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FELTÁMADT KRISZTUS ! – VALÓBAN FELTÁMADT !
És lendül a szárny,
És lebben a kı,
És elhangzik a mindenségben:
„Békesség nektek, én vagyok!”
/Sík Sándor/
A húsvéti misztérium és az emberi felelısség
Krisztus feltámadása minden esztendıben az az
ünnep,
amikor
megerısödik
az
elkötelezettségünk, reményünk új lendületet
kap, az élet ígéretével telünk meg. A hit évében
megélt húsvétnak hatványozott jelentısége van
az életünkben, hiszen „ha … Krisztus nem
támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is”
/1Kor 15,14/. Ezen az ünnepen áll, vagy bukik minden. Szent Pál szavai hitünk
szegletkövére ültetnek, hogy megvizsgáljuk az utunkat: felismerjük
eltévelyedéseinket, észleljük olykor talán gyengülı bizalmunkat, opálos valónkat.
Templomunk szépsége, a felújításra váró közösségi házunk, a megépítendı
kerítés, mintha csak az embert magát jeleznék, hogy félkész vagyunk. Az öröktıl
megálmodott mővet Isten kéretlenül is jelenvaló, de néha óhajtva is távoli
kegyelmével nekünk kell befejezni. Sürget minket az apostoli buzdítás is: „Jól
használjátok fel az idıt” /Ef 5,16/. Teljessé csak egymással válhatunk. Olyan
anyagból vagyunk, hogy várjuk az elfogadást, a bizalomtól csillogó szemeket, de
ugyanakkor támasz és bátorítás igyekszünk lenni a másiknak. A kölcsönös
szeretettel így segítjük egymást közelebb a közösségre teremtett személy
titkához. A mindenkiért meghalt és feltámadt Krisztusban találjuk meg
kérdéseink válaszát, létünk alapját és célját, hiszen Isten „mindent általa és érte
teremtett” /Kol 1,16/. Benne „egymást, mint testvérek öleljük”! Krisztus
feltámadása meghatározza a történelemhez való viszonyunkat. Nem vagyunk a
földtıl elrugaszkodottak, abban bízva, hogy szeretetünk és szociális érzékünk

minden fájdalmat és rosszat megszüntet a világban, de pesszimisták sem vagyunk
félve a rossz meg-megmutatkozó hatalmától. A halált is legyızı feltámadt
Krisztus megmutatta, hogy a dolgok végsı megoldása, s a történelem betetızése
általa és nem a földi kereteken belül történik.
Ebben a boldog realitásban élünk és erısödünk meg hallva az angyal szavait:
„mit keresitek az élıt a holtak között?” Legyen egyházközségünk valamennyi
tagjának, vendégeinknek, s e sorok olvasóinak Istentıl áldott, szent húsvétja!
Marincsák László
Parókus

TEOLÓGIA
A feltámadás és a húsvét keleti szemmel
Minden ember életében vannak páratlan szép napok. A vallási életben is vannak
feledhetetlen napok vagy éjszakák. Sok nyugati keresztény a legbensıségesebb
élményekkel a karácsonyi éjféli misérıl tér haza. Aki valaha is keleti keresztény
templomban ünnepelte végig Krisztus feltámadását, olyan érzéssel térhet haza,
hogy életének legszebb közösségi istenélményét ünnepelhette a húsvéti fényes
éjszakán.
Jézus feltámadásának évfordulójára sok keleti keresztény mindmáig úgy készül,
mint a Föltámadottal való személyes nagy találkozásra. Ebben sokan
hasonlítottak már az olyan beteghez, aki egy hónapon belül komoly szívmőtétre
számíthat, s az addig hátralévı napokat kénytelen „halálosan komolyan venni”.
Ahogyan az ıskeresztények azt sem tudták, hogy itt a földön túlélik-e még a
nagy ünnepet, vagy Krisztus föltámadása számukra is már a végsı eljövetel,
illetve az átköltözés idejét jelzi – sokan így igyekeznek számot vetni a húsvét
ünnepéig hátralévı napjaikkal, hogy készen legyenek az egyszersmind
legnagyobb találkozásra is.
A keleti keresztények nagy héten már estérıl estére várják, hogy a „dicsıség
Királya” vonuljon be közéjük. Nagyszombaton reggel a szent sír mellett már így
hívogatják Krisztust: „Föltámadásoddal adj békét Egyházadnak és üdvösséget
népednek!”, majd felolvassák Izajás könyvébıl az éjszakába is fényt ragyogó
jövendölést: „Tündökölj, tündökölj Jeruzsálem, mert az Úr dicsısége rád
virradt: fölötted meg fog jelenni az Úr, és dicsısége látható lesz rajtad”.
Minden nagyszombati csöndben szinte érezhetı az a bibliai bizonyosság, hogy itt
a „dicsıség Királya” vonul be föltámadásának teljes pompájával, s hogy a
húsvéti hajnalhasadásban mindenki megpillanthatja „az Igazság Napját, ki életet
áraszt mindnyájunkra”
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Tartsd meg Isten szentatyánkat!
A pápai szolgálatáról váratlanul lemondott
XVI. Benedek utódjának március 13-án Jorge
Mario Bergogliot, Buenos Aires érsekét
választották, aki a Ferenc nevet vette fel.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyházunk nagy
idıket él: egyrészt a péteri szolgálatról való
lemondás, másrészt a latin-amerikai pápa
miatt. A Magyar Kurír az alábbiakat tartotta
fontosnak kiemelni az új szentatyáról:
„Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz
bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes családban nıtt fel, édesapja
Olaszországból vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. Kémiát tanult,
de a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a
jezsuita rendbe. A filozófiai doktorátus megszerzése után irodalmat,
pszichológiát és filozófiát tanított, 1969-ben szentelték pappá. A kiváló vezetési
képességekkel megáldott Bergoglio 1973-tól hat évig a rend tartományfınöke,
1980-tól annak a szemináriumnak a rektora volt, amelyben végzett, doktori
értekezését Németországban készítette el. 1998-ban lett Buenos Aires érseke,
2001-ben kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni kongregációnak is
tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki Konferencia elnöke.
Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre.
Küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények
mellett. Aszketikus hozzáállással viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel jár,
nem költözött be a fıpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti.
Sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, a görög mőveltség barátja, Shakespeare
és Dosztojevszkij a kedvenc írója. Jól úszik, erıs, holott gyerekkora óta
tüdıproblémái vannak. A kevés szavú ember megszólalásainak súlya van a 40
milliós Argentínában, ahol a lakosság 90%-a katolikus. Karácsony és húsvét
idején Bergoglio felkeres beteg gyerekeket ápoló kórházakat, fogházakat,
megmossa a betegek és foglyok lábát, de a közszereplés nem az ı mőfaja.”


Imádság Ferenc pápáért
Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen
irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a
kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa
minket–Isten népét–szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hőséges
oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket.
Ajándékozd meg ıt bölcsességgel, jósággal és hőséggel, hogy az örök élet felé vezessen
minket szavával és példájával!
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Kevesebb érzelmet, több elszántságot!
Ma túl sok az érzelem. Túl sok érzelemre vágyunk. Akkor hisszük életünket
rendben, ha jó érzések töltenek el, s megrettenünk minden kis negatív érzelemtıl.
Repdesünk egy kis jó érzelemért, s összezuhanunk egy kis bántástól. Érzelmeket
várunk el a házasságtól, s ha nem kapunk eleget, azt hisszük, vége van.
Érzelmeket várunk a munkától, s ha nincs elég, akkor rabságnak tartjuk.
Érzelmeket várunk az egyháztól, a paptól, s ha nem kapunk eleget, keresünk
valami érzelemdúsabb élményt. Érzelmek alapján szavazunk arra, aki több jó
érzelmet vált ki belılünk. Mintha pusztán érzelmekbıl meg lehetne élni. Mintha
a hit, a házasság, a hivatás, a kapcsolatok, a munka, a politika csak az
érzelmekrıl szólna. Ha Krisztus a keresztúton az érzelmeire hallgatott volna,
ledobta volna a keresztet. Ha csak az érzelmeit nézte volna a keresztfán,
otthagyta
volna.
Elárulta a barátja,
csúfosan
megszégyenítették,
fájdalmasan
megkínozták,
ráadásul
értünk
bőnösökért, teljesen
ártatlanul.
Észre
kellene
vennünk
Krisztusban a sok
érzelem,
fájdalom,
vér
mögött
az
elszántságot:
végigcsinálom!
Szeretettel csinálom
végig!
Az
elszántságot
az
Atyától
merítette:
neki ez az útja, ez a
hivatása, boldog csak
ebben lehet, majd az
Atya
jóvátesz
mindent, ahogy akar.
A bizalom, a remény,
a kiimádkozott cél, a
saját
út
tudata
elszántságot ez ad.
Rendkívül hiányzik a
mai emberbıl az
elszántság.
A
romantika kora óta
túlburjánzik az érzelmek ömlengése. Nem beszélünk a hosszú távú házasság
csöndes örömérıl, csak a rövidtávú örömök, kielégülések érzelmérıl. Nem
beszélünk a munka identitást ajándékozó stabilitásáról, túl fontos lett a gyors
siker, a sztár élet, a látvány, a külsı elismerés, a hobby. Nem beszélünk a hit
csöndes, lerombolhatatlan vigaszáról, fontosabb a hangos ünneplés, a földi
kitüntetés, a mérhetı anyagi megbecsülés. Alig esik szó a politika érzelemmentes
programjairól, a stratégiák ésszerőségérıl, helyette érzelmileg az egyikért
rajongunk, a másikat győlöljük. Az érzelem fontos, de nem minden. Az érzelem
olyan, mint a folyó felszíne: minden kis szél megmozgatja, hullámokat, fodrokat
vet rajta. A mai ember örül az érzelmeit csiklandozó kis dolgoknak, és hamar
elkeseredik a legkisebb megbántáson, kudarcon is. Az érzelem felszínes hullámai
alatt van a lelkiismeret, a személyes elszántság, a legmélyebb énünk mélysége.
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Ez a fontos. Tudni kellene jobban erre figyelni, jobban ennek a hangja,
dinamikája, lendülete szerint élni. Tanuljunk a feltámadt Krisztustól: elszántan
végigmegy az ı saját útján, s az Atya megdicsıíti ıt. Talán Istenünk szeretetébıl
nem csak az érzelmeket kellene megsejtenünk, hanem szeretetének a hívó,
követelı hangját is. „Én meghaltam azért a másik emberért, te hogy dolgozol
neki? Én iszonyatosan szenvedtem a kereszten a jobb világért, te hogyan teszed
jobbá a családodat, a barátaidat, az ügyfeleidet? Én vérzek a kereszten, te mit
csinálsz?”Urunk szeret érzelemmel, kedvesen, irgalmasan is – de ez szeretetének
csak az egyik oldala. Ahogy vitte a keresztet, ahogy tartotta a kezét „ Ide üssétek
a szegeket!”, ahogy végig imádkozott – abban van valami férfias elszántság,
kemény kitartás, erkölcsi követelés, felemelı minta. Szeretetének ezt az oldalát is
látva fogjuk tudni jobban a saját életünkbe is beépíteni az elszántságot, és lejjebb
csavarni az érzelmek lángját. Akkor elszántabban megyünk a munkahelyünkre,
Krisztus elszántságával fogunk szolgálni. Akkor határozottabban fogjuk szeretni
családunkat, a hosszú távú üdvösségüket akarva. Akkor stratégikusan fogunk
politizálni, nem érzelmi szimpátia alapján. Akkor könnyebben elviseljük a
negatív érzelmeket, a bántást, a kudarcot, kevesebb lesz az önsajnálat és a
nyafogás. Az elszánt élet erıt ad, pszichés energiát, örök fiatalságot, megújulást,
lendületet, életkedvet, barátságot, hitet. Az elszántság önfegyelmet ad. Jóllehet a
„fegyelem” szótól végképp irtózik a csiklandozó érzelmekben fürdızı
mentalitás, mégis nagypénteki elszántsággal ki kell jelentenünk: önfegyelem
nélkül nincs gyümölcs. Aki mindent csinál, mindent akar, szétfolyik, határozatlan
–az ne csodálkozzon, ha nem hoz gyümölcsöt, vagy csak keveset. Krisztus
Urunk! Ajándékozz nekünk ezen a Húsvéton több elszántságot, önfegyelmet,
lendületet a házasságunkba, munkánkba, gyereknevelésünkbe, hitünkbe,
politizálásunkba, szenvedéseinkbe, ünnepléseinkbe. Ajándékozz több
elszántságot, mert Te már tudod, hogy a hőségesen végigvitt kereszt után
feltámadás, dicsıség vár ránk.
Dr. Papp Miklós

Amit Krisztusról tudok...
- Te tényleg megtértél és görögkatolikus lettél?
- Igen.
- Akkor biztosan sokat tudsz Krisztusról: tudod, hogy melyik országban született,
milyen nyelv volt az anyanyelve?
- Pontosan nem tudom.
- És tudod, milyen jogcímen végezték ki?
- Pontosan nem tudom.
- Ahhoz képest, hogy megtértél, elég fontos dolgokat nem tudsz Krisztusról.
- Tudod, kicsit szégyellem magam, valóban tudhatnék több információt. Viszont a
lényeget tudom. Azt tudom, hogy 3 évvel ezelıtt részeges voltam, sok
adósságom és szenvedélyem volt. A családom szétesı félben volt, a feleségem
rettegett, amikor hazaértem, a gyerekeim szégyelltek.
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Most abbahagytam az ivást, nincs adósságom, megbecsülnek a munkában.
Otthonunkba jó kedv költözött, alig várják, hogy hazaérjek.
Mindezt Krisztusnak köszönhetem!
Ennyit tudok róla!

I R O D A L O M

Kertész Eszter:
a test feltámadását
a jég víz
de mégse víz
nem itatja kertedet
a víz jég
de mégse jég
nem bírja léptedet
a gız víz
de mégse víz
nem oltja szomjadat
a víz gız
de mégse gız
nem száll az ég alatt
– mint a halmazállapot-változás
olyan lesz a feltámadás

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
HÚSVÉT ELİTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét elıtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét elıtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét elıtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét elıtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét elıtt… kihamvadott remények.
Húsvét elıtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal,
könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erı, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét elıtt élnek.
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GYERMEK ROVAT
Keresd meg az alábbi szavakat, a fel nem használt betőket olvasd össze!
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HÚSVÉTI SZERTARTÁS REND
Nagycsütörtök:
08:00 Vecsernye Szent Bazil liturgiával
17:30 Kínszenvedési evangéliumok
Nagypéntek:
08:00 Királyi imaórák
18:00 Sírbatételi vecsernye
Nagyszombat:
17:30 Vecsernye Szent Bazil liturgiával

Húsvét hétfı:
09:00 Szent Liturgia Finkén
10:30 Szent Liturgia, körmenet
17:30 Szent Liturgia
18:30 Vecsernye
Húsvét kedd:
17:30 Szent Liturgia
18:30 Vecsernye

Húsvét vasárnap:
04:00 Feltámadási szertartás + pászkaszentelés
05:30 Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia + pászkaszentelés + miroválás
17:30 Vecsernye

EDELÉNYI IKON

7

AZ IFJÚSÁG FIGYELMÉBE
- Április 13-án Miskolcon a Hajdúdorogi Egyházmegye
ELEVENÍTİ missziója.
Április
26-28.
között
miskolctapolcai
IFJSÁGI
HÉTVÉGÉT
szervezünk.
Programunk
az
Emberi
Erıforrások Minisztériuma által támogatott. Várjuk
a 14-26 év közöttiek érdeklıdését! Bıvebb infót
keress plakáton, vagy a parókián!


Az idei esztendıben is rendelkezhetünk jövedelemadónk két százalékáról. 1%-át
az egyházaknak, másik 1%-át pedig civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel.
Felhívjuk tehát minden jó szándékú ember figyelmét az Egyház számára
felajánlható egy százalékra. Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház
szolgálatát adója egyházi 1%-ával, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség
minél többeknek nyújthasson segítı kezet.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A másik 1%-át pedig civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel, kérjük ezzel a LIFT
Alapítványt támogassák. Az alapítvány adószáma: 18436745-1-05
Köszönjük egyházközségünk anyagi támogatását!
Számlaszám: 10701238-65647965-51100005
EDELÉNYI IKON
Kiadja az Edelényi Görögkatolikus Egyházközség
felelıs kiadó: Marincsák László parókus
www.edelenyigorogkatolikus.emecclesia.hu e-mail: gkedeleny@gmail.com
nyomdai elıkészítés: Minyóczki Csaba
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