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Ha Isten ujja megérIntI
az embert
A világ rohanó tempójával lépést tartani igyekvő ember értetlenül és felfoghatatlanul néz, amikor Isten érintése nyilvánvalóvá válik előtte. Viszont boldog és kiegyensúlyozott csak
akkor lehet az ember, ha nem áll
ellen a Lélek fuvallatának.
Megállás nélkül a külsőségekben és az anyagi dolgokban keressük a boldogságot. Ezek következtében azonban úgy bennünk, mint a minket körülvevő
világban egyre nő a sikertelenség érzete. A 32 éves bolgár
származású bróker fényes karriernek
nézhetett
elébe
a
NASDAQ börzéjén. Sokak számára csak álom marad az állás,
amit Khriszto Miskov egyszeriben feladott és visszatért hazájába, de nem csupán egyszerűen
visszatért… Nikánor testvér,
ahogyan most hívják, úgy döntött, hogy a drága öltönyeit és
márkás cipőit szerzetesi habitusra és szandálra cseréli. Kiábrándító volt számára látni azokat az

embereket, akik mindig többet
akartak költeni, mintsem amit
megkerestek. Minek következtében pedig szörnyen szenvedtek a világot időről időre gyötrő
gazdasági válságtól. Sok ember
nem veszi tudomásul, hogy saját
megélhetésére sem keresi meg a
pénzt, és csak elvesz, de semmit
a közös asztalra le nem tesz.
Azonban, ha többet veszel el,
mintsem amennyit kerestél, ez
azt jelenti, hogy mások a világban éhen maradnak – mondja
Nikánor testvér. Kollégái sehogyan sem voltak képesek felfogni, hogy hogyan jutott arra a
döntésre, hogy szerzetes legyen.
Számára azonban a benső keresés egyetlen útja volt ez, minek
következtében elhagyta az anyagi jólétet, ami semmilyen formában sem hasonlítható a Lélek
gazdaságához. Mindenkiből lehet jó bróker, de ez csak a világ
számára lesz jó – mondja. Ha
korábban, mint arról a cikket
közreadó
napilap
tudósít,
Khriszto a brókercég aranyborjúját fejte, most a felkelő nappal
ébred, hogy a monostor sajtkészítő konyhájába siessen. A

fényűző Manhattan helyett most
a XII. századi feketehegyi monostor a lakóhelye, amely Szófiától nyugatra, 30 kilométernyire található. A változás, amin
keresztül ment, nem nyugtalanítja. Amikor öt évvel ezelőtt
felvette a szerzetesi ruhát, egyetlen modernkori vívmánya a
mobiltelefonja volt. Ezt is csupán arra használta, hogy felhívja
volt kollégáit Amerikában, valamint új ismerőseit Bulgáriában, hogy segítséget kérjen tőlük az ősi monostor felépítéséhez, melyet a kommunista időszakban koncentrációs táborrá
alakítottak át. Misszióját siker
koronázta.
OrOsz atanáz atya
XVI. Benedek pápa Dr. Orosz
Atanáz atyát, dámóci szerzetest
és a Központi Papnevelő Intézet
propedeutikus (előkészítő évének) elöljáróját a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezte ki, Panium címzetes püspöki
székét adományozva számára, egyben nevezett Exarchátus területét a politikai közigazgatási határoknak megfelelően módosította, amely így most megegyezik Borsod-Abaúj-Zemplén
megyével és 59 parókia tartozik

hozzá. Orosz Atanáz 1960. május 11-én született Nyíregyházán. Édesapja görögkatolikus
pap, akinek nyolc gyermekéből
ketten lettek papok. Filozófiai
és teológiai tanulmányait a mostani Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte kitűnő eredménnyel, ahol licenciát, majd
doktorátust szerzett teológiából
1984-ben. 1985. augusztus 4-én
szentelték pappá Budapesten.
1985-1987 között morális teológiát tanult Rómában a Szent
Alfonz Akadémián, ezzel egyidejűleg patrisztikus tárgyakat
hallgatott az Augustinianumon,
valamint liturgikus és ökumenikus tárgyakat a Pápai Keleti Intézetben. Rövid ideig káplán
volt Máriapócson és Budapesten. Római tanulmányai befejeztével 1989-ben a Nyíregyházi
szeminárium tanulmányi prefektusa lett. 1991-től 1993-ig noviciusként a Chevetogne-i bencés
kolostorban élt Belgiumban.
1993 és 1995 között a nyíregyházi szeminárium rektora, majd
1995-ben négy évre visszatért
Chevetogne-ba, mint szerzetes a
jelenlegi hajdú- dorogi püspökkel, Kocsis Fülöppel. 1996. július 19-én tett szerzetesi fogadalmat. Chevetogne-ból visszatérve 1999-ben szerzetestársával
közösen
megalapították
Dámócon a Feltámadás kolos-

tort. 2008-tól Kocsis Fülöp püspökké szentelésétől egyedül élt
a kolostorban a szigorú szerzetesi életszabályok szerint. 2010től a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a Budapesti Központi Papnevelő Intézet előkészítő é- vének elöljárójává választotta. A bizánci teológia
kompetens szakértője. Számtalan cikket és könyvet publikált,
nem csak a patrisztika, hanem a
bizánci liturgia és az ökumenizmus témakörében is. Publikációi országosan és nemzetközileg is el- ismertek. Május 21én a miskolci Búza téri templomban szentelik püspökké.
(Forrás: www.gorogkatolikus.hu)

LIturgIkus kIfejezések
magyarázata
Van néhány olyan liturgikus
fordulat, amely valamennyi
szertartásban előfordul, és a keresztény istentisztelet valamilyen lényeges elemét emeli ki.
A legfontosabbak:
Békesség mindnyájatoknak! –
És a te lelkednek! – A szertartást végző és a közösség közötti
rövid párbeszéd a szertartások
valamennyi fontos része előtt
(az Evangélium olvasása, az eucharisztikus kánon, az áldozás
előtt stb.) elhangzik. Mindannak, amiben a templomban ré-

szesedünk, az Isten és az ember
közötti béke, a Krisztus által létrehozott és beteljesített béke záloga. Őbenne van békességünk
Istennel. A béke kinyilvánítása
és megvalósítása ezért a keresztény liturgia fontos része.
Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak! – A felhívás arra szólít fel,
hogy vessük alá magunkat az Istennek, fogadjuk el őt Urunknak
és Mesterünknek.
Ekténiák, könyörgések – Az ekténia könyörgések illetve imára
való felhívások meghatározott
sorozata, amelyet a pap intéz a
közösséghez. A liturgi- kus ima
egyik legfontosabb formája,
gyakorlatilag valamennyi szertartásban megtalálható. Egyházunkban az ekténia négy fő típusát szoktuk megkülönböztetni: (1) A liturgikus szolgálatot
bevezető Nagy ekténia. Könyörgései az Egyház, a világ, az
imádkozó közösség és az egyén valamennyi szükségletét
átfogják ezért a nagy ekténia az
Egyház imájának tekinthető. A
kezdő könyörgés így hangzik:
„Békességben könyörögjünk az
Úrhoz!” (2) A kis ekténia a
nagy ekténia rövidítése. (3) Az
állhatatos ekténiában a közösség valamennyi könyörgésre háromszoros „Uram irgalmazz!”
válasszal felel. Az állhatatos ek-

ténia a közösség aktuális szükségleteire helyez nagy hangsúlyt. (4) A kérő ekténiában arra kérjük az Urat („kérjük az
Úrtól”… „Add meg Uram!”),
hogy teljesítse néhány alapvető
kérésünket. Ez az ekténia rendszerint a szertartás végén található. A fenti főbb típusokon kívül a különleges szertartásokra
vagy a szertartások adott pillanataihoz rendelt ekténiák is ismeretesek: a katekumenek
ekténiája, a víz megáldásakor
vagy például az elhunytakért
felhangzó ekténia stb. Az ekténiák jelentősége abban rejlik,
hogy őrzik az istentisztelet közösségi jellegét, és biztosítják a
párbeszéd ritmusát.
Bölcsesség! – A felszólítás a
szertartások bizonyos fontos részeire hívja fel figyelmünket,
például a szentírási olvasmányok előtt.
Figyelmezzünk! – A felhívás elmélyült figyelemre és összpontosításra int a szentírási olvasmányok előtt. (Forrás: Alexander Schmemann: Liturgia és
Élet)

Hittanverseny
A országos hittanverseny döntőjére május 13-án (pénteken)
Hajdúdorogon került sor. A babonával ellentétben ez a nap nekünk nagy sikert hozott. A Ládi

Krisztina, Jeviczki Damján és
Jeviczki János összetételű csapatunk az 5-6. osztályosok kategóriájában az 1. helyen végzett. A verseny témái a család
évéhez kapcsolódtak (bibliai
családok, Árpádházi-szentek, a
házasság kötés szertartása).
Lelki nap
Május 28-án egyházközségünk
lelki napot tart Máriapócson.
Még néhány hely szabad. Az
útiköltség 1200 Ft, az ott elfogyasztott ebédért és a Zarándokház igénybe vételéért 1000
Ft-ot kell fizetni.
HumOr
A dubnói rabbi egy jelöltnek, aki egy zsidó hitközösség rabbiságára pályázott, ajánlólevelet
adott, melyben ez állt: „Ez az
ember olyan, mint Mózes, mint
Salamon király és mint Arisztotelész.” Az illetőből rabbi lett,
de csakhamar bebizonyosodott,
hogy képzetlen, csélcsap és
nyomorúságos szónok. Mikor a
csalódott közösség szemrehányást tett a dubnói rabbinak, ő
így válaszolt:
- Mit akartok? A tiszta igazságot írtam: dadog, mint Mózes,
hajszolja a nőket, mint Salamon,
és keveset tud a héber tudományokból, mint Arisztotelész.

