
 

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
 

1924-ben történt. A szovjet kormány fokozta a vallásüldözést; számos 
nagygyűlést és találkozót támogatott, hogy nevetségessé tegye a vallást. 
Vaszilij parancsnok szervezte a demonstrációt. A katonák megkapták a 
feladatukat: szedjenek össze kétezer embert, és vigyék őket a megbeszélt 
helyre; ők lesznek a közönség. A program már meg volt szervezve: Dr. 
Burdikov, a híres vallásellenes szónok fog beszédet tartani. A témája: Jé-
zus feltámadása hazugság. 
A tömeg összegyűlt, Burdikov elkezdett beszélni. Egy óra hosszáig támadta 
az evangéliumot, kifigurázva és nevetség tárgyává téve a keresztény val-
lást, és nevetett az egyházon az odakényszerített közönség előtt. Végül 
feltette így szólt „Ha valaki be tudja bizonyítani, hogy amit mondtam, nem 
igaz, az jöjjön ide most. A mikrofon az övé.” 
Az emberek csendben álltak, mozdulatlanul. Senki sem merte felvenni a 
harcot a szónokkal. Szegény egyszerű emberek nem vehették fel a ver-
senyt Burdikov éles eszével és szónoki képességeivel, hiába tartottak ki a 
hitük mellett. Azonkívül, ha valaki fel is tudta volna venni a versenyt a dok-
torral, a katonák ott helyben megölik. 
Hirtelen morajlani kezdett a tömeg, mert úgy látszott, valaki jelentkezett. 
Egy férfi megfontolt, lassú lépésekkel elindult a színpad felé. Egyszerű, 
idősödő parasztember volt. Burdikov meg volt döbbenve. Nem gondolta 
volna, hogy bárki is vitába mer szállni vele. Az első pillanat sokkja után 
azonban elkezdett nevetni magában. „Mi mondanivalója lehet ennek az 
öreg bolondnak? Nevetségessé teszem az egész város előtt!” – gondolta 
magában. Ez alatt az idő alatt az ember odaért a pulpitushoz, és végigné-
zett a csendes embertengeren. Keresztények ezrei féltek, hogy mi fog tör-
ténni. Jó pár pillanatig nézte az idős ember a tömeget, mintha megpróbált 
volna belenézni minden ember szemébe. Végül ajkai két szót formáltak, a 
húsvéti köszöntést: „Krisztus feltámadt!”  
Egy pillanatra csend lett, amíg az emberek észre nem vették, mi történt. 
Aztán hirtelen kétezer ember kiáltotta vissza rá a választ: „Valóban feltá-
madt!” Az öregember újra és újra kiáltotta a köszöntést: „Feltámadt Krisz-
tus! – Valóban feltámadt!” Amíg a katonák le nem ráncigálták őt az emel-
vényről. Amikor a tömeg látta ezt, elkezdték énekelni a húsvéti tropárt – 
„Feltámadt Krisztus…” – újra meg újra. A parancsnok haragja hiábavaló 
volt; egy egyszerű öregember egyházi szertartássá tette az ő ateista nagy-
gyűlését a keleti keresztények húsvéti örömével: „Feltámadt Krisztus!”  
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NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT TEMPLOMUNKBAN 
 

Április 10. nagyhétfő  17.30   Előszenteltek Liturgiája 

Április 11. nagykedd  17.30   Előszenteltek Liturgiája 

Április 12. nagyszerda 17.30   Előszenteltek Liturgiája 

Április 13. nagycsütörtök 17.30   Bazil-Liturgia vecsernyével 

    18.45   Kínszenvedési evangéliumok 

Április 14. nagypéntek 7.30   Királyi imaórák 

      szigorú böjt  17.30   Sírbatételi vecsernye 

Április 15. nagyszombat  7.30  Jeruzsálemi utrenye 

    17.30   Bazil-Liturgia vecsernyével 

Április 16. húsvét  5.30  Feltámadási szertartás 

    6.30  Szent Liturgia  pászkaszentelés 

    9.30  Szent Liturgia pászkaszentelés

    17.30   Alkonyati zsolozsma 

Április 17. húsvét hétfő 8.45  Reggeli zsolozsma 

    9.30  Szent Liturgia 

Április 18. húsvét kedd 8.30  Reggeli zsolozsma 

    9.30  Szent Liturgia 

    17.30  Alkonyati zsolozsma 

 

Aki valódi húsvétot szeretne megélni, annak a nagyhetet is át 
kell élnie. Találkozzunk az imádságban egész héten! 
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HÍREINK 

Nagy öröm mindnyájunk számára, hogy elkészült az új járdánk, a bejá-
ratunk, a térköves udvarunk, a kertünk; kiegészítő és tereprendezési 
munkák vannak még hátra. Hatalmas köszönet mindazoknak, akik 
anyagi támogatásukkal és/vagy fizikai munkájukkal hozzájárultak temp-
lomunk környezetének ilyen nagyszerű megszépítéséhez. Az eddigi 
munkák kifizetéséhez és a munkálatok befejezéséhez tisztelettel kérjük 
további adományaikat. 

Parókus atya márciusban római tanulmányúton vett részt. Ezúton is 
megköszöni a hívek türelmét, és köszönetet mond a helyettesítésekért 
Virág László, Ivancsó István és Sivadó László atyáknak.  

Nagyböjti lelkigyakorlatunkra szokás szerint a virágvasárnapot meg-
előző hétvégén kerül sor. Az április 7-9. között zajló lelkigyakorlatot Po-
lyák Imre atya, a Papnevelő Intézet spirituálisa vezeti. 

Ágyhoz kötött betegeinket húsvéti szentgyónásra/szentáldozásra paró-
kus atya nagyszerdán délelőtt keresi fel. 

Ápr. 23-án, Szent György napján első parókusunkért, Vaszkun György 
atyáért imádkozunk. A Szent Liturgia után búzaszentelést végzünk. 

Április 29-én a debreceni Csokonai Színházba invitáljuk családjainkat, 
a Varázsfuvola című varázslatos Mozart-operára. Részvételi díj (utazás 
és belépőjegy) felnőtteknek 2.000 Ft, gyerekeknek 1.000 Ft. Jelentke-
zési lap a templom előterében található. 

Május elsején autóbuszos zarándoklatot szervezünk Sajópálfalára, az 
ottani kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából. Részvételi 
díj – szerény ebéddel együtt – 1.500 Ft. Jelentkezési lap a templom elő-
terében található. 

Május 13-án lesz Máriapócson a gyermekbúcsú. A gyermekek számá-
ra az autóbuszos zarándoklaton a részvétel ingyenes, kísérőknek jelké-
pes összeg, 500 Ft. Jelentkezési lap a templom előterében található. 

Május 14-én lesz templomunkban az elsőáldozás. Imádkozzunk első-
áldozó-jelölt gyermekeink hitéért, lelki fejlődéséért.  

Május 28-án kerül sor Máriapócson a Betegek Búcsújára, amelyre 
szintén autóbuszos zarándoklatot hirdetünk. Részvételi díj 1.200 Ft. Je-
lentkezési lap a templom előterében található. 

Június 25-30. között lesz a Görögtűz Tábor felsős hittanosoknak. Ez az 
országos tábor parókus atya szervezésében zajlik. Jó szívvel hívjuk, 
várjuk a gyerekek jelentkezését! A hittanverseny és a liturgikusének-
verseny résztvevői számára a tábor az egyházközség ajándéka. 

FÉNYESHETI RETRÓ BÁL 

A Nyíregyházi Egyházmegye új hagyománya a tavaly sikeresen debü-
tált fényes heti húsvéti batyus bál, amit az egyházmegye idén is meg-
szervez. Szeretnénk a feltámadás örömhírét – a közös liturgikus ünnep-
lés mellett – egy örömteli, báli együttléttel is kifejezni.  

A Retró Bál időpontja április 21., fényes hét péntek este 19 óra. Helye 
a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola.  

Az őszi szüreti bál az ifjúságnak szólt; most elsősorban a felnőtt korosz-
tályt, a házaspárokat, házasságra készülő felnőtt fiatalokat várjuk, ter-
mészetesen nem kizárva az ifjúságot, az egyedül érkezőket, a velünk 
együtt a feltámadásban hívő testvéreinket és barátainkat! 

Zene: LK Beat – Belépőjegy: 1.500 Ft – Asztalfoglalás: 30/681-89-27 
 

 

* * * * * 

A SZENT IMRE ÓVODA… 

…új épületrésszel bővül, így ez az egyházi intézmény ősztől több gyer-
mek számára lesz elérhető. A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda mel-
lett a Szent Imre Római Katolikus Óvodát is jó szívvel ajánljuk görög-
katolikus gyermekek számára is. Az intézmény „szeretettel várja az 
óvoda új csoportjaiba azokat a 3-6 éves gyermekeket is, akiket szüleik 
keresztény értékrend szerint szeretnének neveltetni, és esetleg helyhi-
ány miatt kimaradtak saját rítusuk óvodásából. Az óvodai beiratkozás 
ideje: 2017. április 20-24. – Az intézmény vallásukat gyakorló óvodape-
dagógusokat, dajkákat is keres. A pályázat leadható 2017. április 20-ig a 
Szarvas u. 19. szám alatt. 
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ADÓBEVALLÁSHOZ 

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók be-
vallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti a 
személyi jövedelemadó 1%-ról való rendelkezés, kérjük, ennek lehető-
ségeiről tájékozódjanak a templom előterében kihelyezett szórólapról, 
valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. 

Kérjük, hogy abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar kato-
likus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények 
miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény), mert a „nullás” bevallás is 
számít! 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A Kertvárosi Közös-
ségi Életért Alapítvány adószáma: 18803475-1-15. Köszönjük. 

http://www.johelyrekerul.hu/

