
NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSAINK RENDJE

- Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán: 
este 600-kor Előre megszentelt áldozatú liturgia.

- Nagycsütörtökön este 600-kor, az Úr szenvedéséről szóló 
12evangélium!

                                      
- Nagypénteken     este 600-kor, az Úr temetése 

- Nagyszombaton  este 800-kor, az Úr feltámadása

- Húsvét vasárnap de.:1000-kor, ünnepi szentmise, majd  
            PÁSZKASZENTELÉS 

                (húsvéti eledelek megáldása)

- Húsvét hétfő   de.: 1000-kor ünnepi szentmise

Szentgyónásra szertartások előtt és után is van lehetőség! 

Önnek és családjának a feltámadt Krisztus fényében eltöltött szent  
ünnepet kívánok!

Jaczkó György paróchus

    ÜDVÖZLŐ     
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Feltámadt Krisztus! -- Valóban feltámadt!

Üdvözlöm az olvasókat!

 Újból Elérkezett az idő a Nagyböjt ideje!
  Krisztusban Kedves Testvérek!

Nagyböjti  készülődésünk vége  felé  járunk,  hiszen  mire  görög  katolikus 
híveink  kézbe  veszik  ezt  a  kis  értesítőt,  már  a  virágvasárnapot 
köszönthetjük. Anyaszentegyházunk püspökei ezt az esztendőt a BIBLIA 
évének  nyilvánították,  hogy  még  inkább  a  szent  iratok  felé  fordítsa 
figyelmünket,  s  újból  és  újból  rádöbbenjünk  Isten  üzen  az  embereknek 
Szentlelke által. Ez természetesen nem újdonság a hívőknek, hiszen számos 
alkalommal  hallottuk  a  bibliai  történeteket,  amikor  Isten  utasítja  a 
prófétákat.  Görög  Katolikus  Egyházunkban  az  evangéliumos  könyvet 
(amely:  Máté,  Márk,  Lukács  és  a  János  szerinti  örömhírt  és  az  ünnepi 
szakaszokat tartalmazza), mindig az oltáron tarjuk, a szentségház előtt, az 
ereklye  fölött.  Kifejezetten  a  szent  írások  tisztelete  jelenik  meg 
egyházunkban  a  reggeli  istententiszteletünkön  (útrenye),  amikor  a 
hívőknek  csókolásra  nyújtjuk  Isten  kimondott  Igéjét.  Ugyanígy  a 
szentmisében,  amikor  az  oltáron  körbehordozzuk  (kisbemenet)  és  az 
ambón  megállva  hívjuk  fel  az  imádkozó  közösséget  a  tiszteletadásra: 
Bölcsesség igazhívők! Az Isten bölcsessége itt  jelenik meg minden hívő 
ember  számára,  ezért  is rendkívül  fontos,  hogy együtt  legyünk,  mert  itt 
hangzik el Isten üzenete az ember számára. A szentmisénk első részének (a 
jelöltek liturgiájának) a csúcspontja az evangélium olvasása, illetve ennek 
magyarázata. Ez azért is kap ma is kifejezetten nagy hangsúlyt, mert nem 
mindenki  értheti  pontosan  mi  is  számára  az  üzenet.  A közösség együtt 
kapja  ezt  az  üzenetet,  de  ehhez  jelen  kell  lenni!  Az  Úr  már  a 
tízparancsolatban rögzíti: Az Úr napját szenteld meg! Erre erősít rá az 


