Karácsonyi szertartási rend

2009. Karácsony

Dec. 20. vasárnap: Szentatyák vasárnapja
830
Szent Liturgia utána a gyermekek karácsonyi műsora
1100
Kistokaj — Szent Liturgia
Dec. 21. hétfő:
Karácsonyi lelkigyakorlat 1. nap
Vezeti: Mosolygó Tibor sajóvámosi paróchus és kórház lelkész
1800
Szent Liturgia (gyónási lehetőség)
Dec. 22. kedd:
Karácsony lelkigyakorlat 2. nap
1800
Római Katolikus Szent Mise (gyónási lehetőség)
Dec. 23. szerda:
Karácsonyi kántálás
1630
Indulás a templom elől.
Dec. 24. csütörtök: Karácsony előestéje (bűnbánati nap)
2030
Karácsonyi nagy esti zsolozsma, lítia
Dec. 25. péntek:
Karácsony, Krisztus születésének ünnepe
830
Szent Liturgia, miroválás
1100
Kistokaj — Szent Liturgia
Dec. 26. szombat: Karácsony 2. napja, Az Istenszülő emlékezete
830
Szent Liturgia
00
11
Kistokaj — Szent Liturgia
Dec. 27. vasárnap: Karácsony 3. napja, Szent István főszerpap,
első vértanú emlékezete
830
Szent Liturgia
Dec. 31. csütörtök: Óévzáró hálaadás
1800
Hálaadás
Jan. 1. péntek:
Újév, Az Úr körülmetélése és Szent Bazil ünnepe
30
8
Szent Liturgia
Jan. 6. szerda:
Vízkereszt, Úrjelenés
1800
Szent Liturgia, vízszentelés, miroválás
Egyházunk hagyománya szerint karácsonytól vízkereszt vigíliájáig (jan. 4.)
szabad hét van, tehát nincs böjt!



Egyházközségünk minden tagjának és
családjaiknak békés boldog karácsonyt
és Istentől megáldott újesztendőt kívánunk!



Kiadja a Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Stefán Zoltán parókus 3521 Miskolc, Miskolci út 107.
Tel: 06-46/788-740 és 06-30/265-29-30
Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Rt. 10700086-48418405-51100005
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05
Számlaszám: OTP Bank Rt. 11734004-20423805

Krisztus születik!
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Szirmai levelek
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa



Krisztus születik!



Így hangzik karácsonyi köszöntésünk és énekeinkből is valami
különös időtlenség az örök jelen érződik ki. De ez a varázslatos szó ma,
nem csak karácsonykor, hanem húsvétkor és más
ünnepeinken is felcsendül. Mit is jelent ez az
állandósult jelen idő?
Jelzi azt, hogy karácsonykor nem csupán egy
régen megtörtént eseményre emlékezünk, hanem
valami több történik. Hiszen újra és újra átéljük
azokat. Jelenvalóvá lesz számunkra az ünnep
titka: Isten emberré lett! Ma született! Isten
igéje, Krisztus szava és az evangéliumi történetek
nem a múltban lejátszódott cselekmények, hanem
az Úr szavai ma hangzanak el, az én fülemnek, az
én lelkemnek szólnak. Értünk! és mindenkiért. Azért mert Ő a szeretet.
Az én válaszom is egy örökös, bár küszködő jelen idős válasz.
„Emeljük föl szívünket” — „Fölemeljük az Úrhoz!” Igen, emeljük,
szüntelenül kínlódva, küszködve szétszórtságunkkal, fáradságunkkal,
mert sohasem tudunk eljutni oda, hogy egyszer végre és végleg
odatehetnénk az Úrhoz, az Úr lábához, összeszedetten, szépen, tisztán.
Így vagyunk egész életünkkel is. Az élet örökös indulás, újra
és újra kezdés: most kezdem! Mindig mozdulni kell, cselekedni, tenni,
válaszolni Isten szavára. Kicsit mindig megszületni.
Ez a karácsony talán különlegesebb
a
számunkra,
hiszen
„templomunk is születik”. Napról
napra tanúi lehetünk ebben az
esztendőben a születésnek, annak
minden nehézségével és örömével.
Persze ez a születés még tudjuk jól tart,
közel sem zárult le.
De karácsony éjszakáján
még jobban átérezhetjük a születés
csodáját és a karácsony örök üzenetét, énekelve: „Velünk az Isten
értsétek meg nemzetek és térjetek meg, mert velünk az Isten!” Nem
csak volt, nem csak lesz velünk az Isten, hanem velünk van! És ez a VAN,
nagy lelkierővel is felruház bennünket, hogy a mai világunkban is érdemes
küzdeni, érdemes kereszténynek lenni és hirdetni az Isten nagy tetteit!

Templomépítés kronológiája 2009-ben

Ez történt még 2009-ben

Március 2. 5 hónap(!) után megérkezett az Önkormányzattól a
jogerős módosított építési engedély.
Március 18. Pont került az egyházi engedélyezésre is. Fülöp Püspök
Atya jelenlétében és megbízásából Dr. Kaulics László Helynök
Atya engedélyezte a tervet.
Május 1. Befejeztük a teljes alap kiásását.
Május 16. Elkészült a szerelőbeton.
Május 26. Kora
délután
befejeződik az alapozás!
A mai napon elkészült
templomunk alapja! Egy
babgulyással
láttuk
vendégül a munkásokat.
Örütnk,
hogy
annyi
viszontagság
után
ez
sikerült! Istenek hála!

Április 4. Nagyböjti lelkinapra Hajdúdorogra zarándokoltunk a
máriapócsi kegyképhez, majd 40-en, felkészülve a Húsvét ünnepére.
Április 25. Az országos hittanversenyen egyházközségünk csapata (Kiss
Alexandra, Orosz Alexandra és Jakó Enikő) 7-8. osztályos
korosztályban 1. helyezést ért el.
Május 17. Az első szentáldozásban öt gyermekünk részesült: Gyulai
Soma, Hajdú Rita, Kocsis Benedek, Kiss Richárd és Tilk Zsombor.
Június 24. Ez év májusában a Püspöki Hivatal támogatásával egy
ingatlant vásároltunk paróchiának, melyet Kocsis Fülöp Püspök Atya
szentelt fel Keresztelő Szent János ünnepén.
Június 30-július 3. Nyári tábor volt Nyíregyházán, melyen húsz gyermek
vett részt és sok szép élménnyel gazdagodva térhetünk haza.
November 14. Szent András jótékonysági bált rendeztünk a templom
építésünk megsegítésére, majd 170-en vettünk rész e jó hangulatú
rendezvényen. A bál bevétele több, mint 300 ezer forint lett.
Köszönjük az adományokat!

Június 8-12.
Szigetelés ragasztása, terítése. Majd az aljzatbeton
is kész van.
Június 16. Megkezdődött a falazás.
Június 25. Megvettük az összes cserepet.
Július elején elkészült az altemplom falazata.
Augusztus első felében kész a födém zsaluzása és a vasalás, majd a
villanyszerelés is.
Augusztus 27.
Elkészült a födém!
Szeptember 14. Betonozták a lépcsőt.
Szeptember 21. Elkezdtük az altemplom falának a szigetelését.
Szeptember 24. Felállítottuk a táblát a templom látványtervével.
Október elején a pilléreket öntötték be.
Október 20-24. A kőművesek felhúzták a falat a teljes karzat alatt.
Október 26.
Feltöltöttük a bejárati részt és a feljárat is elkészült
November 4.
Be tudtuk önteni a lépcsőt és a karzatot.
November második felében elkészült a falazat, a karzati szinten.
November 25. A felújított keresztet elhelyeztük az új helyére a
templom elé. Ma beöntötték a teljes íveket és a koszorút.

Egyházközségünk alapítványát jótevőink a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 759.585.- forinttal
támogatták. A kapott összeget templom építésére fordítottuk.
A gyermekek nyári táboroztatására 150.000.- forintot
nyertünk a Mecénás Alapítvány által kiírt pályázaton.
Az alapítvány ebben az évben 1.900.500.- forint adományban
részesült. Hálás szívvel köszönjük, hogy ilyen módon is támogatták
egyházközségünket.

A Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány köszönete

Az alapítvány kuratóriuma

Híreink
Ebben az évben 5.383.150.- forint adományban részesült az
egyházközségünk. 200.000.- forint támogatást kaptunk Dr. Ódor
Ferenc B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökétől, a környező
egyházközségek pedig 270.000.- forinttal segítették céljaink
elérését.
A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg az adományozók
nagylelkűségét.

