Örömhír
A Tiszaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség Hitéleti kiadványa
Az Istenszülő oltalma (Október 1.)
„Sokakat megdöbbent az a
rendkívüli bátorság, amellyel az
Isten Anyjához fordulunk irgalomért, közbenjárásért, sőt üdvösségért. A szentséges
Istenszülőhöz intézett
imáink elevenen tanúsítják végtelen bizalmunkat benne. Mintha ezt mondanánk ezekben az imákban: „Ó
Isten Anyja, bűneim miatt elidegenedtem Istentől, felelős
vagyok a te Fiad keresztre feszítéséért, a Getszemáni-kertben
kiállt gyötrelmes órákért, minden káromlásért és szenvedésért. Ó fölöttébb áldott Nagyasszonyunk, ha te megbocsátasz
nekem és közbenjársz értem,
senki sem ítél el, senki sem utasít el engem” (Antonyij Blum
metropolita).
Az embereket imádkozni tanító
főpap szavai valóban mély igazságról tesznek tanúságot. Amikor elszakadunk Istentől – sokszor nem annyira hitünk, mint
inkább tetteink miatt – azokhoz
csatlakozunk, akik Krisztusra

idegenként tekintenek, akiknek
nem kell az Isten, azonosulunk
azokkal, akik megölték az Urat,
hogy saját akaratuk, önző vágyaik szerint éljenek.
Az öntételezés,
önmagunk
szembeállítása Istennel széthullást eredményez, mert egységre
csak a szeretet vezet. A szeretet
parancsa azonban annyira megrémítette az embereket, hogy
halálra adták az Urat. Mert
Krisztus szerint szeretni azt jelenti, hogy a másikat jobban
szeretjük magunknál. Azt jelenti, hogy hiszünk benne, noha ő
már nem hisz semmiben.
Ez a szeretet valóban félelmetes, s eleinte minden tiltakozik
bennünk ellene. Élni akarunk,
vagyis igazolni, érvényre juttatni szeretnénk magunkat, elvenni, szerezni és kapni akarunk.
Mennyire ezzel ellentétes mintát
ad nekünk a mennyei Isten
Krisztusban! Benne annak az
Istennek a képe tárul fel, aki
úgy szeretett minket, hogy egy
lett közölünk: sebezhető, kiszolgáltatott, megvetett, meggyilkolt és teljesen visszautasí-

tott. Tud-e inspirálni minket ez
a szeretet?
Mária megtanulta így szeretni
Fiát. Sohasem akadályozta őt a
keresztre vezető úton. Az evangéliumban sehol sem találunk
olyat, hogy Péter apostolhoz hasonlóan megpróbálta volna eltéríteni útjáról. „Távol legyen ez
tőled, Uram – kiált fel Péter a
rettenetes jövendölést hallva –
ez nem történhet meg veled!”
Ismerjük az Üdvözítő válaszát:
„Távozz tőlem, sátán! Terhemre
vagy, mert emberi módon, s
nem Isten tervei szerint gondolkodsz.”
A keresztre feszítés alkalmából
bizonyos értelemben az Istenszülő is átélte a halált érettünk.
S ezért mondhatjuk az Isten
Anyjának ikonja előtt: „Valóban, ó Anyánk, te halálra engedted Fiadat, s anélkül, hogy engem ismertél volna, tudtad,
hogy hihetek majd az Isten szeretetében, s üdvözülhetek az Úr
keresztje által” (Antonyij Blum).
Ez az amiért bátran imádkozhatunk előtte, ez az amiért azt kérhetjük tőle, hogy „üdvözíts
minket”. Mert ő így szól: „Én
megbocsátottam, én Fiam és én
Istenem, megbocsátottam halálodat és lelkem megsebzését.” A
Fiú pedig így felel: „Ha te megbocsátottál, akkor nincs ítélet
ezen emberek fölött.” Ó Iste-

nünk, add, hogy mindig emlékezzünk arra a váltságdíjra, amit
az Istenszülő azért fizetett, hogy
kiterjeszthesse fölöttünk drága
védőleplét!
Hírek
Közeledik a népszámlálás,
melynek során különösen is
nagy jelentőséggel bír, hogy
megvalljuk görögkatolikus egyházunkhoz való tartozásunkat.
A népszámlálási kérdőív 38.
pontjában találjuk az alábbi kérdést: „Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát?” Más kérdésekkel ellentétben itt nincsenek előre
megadott válaszlehetőségek, a
kérdezőbiztos az általunk adott
választ írja be. Éppen ezért kiváltképp fontos, hogy pontosan
fogalmazva görögkatolikusnak
valljuk magunkat. Ez jövőnk
szempontjából is meghatározó,
mert csak így tudhatjuk meg,
mennyien is vagyunk valójában,
s az egyházi vezetők előtt is így
válik nyilvánvalóvá, hogy hol és
milyen számban vannak a rájuk
bízottak. Ennek alapján tudjuk
majd tovább szervezni egyházunkat.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az év folyamán egyházunkat az egyházi hozzájárulás befizetésével és más adomá-

nyokkal támogatták. Szeretettel
kérjük azokat a görögkatolikus
testvéreket, akik még nem járultak hozzá egyházközségünk
fenntartásához, szíveskedjenek
megtenni. A püspöki kar rendelkezése szerint az egyházi
hozzájárulás mértéke az éves
jövedelem 1%, min. 4000 Ft.
Befizethető a sekrestyében
nyugta ellenében, vagy a
Raiffeisen Bankban (számlaszám:
12035803-0016558800100006). Krisztustól ránk bízott sokrétű faladat ellátásához,
egyházi szolgálatot teljesítő
személyek fizetéséhez (ők állami fizetést nem kapnak), épületeink állagának megőrzéséhez
szükségünk van anyagi forrásokra. A Jószívű adakozót – bőséges tapasztalat alapján mondhatjuk – szereti az Úr.
A Képviselőtestület
Dr. Keresztes Szilárd 1991. november 15-én keltezett levelében létrehozta a hívek jobb ellátása érdekében megalapította a
Tiszaújvárosi Görögkatolikus
Egyházközséget. Ennek idén
ünnepeljük 20. évfordulóját.
November 19-én Atanáz püspök
atyával és az itt szolgálatot teljesítő papokkal együtt fogunk
hálát adni az Úristen ránk
árasztott bőséges áldásáért.

Szeptember 3-án a Szent Efrém
férfikar nagysikerű hangversenyt adott templomunkban,
melyről a városi televízió és újság is beszámolt. Bizonyára nagyon sokaknak jelentett mély
lelki élményt a találkozás egyházunk énekkultúrájával és a
nemzetközi hírű kórussal.
A
hitoktatás
rendje
a
tiszaújvárosi általános iskolákban:
Széchenyi: kedd 13:30 – 14:10
(alsósok)
kedd 14:15 – 15:00
(felsősök)
Kazinczy: kedd 15:15 – 16:00
Hunyadi: csütörtök 13:00 –
13:40
Csütörtök 14:30 – 15:10 hittan
felsősöknek a közösségi házban.
Humor
Amikor kicsi voltam, volt egy
kis keresztem a nyakamban.
Anyukámtól kaptam. Amikor
nézegettem, láttam a feliratot
hátul: „Üdvözíts és őrizz meg!”.
Arra gondoltam, hogy ezt kell
tennem: imádkoznom Istenhez,
hogy őrizzen meg a csapásoktól,
veszélyektől… Felnőttem, Isten
kegyelméből pappá szenteltek
és keresztet akasztottak a nyakamba. Éreztem, hogy ez nehezebb lesz, nem lehet már vele
úgy játszogatni. Megfordítot-

tam, ez volt a hátára írva: „Légy
példakép a híveknek szavaiddal,
életeddel, szellemeddel, hiteddel, tisztaságoddal”. Megértettem: erre kell törekednem…
Később aranykeresztet kaptam,
és amikor megnéztem a feliratot, nagyon megrémültem, kedves atyák… Ez volt ráírva:
„Annak a presbiternek, aki példakép a hívőknek szavaival és
életével”. Megértettem, hogy
most már nagyon kell igyekeznem… Van még a díszített kereszt is. Nekem nincs. Nemrég
azonban láttam egyet, kézbevettem és megnéztem, mi van a hátára írva. A hátára ez volt felírva: „Szofrino” (a Moszkvai Patriarchátus kegytárgykészítő műhelye).
(egy pap egy orosz egyházi fórumon)
*
Kovács úr a feleségével és az
anyósával nyaral Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, majd meghal.
Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik
az elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk - hárítja el az ajánlatot Kovács.
- De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni – próbálkozik a temetkezési vállalkozó.

- Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki
három nap múlva feltámadt.
Nem akarok kockáztatni…
*
Barátságos labdarúgó mérkőzésre érkezik meghívás a Vatikánba. A helyszín Jeruzsálem,
résztvevők a bíborosok es a
rabbik válogatottja. Hosszas tanakodás után a pápa rábólint. A
győzelem reményében Messiből gyorsított eljárással egy hét
alatt bíboros lesz. A pápa izgatottan hallgatja a helyszíni közvetítést, nagy megdöbbenésére a
végeredmény 12-1 a rabbik javára. Szemrehányóan fordul tanácsosaihoz:
- Hát Messi bíboros nem játszott
jól?
- Jól játszott, sőt, kiemelkedő
teljesítményt nyújtott, de Cech,
Ramos, C. Ronaldo és Torres
rabbikkal szemben nem lehetett
győzni.
*
Miért haragszanak a zsidók Mózesre?
Mert 40 évi pusztai vándorlás
után egy olyan földre vezette
őket ahol nincsen kőolaj…
*
- Milyen a hallása?
- Református vagyok.
- Nem a vallása, a hallása!
- Ja, az jó!

