EDELÉNYI IKON
Az Edelényi Görögkatolikus
Egyházközség Hírlevele
II. évf. 1. szám

FELTÁMADT KRISZTUS ! – VALÓBAN FELTÁMADT !
Feltámadt Krisztus! – A világ életéért!
Kétezer évvel ezelőtt húsvétkor elindult
valami, amit nem lehetett megfékezni
börtönnel és üldözéssel, sem számító
elhallgatással, vagy álnok csalással. Ez a hír,
hogy feltámadt Krisztus, és a mellette lévő
tanúskodás!
Akik ezt befogadták, azok Isten fiai lettek,
megváltozott az életük. Lassan a világon a
„derengésből fény lett, a fényből ragyogás”
/Deák Károly/.

Korunknak is tanúkra van szüksége, akik nem szép gondolatokat, még csak nem is anyagi
áldozatokat hoznak, hanem az életüket teszik le valami, vagy valaki mellett. A tanúnak
fejlődéstörténete van. Útja a jó hallással kezdődik, a készséges és változtatni nem gyáva
lélekkel folytatódik, majd pedig az áldozathozatallal és az állandósággal hat. Húsvét ünnepe
a Feltámadottal való találkozás lehetőségét tartogatja, s kínálja fel mindenkinek. Az első
megjelenéssel kitüntetett kenetvivő asszonyok öröme, az apostolok csodálkozása, Mária
Magdolna boldog elragadtatása, az emmauszi tanítványok lángoló szíve mind-mind olyan
történésről üzen, amihez hasonló általunk is megélhető. E napokban is tanúk születhetnek!
„A tanúságtétel nem színpadi mű vagy regény, ahol a siker tapssal vagy az eladott
példányszámmal mérhető. Előfordulhat, hogy annak ellenére igaz a tanúságunk, hogy a
tanúságtevő közeg kinevet, elkerget, megkövez. Akkor is mondani kell, örömmel, derűvel!”
/Csókay András/
Minden olvasónknak kívánok kegyelemteljes húsvétot, a Feltámadott megtapasztalásától
örömteli ünnepet, s hiteles tanúságot!
Marincsák László
parókus

Köszöntöm az edelényi híveket!
Nagy bizalommal és szeretettel köszöntöm a kedves híveket, az edelényi egyházközség,
februártól kinevezett lelkipásztori kisegítıjeként. Szolgálatomhoz, amelyet szeretnék a
tehetségemhez és tudásomhoz mérten a legjobban végezni, továbbra is kérem a kedves
testvérek, már eddig is megtapasztalt bizalmát és szeretetét!
Molnár József vagyok, a hímzésérıl és paprikájáról híres, Bács-Kiskun megyei Kalocsán
születtem. Édesanyám vállalkozó volt hosszú éveken át, és egy kis élelmiszerboltot vezetett.
Édesapám ıstermelı, és sok más egyéb mellett, méhészkedéssel foglalkozik, most már
édesanyámmal együtt. Húgom Edit, tanulmányait, a Nyíregyházi Fıiskola Nemzetközi
Kapcsolatok szakán végezte, és pillanatnyilag Angliában bıvíti angol nyelvi ismereteit.
Mindnyájukat a testvérek szeretetébe és imádságába ajánlom! Életem elsı néhány éve
Kalocsához köthetı, de túl sok emlékem ebbıl az idıszakból nincs. Majd egy
Sárospatakhoz közeli kis falucskába, Kenézlıre költöztünk, ahonnan egyébként hivatásom
tudatos-tudattalan gyökerei is erednek. Itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat, s a
gyorsan leperegı évek után, gimnáziumi tanulmányaimat a Hajdúdorogi Görög Katolikus
Gimnáziumban folytattam. Az itt eltöltött négy évet, nagyon meghatározónak éreztem
életemben, hivatásom és egyéniségem fejlıdésében. Otthonomban azonban, ezután is csak
vendég maradtam. A sikeres felvételi után – az egyéves váci elıkészítıt követıen –
szemináriumi éveimet (6 év), Nyíregyházán küzdöttem végig. A gyakorlati félévemet a
kisvárdai egyházközségben töltöttem, majd Keresztes Szilárd püspök úr, a Nyírvasvári
egyházközségbe nevezett ki, lelkipásztori kisegítınek. Féléves szolgálat után, a mátészalkai
egyházközségbe való áthelyezésem, egy kicsit váratlanul ért, de örömmel fogadtam. Itt
négy és fél évet szolgáltam, fıleg hitoktatói és kántori feladatokat láttam el, majd Atanáz és
Fülöp püspök atya közös döntése folytán kerültem most ide, s lettem az edelényi
Görögkatolikus iskolák hitoktatója és az egyházközség lelkipásztori kisegítıje.
Köszönöm azt a nagy-nagy szeretetet, amivel az edelényiek fogadtak, és enyhítették a
költözködés nehézségeit! Beilleszkedésemben, a hívek és az egyházközség
megismerésében, számítok a parókus atya mellett, a kedves testvérek további segítségére és
imáira is!
Molnár József
lelkipásztori kisegítı

Boldog John Henry Newman:
Istenem, szükségem van rád
Istenem, szükségem van rád,
hogy taníts napról napra,
minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint.
Add meg nekem, Uram,
a lelkiismeretnek azt a tisztaságát,
amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel.

Fülem süket, nem hallom hangodat.
Szemem homályos, nem látom jeleidet.
Csak te tudod élessé tenni szememet,
megtisztítani és megújítani szívemet.
Taníts meg arra,
hogy ott üljek lábadnál,
és hallgassam a szavadat.
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TE OL ÓG IA
Aranyszájú Szent János Konstantinápoly
érsekének húsvéti beszéde
Aki istenfélı és istenszeretı, merítsen
magának hasznot ebbıl az oktatásból! Aki
értelmes szolga, menjen be örvendezéssel
Ura örömébe! Aki az elsı órától
munkálkodik, vegye el ma igazságos bérét!
Aki a harmadik óra után érkezett,
ünnepeljen hálaadással!
Aki a hatodik óra táján jöhetett, ne ingadozzék, mert semmivel sem károsodik! Aki a
kilencedikig késlekedett, álljon elı és ne habozzék! Aki a tizenkettedik órára érkezett, ne
féljen késlekedése miatt, mert nemes lelkő az Uralkodó és az utolsót éppen úgy fogadja,
mint az elsıt! Letelepíti a tizenegy órakor érkezıt éppen úgy, mint az elsı órától
munkálkodót. A késın jövınek megkegyelmez, az elsınek érkezésén örvend. Ennek
megfizet, amannak ajándékot ad. A munkát elfogadja, a tudást becsüli, a cselekedetet
értékeli, az áldozatot dicséri. Mindnyájan bemennek az Úr örömébe, elsık és késıbbiek,
elveszitek jutalmatokat! Gazdagok és szegények, mindannyian örvendjetek! Komolyak és
könnyelmőek, becsüljétek meg ezt a napot! Böjtölık és nem böjtölık, vigadjatok ma!
Roskadozik az asztal, vegyetek róla mindnyájan! Élvezzétek mindnyájan a hit lakomáját!
Részesüljetek mindnyájan a jólelkőség gazdagságából! Ne panaszolja senki a szegénységet,
mert feltőnt az új birodalom! Ne keseregjen senki bőnei miatt, mert felragyogott a sírból a
bocsánat! Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az Üdvözítı halála!
Hatalma alá hajtotta és megsemmisítette a halált. Leszállt az alvilágra és kifosztotta az
alvilágot. Keserőséget okozott neki, mikor az megízlelte az İ testét. Erre célzott Izajás,
amikor felkiáltott, s mondta: „Az alvilág elkeseredett, amikor ott lent megjelentél!”
Elkeseredett, mert vereséget szenvedett. Elkeseredett, mert szégyenben maradt.
Elkeseredett, mert halálos sebet kapott. Elkeseredett, mert fogságba esett. Zsákmányul
ejtette a testet és az Istennel találkozott. Zsákmányul ejtette a földet és az ég állt elıtte.
Zsákmányul ejtette azt, amit látott, s elbukott amiatt, amit nem látott. „Halál, hol van a te
gyızelmed? Alvilág, hol a te fullánkod?” (1Kor 15,55) Feltámadt Krisztus és lebuktak a
gonosz lelkek! Feltámadt Krisztus és örvendeznek az angyalok! Feltámadt Krisztus és
diadalmaskodik az élet! Feltámadt Krisztus és semmivé lett a halál a sírnál! Feltámadt
Krisztus és nincs egy halott sem a sírban, mert feltámadt Krisztus és elsıszülött lett a
halottak közül! Övé a dicsıség és a hatalom most és mindenkor és örökkön-örökké!
Ámen.
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ÉVFORDULÓ
Egyházközségünk fenntartásában egy éve kezdte meg munkáját a Szent Kereszt
Szeretetszolgálat, amely házi segítséget nyújt immár 72 személynek. Az évforduló
kapcsán kérdeztük a szolgálat dolgozóit.
Mibıl áll a munkájuk, mit csinál valójában a házi segítségnyújtásban dolgozó?
Ráczné Kalapos Katalin: Számomra többet jelent, mint amit a házi segítségnyújtás
fogalma szoros értelemben hordoz. Nem csak a házban való teendık ellátása a feladatunk,
hanem minden más olyan is, ahová az idıs ember már nem tud elmenni, vagy amit már
nem tud elintézni. Teszem a dolgomat, mikor mi a feladat. Fontos a másik ember
meghallgatása, segítése, legyen az házimunka, vagy hivatalos ügyintézés.
Majorosné Mátrai Zsuzsa: Feladatunk nagyon szerteágazó, segítünk a fürdetésben,
ágyazásban, etetésben, gyógyszerelésben, mosásban, kisebb takarításban, de a
bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, hivatalos ügyek intézésében stb.
Milyen sajátos örömök és nehézségek kísérik a munkájukat? Honnan merítenek erıt ahhoz
a szolgálathoz, amelynek alapvetıen örömöt és napfényt kell vinni a segítségre szorulók
életébe?
Bukóczkiné Bukovics Emıke: Ezen a területen dolgozóknak sok ember bizalmát kell
megszerezni, ami olykor nem könnyő. Nagy örömet jelent viszont az a várakozás, amivel a
gondozottak fogadnak.
R-né: Én úgy gondolom ezt a munkát stabil, biztos háttér nélkül nem lehet végezni. Az
egyik háttér a családom, de a legbiztosabb alap Isten. Én az erıt Tıle kapom. Igyekszem
úgy szolgálni, hogy az idısek gondjaiban, szenvedéseikben észrevegyem Krisztust, és az İ
örömhírét hirdessem nekik. Próbálok „befelé” figyelni, mert a lélek ápolása legalább olyan
fontos, ha nem fontosabb, mint a mindennapi dolgokban való segítés.
M-né: A napi munkához az erıt számomra, a közös reggeli imádságok, illetve a vasárnapi
szent liturgián való részvétel adja ,valamint az ,hogy megtudjuk beszélni egymás
problémáit ,ezáltal könnyebb közösen megoldani a felmerülı gondokat.
A városban több hasonló szociális ellátás is van. Mit jelent görögkatolikus szolgálatban
dolgozni?
Darmosné Vécsei Krisztina: Nincs széthúzás, irigykedés a másikra, nyugodtak,
toleránsak, türelmesek a kollégák és összetartó a csoport.
R-né: Görögkatolikus szolgálatban dolgozni más. Reggelente amikor imával kezdjük a
napi munkát, már ráhangolódom az adott napra. Amikor az idısek közötti idım töltöm a
kerékpáron, szoktam imádkozni azért a gondozottért, akihez éppen megyek. De ezt nem
egy megszokott forgatókönyvnek kell venni, mert van, hogy egy éneket dudorászok
hálából, mert öröm ért, és van, hogy Istenem áldását kérem a gondozottaimra. A gondozás
lelkiismeretes végzése mellett igyekszem az egyházközség által szervezett programokba is
bevonni az idıseket. Tettem ezt májusban, amikor elzarándokoltunk Máriapócsra a betegek
búcsújára, és az adventi idıben amikor templomunkban győltünk össze, együtt készülni
Krisztus születésére.
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A rászorulók lelkiismeretes segítése nem képzelhetı el valamiféle hivatás nélkül. A
munkaidı végeztével sikerül-e maguk mögött hagyni az emberi sorsokat, történéseket, vagy
azok „kísérik” magukat?
Bodnár Attiláné: Soha nem tudja ezeket maga mögött hagyni az ember, mert egy idı után
érzelmi kötıdés jön létre a gondozó és gondozottja között, bizonyos értelemben ık részei
az életünknek.
M-né: Munkaidı végeztével nehéz úgy zárni a napot, hogy ne gondolnánk végig kivel mi
történt aznap, fıleg ha valami probléma adódik. Számomra természetes pl. ha egy ellátott
kórházba kerül ,akkor este felhívom és érdeklıdök az állapota felıl. Ebben a szolgálatban
az empátiás készség nagyon fontos, ennek hiányában kevésbé lehet lelkiismeretes munkát
végezni.
Köszönöm a beszélgetést, s kívánom, hogy mindennapi találkozásaikban továbbra is tudják
közvetíteni a mindig velünk lévı Isten szeretetét!

GYERMEK ROVAT
REJTVÉNY
1
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S
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1. Krisztus a pokol ………. összezúzta
2. Áldozati állat a bőnökért.
3. Ennyiszer kérdezte Jézus feltámadása után Pétertıl: „Szeretsz-e engem?
4. A jó Pásztor, aki életét adta juhaiért.
5. A fıpap szolgájának, akinek Jézus a meggyógyította levágott fülét.
6. Bár apostol volt, elıször mégsem hitt a feltámadást
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Húsvéti köszöntı versek
Mennyi virág nyílik
az Isten kertjében,
egy szép rózsaágat
itt találtam éppen

Hajnali harmat kell a gyönge
virágra, szagos rózsavíz
kell erre a leányra.

Meglocsolom a kert
legszebb rózsaágát, s
kívánom e házra
az Isten áldását.

Nincs most egyéb vágyam,
csakhogy megöntözzem. Azt
a páros hímest ne sajnálják
tılem!

Fésős Éva: A búzaszem

Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát
szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a
betegséget kizárni a házból. Az bizony ıt is utolérte. Nagy bajában, öregségében
csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettı ezalatt élte világát: szép feleséget, jó
cimborákat szereztek. Mégis, mielıtt meghalt volna a gazdag ember, úgy
rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidısebb fia kapja. Szép, tornyos házát, száz
hordó borát a középsınek ajándékozta, a legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet
egyetlen búzaszemnél. Alighogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan
megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket:
- No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel! Hiába kedveskedtél, hízelegtél az
apánknak, mégis minket szeretett jobban!
Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy
rozoga csıszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogyan
sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel a
búzaszemmel?...
Keserőségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint
reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel, és szemlátomást nı
a szára. Úgy nıtt, ahogy nézte. Mire a nap delelıre ért, gyönyörő, dús kalász ringott
a szélben.
- Ennek fele se tréfa! - gondolta a fiú,és leakasztotta válláról a vándortarisznyát. A
kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mind egy szemig újra elvetette.
- Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak.
A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán.
Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kı között
megırölte, és kicsi cipót sütött belıle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött
egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott.
- Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem - gondolta a fiú, és jószívvel
odaadta a cipót az öregnek.
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Igaz, ı maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést
hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre
több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtıl piroslott. Minek is
szaporítsam a szót? Hamarosan jómódú ember lett belıle. Mindig annyit vetett és
annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyerébıl. Meg is szerették
hetedhét országban. Esztendık múltak el, míg egyszer, egy zimankós estén
toprongyos ember kopogtatott be az ajtaján.
- Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok! - kérlelte panaszosan.
A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergı vándor is
bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tılük:
- Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban
vándorolnotok?
Felsóhajtott az elsı:
- Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára
kellett. Elfogyott az arany - elhagyott mindenki!
A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta:
- Volt szép házam, száz hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház
oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy mulatozásban.
- Én pedig csak a búzaszemmel kezdtem - mondta csendesen a házigazda.
Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól:
- Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk! Hát nem mentél világgá bánatodban?
- Nem bizony - mondta boldogan a legkisebb fiú. - És most már mindent értek. Te,
édes bátyám, csak holt aranyakat kaptál; te másik bátyám, elmálló köveket és az
elfolyó borban hamis melegséget. De nekem egyetlen búzaszemben örökül hagyta
apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát.
Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem.
A gyermek rovat szerkesztıje Ráczné Kalapos Katalin

HÍREK, AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK
HÚSVÉTI SZERTARTÁS REND
Nagypéntek:
07:00 Királyi imaórák
18:00 Sírbatételi vecsernye
21:00 Esti zsolozsma
Nagyszombat:
17:30 Vecsernye Szent Bazil liturgiával
Húsvétvasárnap:
04:00 Feltámadási szertartás + pászkaszentelés
05:00 Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia + pászkaszentelés
17:30 Vecsernye
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Húsvéthétfı:
09:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia, körmenet
12:00 Szent Liturgia Finkén
17:30 Szent Liturgia
18:30 Vecsernye
Húsvétkedd:
09:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia
17:30 Szent Liturgia
18:30 Vecsernye
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Megújult Egyházközségünk képviselıtestülete
A II. Vatikáni Zsinat a világi híveknek, elsısorban az egyházközségi
képviselı- testületnek különösen fontos szerepet szán az Egyház
életében. Apostoli munkára hívja fel ıket Krisztus ügyének
szolgálatában. Az Egyházközségi Képviselıtestület a parókus tanácsadó
testülete. Feladata, hogy a parókiai közösség célkitőzéseit Istentıl és az
Egyháztól kapott küldetésének szellemében elımozdítsa. Megbízatásuk
öt esztendıre szól. Hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt
vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására.
Képviselıtestületünkbe a hívek az alábbi személyeket választották: Dr.
Zsemkó Attilát, Vártás Józsefet, Marcinkó Józsefet, Mészáros Mariannt,
Barva Tibornét, valamint póttag lett Medvéné Papp Szilvia és Dr.
Harcsáné Zsemkó Csilla.
Köszönetet
mondunk
a
hívek
választásban
megmutatkozott
aktivitásának, gratulálunk az új tagoknak, s kérjük számukra az Isten
áldását, hogy képességeikkel és szolgálatukkal hatékonyan elımozdítsák
egyházközségünk életét.

CSAKNEM KÉSZEN
Egyházközségünk parókiaépülete csaknem készen van. Az ünnep után kerül sor
a színezésre, a terasz burkolására, s szeretnénk az udvar rendezéséhez is
hozzáfogni. Ezúton is köszönetet mondunk a hívek áldozatos támogatásáért és
imádságáért, amelyekkel segítették a beruházást. Különösen hálásak vagyunk
azok adományaiért, akik a legutóbbi napokban is ismételten segítettek, hiszen
átérezték, hogy közösségünk kölcsönbıl érte el a jelenlegi készültségi fokot.
Folyamatos összefogásra és erıfeszítésre van tehát szükségünk, hogy a vállalt
két éven belül vissza tudjuk fizetni a segítségként kapott összeget.
Köszönettel vesszük további támogatásukat, akár személyesen, akár a
10701238-65647965-51100005 számlaszámon!

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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