JÚNIUS 14.— ELIZEUS PRÓFÉTA
„Elizeus próféta
korában is sok leprás élt Izraelben, s
egyikük sem tisztult
meg, csak a szír
Naamán.” - említi
Krisztus
Urunk
szentünk nevét a
népet tanítva (Lk
4,27).
A héber Elizeus név jelentése: Isten segített. Abel-Mecholából származott, Sáfát
fia, Kr.e. 850-800 között működött. Illés próféta tanítványa. Mikor Illés az égbe
emelkedett, köpenye és hivatása Elizeusra
szállt. Jórám, Jéhu, Joacház és Joás, az
északi országrész királyai idején folytatta
a harcot Baál imádása ellen.
Prófétai működésének eseményeit a
Királyok első és második könyvében találjuk. Meghívása így történt: Amikor
onnét elment, találkozott Safát fiával,
Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár
ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament
hozzá és rávetette köntösét. Az otthagyta
az ökröket, Illés után szaladt és így szólt:
„Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot
apámnak meg anyámnak, aztán követlek.” Azt mondta neki: „Menj csak, de
térj vissza! De hát mit tettem veled?” Azzal (Elizeus) elment, fogta a pár
ökröt, feláldozta, majd az ekét felhasználva megsütötte az ökröket és odaadta az
embereknek, egyék meg őket. Aztán elindult, Illés nyomába szegődött és a szolgája lett. (1Kir 19,19-21)
Vízkereszt ünnepének ószövetségi olvasmányai között találjuk Jerikó városa
rossz vizének egészségessé tételét. Ez az
alapja a római katolikus szertartásban a
vízszentelésnél a só használatának: A vá-
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LASSÍTS EGY KICSIT !
Gyorsétterem, gyors süti, gyors fogyás, gyorsposta,
gyorsrandi, gyorskultúra… Mai társadalmunk életében az az állandó, hogy
minden változik. Hírek hatvan másodpercben, képek, események, celebek
pörögnek körülöttünk, aztán ugyanolyan gyorsan eltűnnek, mint ahogyan előkerültek. A gyorsaság nehezíti a kötődést, az elmélyülést.
Főként a fiatalabb korosztályra jellemző magatartásforma a multitasking, a
modern eszközök szülte figyelemmegosztás: egyszerre internetezik, böngészik, zenét hallgat, sms-ezik, eszik, ott van a kezében a pet palack vagy energiaital - és ami a legfontosabb, folyamatosan online (bekapcsolt) állapotban
van. Egy pillanatra sincs megállás, kiszakadás, pihenő, vagy magánszféra.
Iskolában, utcán, közlekedési eszközön, üzletben, de talán még a legmeghittebb pillanatokban is online-nak kell lennie az embernek, különben olyan érzés keríti hatalmába, mintha lemaradna valamiről. A szakemberek ezt úgy
hívják, hogy nomophobia: a modern kor fóbiája, amikor az adott személy teljesen kiborul, ha nincs lefedettség, térerő, vagy éppen lemerül a telefonja.
Megdöbbentő, de már orvosilag igazolt, hogy ilyen esetekben egyesek akár
pánikrohamot is képesek kapni. Ha a telefon jelez, nem bírják ki, hogy ne
nézzék meg, ki hívja őket, vagy mit küldött nekik. Mindegy, hogy közben épp
családi ebéd, másokkal beszélgetés, mozi, vagy szentmise van. Mindezek
miatt a mai ember ingerküszöbe magasra szökött. Újabb és újabb hatásokra,
látványos effektusokra van szükség. S a hosszú szövegek lekötik a figyelmet? - A Twitter 144 karaktere nagyregénynek számít a Messenger betűkké
és szmájlikká rövidített szavai és emojijai mellett. A gyorsasághoz, sebességhez hozzátartozik, hogy a színház, kávéház, könyvtár helyét átvette a
blogolás, böngészés, lájkolás, posztolás, kommentelés, a chat szobákban
ismerkedés, közösségi oldalakon szörfölés és
a mindent azonnal megosztani kényszere.
ELÉRHETŐSÉGEK
Ezeket megfogalmazva óhajaim a követke3526 Miskolc, Szeles u. 43. zők: - Bárcsak folyamatosan online állapotban
lennénk mennyei Atyánk felé! - Ne feledjük el a
Tel./fax: 46/507
46/507--111.
csend, a nyugalom értékét, az elcsendesedésMobil: 30/359
30/359--2166.
ben mondott imák szükségességét! - A SzentHonlap: www.búza
www.búza--tér.hu
írás, az evangélium tanítása ezeken az eszköE-mail:
zökön is megtalálható, keresd! PARÓKUS
pappmiskolc@gmail.com
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ros lakói így szóltak Elizeushoz: „Nézd,
jó ugyan a városban lakni, mint magad is
látod, urunk, de hát a víz rossz, s emiatt
koraszülöttek vannak a vidéken.” „Hozzatok ide nekem egy új csöbröt és tegyetek bele sót” – felelte. Vittek neki. Akkor
kiment a forráshoz, beleszórta a sót, és
így szólt: „Ezt mondja az Úr: Egészségessé teszem ezt a vizet, ezentúl ne fakadjon belőle sem halál, sem koraszülés!” S
a víz azóta egészséges mind a mai napig,
Elizeus szava szerint. (2Kir 2,19-22)
Ugyancsak a Királyok második könyvében, az 5. fejezetben olvashatjuk a Krisztus által említett esetet. A szíriai főparancsnok gyógyulása Isten erejét mutatja
meg. Egy idézet ebből a részből: Elizeus
kiküldte hozzá egyik emberét, ezzel az
üzenettel: „Menj, fürödj meg hétszer a
Jordánban, és fölépül a tested, tiszta leszel!” Naamán megharagudott és azt
mondta: „Nos, azt gondoltam, majd kijön, elém áll és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét, aztán a beteg
rész fölé tartja kezét, s így megszabadít a
leprától. Hát nem különbek Damaszkusz
folyói, az Abana és a Parpar Izrael minden vizénél? Miért ne fürödhetnék hát
meg azokban, hogy megtisztuljak?” Azzal
megfordult, és haragosan elment onnan. Szolgái azonban eléje léptek és a
lelkére beszéltek: „Atyám, ha a próféta
valami nehezet kívánt volna, nem tennéde meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell
tenned), hogy csak azt mondta neked:
Fürödj meg és tiszta leszel.” Leszállt hát,
és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan
tiszta lett, akár egy kisgyerek teste. (1014) - Érdemes elolvasni az egész fejezetet, Gechaszi tette ugyanis nagy figyelmeztetés mindenki számára.

GÖRÖGKATOLIKUS TÖRTÉNELMÜNK (28)

JÚNIUS HÓNAP ESEMÉNYEI
Megemlékezés a bombázás áldozatairól
1944. június 2-án volt a Búza téren a nagy bombatámadás. A sok halott és
sebesült mellett a templom is megrongálódott. Június 7-én, csütörtökön de.
10 órakor tartjuk a templomban az áldozatokról megemlékezést, majd a
templom melletti kopjafánál koszorúzás lesz. Az esemény nyilvános.
Apostolfejedelmek böjti időszaka
Mindenszentek vasárnapja utáni hétfőn (május 28.) kezdődött az Apostolfejedelmek böjti időszaka. Péter-Pálig (június 29.) a hétköznapok bűnbánati, a
péntekek pedig böjti napok.
Sajópálfala - hittanos hálaadás
Az iskolai tanév végeztével a hitoktatás is szünetel. Nem feledkezünk meg
azonban köszönetet mondani érte Istenünknek. Június 18-án, hétfőn hittanos
hálaadás lesz Sajópálfalán. Reggel a 8.30-as autóbusszal indulunk, s délután
4 órára érkezünk vissza. Szeretnénk mindegyik általános iskolás hittanosunkat elvinni erre a szép alkalomra. Jelentkezni a hitoktatóknál, illetve a parókián lehet. Jézus szeretete, hitünk feladatai nyáron nem mennek szabadságra!
Keresztelő Szent János születése - június 24.
A nyári melegben elérkezik a virágok, növények beérésének az ideje. Ezen
az ünnepen tartjuk a gyógynövények megáldását. A Szent Liturgiákon az
amboni ima után végezzük a kitett asztalra helyezett növények, csokrok megáldását.
Szent Péter és Pál főapostolok ünnepe - június 29.
Csütörtök este virrasztást tartunk. Pénteken, az ünnepen a Szent Liturgiák
végén miroválás lesz. Nyári ünnepi szertartási rendet tartunk (8. oldal).
Az egyházközségi iroda ügyintézési rendje
A tanév közben megszokott időpontot tartjuk továbbra is: hétköznapokon
14 - 17 óra között van az irodai idő (Szeles u. 43.).
Közös imádság az ünnepeltekért
Június 29. péntek — a június hónapban ünnepeltekért végezzük az esti
Szent Liturgiát. Kérjük azok neveinek felírását és a bejárati asztalra kitett dobozba helyezését, akik ebben a hónapban tartják valamely ünnepüket
(névnap, születésnap, eljegyzés, házassági évforduló, stb).
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.
Templomi nyitva tartás és ismertető
Hétköznapokon nyitva tartjuk a templomudvart, valamint a bal oldali kápolnát. Templomunkat ismertető kiadvány az újságos asztalon megvásárolható.
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A trianoni békekötés után a görögkatolikusok
92,2%-a az utódállamokhoz került.
1910-ben
kettőmillió-huszonötezer görögkatolikus
élt az országban,
1920-ban viszont
Miklósy István püspök
mindössze egyszázhetvenötezer. Létszámunk az összlakossághoz képest 9,81%-ról 2,2%-ra
csökkent.
Csehszlovákiához került az Eperjesi és
a Munkácsi, Jugoszláviához a Kőrösi
Egyházmegye, Romániához a Gyulafehérvár-Fogarasi Érseki Tartomány. A
Hajdúdorogi Egyházmegyéből 4 bodrogközi parókia (Bodrogmező, Bodrogszerdahely, Kisdobra és Zemplén) Csehszlovákiához került, 75 pedig román uralom
alá jutott. Magyarországon maradt 82
hajdúdorogi, 20 eperjesi, 1 munkácsi
(Rudabányácska), 1 nagyváradi (Bedő) és
1 lugosi (Battonya) egyházmegyés parókia.
A Csehszlovákiához került négy bodrogközi parókia felett a hajdúdorogi püspök eleinte közvetlenül, majd 1929-től az
általa kinevezett helynök útján zavartalanul gyakorolta a joghatóságot, egészen
1937-ig. Ekkor a Szentszék a Csehszlovákiával kötött megállapodás értelmében
e parókiákat a Munkácsi Egyházmegyéhez csatolta. 1938-ban a bécsi döntés a
területet visszaadta Magyarországnak.
Ezért Róma a négy egyházközséget 1939
-ben újra a hajdúdorogi püspök joghatósága alá helyezte. A második világháború után ezek az egyházközségek az eperjesi püspökhöz kerültek.
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A román hadsereg elvonulása után a
Nagyváradi Egyházmegyéből átcsatolt
parókiák közül 15 hazánk területén maradt: Álmosd, Bagamér, Csegöld, Csengerújfalu, Hosszúpályi, Kokad, Makó,
Nagyléta I., Nagyléta II., Nyíracsád, Nyír
adony, Nyírábrány, Pocsaj, Porcsalma,
Vértes. Miklósy püspök 1920. április 19én a Szentszékhez fordult, kérve, hogy a
Magyarország területén maradt, valamint
az országhoz ezután visszakerülő, hajdúdorogi egyházmegyés parókiákat rendelje
újra joghatósága alá. A püspök azonban
Róma válaszát nem várta meg, hanem
Csernoch János bíboros prímásnak írt
levelei alapján e parókiák kormányzását
átvette.
Úgy tűnik, hogy Róma is határkiigazítást várt, mert válasza Miklósy püspök
felterjesztésére csak 15 év múlva érkezett
meg. Angello Rotta budapesti pápai nuncius, a Keleti Kongregáció felhatalmazása alapján 1935. július 17-én kelt dekrétumában kimondja: - A hajdúdorogi püspök törvényes joghatóságot gyakorol
azon parókiák felett, amelyek 1919. május 10-én ideiglenesen a nagyváradi püspök kormányzása alá kerültek, de Magyarország területén maradtak. - A
Szentszék Bedőt és Battonyát a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez csatolja. E két
egyházközség felett csaknem másfél évtizeden át Siegescu József, pápai prelátus,
budapesti egyetemi tanár gyakorolt joghatóságot.
Az Eperjesi és Munkácsi Egyházmegye
Magyarországon maradt parókiáiból a
Szentszék megszervezte a Miskolci
Apostoli Exarchátust (Kormányzóságot).
Ezzel a ponttal saját területünkre értünk,
hiszen az Exarchátus a Miskolci Egyházmegye jogelődje.

TAVASZI EGYHÁZKÖZSÉGI KIRÁNDULÁSUNK

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

Korábbi kirándulásainkkal ellentétben nem a görögkatolikus múlt darabjait kerestük fel, hanem a jövőbe
tekintettünk. Az Egri Szervezőlelkészség megismerése volt a célunk kis túrázással kiegészítve.
Első állomásunk „Matyóország” fővárosában, Mezőkövesden a Szent László templom volt. A falfestményeken a népviseletek különlegességét is láthattuk. Itt
már várt minket Demkó Balázs atya, aki tizedik éve
szervezi itt is a görögkatolikus közösséget. Jelenleg a
tőoltó kultúrközpontban kialakított kápolnában vannak
a szertartások, ahol 20-30 fő közötti a hívek létszáma.
Egy éve nagyobbak a léptékek: a várostól kapott telken (Szőlő és Barack utca között) az alapkőletétel
megtörtént, az építendő templom tervei elkészültek.
Állami támogatás segítségével hamarosan kezdődik
az építkezés.
Mezőkövesdről Egerbe gurult az autóbusz, itt is a
görögkatolikusság helyszíneit kerestük. Saját templom
- még - itt sincs, de van liturgikus otthona a közösségnek. Az Angolkisasszonyok iskolakápolnájában (Kossuth u.
8.) tartják a szertartásokat, minden vasárnap 11 órakor van
Szent Liturgia. A közösség életerős, egyre bővül. Érdekesség, hogy amikor Miskolcról hetven évvel ezelőtt megkezdődött Eger szervezése, akkor is ebben az intézményben
kaptak helyet a görögkatolikusok. Saját képviselőtestület is
alakult, de sajnos három év múlva abbamaradt az ellátás.
Balázs atyától elköszöntünk, s ekkor elárulta, hogy egy
főépítészi találkozóra megy, ahol Egerben keresnek helyszínt esetleges templom építéshez. Íme a jövő! — Ha
Egerben jártunk, nem hagytuk ki a máriapócsi Kegykép
másolatának felkeresését. A Bazilika jobb oldali mellékhajója végében van a Könnyező Mária kápolna. A szentségház fölött látható az eredeti Kegyképről
készült másolat. 1697-ben az eredeti kép
Bécsbe került. Az egri másolatot 1699-ben
a lengyel származású Imrelszky Péter festette Telekessy István egri püspök
rendeletére.
A délutánt Szilvásváradon töltöttük:
ebéd, séta a Szalajka-völgyben, a fátyol
vízesés megtekintése és kellemes fáradtság. Köszönet Urunknak a szép időért is!

Keresztes Szilárd püspök atya tanulmá- Kérdésével. Nem fogadták el a római
nyában bemutatja a Keleti Egyház taní- egyház tanítását, amely az alapítás szavaihoz köti az átváltoztatást, mert a Szenttását az Eucharisztiáról.
lélek titka, hogy mikor és hogyan törtéA keleti egyházak mindig vallották az nik a titokzatos átváltozás. Ezt a titkot
eucharisztia alapvető igazságát. Ezt a nem lehet szavakhoz kötni, az utolsó
szent cselekményt Krisztus végezte az vacsorai szavakhoz sem. Ellentmondásutolsó vacsorán és az Egyházra hagyta nak tűnne, ha az epiklézis szavaiban
azt, hogy az ő emlékezetése végezzék a ugyanúgy a szentség formáját látnák,
második eljöveteléig. Az Egyház úgy mint amit a Vegyétek, egyétek-ben elítélfogadja ezt, mint Krisztus legnagyobb nek. Az eltérő filozófiai háttér miatt az
adományát, az új és végleges szövetsé- átlényegülés (transsubtantiatio) fogalmát
get, Krisztus élő és állandó jelenlétének alkalmatlannak tartják a misztérium kifea szentségét, amelyben újra megjelenik a jezésére, mert az eucharisztia nem a kekereszt egyetlen és megismételhetetlen nyér és bor teremtményi voltának a megáldozata. Ez a jelenlét nem jelképes semmisülése, hanem annak szentségi,
vagy lelki értelmű, hanem valóságos: kozmikus és eszkatológiai átváltozása.
maga Jézus van jelen istenségével és Az utóbbi évszázadokban mindkét
emberségével. Az eucharisztia a közös- részről őszinte szándékkal és alapos taség lakomája, amely egyesíti a híveket a nulmányokkal igyekeztek a kérdést elméSzentháromság egy Istennel, és egyesíti lyíteni, ennek köszönhetően ma nem az
őket egymással mint a földi és az égi ellentéteket hangsúlyozzák, hanem azt,
egyház tagjai. Ezt a cselekményt csak hogy a két szemlélet kiegészíti egymást
fölszentelt személyek végezhetik, a püs- annak megfelelően, ahogy a Szenthárompökök és a papok.
ság személyeinek a működését látják.
Súlyosak voltak azok a nézeteltérések Az eucharisztikus liturgia imádságai
és viták, amelyek a keleti és nyugati szentháromságosak. Minden imádság
egyház eucharisztikus tanításából erede- szentháromsági doxológiával fejeződik
tek. A XI. században történt szakadás, be, de vannak olyan mozzanatok, amemajd az egyetemes zsinatokon az egység lyek ezt különösen kiemelik. A békecsók
helyreállításának sikertelen kísérletei is a hitvallás előtt van, mert a hitet csak
hozzájárultak ahhoz, hogy az álláspont- szeretetben lehet megvallani.
ok mindkét részről megmerevedtek. A pap felszólítáIlyen vita volt a kovászos vagy kovász- sa: Szeressük egytalan kenyér használatáról, az egy szín mást, hogy egyetalatt való áldoztatásról, valamint a ke- értőleg
valljuk!
nyér és bor átváltozásának magyarázatá- Erre a hívek válaról, az epiklézisről.
sza: Az Atyát, a
A keleti teológusok mindig vallották Fiút és a Szentlelaz eucharisztia valóságát, de azt minde- ket, az egyvalósánestől misztériumnak tartották, ezért gú és osztatlan
nem foglalkoztak a mikor és a hogyan
Szentháromságot.
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JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK

Petőfi Sándor

Keressük a vas—, gyémánt—, arany– ezüstlakodalmas és a 40 éve házasságban élő házaspárokat, akik idén tartják szentségi házasságkötésük nemes jubileumát. Természetesen azokat is, akik máshol kötöttek házasságot,
de egyházközségünkhöz tartoznak. Várjuk jelentkezésüket, templombúcsúnk
napján szeretnénk őket köszönteni! Segítségként lapozzuk fel az anyakönyveinket!

ÉN
A világ az Isten kertje;
Gyom s virág vagytok ti benne,
Emberek!
Én a kertnek egy kis magja,
De az úr ha pártom fogja:
Benne gyom tán nem leszek.

25 éve kötöttek házasságot:
Kalmár Péter - Kitta Krisztina; Kövér Zoltán - Csörsz Adrienn; Éliás Zsolt Megyeri Krisztina; Jáborcsik András - Lestyán Katalin; Keszthelyi Gábor Tőkés Ingrid; Molnár László - Galán Emma; Gyulai Ákos Gábor - Varga Szilvia; Kiss Attila - Holobrádi Enikő; Berta Imre - Kocsis Beáta; Rőczei István Kádár Eleonóra; Majoros László - Rátkai Rita; Számadó Tibor - Szabó Csilla;
Pecsenye Sándor - Madzin Zsuzsanna; Nagy Árpád - Halász Erzsébet; Kukta
László - Győri Ibolya; Sipos Ferenc - Kiss Gabriella; Trozsák György - Juhász
Szilvia; Kárpáti Zoltán - Smon Mária; Galajda Balázs - Garamvölgyi Ildikó;
Csernátoni Csaba - Szarka Szilvia; Bokros Szilveszter - Magyarsóki Györgyi;
Bacsó András - Skaliczki Annamária és Flaskó Gyula - Bagossy Anita.

Tiszta e kebelnek mélye;
Égi kéz lövellt beléje
Lángokat.
És a lángok szűzen égnek
Szent oltárúl az erénynek
E1 nem romlott szív alatt.
Nem építek sors kegyére,
Tűrök, mit fejemre mére;
Jót, rosszat;
Mit ma ád, elvészi holnap;
Majd megadja, amit elkap;
jellemképe: változat.

50 éve kötöttek házasságot:
Csorba József - Máté Anna; Csontos József - Lénárt Katalin; Takács István
Béla - Márton Éva; Varholik Miklós - Répási Erzsébet; Szücs József - Molnár
Mária; Tardy Péter - Varga Erika; Kovács János - Bodnár Mária; Földesi Barnabás - Zajácz Erzsébet; Dudás János - Bánóczi Erzsébet; Fedor Vince Obbágy Julianna; Hudopkó József - Járdán Mária; Kárpáti József - Bezsóczki
Gizella; Eszes Béla - Szabó Éva; Dankó Sándor - Kaszner Ilona; Molnár József - Soltész Mária; Tóth András - Lengyel Emilia; Éberth István - Éhik Ilona;
Bendász István - Nagy Mária; Kovács Béla - Pál Katalin; Cservák Imre Baczán Ilona; Kosecki Ferenc - Kocsis Zsuzsanna; Péter Miklós - Novák Irén;
Figeczki Béla - Kiss Margit; Makcsin János - Fehér Klára; Veres Miklós - Sütő
Ilona; Mitro Ferenc - Fónagy Ilona; Kundráth István - Markó Anna; Fehér Vince - Takács Erzsébet; Henyecz László - Senviczki Anna és Halász József Réti Zsuzsanna.

Mint a róna, hol születtem,
Lelkem útja tetteimben
Egyenes!
Szavaimmal egy az érzet:
Célra jutni álbeszédet
Tétovázva nem keres.
És az ég szivem földébe,
Drága fádat ülteté be,
Szerelem!
Koszorúba fűzöm ágit,
Koszorúm szerény virágit
A hazának szentelem.

Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb
efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét,
mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mert tagjai vagyunk
testének. „Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test
lesz.” Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket. (Ef 5.fej.)
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Júniusi szertartási rend
Hétköznap:
07.00 - Szent Liturgia.
18.00 - Szent liturgia.
18.45 - Vecsernye
(alkonyati zsolozsma).
Vasárnap:
06.30 - Szent Liturgia.
07.30 - Utrenye.
08.30 - Szent Liturgia.
10.00 - Szent Liturgia.
18.00 - Szent Liturgia.
19.00 - Vecsernye.
Június 24. vasárnap — Keresztelő
Szent János születése ünnepe
A Szent Liturgiákon gyógynövények
megáldása.
Június 28. csütörtök este
18.00 - Szent Liturgia.
18.45 - Lítiás nagy vecsernye,
20.00 - Utrenye.
Június 29. péntek — Szent Péter
és Pál főapostolok ünnepe
06.30 - Szent Liturgia, miroválás.
08.30 - Szent Liturgia, miroválás.
18.00 - Szent Liturgia, miroválás.
19.00 - Vecsernye.
———–——————————
Papp Antal konferencia kiadványa
A sekrestyében, illetve az egyházközségi irodában kapható a konferencia
teljes anyagának könyv kiadványa. Városunk első görögkatolikus püspöke
1925-45 között élt és dolgozott Miskolcon. Lakása és irodája a Hunyadi u. 3.
sz. alatti házban volt.

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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