisztus föltámadt!

Valóban föltámadt!

Örömhír

A Tiszaújvárosi Görög Katolikus Egyházközség Hitéleti kiadványa

Húsvét 2011.
Húsvéti üzenet
Néhány évvel ezelőtt a kezembe
került egy gyönyörű album,
melyben szebbnél szebb ikonokat láthattam. Az egyik ikon nagyon lenyűgözött. Ez a kép,
mely Konstantinápoly (a mai
Isztambul) egyik ősi templomában található, Krisztus leszállását ábrázolja az alvilágba.
Képzeljünk csak el
egy vakító fehérbe
öltözött,
erőteljes
fényben
tündöklő
Krisztust, aki leszáll a mélységbe, és lábaival szétzúzza a pokol
kapuit. A képen jól láthatók az
összetört kapuk, a levert zárak
és kapcsok. Alattuk pedig kivehető a letiport sátán árnyszerű
körvonala. Krisztus szó szerint
megragadja Ádám és Éva csuklóját s kirántja őket a sírból. Az
Úr értünk és az egész emberiségért jött ide.
Ez a jelenet számomra a keresztény üzenet lényegét hirdeti.
Különösen aktuális ez a mi korunkban, amikor minden oldal-

ról körülvesz bennünket a hiábavalóság érzése, az üresség, az
erőszak s mindenféle nihilizmus. Van-e alkalmasabb idő,
mint a mi korunk a „jó hír”, az
evangélium bejelentésére? S ez
a „jó hír” a következő: Krisztus
leszállt a pokolra, hogy legyőzze a poklot és a halált, legyőzze
a pokol és a halál minden formáját.
Krisztus feltámadása a hit alapköve. A feltámadás az egész történelem legdöntőbb, az egész
mindenséget érintő eseménye,
mely magyarázatot ad életünk
legmélyebb kérdéseire: honnan
jöttünk? Miért vagyunk? Hová
megyünk? Krisztus feltámadt, s
tudjuk, hogy van Isten, és hogy
milyen. A teremtésnek, a világnak, az életnek értelme van, s az
élő Istennel már földi életünkben találkozhatunk. Húsvét fényes ünnepén az Egyház hirdeti,
hogy van az ember életének, a
történelemnek mindent átfogó
és értelmes magyarázata, mely
lehetővé teszi, hogy szembenéz-

zünk a halállal és túllépjünk rajta. A feltámadás nélkül csak
őrület és hazugság van, hiszen a
forradalom és haladás, a liberalizmus és konzervativizmus
mindössze a haláltánc unalmas
variációi. Ugyan hová jut az
ember, ha minden hiábavaló, ha
„mindent megemészt a halál”.
Drámai igazság van hitvallásunknak abban az állításában,
hogy „várom a holtak föltámadását”. Mi magunk vagyunk
ezek a holtak. Az ember nem ajánlhatja fel magának a feltámadást, mert az rajtunk túl van, az
Isten ajándéka. Az ember nem
lehet önmaga megváltója, a húsvét bizonyítja a vallások elégtelenségét, leleplezi az álpróféták
és hamis messiások szélhámosságát. Egyedül Krisztusban
győzhetjük le a halált. Egyedül
Krisztus az emberi nem és a világ üdvözítője.
Jeviczki Ferenc
paróchus

Húsvéti Tropár
Húsvétkor számtalanszor, különféle dallamon énekeljük az
ünnep főénekét: „Feltámadt
Krisztus halottaiból, legyőzte
halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott.” Az
alábbi sorokban néhány idegen

nyelven is megismerhetjük szövegét:
Görög nyelven:

Khrisztosz aneszti ek nekrón,
thanato thanaton patiszasz, ke
tisz en tisz mnimaszi, zoin
khariszamenosz.
Egyházi szláv nyelven:

Hrisztosz voszkresze iz mertvih,
szmertyiju szmerty poprav, i
szuscsim vo grobeh zsivot
darovav.
Angol nyelven:

Christ is risen from the dead,
Trampling down death by death,
And to those in the graves
Granting life.
Latin nyelven:

Christus resurrexit a mortuis,
Morte mortem calcavit, Et
entibus in sepulchris Vitam
donavit.
Német nyelven:

Christus ist von den Toten
auferstanden. Durch seinen Tod
hat er den Tod besiegt den
Toten das Leben gegeben
Arab nyelven:

Lmeszik kam in bein elmaut
vedeszel maut bil maut ve ve he
bel he jet lille dinne fil ku bur.
Román nyelven:

Hristos a înviat din morti, Cu
moartea pre moarte câlcind, Si
celor din morminturi Viata daruindu-le.

HÚSVÉTI RECEPT
Sárgatúró
Hozzávalók:10 egész tojás, 10
evőkanál kristálycukor, 1 l tej, 1
csomag vanillincukor, 1 mokkáskanál só, negyed csomag
mazsola
Elkészítés:Az egész tojásokat a
cukorral és a sóval összekeverjük és habverővel kicsit felverjük. A tejet felforraljuk, és a tojásos masszát a felforralt, még
forró tejhez öntjük. (a sorrend
nagyon fontos!) Ezután visszatesszük a tűzhelyre és habverővel addig keverjük, míg alaposan megtúrósodik (a massza elválik az edény falától). Vigyázzunk, mert könnyen leég! Végül
a már kész masszához hozzáadjuk az előzőleg beáztatott mazsolát, gézkendőbe öntjük, és
spárga segítségével felfüggesztve kicsöpögtetjük belőle a
folyadékot.

Hírek
Új PüsPök
XVI. Benedek pápa Dr. Orosz
Atanáz szerzetespapot nevezte
ki a Miskolci Exarchatus püspökéve. Ezzel egyidejűleg az
Exarchatus területét kiterjesztette egész Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területére. A püspökszentelésre május 21-én kerül

sor a miskolci Búza-téri templomban.
Hittanverseny
Április 2-án gyermekeink részt
vettek a miskolci esperesi kerület hittanversenyén, amelyet
Miskolcon a gör. kat. ált. iskolában rendeztek. Az 5-6. osztályosok kategóriájában csapatunk
(Ládi Krisztina, Jeviczki Damján, Jeviczki János) 1. helyezést
ért el, így bejutott a hajdúdorogi
országos döntőre.
változás
Egyházközségünk új telefonszáma: (49) 340-681
Egyházi hozzájárulás
Befizethető a sekrestyében
nyugta ellenében, a Raiffeisen
Bankban (számlaszám: 1203580300165588-00100006), illetve az elvihető sárga csekken.
Adó 1%
Kérjük, hogy adója 1% - val
támogassa a Segítség Egy Jobb
Életért Alapítvány tevékenységét. Adószám: 18422687 – 1 –
05.
HÚsvét el őtti lelkigyakorlat

2011. április 15-én (péntek) és április 16-án (szombat) 18 órai kezdettel (Sajószögeden szombaton
16:30 órakor).

A rétesboltban rendelhető hajVezeti: Ft. Damjanovics Pál atya,
dúdorogi pászka (húsvéti kaszerencsi esperes-paróchus. A
Szent Liturgiák alatt gyónási lehelács), melyet hagyományos módon sütnek.
tőséget biztosítunk. Mindenkit szeretettel várunk!
________________________________________________________
Húsvéti istentiszteleti rend a tiszaújvárosi görög katolikus templomban

Nagycsütörtök:18:00 Kínszenvedési evangéliumok
Nagypéntek: 18:00 Sírbatételi vecsernye
20:00 Jeruzsálemi utrenye
Nagyszombat: 09:00 Nagy Szt. Bazil liturgiája vecsernyével
22:00 Húsvéti utrenye (Feltámadás)
HÚSVÉT:
11:00 Ünnepi Szt. Liturgia
16:00 Húsvéti vecsernye
Húsvét hétfő: 11:00 Szt. Liturgia
Húsvét kedd: 11:00 Szt. Liturgia
____________________________________________________________________________________________________________________________

Sajószöged

Nagycsütörtök:10:00 Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével
Nagypéntek: 16:00 Sírbatételi vecsernye
Nagyszombat: 20:00 Húsvéti utrenye (Feltámadás)
HÚSVÉT:
09:30 Ünnepi Szt. Liturgia
Húsvét hétfő: 09:30 Szt. Liturgia
_________________________________________________________________________________________________________________

Nagycsécs
Nagypéntek: 09:00 Királyi imaórák
HÚSVÉT:
07:00 Húsvéti utrenye (Feltámadás)
08:00 Ünnepi Szt. Liturgia
Szeretett testvéreimnek a feltámadott Üdvözítő békességében megélt áldott,
szent Húsvétot kívánok!
Jeviczki Ferenc
esperes-paróchus

