Örömhír
A TiszAújvárosi GöröG KAToliKus EGyházKözséG hiTélETi KiAdványA
Hogyan viselkedjünk a
Templomban?
A keresztények hittel, istenfélelemmel és figyelemmel álljanak
a templomban. Amennyire csak
lehetséges, kényszerítsék magukat arra, hogy szétszórtság nélkül, a szív érzésével imádkozzanak. A keresztényeknek tehát a
következő kötelességeik vannak. Rendszeresen járjanak
templomba, mert aki gyakran
elmarad az istentiszteletekről,
hacsak nem beteg, elzárja magát
a Szent Misztériumoktól. Békéljenek meg mindenkivel, és kérjenek bocsánatot mindazoktól,
akiket megbántottak. Képessége
szerint minden keresztény ajánljon fel ajándékokat az Úrnak,
akár egész kicsit is, a keze munkájának áldozataképpen. A hívek adjanak meg neveket a papnak, hogy megemlékezhessen
róluk időben, és kérjék meg őt,
hogy vegyen ki néhány részt a
proszforából a családjuk élő és
elhunyt tagjaiért. A kereszté-

nyek szerényen és rendben álljanak a templomban, viseljenek
tiszta és szerény ruhát. Nagy áhítattal kövessék a liturgiát,
igyekezzenek bekapcsolódni az
imákba és az énekekbe, figyelmesen hallgassák az apostolt és
a Szent Evangéliumot, valamint
a szentbeszédet. A liturgia befejezése előtt senkinek sem szabad elhagynia a templomot, kivéve indokolt esetben. Akik
gyóntak és készültek a szent áldozásra, olvassák el idejében a
felkészülési imákat. A liturgia
után mindazok, akik áldoztak,
olvassák el a hálaadó imákat,
töltsék a napjukat lelki örömben, és őrizkedjenek minden kísértéstől. A szülők rendszeresen
vigyék el a gyermekeiket a
templomba, hogy ők is mindannyiszor részesedjenek Krisztus Testéből és Véréből. Az istentisztelet végeztével a keresztények istenes érzéssel eltelve
térjenek haza, és a nap hátralévő
részét töltsék a szent dolgokon
való elmélkedéssel, lelki könyvek olvasásával és beteglátoga-

tással. Kötelesek továbbá az
otthon maradottaknak beszámolni arról, amit a templomban
hallottak és tanultak, az énekekből, az olvasmányokból és a
prédikációból. (Cleopa atya)
a pap sZeRTaRTÁsi RUHÁi
A pap szertartási ruhái a pap és
a hívők szerepének különbözőségét fejezi ki. A legfontosabb
szertartás, a Szent Liturgia alkalmával a következő öltözékeket viseli:
Sztichárion – A világos ing arra utal, hogy a pap valamenynyi hívő képviselője. A keresztségben ugyanis mindnyájan az
új teremtés és az új élet fehér
ruhájába
öltöztünk;
„Akik
Krisztusban keresztelkedtetek,
Krisztusba öltözködtetek!” (Gal
3,27)
Epitrachilion – A nyakat és a
vállat borító stóla a papi és
pásztori szerep jele. Krisztus, a
Jó Pásztor magára vette emberi
természetünket, valamennyi bárányra gondot visel, s feláldozta
magát az egész világ bűneiért.
Öv – Az alázat, a kézség és az
engedelmesség jele. Nem mi választottuk Krisztust, hanem ő
választott minket, ő adta a papságnak feladatul saját szolgálatát. A papnak önmagában nincs

hatalma, hatásköre, mindig
Krisztus nevében cselekszik.
Kézelők – Azt jelzik, hogy a
pap keze most nem a pap, hanem Krisztus keze. Áldásával
Krisztus áldását fogadjuk, kenyerünket és borunkat a felajánláskor Krisztus ajánlja fel, ő
osztja szét ajándékait, és ő maga
táplál testével és vérével.
Felónion (a teljes alakot beborító palást) – Krisztus a bű- nében
és gyengeségében mezí- telen
embert takarja be vele, el- borítja kiáradó kegyelmével és Isten
országának örömével, bé- kéjével és szépségével, melyet ő hozott el számunkra. (Alexander
Schmemann: Liturgia és élet)

LITURJA
Proszfora recept
Hozzávalók: 2 dkg élesztő, 75
dkg liszt, 1 teáskanál só
Elkészítés: Az élesztőt egy kis
langyos vízben feloldjuk. A
lisztet a sóval tálba szitáljuk, a
közepébe mélyedést nyomunk,
és beleöntjük az élesztőt. 2,5-3
dl vízzel kemény tésztává gyúrjuk, és letakarva 3-4 órán keresztül meleg helyen kelni hagyjuk. A sütőt 220 OC-ra előmelegítjük.
Egy kerek, magas falú sütőformába (kb. 20-25 cm átmérőjű)
beletesszük a tésztát. Kenyérpe-

cséttel keresztet nyomunk a közepére, és fogvájóval 8 kis lyukat szúrunk a kereszt köré, hogy
a tészta sütés közben egyenletesen emelkedjen. Előmelegített
sütőben 1 órát sütjük, amíg meg
pirul.
Tipp: Ha nincs otthon pecsét
kézzel is „rajzolhatunk” bele keresztet.

HUmoR
Egy lengyel férfi gyónni
jön a templomba:
- Tisztelendő úr, vétkeztem.
- Milyen bűnt követtél el,
fiam?
- Becsaptam egy zsidót.
A pap lehajtja fejét, majd rövid töprengés után mondja:
- Ez nem bűn, fiam, ez csoda!
*

Egy messzi földre szakadt
férfi érkezik egy városba, és a
temetőt keresi. Megkérdezi az
egyik arra járót:
- Mennyi időbe telik kijutni
a temetőbe?
- Remélem legalább 100
évbe, ha Isten megsegít.
*

Egy gazdag ember megkérdezi a
papot:
- Tisztelendő atya, megmentem-e a lelkemet, ha
százezer dollárt adományozok az Egyháznak?

- Garantálni nem tudom, de
tegyünk egy próbát.
*

A globalizáció grimaszai
Isztambul híres labdarúgó csapata a Fenerbache. A játé- kosai
zömmel Brazíliából érkez- tek.
Egy alkalommal Milánóban léptek pályára. A mérkőzés kezdetén, a kamera a pályára lépő
játékosok arcát mutatta. A kijövő „törökök” egymás után keresztet vetettek.
*

Az egydolláros bankjegy találkozik a százdollárossal.
- Merre jártál, régen láttalak?
- Ó, nagyon sok érdekes helyen voltam. Monte Carloban kaszinóban, maffiózók
zsebében, láttam a világ
minden nagy városát. És
veled mi történt, hol volál?
- Mindig ugyanaz, a tempom, a templom és újra
csak a templom.
lÁssÁTok a TavasZT!
Vak ember ült egy épület előtt a
lépcsőn, lábánál kalap táblával,
a következő szöveggel: Vak vagyok, kérem, segítsenek! Arra
ment egy újságíró és látta a kalapban alig van pénz, csak pár
fillér. Lehajolt, dobott a kalapba
pár koronát, s anélkül, hogy

megkérdezte volna, elvette a
táblát és a másik oldalára írt egy
mondatot. Délután visszatért a
vak emberhez és látta a kalapban sok pénz van. A vak felismerte lépteit, s megkérdezte tőle, hogy ő írt-e a táblára, s ha ő
volt, akkor mit. Az újságíró így
válaszolt:
- Semmi olyat, ami nem lenne
igaz. Csak soraidnak kicsit más
formát adtam.
Mosollyal az arcán távozott. A
Vak soha nem tudta meg, hogy
a táblán ez állt: Tavasz van és
én nem láthatom!
HíRek
Papszentelés
Október 17-én, Miskolcon Martinek Zsolt diakónus atyát Ft.
Fülöp püspök úr pappá szenteli.
Az ünnepi Szt. Liturgia 11
órakkor kezdődik. Imádkozzunk
a szentelendőért, hogy Krisztus
Urunknak hűséges papja legyen.
Költözés
Augusztus 13-án az új parókus
és családja beköltözött a tiszaújvárosi paróchiába. Ez úton szeretnénk kifejezni köszönetünket
mindazoknak, akik fáradságos
munkájukkal a költözésben segítettek. Kiemelten szeretnénk
megköszönni Pákh Endrének a

költözésünk során tanúsított
nagylelkűségét.
A Jeviczki család
Felújították a Máriapócsi bazilikát
2010. szeptember 11-én a görögkatolikusok nemzeti kegyhelyén, Máriapócson, felragyogott
az Istenszülő arca. Reánk ragyo-

gott
szeretete, ahogy egy rég elszáradni látszó bokor az ünnep kezdetét megelőző napon levelet,
majd annak reggelére virágot
hajtott. Szeptemberben kivirult
egy orgonabokor a szeminárium
kertjében. A máriapócsi kegytemplom közel másfél éves felújítási munkálatai befejeződtek. Ennek örömére, a templom
megáldásának ünnepére – ahogy
Mária fogad bennünket otthonában – nagy szeretettel kívántuk
fogadni mi is vendégeinket. A
zarándokok ezreit, görög- és
római katolikus papok százait,
püspököket, érsekeket, bíborosokat határon innen és túlról.

