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„Keresztfa titka tündököl”
adott felvilágosítást a szenvedés okáról, A papi zsolozsma esti himnuszában 

„Királyi zász- céljáról, értelmérõl. Nem véletlen, ha a egyházunk így imádkozik: 
ló jár elõl, keresztfa titka tündö- keresztrõl szóló tanítást a pogá- 
köl ” nyok oktalanságnak tartották és .  Különösnek hangzik ez a 

tartják. Ismerjük a bölcselõk, a mondat, nehéz elképzelnünk 
költõk, a mûvészek különféle miként tündökölhet egy véres 
válaszait, nem is lehet felso-keresztfa. A szenvedést és a 
rolni sokaságuk miatt. Tény halált sötétségnek tartjuk, 
azonban, hogy a keresztfa tit-amely kioltja a létezés örömét, 

ka tündöklésével sem az élet fényeit. Nem vé-
ad választ a szenvedés letlen, hogy Jézus halá-
nagy problémájára.la percében elsötétült a 

Arról hallunk, hogy Nap, éji sötét borult a 
Jézus megtiporta a ha-Golgotára. Az aposto-
lál mérgét és felma-lok lelkében is kialudt 

gasztalta a szenvedést. Ismerjük az minden fény. Akkor vajon miért ír-
evangéliumokból Jézus ellensége-ta a himnusz költõje: keresztfa 
inek gúnyolódó szavait: „ha Isten titka tündököl? Tévedett talán? 
Fia vagy, szállj le a keresztrõl!” Nem gondolom.

Lelkük mélyén talán Jézus ba-Ha így van, szavai nyomán 
rátai is ezért fohászkodtak. Mi-felvetõdik a kérdés: mi teszi 
lyen perdöntõ bizonyítéka len-Krisztus keresztjét tündöklõ-
ne hatalmának, ha megdicsõült vé? Vajon miféle titkot tár elénk a 
testtel, mindenki szeme láttára letört virágú test? Azt nem állíthat-
leszállna a keresztrõl! Még en-juk, hogy Jézus megmagyarázza, 
nél is fontosabb lenne, hogy érthetõvé teszi a szenvedés titkát. 

minket is, mindenkori követõit le-Sok mindenrõl beszélt, tanított Jé-
szállítson a szenvedés, a halál ke-zus földi életében, de a szenvedés 
resztjérõl. Milyen sikert biztosító titkát nem foglalta szavakba. Nem 
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esemény lenne, ha Jézus egyszer s min- te fényével elõhívja bennünk az istenké-
denkorra eltüntetné a földrõl a szenve- piség szépségét. Vajon miért szerette Jé-
dést, gyökerestõl kitépne minden keresz- zus Simon Pétert? Mert isteni tekinteté-
tet. Ez lenne keresztjének igazi tündök- vel meglátta benne azt az emberhalászt, 
lése. Jézus azonban nem használta föl is- azt a pásztort, aki majd életét adja juhai-
teni hatalmát arra, hogy megváltoztassa ért. Vajon miért szerette Jézus a fügefára 
a természet törvényeit. A kereszt királyi kapaszkodó Zakeust? Mert meglátta ben-
jele olyan zászló, amely a bûn rabságá- ne azt az embert, aki barátságáért hátat 
ból a kegyelem világosságára vezeti az fordít minden gazdagságnak, és a nagy 
embert. kizsákmányolóból nagy osztogatóvá, jó-

Sötétség uralkodott a Golgotán, amikor tékonykodóvá változik. Vajon miért sze-
meghalt Jézus a kereszten. Sötétség borul rette Jézus a rablógyilkos jobb latort? 
az emberiségre, ha kialszik lelkében az Mert meglátta benne azt az embert, aki 
istenhit világossága, ha az istengyilkosok Benne, a keresztre feszítettben hitével 
seregéhez csatlakozik. Ám ebben a sötét felismerte az Isten Fiát, és ezzel kiérde-
és hideg világban mégis tündököl Krisz- melte a mennyek országát. Vajon miért és 
tus keresztje. Vajon miféle fényt sugároz mikor szeret Jézus téged, engem, mind-
felénk? Isten érthetetlen, eltékozolhatat- nyájunkat? Ha a kereszt tündöklõ fényé-
lan szeretetét! A Golgotán Krisztus a sze- ben meglátjuk azt az embert, akit belõ-
retet fényében tündököl. Nagy titok ez, lünk akar kialakítani. Jézus nem azt sze-
emberi ésszel meg nem válaszolható. Mi- reti bennünk, akik voltunk és vagyunk, 
ért szereti Isten ennyire az embert? Azt az hanem, akik leszünk, akik lehetünk.
embert, aki a lázadás, a tagadás, a károm- Jézus keresztje tövében rá kell ébred-
lás, az istengyilkosság útjára lép, aki nünk erre a szent hivatásunkra. Nemcsak 
egyedül képes arra, hogy nemet mondjon Õ akar tündökölni, hanem azt akarja, 
a teremtés rendjére. Az ember számára hogy mi is a szeretet fényében tündököl-
nem az jelent veszélyt, hogy visszasüly- jünk. Örök témája az irodalomnak, hogy 
lyedhet az állati létbe. Az ember tragédiá- a szeretet és az igaz szerelem átalakíthat-
ja, hogy az ártatlan állati lét helyett az ör- ja az embert. A rablógyilkos jóságos em-
dögi létbe léphet. Mert az ember, ha nincs berré válhat, az utcanõbõl minden áldo-
jóság, ha nincs hit a szívében, rosszabb, zatra kész hitves lehet. Senki és semmi 
veszedelmesebb az állatnál. Az állat csak sem mentheti meg a világot, semmiféle 
akkor öl, ha létét védi, ha élelmét keresi. erõ nem emelheti magasabb szintre az 
Az ember, csak az ember találja gyilkos emberi életet, csak a szeretet. Ez a kereszt 
örömét embertársai pusztításában. Azzal szent titka. Ez tündököl nagypénteken, és 
a sátánnal azonosul, aki gyilkos kezdet ezt a fényt kell, kellene minden keresz-
óta. ténynek továbbadnia. Ott és akkor, ami-

Ennek ellenére Isten mégis szereti ezt kor ez megvalósul, Jézussal együtt belé-
az embert. Nem azért, mert jó, mert meg- pünk a paradicsomba, a szeretet boldog 
érdemli szeretetét. Ezt túlzás lenne állíta- országába. 

Miló Miklósnunk. Isten azért szereti az embert, azért 
tündököl Jézus a kereszten, hogy szerete- Parókus
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liturgián jelen vagyunk, titokzatos mó-
don a kerubokat képviseljük. A kerubok 
Ezekiel próféta látomásában emberi for-
májú élõlények. Négy szárnyuk, négy ar-

A hármas ekténia befejezése után, mai cuk van, szárnyaik alatt pedig emberi ke-
szokásunk szerint a szent áldozaton je- zek. Õk hordozták Isten dicsõségét az 
lenlevõ szép, ünnepélyes nyugodt dalla- égbõl a földre és vissza. Az angyalok 
mon hozzákezdenek a kerub éneket éne- rendjében õket tekintik a legkiválóbbak-
kelni. Alatta az áldozópap imádságokkal nak. Mi, jelenlevõk, nagyon szép szere-
készül a nagy feladat elvégzésére. Az pet töltünk be, mint a földön élõ legkivá-
imádságokat nem ismertetem. lóbb teremtmények. Itt vagyunk a szent-

1. A kerub ének érthetõbb fordításban ségben jelen levõ Jézus közelében. Ha 
így hangzik: Mi, akik Isten trónja körül mi ilyen nagy szerepet töltünk be, az 
álló sokszemû kerubokat titkosan képvi- életben is hasonlóvá kell lennünk ezek-
seljük, helyettesítjük és az életteremtõ hez az angyalokhoz. Isten mindenütt je-
Szentháromságnak háromszor szent len van, mi állandóan az õ közelében va-
éneket ajánljuk, énekeljük, tegyünk félre gyunk, sokat kellene gondolni a minde-
mostan minden földi gondot. nütt jelenlevõ Istenre.

Három nagy, nekünk szóló gondolatról (folyt.köv.)
Lakatos Lászlóénekelünk, mi sajátmagunk. Mi, akik a 

A Szentliturgia 28.

„Hogy a böjt futását bevégezzük, lésként is elképzelhetõ. Azonban téves lenne 
a hitet sértetlenül megtartsuk” kizárólag ezt a formát szigorú böjtnek tarta-

ni. Fontos azt is elmondanunk, hogy a böjt el-
Böjtök fajtái veszítheti értelmét, ha következménye ide-
1. Szigorú böjt: Jelenti a húsos, zsíros, to- gesség, békétlenség vagy a közösség meg-

jásos ételektõl és a tejtermékektõl – akár tej- osztása. Felmentéssel élhetnek kötelezettsé-
port tartalmazó ételektõl – való tartózkodást, ge alól: a betegek, a nehéz testi munkát vég-
kivételt képez a hal (hidegvérûek) fogyasztá- zõk, akiknek nincs más étkezési lehetõsé-
sa. (Megengedett a csak paprikás lisztben, gük, vagy akik hosszú úton vannak.
olajban kisütött hal is). A szigorú böjt meg- 2. Egyszerû böjt (hústalan napok): A 
tartása 21-60. életév között kötelezõ, egész- hús-ételektõl való megtartóztatást jelenti a 
ségeseknek és saját háztartásukban étkezõk- hal (hidegvérûek) kivételével. 7 éves kortól 
nek. Ajánlatos azonban e korhatár alatt és fe- kell megtartani, amin gyakorlatilag az elsõ 
lett mindazoknak, akiknek testi fejlettsége és áldo-zás korát kell érteni, a felsõ határ a 60. 
általános egészségi állapota ezt az önmegta- életév. A Nagyböjt minden szerdáján és 
gadást elbírja. Csak a Nagyböjt elsõ napján péntekjén és a másik három böjti idõszak 
és Nagypénteken van elõírva. A szigorú böjt péntekjein kötelezõ megtartani.
különösen szigorú változata csak „kenyér és Felmentéssel élhetnek alóla mindazok, aki 
víz” magunkhoz vételévei történõ megtartá- a szigorú böjt alól is megkapják. Bárki azon-
sa. Vállalása – akár 1 napra – súlyos vezek- ban, aki nem szereti a húst vagy ezen kötele-

A kerubének

Görög Katolikus Egyházunk Böjti fegyelme
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zettségnek eleget tenni nem tud, a bûnbánati A böjt fajtái közül a bûnbánati nap kö-
nap lehetõségei közül választva fejezheti ki veteli meg talán leginkább a kreativitást, a 
sorsközösségét Krisztussal. lelki értelemben vett felnõttséget, s figyel-

3. Bûnbánati napok: A gyakorlatban eze- meztet az „evangéliumi életstílus” ébren tar-
ket a napokat automatikusan kezeljük, mint- tására. Valóban fel kell nõnünk ahhoz, hogy 
ha nem jelentenének különösebb feladatot, jó szokásként kialakítva és megtartva éle-
pedig épp ezek kívánják meg a nagykorú és tünk részévé váljék!
öntudatos keresztény ember szabad vállalá- Erkölcsi értelemben az egyház Krisztustól 
sát, felajánlását. E napokon vagy a hústilalom kapott jogán úgy írja elõ a böjtöt, hogy súlyo-
megtartása, vagy más önmegtagadás, vagy san vétkezik, aki megszegi a szigorú böjtöt, 
imádság, vagy szentírásolvasás, vagy a köte- vagy Isten és az egyház iránti megvetésbõl 
lezõn túli templomlátogatás, vagy lelkigya- nem tartja meg a böjt parancsát. A felmen-
korlaton való részvétel, vagy zarándoklat, téssel ugyanakkor a könnyítéseket is lát-
vagy valamilyen szeretet cselekedet, testi hattuk. Még hozzátartozik ezekhez, hogy a 
vagy lelki irgalmassági cselekedet felajánlá- Nagyböjt folyamán, aki legalább háromna-
sa, de valamilyen említett cselekedet fel- pos lelkigyakorlatot (un. triduumot) végez, 
ajánlása bizony kötelezõ. Ezt is az elsõ áldo- felkeresve egy búcsújáró helyet (pl. Mária-
zás korától kell megtartani. Bûnbánati nap az pócs), s ott elvégzi szentgyónását szentáldo-
egyházi év – böjti idõszakokon kívüli – min- záshoz járul, ezzel a cselekedetével eleget 
den szerdája és péntekje, a böjti idõszakok tett a böjti kötelezettségének, kivéve a két 
minden hétköznapja, Aug. 29.: Keresztelõ szigorú böjti napot.
János fejvételének ünnepe, és Szept. 14.: Ke- Fontos megjegyeznünk, hogy az egyház-
resztfelmagasztalás ünnepe. (Ezek régen szi- nak nem szándéka, hogy a böjti fegyelmet 
gorú böjtök voltak, ma bûnbánati napok.) csak külsõ elõírásként értelmezzék. A böjt 
Ugyanígy Karácsony és Vízkereszt vigíliá- vallásos cselekedetként sohasem csupán fo-
ja (dec. 24. és jan. 5.) valamint Húsvét vigí- gyókúra, vagy teljesítmény. Csak akkor válik 
liája Nagyszombat is bûnbánati nap, e leg- vallásos cselekedetté, ha hittel, Krisztusra 
utóbbin a hústól való megtartóztatást szokás való tekintettel, az Õ sorsában való oszto-
legalább választani a bûnbánati nap követel- zás kifejezéseként vállalják. Még az egész-
ményei közül, az elõbbieken akkor kötelezõ a ség megõrzésének szempontjai is csak má-
hústilalom, ha péntekre esnek. sodlagosak lehetnek. Ezért fontos, hogy az 

Természetesen nem tilos megtartani a régi egyház böjti fegyelmérõl ne feledkezzünk 
szigorúbb elõírásokat, s vallási közösségek meg, mert ezzel óhatatlanul Krisztusról is 
jellegûknél fogva választhatnak szigorúbb megfeledkezünk. Emellett a vallásos böjt 
életrendet sajátos céljuknak megfelelõen. Az elõkészíti az embert a kegyelem befogadá-
egyház általános elõírásai az átlag hívõ em- sára, kifejezhet bûnbánatot, engesztelést, 
berre vonatkoznak. Az egyházi hivatásban vezeklést, megerõsít az élet nehézségeinek 
élõk, papok, papcsaládok – illetve bárki (!) – elviselésében, harcaiban, valamint kifejez 
teljesíthetnek többet az átlag hívõnél, de nem szolidaritást az éhezõkkel.
követnek el bûnt, ha nem vállalnak többet. A Az egyház õsi segédeszközt, az önnevelés 
lényeg, hogy vállalásuk lelki gazdagodást, egyik hagyományosan bevált és jól mûködõ 
gyümölcstermést eredményezzen, hiszen lehetõségét nyújtja tagjai számára a böjti 
többletet vállalni sokféleképpen lehet a testi fegyelem megfogalmazásával és parancsba 
böjtön kívül is, de a testi böjt vállalása is di- foglalásával, hogy „veszteség” árán nagyobb 
cséretes, s olykor tagadhatatlanul a legké- „nyereséghez” juttassa híveit, hogy növeked-
zenfekvõbb. jék bennük az agapé, az áldozatvállalásra 
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készséges szeretet erénye, mely nélkül nem sen a fiatalabb korosztályok esetében. A ke-
lehet élni. Mai világunkban, a fogyasztói tár- vesebb értékes információ mellett mindenfé-
sadalomban pedig, ahol leplezetlenül jelent- le bûnt is az ember elé tárnak, szinte állandó-
kezik az ösztönök felkorbácsolásának szán- an fellelhetõ szexuális motívumok révén agy-
déka, egyre nõ a böjt jelentõsége, mert az mosásszerûen, észrevétlenül képesek meg-
egyik legfontosabb eszköz ahhoz, hogy az változtatni az emberek értékítéletét, erkölcsi 
ember evangéliumi függetlenségét a „dol- normarendszerét. Tönkre tesznek kapcsolato-
goktól” megõrizhesse, s Isten országa jelenlé- kat, összezavarják a családi viszonyokat, ké-
tének megfelelõ módon élhessen. Ezért, bár pesek fogságba ejteni az emberi személyt. 
az elõírások nem szólnak róla, de szoros érte- Irányított és fegyelmezett használat esetén vi-
lemben is a böjt szelleméhez tartozik a testi- szont hasznos eszközök maradhatnak. S vé-
lelki önfegyelemnek még néhány területe. gül beszélni kell a gondolatok és a kimon-
Meg kell említenünk a szeszes ital fogyasztá- dott szavak területén szükséges mértéktar-
sára vonatkozó mértéktartást, mert ez a tásról. A böjt lelkisége felszólít a gondolatok 
„szenvedélyek megfékezésének” egyik leg- tisztaságának, valamint a beszéd szépségé-
hatásosabb, legszükségesebb módja. Sokan nek, tapintatosságának, és mennyiségének 
vállalnak teljes lemondást, különösen a Kará- éber felülvizsgálatára. A hét fõbûn alapján 
csonyi böjt és a Nagyböjt idõszakában. A különösen hatékony lehet az önnevelés. S 
szenvedélyek felkorbácsolásának különösen nem kell félnünk feltenni a kérdést: Milyen 
veszélyes eszköze a drog. Használata orvosi gondolatok és szavak tetszenek az Úrnak? 
alkalmazáson kívül teljesen tilos, és a legsú- Mert biztos, hogy ami Õelõtte kedves, az 
lyosabb bûnök közé tartozik. Teljes megtar- szolgálja magunk és mások gazdagodását, 
tóztatással kell kizárni az életbõl, hisz földi növekedését. S bár Isten ezeket úgyis látja 
mennyországot kínál már itt a földön, de pok- bennünk, de a reflektálás elõsegíti a tisztulás 
lot valósít meg, mind egyéni, mind közösségi hatékonyságát, eredményességét.
vonatkozásban. A dohányzás, a kávé és más Vegyük hát komolyan egyházunk ajánlá-
élvezeti cikkek esetében is hangsúlyozni kell sait, éljünk a böjti fegyelem eszközével az 
a böjt szellemét. Az egészséget szolgáló orvo- élet minden területen, s tartsuk azt lelkiisme-
si szempontok mellett a vallásiak közül pl. retvizsgálatunk elõkelõ pontjai között. S le-
szentségi böjt fogalma, tiltása ezekre is vo- gyünk türelemmel egymás iránt még akkor 
natkozik. S bármilyen meglepõ, meg kell em- is, ha olykor családon belül sem egyformán, 
lítenünk a televízió és az internet használa- de megtartjuk az egyház alapvetõ elõírásait a 
tára vonatkozó önfegyelmet is. Óriási meny- böjtölés kérdésében, mert mind a túlzott szi-
nyiségû és sokszor fölösleges információhal- gorúság, mind a nemtörõdöm lazaság elté-
mazt zúdítanak az emberekre és lelki károso- veszti a célt.

Dr. Soltész Jánosdást is okozó függést idézhetnek elõ különö-

A Sátán konferenciát tartott juk vissza õket, hogy egy bensõséges kap-
csolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha 

Sátán konferenciát tartott. Összehívta a dé- egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jé-
monokat a világ minden tájáról. A megnyitó zussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgy-
beszédében ezt mondta: Nem tarthatjuk visz- hogy engedjétek, hogy elmenjenek istentisz-
sza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak is- teleteikre, engedjétek, hogy szentáldozáshoz 
tentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza õket at- járuljanak, de lopjátok el az idejüket annyira, 
tól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tud- hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kap-
ják az igazságot. Még csak attól sem tarthat- csolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal. El 



kell téríteni õket attól, hogy megragadják a hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó 
kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák hamar szétszakítja a családokat! Adj nekik 
ezt az éltetõ kapcsolatot egész napon át! télapót, hogy eltérítsd õket attól, nehogy 

Hogyan tegyük ezt? – kiabálták a démonjai. megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony iga-
Kössétek le õket az élet mellékes dolgaival zi jelentését. Adj nekik húsvéti nyuszit, így 

és találjatok ki számtalan cselt, amikkel le- nem fognak beszélni az Õ feltámadásról és a 
foglalhatjátok a gondolkodásukat – válaszol- bûn és a halál feletti hatalmáról. Még ha el is 
ta. Kísértsétek õket arra, hogy költsenek, utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszol-
költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, ják ott is túl magukat, hogy kimerülten térje-
kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. Gyõzzé- nek vissza. Tartsátok õket túl elfoglaltan ah-
tek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten 
hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak teremtményeit csodálják. Küldd el õket in-
6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így kább vidámparkokba, sporteseményekre, 
megengedhetik maguknak az üres életformát. színdarabokra, koncertekre és moziba. Tart-
Tartsátok vissza õket attól, hogy idõt töltse- sátok õket elfoglaltan, elfoglaltan!
nek a gyerekeikkel. Ahogy a családok dara- Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogás-
bokra hullnak, hamarosan, az otthonaik többé sal, hogy ne legyen idejük keresni Jézus ha-
nem lesznek biztonságos menedékek a mun- talmát. Így egy idõ után a saját erejükbõl fog-
ka nyomása alól! Stimuláljátok túl az agyu- nak dolgozni, fel fogják áldozni az egészsé-
kat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt güket és a családjukat egy elég jó cél érdeké-
a halk, szelíd hangot. Csábítsátok õket arra, ben. 
hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, – Mûködni fog! Mûködni fog! Mekkora 
amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva terv volt!
a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet A démonok buzgón indultak teljesíteni a 
az otthonaikban folyamatosan, és gondos- megbízatásukat, hogy a keresztények minél 
kodjatok arról, hogy minden üzletben és étte- kevesebb idõt hagyjanak Istenre és a család-
remben a világon nem biblikus zenét játssza- jaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ün-
nak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az nepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy 
agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal. minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy 
Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazi- meséljenek másoknak arról, hogy Jézus ha-
nokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az talma hogyan változtatta meg az életüket.
agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-
be a vezetés perceibe hirdetõtáblákkal. e a Sátán ebben a cselben? Dönts el te magad! 
Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat sze-
méttel, katalógusokkal, amikbõl online lehet Czakó Gábor
rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle 
hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatok-
kal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel. Te-
tessetek sovány, gyönyörû modelleket a ma-
gazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higy-
gyék, hogy a külsõ szépség a fontos és aztán 
elégedetlenekké váljanak a feleségükkel. 
Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, 
hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adja-
tok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a fér-
jüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, 
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Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi
Görög Katolikus Egyházközség

4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7. Tel: (42) 500-006
 

Irodai órák: Hétköznaponként 9-12 és 15-17 óráig.
Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus

Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán
Nyomdai munkák: Örökségünk Könyvkiadó Kft.
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Március 2. (Vasárnap) Március 17. (Hétfõ)
Így szól az Úr! A Biblia üzenete (Fekete A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv 07:00
András, Debrecen) Magyar Televízió mtv1 Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió 13:30 
9:50 ; mtv2 12:10 Internet:  hangtár/Kossuth
Nagy Szent Bazil Liturgia közvetítése Nyír-
egyháza-Jósavárosból Magyar Televízió Március 20. (Csütörtök)
11:00 órakor (mtv1), ism. (mtv2) A Megfeszített I. (rockopera a kisvárdai re-
Hitvallás (református istentisztelet, Csaro- formátus ifjúság elõadásában) Kölcsey Tv (a 
da) Kölcsey Televízió 15:00 napi mûsornaptár szerint)
A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv 17:30

Március 21. (Péntek)
Március 3. (Hétfõ) A Megfeszített II. (rockopera a kisvárdai re-

A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv 07:00 formátus ifjúság elõadásában) Kölcsey Tv (a 
Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió 13:30 napi mûsornaptár szerint)
Internet:  hangtár/Kossuth

Március 23. (Húsvét vasárnap)
Március 4. (Kedd) Hitvallás (Ortodox Liturgia, Nyíregyháza) 

Engedjétek hozzám… Magyar Televízió Kölcsey Tv 15:00 
mtv1 14:50 „Meghaltam és feltámadtam” I. (Pregitzer 

Fruzsina mûsora. Közvetítés a Szent Atanáz 
Március 6. (Csütörtök) Hittudományi Fõiskoláról) Kölcsey Tv kb. 

A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv 22:05 17:00

Március 9. (Vasárnap) Március 24. (Húsvét hétfõ)
Így szól az Úr! A Biblia üzenete Magyar „Meghaltam és feltámadtam” II. (Pregitzer 
Televízió mtv1 9:45 ; mtv2 12:10 Fruzsina mûsora. Közvetítés a Szent Atanáz 
Engedjétek hozzám… ism. Magyar Tele- Hittudományi Fõiskoláról)
vízió mtv2 12:10
Hitvallás (református istentisztelet közve- Március 30. (Vasárnap)
títése, Mátészalka) Kölcsey Tv 15:00 Hitvallás (római katolikus szentmise) Köl-

csey Tv 15:00 
Március 11. (Kedd) A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv kb. 17:30

A szeretet ereje Kölcsey Tv 19:30

Március 13. (Csütörtök)
A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv kb. 22:20

Március 16. (Vasárnap)
Hitvallás (evangélikus istentisztelet) Köl-
csey Tv 15:00 
A szeretet ereje ism. Kölcsey Tv  kb. 17:30

www.radio.hu

www.radio.hu

A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont mûsorai
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Hirdetések
Az idei hramotás Szent Liturgiák két utolsó 
idõpontja: március 1, május 10.

A Szent István Társulat a Biblia éve alkalmá- * * *
ból akciót hirdetett egyházközségek részére, Egyházközségünkben a húsvétot megelõzõ 
melynek keretében minden Bibliát 50% háromnapos lelkigyakorlat március 13-án, 
kedvezménnyel lehet megvásárolni. Akinek 14-én és 15-én lesz az esti szertartások kere-
még nincs teljes és modern fordítású Bibliája tében. A lelkigyakorlatot Dr. Keresztes Szi-
itt a lehetõség. Akinek már van, azoknak is lárd püspök úr fogja tartani. Mindenkit sze-
nagyszerû ajándékozási lehetõség. A ked- retettel bíztatunk, hogy húsvétra való készü-
vezményes Bibliákat az egyházközségi iro- lõdéséhez használja fel ezeket az estéket is.
dában 2008. február 26-ig lehet megren-
delni. * * *

* * * Templomunk húsvét után kezdõdõ felújítási 
munkáit a márciustól bevonásra kerülõ 1 és 2 

A nagyböjt szerda és péntek estéin fél hat- forintos érmékkel is lehet támogatni. A per-
tól az Elõszenteltek Liturgiáját végezzük. sely a Szent Miklós kép mellett van elhelyez-

ve.
* * * * * *

Március 5-én, nagyböjt 5. szerdáján este, a 
csütörtöki utrenye keretében lesz Krétai A felnõtt hittan keretében március 3-án hét-
Szent András bûnbánati nagy kánonja. Ez fõn este fél héttõl Makláry Ákos teológiai ta-
a szertartás 250 versben õszinte bûnbánatot nár A házasság aktuális kánonjogi problé-
fejez ki. A verseket a pap énekli, a nép meg- máiról fog elõadást tartani. Mindenkit szere-
hajlással és bûnbánati elõverssel vezeti be tettel várunk.
valamennyit. A versek elénk állítják a bûn * * *
rosszaságát. Bemutatják az Ó- és Újszövet-
ség bûnbánóit. Felhívják figyelmünket arra, A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület 
hogy mi is bûnösök vagyunk, és a nagy bûn- márciusi programja: 
bánók példáját követve tartsunk bûnbánatot. Március 6. 15 óra: Vezetõségi ülés, elõadás a 
Visszatérõ példaképünk az egyiptomi Mária, példabeszédekrõl (László atya), 
akirõl a böjt 5. vasárnapján és április l-jén is Március 13. 15 óra: Csigatészta készítés, kö-
megemlékezünk. Õ a 4-5. században, a jeru- tetlen beszélgetés, a Máriapócsi zarándok-
zsálemi szent helyek hatására elhagyta er- lat megbeszélése
kölcstelen életét, és csaknem egy fél évszá- Március 20. 15 óra: Ünnep, foglalkozás el-
zadon át szigorúan vezekelt bûneiért. marad.

Március 27. 15 óra: Név és születésnaposok 
* * * köszöntése, ima értük, betegeinkért, ha-

Március 7-én, pénteken a metodista imaház- zánkért
ban (Színház u. 6.) lesz a nõk ökumenikus * * *
imanapjának nyíregyházi rendezvénye, 
ahová szeretettel várnak minden keresztény Egyházközségünkrõl néhány érdekes adat és 
nõt. A találkozó célja a közös imádság mel- esemény olvasható a  
lett az egymás jobb megismerése. Az imata- internetes címen is. A honlap folyamatos fej-
lálkozó alapgondolata: Tudatosan imádkoz- lesztés alatt áll, melyhez szívesen veszünk 
ni, imádságosan cselekedni. Az imaalkalom mindennemû ötletet és segítséget személye-
este 17-kor fog kezdõdni. sen vagy a  -n.

www.parochia.extra.hu

sztmiklos@netra.hu


