FEBRUÁR 17. — SZENT TIVADAR NAGYVÉRTANÚ
Szent Tivadar nagyvértanú Maximianus
uralkodása (286-313
között) alatt szenvedett
vértanúhalált.
Keletről származott,
hivatásos katona lett,
s innen ered az
„újonc” mellékneve
(görögül:
Tiron),
mivel ilyen alakulatba osztották be a
pontuszi Amasziában. Amikor váratlanul
rendelet jött ki arról, hogy a katonáknak
áldozatot kell bemutatniuk az isteneknek,
ezt megtagadta. Amikor keresztény hite
miatt bevádolták, ő félelem nélkül vállalta, sőt Amasziában felgyújtotta Kübelé
templomát. A börtönben kiéheztetéssel
akarták a hitétől eltántorítani. Ekkor maga Krisztus jelent meg neki és felszólította, hogy ne vegyen többé magához földi
ételt és italt. Jutalmul a mennyországot
ígérte meg neki. Különböző kínzatások
után Tivadar tűzben szenvedett vértanúhalált 306 és 311 között. Sírja egy
Eukhaita nevű városkában állt; az itteni
bazilikában Nisszai Szt. Gergely már
beszédet mondott Tivadar életéről.
Emlékét a Nagyböjt első szombatján is
tartjuk, s a pénteki előszenteltek liturgiájában az ő tiszteletére éneklünk négy
sztihirát. A hagyomány szerint ugyanis
Julianosz aposztata császár 362-ben minden forgalomba kerülő élelmiszert meghintetett a bálványáldozatokhoz használt
vízzel. Ekkor a konstantinápolyi pátriárkának álmában megjelent Szent Tivadar,
és azt tanácsolta, hogy a keresztények
azon a héten csak főtt gabonával táplálkozzanak, amelyet mézzel ízesítettek és
kollibának neveztek. Azóta annak a napnak az előestjén Szent Tivadar emlékére
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MINDENNEK MEGVAN A MAGA IDEJE!
Farsang február hónapban éri el csúcsát. Vízkereszttől
nagyböjtig tart a farsangi idő, idén görögkatolikus egyházunkban febr. 11.,
Vajhagyó vasárnap az utolsó napja. Ez a szórakozás, a vidámság ideje. Bálok, mulatságok, szórakoztató összejövetelek, hangulatos programok jellemzik. Reméljük, mindenhol beleférnek ezek a farsang valódi idejébe! Jó lenne,
ha az iskolákban, óvodákban, szórakozóhelyeken figyelnének erre.
Tizenkettedikén pedig valami másnak érkezik el az ideje. — Érdemes elolvasni és végiggondolni az ószövetségi Prédikátor könyvének harmadik fejezetét. Így kezdődik: ”Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a
maga ideje az ég alatt: Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak; ideje a bontásnak és ideje az építésnek. Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Ideje a kő eldobálásának, és
ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek, és ideje az öleléstől való
tartózkodásnak. Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak.” (Préd 3,1-7)
Nagyböjt kezdődik azon a napon, mégpedig a szigorú böjt komolyságával.
Legnagyobb ünnepünkre készületünk legyen igényes! Férjen bele a kinyitott
Szentírás, lelki olvasmány, hétköznapi szertartás, jócselekedet, böjti fegyelmezettség, belső tartás és családi imádság! A lemondás mellett a másokra
figyelés is fontos: a rászorulókon segítés (alamizsna), kapcsolataink tisztázása, a rokoni– és testvérszeretet ápolása. Mindezekkel együtt jár a belső rendezettség érzése, a megkönnyebbülés, a zsákutcában megfordulás, a jócselekedetek öröme, a bűnbánat és bűnbocsánat megtisztító ereje. S mindezek
felemelnek és segítik a helyes úton továbbhaladást. Valamint másoknak is lehet bátorítás,
ELÉRHETŐSÉGEK
buzdítás, jó példa.
3526 Miskolc, Szeles u. 43.
”Rájöttem: amit Isten tesz, az minden időre
Tel./fax: 46/507
46/507--111.
szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem
Mobil: 30/359
30/359--2166.
semmit elvenni belőle.” - folytatja a Prédikátor
Honlap: www.búza
www.búza--tér.hu
könyve szerzője. Igen, mi az aktuális időben
E-mail:
élünk, de a szeretetben és örömben az örökképappmiskolc@gmail.com
valót is ízlelgetjük. Mert ideje van! PARÓKUS
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kollibát szentelünk. A történtekre való
visszaemlékezés magyarázza azt is, hogy
a bizánci egyházban ez az eledel a böjt és
az elhunytakról való megemlékezés jelképe lett, amelyet nemcsak Szent Tivadar
emlékének napján, hanem a halottak emlékére is több ízben elkészítenek és fogyasztanak. Templomunkban Nagyböjt
első péntekén az Előszenteltek liturgiája
elején végezzük a kolliba megáldásának
szertartását. - Szent Tivadar ünnepnapját
február 17-én tartjuk. Ez halálának, azaz
égi születésnapjának a napja. Az előesti
vecsernye énekei magasztalják a szentet:
Krisztus, isteni jótevőnk, gazdagító
ajándékként adott téged a földkerekségnek, a te becses ajándékodat pedig, Tivadar vértanú: Érte kiontott s istenfélő buzgóságoddal neki ajánlott véredet elfogadta! Most az ő színe előtt állsz, szólásszabadsággal felruházva, ments meg minden
hozzád folyamodót!
Szilárd védőbástya voltál, s az ellenség
támadásait elhárítottad, magasztalóid legyőzhetetlen védője, erélyes oltalmazója,
buzgó pártfogója, elszánt megmentője,
közös menedéke, hatékony közbenjárója,
boldog Tivadar, készséges szabadítója
mindazoknak, akik hittel kérnek téged!
Tivadar, kinek neve „Isten ajándéka”,
magasztaló éneket zengek neked, háromszor boldog, mert az isteni fény világosságával jelentél meg, mint annak lenyugvás nélküli sugárzója, és küzdelmeiddel
beragyogtad az összes teremtményt, s
még a tűznél is erősebbnek bizonyultál,
mert a lángot eloltottad, a cselvető kígyó
fejét letiportad, Ezért a küzdelmeidben is
téged segítő Krisztus győzelmi koszorút
tett szent fejedre, bajnok nagyvértanú! Te
bátran járulhatsz Isten elé, esedezzél
azért buzgón a mi lelkünkért!

GÖRÖGKATOLIKUS TÖRTÉNELMÜNK (24)

FEBRUÁRI SZERTARTÁSOK, PROGRAMOK
Hétköznap: 07.00 — Szent Liturgia; 18.00 — Szent Liturgia;
18.45 — Vecsernye (alkonyati istentisztelet).
Nagyböjt hétköznapjain (február 12-től):
07.00 — Utrenye;
18.00 — Böjti vecsernye;
Szerdán és pénteken: 18.00 — Előszenteltek liturgiája.
Vasárnap: 06.30 — Szent Liturgia; 07.30 — Utrenye (reggeli istentisztelet);
08.30 — Szent Liturgia; 10.00 — Szent Liturgia; 18.00 — Szent
Liturgia; 19.00 — Vecsernye (alkonyati istentisztelet).
Február 1. csütörtök (Gyertyaszentelő előünnepe):
18.45 — Virrasztás a püspöki székház kápolnájában:
Nagy vecsernye lítiával és Utrenye.
Február 2. péntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony (Találkozás) ünnepe:
Szent Liturgia gyertyaszenteléssel és miroválással
06.30, 08.30, 10.00 és 18.00; Vecsernye - 19.00.
Február 3.: Halottak szombatja/1.
Február 4.: Húshagyó vasárnap.
Február 7.: Vajhagyó szerda, aliturgikus nap:
07.00 — Utrenye; 18.00 — Böjti vecsernye.
Február 9.: Vajhagyó péntek, aliturgikus nap:
07.00 — Utrenye; 18.00 — Böjti vecsernye.
Február 11.: Vajhagyó vasárnap.
Február 12. hétfő: Nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap.
Templomi találkozások 1. alkalma: Diósgyőr.
Február 16. péntek: Kolliba áldás az Előszenteltek liturgiája keretében.
Február 17. szombat: Ministráns klub a hittanteremben 10 órától.
Február 18.: Nagyböjt 1. vasárnapja (Igazhitűség, a képtisztelet vasárnapja)
Február 19. hétfő: Templomi találkozások 2. alkalma: Görömböly.
Február 22. csütörtök: „Görögkatolikus szeminárium” előadás (hittanterem).
Február 23. péntek: Imádság a február hónapban ünnepüket ülőkért.
Február 25.: Nagyböjt 2. vasárnapja (Palamasz Szent Gergely főpap).
Február 26. hétfő: Templomi találkozások 3. alkalma: Avas.
Február 28. kedd: 07.00 — Utrenye; 18.00 — Böjti vecsernye.
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A Román Nemzeti Komité tiltakozott a magyar
püspökség, a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása
ellen. Az alapító
bulla megjelenése
után felszólították
a román többségű
Miklósy István püspök
egyházközségeket, hogy az átcsatolást akár erőszakkal is
akadályozzák meg. A román újságok
közül egyedül a Desteptarea ütött meg
tárgyilagos hangot. A valóságnak megfelelően állapította meg, hogy az új egyházmegyébe csak nagyon kevés román hívő
került, s hogy a Nagyváradi Egyházmegyéből csak tisztán rutén vagy egyes románokkal kevert parókiákat csatoltak
hozzá. A többi újság közleménye a Hajdúdorogi Egyházmegyébe került románokat ellenállásra, sőt az ortodox vallásra
áttérésre buzdította. A lapok felszólították a görögkatolikus román püspököket,
hogy tegyék életüket kockára a bulla
visszavonása érdekében.
Az ellenállásra felhívás nem volt eredménytelen. Mihályi érsek valóban tiltakozott a pápánál, a román többségű egyházközségek pedig tiltakoztak a Hajdúdorogi
Egyházmegyéhez csatolás ellen. 1912.
december 2-án Szatmáron 14 lelkész,
december 6-án pedig Nagybányán 4 egyházközség képviselői tartottak tiltakozó
gyűlést. 14 egyházközség visszaküldte
Papp Antal apostoli kormányzó első körlevelét. Néhány helyen, így Kismajtényban, Szamosdobon, Szaniszlón, Reszegén
és Nagykolcson a hívek szembeszálltak a
parókia átvételére kiküldött lelkészekkel.
Kismajtényban Jaczkovics helynököt bán4

talmazták. Az ügyészség eljárást indított
a tettesek ellen, de Miklósy püspök közbelépésére a bírósági tárgyalás során
felmentették őket.
A hajdúdorogi püspökszentelésen igen
sok román lelkész jelent meg. Kijelentették, hogy nem ellenségeskedésre, hanem
testvéri ölelésre jöttek. A Hajdúdorogi
Egyházmegye felállításával az ő kívánságuk is teljesül, mert híveik Csíkban, Háromszékben, Udvarhelyen egyáltalán
nem beszélnek románul emberemlékezet
óta. Azt állították, hogy talán egyedül a
marosvásárhelyi kerület az, ahol bizonyos ellenszenvvel nézi a papság az új
püspökséget. Az erőskezű főpásztor
azonban bizonyára módját találja annak,
hogy ez az ellenszenv a legteljesebb
együttműködéshez vezessen.
Vatikán értesült az egyházközségekben
kialakult helyzetről, a körülmények figyelembe vételével 1913-ban úgy döntött, hogy elvben hozzájárul az alapító
bulla részleges revíziójához. A magyar
kormány sem zárkózott el ettől a megoldástól. A főrendiház 1913. június 20-án
tárgyalta az ügyet, majd Tisza István
miniszterelnök a parlament december 5-i
és 1914. február 20-i ülésén. Kijelentett,
hogy a kormány beleegyezik a Hajdúdorogi Egyházmegye határainak megváltoztatásába, de csakis a viszonosság elvének
betartása mellett. Az Országos Bizottság
kimutatta, hogy nagy létszámú görögkatolikus magyarság, pontosan 120.747
hívő maradt az egyházmegye határain
kívül. Ilyen alapon viszont a román politikusok nem akarták a revíziót. A későbbi
tárgyalások során még szóba került a
módosítás ügye, de egyoldalú engedményekre sem a magyar kormány, sem
Miklósy püspök nem volt hajlandó.

VÍZSZENTELÉS A SZINVA TERASZON
Egyházunkban a vízszentelés három formája
van gyakorlatban. - A rövid vízszentelés, mely
szükség esetén bármikor végezhető. - A Makkabeus-napi vízszentelést augusztus 1-jén végezzük. Ezen a napon emlékezünk meg a hét szent
Makkabeus vértanúról, anyjukról Szalómónáról
és Eleázárról, tanítómesterükről. - A vízkereszti
nagy vízszentelés, amit kétszer végzünk. Először Vízkereszt előestéjén, a Bazil liturgia végén
az amboni ima után a templomban. Ez a templomi használatra szolgáló víz megszentelése. A
másodikat Vízkereszt ünnepnapján végezzük, a
legtöbb egyházközségben ugyancsak a templomban, de lehet folyónál, pataknál, kútnál. Ez a
hívek számára történik, hogy tudjanak vinni otthonaikba.
Ez utóbbi idén nem a székesegyházban volt,
hanem a város közepén a Szinva teraszon. A
miskolci templomainkban végzett ünnepi szentmise után a Szinva partján találkoztunk, hogy
részt vegyünk az Atanáz püspök atya és a papság részvételével végzett vízszentelés szertartásán. Minden szempontból a tisztaság került a
központba: a ránk bízott természet védelme, a
lelki megtisztulás feladata, az emberi kapcsolatok és társadalmi élet mindennapi tisztaságának
a kötelezettsége.
Imádságunk és a szenteltvízből merítésünk
Istenünk ajándékát és az üdvtörténetbe kapcsolást jelezte minden jelenlevő számára. Ahogyan
a szentelés imája fogalmaz: „Ma az emberi nem
vétkei a Jordán folyó hullámaival mosatnak le.
Ma megnyittatik az emberiség számára a Paradicsom, és az igazság napja ragyog fel nekünk.
...És legyen e víz minden ellenséges erőnek
megközelíthetetlen és angyali erővel teljes: hogy
mindazoknak, kik abból merítenek és ízlelnek,
váljék lelki és testi megtisztulásukra, betegségeik
gyógyulására, lakóházaik megszentelésére, legyen az hathatós erejű minden jó és hasznos
dologra … És adj mindazoknak, kik e vizet érintik
és azzal meghintetnek, megszentelést, egészséget, megtisztulást és mennyei áldást.”

Időpont:
február 22. csütörtök, 18.00

Helyszín:
az egyházközség hittanterme
(Szeles u. 43.)

Előadó:

Abraham Dunmade,
Victor Gerald Nzewuji

Téma:
Keresztények Nigériában.
MINDENKIT SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK !
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Petőfi Sándor
A MAGYAROK ISTENE
Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Nagyböjt hétfőin esténként
fél hat órakor böjti vecsernye
és szentbeszéd templomainkban.

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Február 12.: Diósgyőr (Bíró u. 2/a.)
- Fedor Péter
Február 19.: Görömböly (Bacsinszky A. u.)
- Papp András
Február 26.: Avas (Fényi Gyula tér 8.)
- Galambvári Péter
Március 5.: Kármelita templom (Kiss Ernő u. 9.)
- Stefán Zoltán
Március 12.: Miskolc-Belváros (Búza tér)
- Béres Gábor
Március 19.: Szirma (Miskolci u.)
- Kovács Endre

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.
Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.
Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

———————————————————————————————

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

NAGYBÖJT
Február 12-én, hétfőn kezdődik a Feltámadás ünnepére felkészítő,
legnagyobb és legszigorúbb böjti időszakunk: a Nagyböjt. A kezdő nap
szigorú böjti nap, vagyis csak növényi eredetű ételekkel táplálkozunk.
Szerda és péntek böjti nap, ezeken tartózkodunk a húsos ételektől; a
többi hétköznap bűnbánati nap, amikor böjttel, imádsággal, jócselekedetekkel, Szentírás olvasásával erősítjük lelkünket és kimutatjuk Isten
iránti szeretetünket. A böjti liturgikus szín (bordó, piros), a szertartások komolysága és bűnbánati hangulata (Előszenteltek Liturgiája,
Szent Efrém imája, vasárnapokon Nagy Szent Bazil liturgiája) állandóan a lelki összeszedettségre figyelmeztet. Nem csak az étkezésben
gyakoroljuk a lemondást, hanem a szórakozásban, szavainkban is. Legyen egyéni és családi nagyböjti lelki programunk!
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A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.
Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Halottak szombatja
Nagyböjthöz kapcsolódnak a halottak szombatjai (hramota), amikor
név szerint megemlékezünk elhunyt
szeretteinkről. A nagyböjti alkalmakon az esti Szent Liturgián említjük
elhunytjainkat. Az első (február 3.) és
az utolsó (május 19.) alkalmával a
reggeli szentmisén. A sekrestyében
írassuk fel családunk halottainak neveit, vagy kiegészíthetjük azokat!
——————————Ministráns klub
Február 17-én, szombaton délelőtt
10 órakor kezdődik a hittanteremben
a januári ministráns klub foglalkozása. Várjuk az új jelentkezőket is!
——————————Egyházfenntartás
Az éves egyházfenntartás teljesítésére kérjük híveinket! A sekrestyében
és a parókián személyesen, illetve
átutalással vagy csekken lehet összeget befizetni.
Az egyházközség számlaszáma:
10700086 - 47992609 - 51100005.
——————————Gyóntatási rend
Vasárnap a szertartások alatt van
gyóntatás. Hétköznap: reggel 7 órától
a szertartás alatt. Nagyböjtben szerdán és pénteken 17 órától várja gyóntató a bűnbánat szentségében részesülni akarókat.
——————————Egyházközségi iroda
(Szeles u. 43.) ügyintézési rendje:
Hétfő — péntek: 14.00 — 17.00

Búzakereszt - a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia és Nagyboldogasszonyról
nevezett püspöki székesegyház lapja. Szerkeszti: Papp András parókus.
Megjelenik: minden hónap első vasárnapján.
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