
 

Húsvét – Jézus Krisztus feltámadása 

Szentek között élő atyánknak, Aranyszájú Szent 
Jánosnak, Konstantinápoly érsekének oktatása - a 
mi Istenünk, a dicsőséges és üdvösséget szerző 
Krisztusunk feltámadásának szent és tündöklő 

napjára. 

Aki Istenfélő és Istenszerető, merítsen ma-

gának hasznot ebből az oktatásból! Aki ér-

telmes szolga, menjen be örvendezéssel Ura 
örömébe! Aki az első órától munkálkodik, 

vegye el ma igazságos bérét! Aki a harmadik 

óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással! 

Aki a hatodik óra táján jöhetett, ne ingadoz-

zék, mert semmivel sem károsodik! Aki a 

kilencedikig késlekedett, álljon elő és ne 

habozzék! Aki a tizenegyedik órára érkezett, 

ne féljen késlekedése miatt, mert nemes 

lelkű az Uralkodó, és az utolsót éppen úgy 

fogadja, mint az elsőt. Letelepíti a tizenegy 

órakor érkezőt éppen úgy, mint az első órától 
munkálkodót. A későn jövőnek kegyelmez, 

az elsőnek érkezésén örvend. Ennek megfi-

zet, amannak ajándékot ad. A munkát elfo-

gadja, a tudást becsüli, a cselekedetet értéke-

li, az áldozatot dicséri. Mindnyájan bemen-

nek az Úr örömébe, elsők és későbbiek, 

elveszitek jutalmatokat! Gazdagok és szegé-

nyek, mindnyájan örvendjetek! Komolyak és 

könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot! 

Böjtölők és nem böjtölők, vigadjatok ma! 
Roskadozik az asztal, vegyetek róla mind-

nyájan! Élvezzétek mindnyájan a hit lakomá-

ját! Részesüljetek mindnyájan a jólelkűség 

gazdagságából. 

Ne panaszolja senki a szegénységet, mert 

feltűnt az új birodalom! Ne keseregjen senki 

bűnei miatt, mert felragyogott a sírból a 

bocsánat! Ne féljen senki a haláltól, mert 

megszabadított minket az Üdvözítő halála! 

Hatalma alá hajtotta, és megsemmisítette a 

halált. Leszállt az alvilágba, és kifosztotta az 

alvilágot. Keserűséget okozott neki, mikor az 
megízlelte az Ő testét. Erre célzott Izaiás, 

mikor felkiáltott és mondta: Az alvilág elke-

seredett, mikor ott lent megjelentél. Elkese-

redett, mert vereséget szenvedett, mert szé-

gyenben maradt, elkeseredett, mert halálos 

sebet kapott, elkeseredett, mert pusztulásnak 

indult elkeseredett, mert fogságba esett. 

Zsákmányul ejtette a testet, és az Istennel 

találkozott, zsákmányul ejtette a földet, és az 

ég állt előtte, zsákmányul ejtette azt, amit 

látott, és elbukott azáltal, amit nem látott. 
Halál, hol a te győzelmed? Alvilág, hol a te 

fullánkod? Föltámadt Krisztus, és elbuktak a 

gonosz lelkek. Feltámadt Krisztus és örven-

deznek az angyalok. Feltámadt Krisztus és 

diadalmaskodik az élet. Feltámadt Krisztus 

és semmivé lett a halál a sírnál. Feltámadt 

Krisztus a halálból és elsőszülött lett a holtak 

közül. Övé a dicsőség és a hatalom mind-

örökkön-örökké! Ámen.



Ki leszek én? 

Amikor egy úton haladunk néha megállni 

kényszerülünk. Forgalmi akadályok, útjelző 

táblák befolyásolják a tempónkat. A Húsvét 

felé tartó utunk szintén akadályokba ütköz-

het és közben kapunk többfajta iránymuta-

tást. Míg a közlekedési táblák és szabályok 

egyértelműek, addig a számunkra megfelelő 
testi-lelki Nagyböjt már nem annyira az. 

Ilyen vagy olyan módon, könnyebb vagy 

nehezebb böjtöléssel, de mind közelebb 

kerülünk a célhoz, melyben lelki aranyérmek 

mellett pászkát, sonkát és kolbászt adnak a 

kezünkbe, tesznek a kosarunkba. Most a téli 

olimpiát látva figyeltem fel egy veszélyre 

saját „lelki versenyünk” kapcsán. A cél előtt 

el lehet bukni! Számunkra a cél előtti idő-

szak a Nagyhét. Már látszik a pálya vége, de 

még nem haladtunk át a vonalon. Oda kell 

figyelni! Nem kicsit, Nagyon! Ettől Nagy-
hét! 

Ilyenkor több időt töltünk a templomban, 

többet imádkozunk és többet szemlélődünk. 

Egyik kedves ikonképem a Nagyhétről a 

Titkos Vacsora ábrázolása. Az ikont látva 

szembesülök az akadályaimmal, melyek a 

cél előtt elbuktathatnak. Nézegetem az apos-

tolok sorát: Vajon a böjt vége felé „ki leszek 

én?” Kinek a helyére illenék böjti cselekede-

teimmel a hátam mögött? 

Talán János, aki a vacsorán nyugodtan 
eszeget, később pedig látva a Jézust foglyul 

ejtő katonákat inába száll a bátorsága és még 

a ruháját sem sajnálja és elfut? 

Talán Péter, aki bizonygatta szeretetét az 

Úrnak – még először harciasan védekezik – 

de amikor az ostorütések és Jézus fájdalma a 

fülébe hasítanak, már mindent elfelejt és 

tagad? Tagad, mint egy bíróságon, aztán jön 

a megígért kakasszó és megpecsételi tagadá-

sát. 

Vagy talán éppen Júdás, aki Jézussal egy-
szerre eszik, minden jelenlévővel nyájasan 

beszél, de az anyagiasság elborítja az elméjét 

és csak pénzjutalom lebeg a szeme előtt? 

Nem volt svájci frank hitele, nem volt lízing-

szerződése és inkasszója, csak egyszerűen 

jobban szerette a pénzt, mint az Urat. 

Esetleg egy a többi apostol közül, akik csak 

figyelnek a háttérből? 

A Titkos vacsora résztvevői lassan-lassan 

eltűnnek a teremből, majd a katonák elől is. 

Jézus egyedül szenved. Nincsenek mellette. 

Rajtunk a sor! Legyünk részesei áldozatvál-

lalásának saját böjtünkkel. Ne szálljon 

inunkba a bátorság, amikor böjtölnünk kell! 
Valljuk meg buzgó imáinkkal, hogy mi is-

merjük az Urat! Kevesebbet foglalkozzunk 

az evilági javakkal! Ne csak a háttérből 

szurkoljunk, hanem versenyezzünk mi is, 

hogy megérkezzünk az Életadó Pászkához! 

Próbáljunk jót adni embertársainknak, rajtuk 

keresztül pedig az Istennek, hisz a pálya 

végén ott van a célunk! A Feltámadt Úrral 

együtt haladjunk át a bajnokoknak járó vona-

lon. A Húsvét nagy és fényes ünnepéhez 

mindnyájan elérünk, de úgy, hogy előtte 

méltók lehessünk vele egy asztalhoz ülni 
„azon éjjelen…”. Ezen a Titkos vacsorán, 

melynek részeseivé befogad, a Nagy-Héten, 

már tudnom kell, hogy „Ki vagyok én”! 

 

 
 

„A te titkos vacsorádnak, részesévé fogadj ma 
engem; mert nem mondom ki ellenségeidnek a 
titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, 
hanem mint ama gonosztevő kiáltok hozzád: 
Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te 
országodba!”                   (Nagycsütörtöki ének)



Hittanverseny eredmények 

A május 10-i Hajdúdorogi Országos 

Görögkatolikus Hittanverseny Döntőjébe 

továbbjutott és gratulálunk nekik: 

5-6. korosztályból: Csóri Anna, Körmöndi 

Helga, Juhász Lili. 

7-8. korosztályból: Drozda Blanka, Pecasz 

Anna, Pecasz Krisztina 

Tanév végi és azutáni programok 

 Április 26. Ministránstalálkozó Sajópálfala 
9:30 Juhász Géza atya lelkesítő előadása-
elmélkedése 
10:00 Püspöki Szent Liturgia (felolvasói rend 
feladása) 
11:30-13:00: sport, játék, vetélkedők 
13:00: közös ebéd 
13:45: záró szertartás Atanáz püspök atya vezeté-
sével 

 Május 10. Országos Görkat Hittanverseny 
Az egyházmegyei versenyből továbbjutottak 

 Május 17. Gyermekbúcsú Máriapócson 
Az útiköltség összege gyerekeknek: 1500 Ft, hely 
függvényében a felnőtt: 2500 Ft, melyet kérünk 
május 11-ig legyenek szívesek a gyermekükkel 

elküldeni. Indulás 7:00 órakor a templomtól. 

 Május 31. Hittanos Focikupa Kbarcika 

A 3-4, 5-6 és 7-8 korosztályban 5+1 fős csapa-
tokban (+csere). Jelentkezés május 18-ig. Az 
eljutáshoz az autóval rendelkező szülők segítségét 

kérjük. 

 Június 5. Hittanos Kirándulás Budapest 
InterCity-vel utazunk. Hajózás, Múzeum, Budai 
Vár, Margit sziget (vagy Parlament, Vasúttörténe-
ti park) a tervezett program. Részletek később. 

 Június 8. Elsőáldozás Templomunkban 
 Június 15. Tanévzáró Szent Liturgia 
 Június 16. Tanévzáró hálaadás Sajópálfala 

Hittanosok játékos tanévzáró összejövetele imá-
val, sorjátékokkal, ügyességi feladatokkal, 
ugrálóvárral és sok meglepetéssel. 

 Június 25-29. Hittan tábor Mátészalkán 
Az ár 15000 Ft, mely tartalmazza: a szállást, napi 
5x étkezést, utazást, belépőket, programokat. 
Az elhelyezés kőházban, ágyakon történik. Az 
étkezés általunk összeállított menüből lesz. Je-
lentkezés április 27-ig, részletfizetés lehetséges. 

 Augusztus 11-16. Ifjúsági Gyalogos 
Zarándoklat (Sárospatak-Máriapócs) 

Minden programról bővebb informá-
ció és jelentkezési űrlap az egyházköz-
ség internetes oldalán található: 

www.diosgyorgorkat.hu

 
Események képekben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Görögkatolikus Hit- és erkölcstan 
Az ősszel kezdődő tanévtől az állami fenntartá-

sú iskolák első és második osztályába, ill. az 
ötödik és hatodik osztályába járó gyermekeknek, 
valamint a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik 

és nyolcadik osztályában tanulóknak órarendi 
keretek között van lehetőség az erkölcstan helyett 
a hit- és erkölcstant választani. A Miskolci Apos-
toli Exarchátus segítséget szeretne adni a szülők 
döntéséhez, ajánlva ezzel a görögkatolikus hit- és 
erkölcstan választását. 

Mennyivel ad többet a görögkatolikus hit- és 

erkölcstan, mint az erkölcstan? 

Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, 
amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, hol 
a helyem a világban, barátság, munka, hazaszere-
tet, stb., válaszainkat azonban a Szentírás és 
egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk 

meg. A görögkatolikus hit- és erkölcstan megis-
mertet Jézus Krisztus szerető személyével, az 

Egyház és a Biblia tanításával, közvetíti ősi szer-
tartásaink értékeit, megmutatja a szentségi élet 
többletét. Tanóráink a kisebbeknél sokszor játé-

kos formában segítik elő, hogy a gyermekek 
koruknak megfelelően növekedjenek örömben és 
szeretetben. 

Ki tartja a görögkatolikus hit- és erkölcstan 
órát? 

A helyi görögkatolikus lelkész, vagy hitoktató. 
Ki járhat görögkatolikus hit- és erkölcstan 

órára? 

Bárki választhatja óráinkat. A jelentkezésnek 
nem „elő”- feltétele a keresztség. 

Mi a jelentkezés útja? 

A szülő az iskolában hivatalosan nyilatkozik 
fenti szándékáról. Az első osztályos gyermekek-
nél a beiratkozásnál, az ötödik osztályos diákok 
esetében pedig május 20-ig. 

forrás: www.exarchatus.hu 
Adják tovább ezt ismerőseiknek is! 

Húsvéti szertartásrend Hírek egyházközségünkből 

 Bükki túrákat szervezünk a tavasz folya-

mán, terv. időpont május 24., erről honla-

punkon kaphatnak később tájékoztatást. 

 Kis Szent Teréz Alapítványunk az 
Egyházközség céljainak elérésében segít. 

Kérjük, támogassa alapítványunkat Adó 

1%-ával! Adószámunk: 18410215-1-05 

 Az Egyházfenntartás befizetésére több 

lehetőségük is van: 1. Sekrestyében nyugta 

ellenében készpénzben; 2. Postai sárga 

csekken; 3. Internetes utalással vagy banki 

befizetéssel a CIB Banknál vezetett szám-

lára, melynek száma: 10700086-66754772-

51100005; Közlemény: név és cím. 

 Elérhetőségek: Kovács Endre parókus 

Tel.:+36-46-375 154 és +36-30-678 31 47, 
email: parokus@diosgyorgorkat.hu 

Bakné Orosz Teodóra és Bak László hitok-

tatók email: hittan@diosgyorgorkat.hu 
-------------------------------------------------------------------- 

 - a Miskolc-Diósgyőri Görög Ka-

tolikus Egyházközség lapja. Felelős kiadó: 

Kovács Endre parókus, szerkesztő: Bak 

László. Ha újságunkba szívesen írna, küldje 
az ujsag@diosgyorgorkat.hu email címre. 

Folyamatosan frissülő további híreket és 

írásokat talál Internetes oldalunkon. Az 

Egyházközség Internetes Honlapjának címe:  

www.diosgyorgorkat.hu 

április 19. 
NAGYSZOMBAT 
Jézus Krisztus 
síri nyugalma 

böjt 

07.00 Reggeli istentiszte-
let 

17.00 Nagy Szent Bazil 
liturgiája 

nagy alkonyati 
istentisztelettel 

április 20. 
HÚSVÉT  

VASÁRNAP 
Jézus Krisztus 
feltámadása 

06.00 FELTÁMADÁSI 

SZERTARTÁS 
Aranyszájú Szent 
János Liturgiája, 
pászkaszentelés 

11.00 Aranyszájú Szent 
János Liturgiája, 
pászkaszentelés 

17.00 Nagy alkonyati 
istentisztelet 

április 21. 
HÚSVÉT HÉTFŐ 

(MIROVÁLÁS, 
KÖRMENET) 

08.00 Reggeli istentiszte-
let 

09.00 
17.00 

Aranyszájú Szent 
János Liturgiája 

18.00 Nagy alkonyati 
istentisztelet 

április 22. 
HÚSVÉT KEDD 

08.00 Reggeli istentiszte-
let 

09.00 
17.00 

Aranyszájú Szent 
János Liturgiája 

18.00 Nagy alkonyati 
istentisztelet 

http://www.exarchatus.hu/
mailto:parokus@diosgyorgorkat.hu
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