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XXIII. Liturgikus Szimpozion 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

A „húsvét öröme” 

témakörében 
2022. május 12-én 

– online formában – 



A komolyan vallásos keresztény közösségekben a gö-

rögkatolikus hívek különleges módon élhetik át a hús-

vét mindent elárasztó örömét. Szertartásaink felké-

szítenek erre, maga az ünnep pedig a gyönyörű szer-

tartásaival az örömtől harsog: „Feltámadt Krisztus!” 

Nem győzzük ismételgetni, hogy feltámadt, 

hogy valóban feltámadt. Mert ez ad értel-

met az életünknek. Már Szent Pál apostol 

megmondta, hogy „ha Krisztus nem támadt 

fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de 

hiábavaló a ti hitetek is” (1Kor 15,13). Aztán 

hozzáfűzi teljes meggyőződését: „Ámde 

Krisztus feltámadt a halottak közül” (1Kor 

15,13). – S ezzel válik teljessé az életünk! 

Liturgiánk s szertartásaink segítenek átélni ezt a vi-

lágra szóló nagy eseményt: nem engedik, hogy eltűnjék 

az emlékezetünkből. Negyven napon át ennek felemlí-

tésével kezdjük és zárjuk a szertartásainkat. Ezzel 

köszöntjük egymást. Ennek örülünk és örvendezünk. 

Jézus Krisztus feltámadását a húsvéti ikonunk sajátos 

módon mutatja be; sugárzik róla a megváltás öröme. Ezt 

hirdeti a reggeli istentisztelet feltámadási evangéliuma 

nemcsak húsvétkor, hanem az egész év folyamán. A hús-

véti kánonunkban különösen árad az öröm. Mint ahogyan 

a fő énekeinkben (tropár, konták) is. Ezeket a témákat 

mutatja be a szimpozionunk, kiegészítve a nyugati egy-

ház egy sajátos liturgikus szempontjával, illetve a gö-

rögkatolikus hagyományainkban és népszokásaikban is 

fellelhető húsvéti örömmel. 

 

A szimpoziont a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 

Főiskola Liturgikus Tanszéke rendezi online formában 2022. 

május 12-én. 

Program 
 

„Föltámadt Krisztus…” – Közös ének 

14.00 – Megnyitó – Dr. Gyurkovics Miklós tudományos rektor-

helyettes, Nyíregyháza 

14.05 – A húsvéti ikon örömhíre – Szocska A. Ábel, a nyíregy-

házi egyházmegye püspöke 

14.25 – A tizenegy feltámadási evangéliumunk örömhre a 

reggeli istentiszteletben – Dr. Szolánszky Ágoston teo-

lógiai tanár, Ungvár 

14.45 – „Exsultet” – A húsvéti öröm kifejeződése a nyugati 

rítusban – Bákonyi János, liturgikus tanár, plébános, Fé-

nyeslitke 

15.05 – „A halál legyőzetését ünnepeljük, a pokolnak meg-

rontását” – Öröm és örvendezés Damaszkuszi Szent 

János húsvéti kánonjában – Dr. Ivancsó István, a litur-

gikus tanszék vezetője, Nyíregyháza 

15.25 – A húsvéti öröm a vasárnapi tropárok és kontákok 

alapján – Pallai Béla doktorandusz, Nagypeleske 

15.45 – Húsvéti népszokásaink – Dr. Bartha Elek professzor, 

Debrecen 

16.00 – Összefoglalás és zárszó – Dr. Ivancsó István liturgi-

kus tanár 

16.05 – „Tündökölj, tündökölj…” – Közös ének 

 

A 2022. május 12-én, a Hittudományi Főiskolán online 

formában rendezett szimpozionra tisztelettel meghívjuk és 

várjuk. 

Liturgikus Tanszék 


