MÁRCIUS 25. — VIRÁGVASÁRNAP
Jézus ünnepélyes
bevonulása Jeruzsálembe a Keleti
Egyház
egyik
legrégibb ünnepe.
Megtartásáról tanúskodó bizonyítékot már a III.
századból
találunk. Methodiosz
patarai püspök (+300 k.) Virágvasárnapra
mondott beszéde abból az időből való.
Jeruzsálemben kezdték először megtartani, s rövid időn belül az egész Keleti Egyház ünnepnapja lett.
Aquitaniai Silvia Útinaplójában, szentföldi zarándoklatát leírva szép beszámolót ad arról, hogyan tartották meg ezt az
ünnepet Jeruzsálemben a IV. században.
A jeruzsálemi keresztények igyekeztek
minden évben újra átélni Jézus jeruzsálemi bevonulását, mégpedig úgy, ahogyan
eredetileg történt. Virágvasárnap a Szentsír-templomban tartott reggeli szertartás
után a hívek délután egy órakor összegyűltek az Olajfák hegyén a Mennybemenetel-templomnál. A püspök a diakónusokkal ugyancsak odament. Miközben az
emberek összegyülekeztek, különböző
himnuszokat és zsoltárokat énekeltek és
felolvasták az evangéliumból a Jézus
Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásáról
szóló részt. Mikor már összegyűltek a
hatalmas körmenetbe, mindenki, fiatalok
és idősek pálma-, vagy olajfaágakat tartva
kezükben himnuszokat és zsoltárokat
énekeltek, mindig ezt ismételve: „Áldott,
aki az Úr nevében jön.” Az Útinapló szerzője megjegyzi, hogy az összes gyermek,
még azok is, akik nem tudnak járni, olyan
kicsinyek, akiket a szüleik a nyakukban
tartanak, pálma-, vagy olajfaágakat tarta-

A MISKOLC
MISKOLC--BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖGKATO
GÖRÖGKATO-LIKUS PARÓKIA ÉS PÜSPÖKI SZÉKESEGYHÁZ LAPJA
VIII/3. szám

2018. március 1.

A KERESZT KÍSÉRETÉBEN
A három fa legendája szerint a hegy tetején büszkélkedő
délceg fák szép jövőről álmodoztak. Az első a világ legdrágább ékszerét rejtő
doboz akart lenni. A második királyokat szállító hatalmas hajó. A harmadik
pedig azt akarta, hogy minden ember nézzen fel rá. Tiltakozott az első, amikor lenézett állat etetőt, jászlat készítettek belőle - de amikor karácsony éjszakáján egy gyermeket helyeztek lécei között, megértett, hogy a leghatalmasabb kincs ládája. A második is félreértést kiáltott, mikor csupán halászbárka
lett belőle és ki nem állhatta az állandó halszagot, nyálkás piszkot - azonban
megnyugodott befogadva a belőle a parton ülő népet tanító Krisztust, a világ
legnagyobb uralkodóját. A harmadik nem értette, hogyan bánhatnak vele
olyan mostohán: gerendáknak vágták fel és egy udvar szélén porosodott cserélni viszont semmivel nem akart, amikor nagypénteken a Megváltó szent
vére öntözte görcsös erezetét és mindenki rá figyelt.
Nagyböjt közepén, Kereszthódoló vasárnap (március 5.), s utána egész
héten templomunk közepén Krisztus keresztje hív és bátorít. Nagyböjt folyamán ugyanis Krisztus szenvedésére emlékezve a lemondásban mi is valamiképpen keresztre feszíttetünk. El is fáradhatunk a böjti úton, ám felüdít egy
árnyékot adó fa, ahol meg tudunk állni, erőt gyűjteni és tovább haladni. Ahogyan a király érkezésekor előtte vitték zászlóját, s az érkező győztes uralkodónak mindenki örült, Krisztus Urunk is hamarosan megmutatja nekünk a
halál feletti győzelmet, s előre küldi a győzelmi jelet, az életadó keresztet.
Nagyhéten ugyancsak a kereszt köré gyűlünk. A szenvedés eseményeit
közösen átéljük szertartásaink folyamán. Lelkileg megrendülten figyelünk a
legdrágább holttest keresztről levételére és igyekszünk méltóan feldíszített
sírt készíteni neki. A sírbatételi vecsernyénk után nagypénteken este 7 órai
kezdettel virrasztunk: Jézus temetési szertartását végezzük el. Nagyszombaton reggeltől
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nak a kezükben. A püspök és a kísérői a
menet végén mentek. Ugyanúgy, mint
Krisztus, a püspök egy szamáron ült. A
menet a városon át a Szentsírtemplomhoz ment, ahol az ünneplés a
vecsernye szertartásával fejeződött be.
Messiásukat a zsidók erőben és dicsőségben akarták felismerni. Ennek megfelelően Jézus Krisztus Lázár halálból feltámasztásával és Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulásával megadta nekik
erejének és dicsőségének nyilvánvaló
bizonyítékát. A nyilvánosság előtt megmutatta, hogy ő nem csak az élő és élettelen természet Ura, hanem az emberi szívek Uralkodója is. Ilyen diadalmas menetet Jeruzsálem régen nem látott.
Szent Máté evangélista megerősíti ezt:
„Amikor beért Jeruzsálembe, az egész
város izgalomba jött. ’Ki ez?’ – kérdezgették. - ’Ez Jézus, a próféta, a galileai
Názáretből’ – felelte a nép.” (Mt 21,1011) Krisztus ünneplése csak egy rövid
ideig tartott, közel volt már ugyanis Júdás árulása, a megtagadás, a zsidó nép
vezetőinek ítélete, a szenvedés, a keresztút. Ugyanazok az emberek, akik vasárnap
„Hozsanna”-t kiáltottak, néhány nap múlva a „Feszítsd meg!”-et kiabálják.
Virágvasárnap a földi dicsőség változékonyságát és a földi boldogság hiábavalóságát tanítja nekünk. Az öröm és a szomorúság itt a földön két elválaszthatatlan
testvér. Ha tehát egy napon Krisztus dicsőségében szeretnénk részesülni a
mennyben, előtte át kell élnünk Vele itt a
földön a szenvedés hetét és a Golgotát.
Csak azután léphetünk be, mint Ő, az
örök dicsőségbe, örömbe és feltámadásba.
Virágvasárnap idén Örömhírvétel ünnepével egy napra esik. Azaz dupla ünnep!

MÁRCIUSI SZERTARTÁSI REND

GÖRÖGKATOLIKUS TÖRTÉNELMÜNK (25)

Hétfőn (márc. 5., 12., 19.):
07.00 — Utrenye (Reggeli istentisztelet);
17.30 — Böjti vecsernye (6 templom sorozat!).
Kedden (márc. 6., 13., 20.):
07.00 — Utrenye;

18.00 — Böjti vecsernye.

Szerdán (márc. 7., 14., 22.):
07.00 — Utrenye;

18.00 — Előszenteltek Liturgiája.

Csütörtökön (márc. 1., 8., 15., 22.):
07.00 — Utrenye;
18.00 — Böjti vecsernye.
Pénteken (márc. 2., 9., 16., 23.):
07.00 — Utrenye;

18.00 — Előszenteltek Liturgiája.

Szombaton: (márc. 3., 10., 17.):
07.00 — Szent Liturgia; 18.00 — Szent Liturgia;
18.45 — Vecsernye (alkonyati istentisztelet).
Vasárnap: (márc. 4., 11., 18.)
06.30 — Szent Liturgia; 07.30 — Utrenye (reggeli istentisztelet);
08.30 — Szent Liturgia; 10.00 — Szent Liturgia; 18.00 — Szent
Liturgia; 19.00 — Böjti vecsernye (alkonyati istentisztelet).
Március 24. Lázárszombat: este virrasztás - Lítiás nagy vecsernye
és Utrenye barkaszenteléssal.
Március 25: Gyümölcsoltó Boldogasszony (Örömhírvétel) és Virágvasárnap
Szent Liturgia miroválással és barkaosztással:
06.30, 08.30, 10.00 és 18.00; 19.00 — Nagy vecsernye.
Halottak szombatjain: márc. 3-án, 10-én az esti Szent Liturgián elhunyt
szeretteink név szerinti említése.
(A nagyheti és húsvéti szertartási rendet lást az 5. oldalon!)
¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤

HÚSVÉTRA HANGOLÓ KÉZMŰVES SAROK
(gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt)
Várunk mindenkit nagy szeretettel
2018. március 10-én (szombaton) 15.00-tól a parókia hittantermében.
Készíthetők: barkaágra akasztható húsvéti tojások.
Jelentkezés: Bárány Péter atyánál (30/246-4079), illetve a
sekrestyében március 8-ig.
Anyagköltség: 500.– forint. Gyereksarok, meleg tea és kis
harapnivaló várja az érdeklődőket!
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Akik figyelemmel kísérték a görögkatolikus magyarság
sorsát,
úgy
gondolták,
hogy az újonnan
felállított egyházmegye székhelye
csakis Hajdúdorog
lehet. Az alapító
Miklósy István püspök
bulla Hajdúdorogot jelölte meg. Hajdúdorog minden áldozatot meghozott a püspökség felállítása
érdekében, de nem készült fel rá, hogy
annak székhelye lehessen. Eltekintve attól, hogy földrajzi fekvése miatt megközelítése a legtöbb parókiáról igen körülményes volt, elmulasztotta megteremteni
azokat a feltételeket, melyek az Egyházmegye kormányzásához már a szervezés
időszakában sem nélkülözhetők. Emellett
a szomszédos hajdúvárosokhoz képest is
rendkívül elmaradott volt. Egyetlen jelentős kulturális intézménnyel sem rendelkezett. Igaz, hogy az intézmények a kormány és a város támogatásával lassan
kiépülhettek volna, csakhogy erre nem
lehetett várni. Püspöki lakásra, irodahelyiségekre, középiskolákra és diákotthonokra azonnal szükség volt.
A Hajdúdorogi Egyházmegyéhez csatolt
parókiák túlnyomó része anyagi szempontból rendkívül nehéz helyzetbe került.
Az ősi egyházmegyék, melyeknek intézményeiben kedvező feltételek mellett
tanulhattak a gyermekek, most már minden kedvezményt és támogatást megvontak tőlük. Ezért is kívánatos volt, hogy a
püspök olyan városban rendezze be székhelyét, ahol megvan minden háttér adottság. A többség Nyíregyháza mellett foglalt állást. Szatmár vármegye törvényha4

tósága 1913. február 13-án tartott közgyűlésén hozott határozatában viszont
arra kérte a kormányt és az apostoli kormányzót, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye központja Nagykároly legyen.
A hajdúdorogiak előbb a kultuszminisztériumban tiltakoztak az áthelyezés ellen,
majd Miklósy István püspököt közvetlenül a kinevezése után arra kérték, hogy a
vitának vessen véget azzal, hogy mielőbb
Hajdúdorogra költözik.
Miklósy püspök előbb Budapesten,
majd Nagykárolyban akart ideiglenesen
letelepedni, végül is Debrecent választotta. 1913. október 15-én vonult be ideiglenes székhelyére. Fogadtatása rendkívül
ünnepélyes volt. Debrecenből 50 tagú
küldöttség utazott a Sátoraljaújhelyről
érkező püspök elé Nyíregyházára. Ugyanitt Jaczkovics Mihály helynök vezetésével negyven pap várta, akik az Egyházmegye különböző vidékeiről gyűltek
össze, hogy a püspököt székhelyére kísérjék. A debreceni állomáson hatalmas
néptömeg élén a város vezetői, az intézmények és a különböző vallások képviselői várták a püspököt, akit megérkezésekor a polgármester üdvözölt. A főpásztor
válaszában nem titkolta, hogy e lelkes és
szívélyes fogadás meglepi őt, hiszen e
városban megjelenésével kapcsolatban
disszonáns hangok hallatszottak. Kijelentette, hogy működésével nem akarja más
felekezetek érdekeit érinteni, hanem a
megbékélést akarja szolgálni. A városnak
rendelkezésére áll minden olyan munkájában, melyet a közjó, a vallás és a haza
érdekében fejt ki. A püspök a kereskedelmi és iparkamara épületében rendezte be
lakását és hivatalát.
Úgy látszott, hogy ez a kényes probléma megoldódik - de csak látszat volt.

A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ELÉ
(Budapest 2020. szeptember 13-20.)

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK
Március 26. Nagyhétfő
07.00 - Utrenye. — 16.00 - Gyóntatás.
17.00 - Előszenteltek liturgiája evangéliummal.

A nagy világeseményre folyamatos a felkészülés. Külön honlapja, hírlevele van a kongresszusnak, s márciusban épp a Nyíregyházi Egyházmegyét járja be az a magyar szentek ereklyéivel
díszített hatalmas kereszt, mely előtt két éven át az ország összes
egyházmegyéjében imádkoznak, lelkileg készülnek a nagy eseményre. Hozzánk a jövő év őszén érkezik. A készületet azonban
nem halasztjuk addig. Keresztes Szilárd püspök atya tanulmányában bemutatja a Keleti Egyház tanítását az Eucharisztiáról.

A nagyhét első
három estéjén:

Március 27. Nagykedd
07.00 - Utrenye. — 16.00 - Gyóntatás.
17.00 - Előszenteltek liturgiája evangéliummal.

LELKIGYAKORLAT!

Március 28. Nagyszerda
07.00 - Utrenye. — 16.00 - Gyóntatás.
16.20 - A betegek kenete szentségének
nyilvános kiszolgáltatása.
17.00 - Előszenteltek liturgiája evangéliummal.

nyíregyházi bírósági
helynök,
kótaji parókus.

Vezeti:

Horváth Tamás

Az eucharisztia a legnagyobb dolog,
ami összeköti Kelet és Nyugat egyházait, az elmúlt évezredben mégis ez lett a
vitatkozások és ellentétek egyik legfájdalmasabb témája. Hála Istennek, ma
már nem a szembenállást erőltetjük,
hanem azt keressük, hogyan lehet au
ellentétesnek látszó megnyilatkozásokat
úgy tekinteni, mint az egyetlen, felfoghatatlan igazság kimeríthetetlen gazdagságát, mint Isten gondolatainak, a Szentlélek leleményességének egymást kiegészítő megfogalmazásait.

Március 29. Nagycsütörtök
10.00 - Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével - lábmosás.
17.00 - Kínszenvedési evangéliumok.
Március 30. Nagypéntek (Szigorú böjti nap!)
08.00 - Királyi imaórák.
16.00 - Sírbatételi nagy vecsernye körmenettel.
19.00 - Virrasztás - Krisztus Urunk temetése (utrenye).
Március 31. Nagyszombat
07.00 - 16.00: Imádkozz a szentsírnál! (Óránként közös ima végzése.)
16.00 - Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével.

A keleti liturgiák jellegzetességei

HÚSVÉT ÉJJELÉN
23.30 - Éjféli zsolozsma.
24.00 - Feltámadási szertartás körmenettel.
Április 1. Húsvétvasárnap
06.00 - Feltámadási utrenye; 07.00 - Szent Liturgia, pászkaszentelés;
08.30 - Szent Liturgia, pászkaszentelés;
10.00 - Ünnepi Szent Liturgia (püspöki, énekkarral) pászkaszentelés;
18.00 - Nagy vecsernye evangéliummal.
Április 2. Húsvéthétfő
06.30 - Szent Liturgia, miroválás; 07.30 - Utrenye; 08.30 - Szent Liturgia,
miroválás; 10.00 - Szent Liturgia, körmenet és miroválás; 18.00 - Szent Liturgia, miroválás; 19.00 - Nagy vecsernye
Április 3. Húsvétkedd:
Ünnepi szertartási rend (06.30; 08.30; 10.00; 18.00 Szent Liturgia).
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Ha a keleti liturgiákkal való összehasonlításhoz a római liturgiát akarjuk
jellemezni, akkor nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy abban a látható
cselekmény rendet, méltóságot, józanságot, egyszerűséget és áttekinthetőséget
mutat. Ha a tartalmat vizsgáljuk, akkor
megcsodálhatjuk a tanítás világosságát,
a szövegek túláradó gazdagságát és
szépségét.
A keleti liturgiákban a külsőt tekintve
megérint a szertartások hosszúsága és
összetettsége, a liturgikus ruhák pompája, a költői nyelvezet, a könyörgések
sokasága, a gesztusok és mozgások gazdagsága, a föld elemeinek részvétele az
imádásban. Ezek semmit nem vesznek el
a szertartások tatalmából, sőt inkább gaz
6

dagítják azt. A tartalmat nézve megkap a
szentség légköre, a misztérium érzése.
Erről gyönyörű tanítást olvasunk Szent II.
János Pál pápa Kelet világossága kezdetű
apostoli levelében: „Keleten a liturgikus
imádság nagyon alkalmasnak mutatkozik
arra, hogy az emberi személyt a maga
teljességében vonja be az imádságba: a
misztériumot annak magasan kifinomult
tartalmában éneklik meg, de ugyanakkor
az érzelmeknek azzal a melegségével,
amelyet ez éleszt a megváltott emberiség
szívében. A szent cselekményben az ember
testisége is be van vonva a dicsértbe, és
mindenben megnyilvánul a szépség, amely
Keleten az egyik legkedveltebb név az isteni harmóniának és az átváltozott ember
mintájának a kifejezésére: megnyilvánul a
templom formájában, a hangokban, a színekben, a fényekben, az illatokban. A szertartások hosszasan elnyújtott ideje, a könyörgések ismétlése, mindez végül is kifejezi az egész személyiség fokozatos azonosulását az ünnepelt misztériummal. És így
az egyház imádsága már a mennyei liturgiában való részesedés, a végső boldogság elővételezése.”
A szakrális jelleg nem zárja ki a népies,
családias vonásokat. A misztérium ünneplése mindig kapcsolódik a valóságos élethez, a hívek kéréseihez és lehetőségeihez.
Igen fontos szempont, hogy a templomban
mint otthon, mindenki jól érezze magát.

Mécs László
VALAMIT VINNI KELL
Kimentem járni egyet estetájt,
szívem csitítva, mégis egyre fájt,

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

bár nagy újság volt: nyílt az ibolya!
Vérzett. Vérezte a kor tébolya.
Szóltam szívemnek: „Ne törődj vele!
Nem rád bízták: Isten kérdőjele!

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

Rád ezt bízták: remélni, hinni kell,
szeretni kell. Valamit vinni kell!
Mint ibolya az édes illatot,
mit átad s elmegy s víg, mert adhatott.
Mint mókát mókus, bájt az őzgida,
csodát gyereknek a csigabiga.

———————————————————————————————

Mint jókedvet bor, jóságot kenyér,
zenét patak, mely célt sejt s nem henyél.
Mint jelképet galamb, vagy pelikán,
vagy liliom s a magyar tulipán,
mint álmokat a Göncöl szekere,
szerencsét négylevelű lóhere.
Mint szivárványt goromba zivatar,
mit mérge múltán mégis kitakar.

március 13. kedd, 18.30

Mint szebb jövőt a cifra délibáb,
tavaszi hírt a vándor vadlibák.

Herman Ottó Múzeum (Görgey u. 28.)

Add át mit hoztál, mint az eltiport
virág szagát, mely meghal s nem sikolt.

A SEUSO-KINCS MEGTEKINTÉSE

Mindenkinek valamit vinni kell:
szeretni kell, remélni, hinni kell!

35 fős csoportunkat tárlatvezetés várja.
Jelentkezni a sekrestyében, illetve a parókia irodájában a
belépődíj befizetésével lehet.
(Felnőtt: 1.000.– Ft;
Nyugdíjas, diák: 700.– Ft)

Ezt bízták rád. - Isten kérdőjele
minden más itten: ne törődj vele!

Nagyböjti fegyelmünk
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. Nagypéntek szigorú
böjti nap: csak növényi eredetű ételekkel táplálkozunk!
Gyóntatási rend
Vasárnap minden liturgia alatt. Hétköznap a reggeli szertartások alatt;
szerda és péntek este az Előszenteltek
liturgiája előtt már 17 órától. Nagyhét
első három napján 16 órától, valamint
a nagyheti szertartások alatt folyamatosan.
Ministráns klub
Március 24-én, szombaton délelőtt
10 órakor kezdődik a hittanteremben
a januári ministráns klub foglalkozása. Várjuk az új jelentkezőket is!
Ima az ünnepeltekért
Kivételesen április 3-án, Húsvét
kedden este imádkozunk a március
hónapban ünnepeltekért.
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.
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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