Karácsonyi szertartási rend

2017. Karácsony

A Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia kiadványa

Karácsonyi Szeretethimnusz

Újév, Az Úr körülmetélése és Szent Bazil ünnepe

900
1100
1730

Szent Bazil Liturgia
Kistokaj — Szent Liturgia
Vecsernye

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!

XI. évf. 2. sz..

Szirmai levelek

Dec. 23. szombat:
1500 Karácsonyi kántálás
Dec. 24. vasárnap:
Karácsony előestéje
800
Utrenye
900
Szent Liturgia
1600 Élő Betlehem
2100 Karácsonyi nagy esti zsolozsma, lítia
2145 Gyermekek karácsonyi műsora
2200 Szent Liturgia
Dec. 25. hétfő:
Karácsony, Krisztus születése
00
8
Utrenye
900
Szent Bazil Liturgia, miroválás
00
11
Kistokaj — Szent Liturgia
1730 Vecsernye
Dec. 26-27.
Karácsony 2. és 3. napja,
00
8
Utrenye
900
Szent Liturgia
30
17
Vecsernye
Dec. 31. vasárnap: Óévzáró hálaadás
800
Utrenye
900
Szent Liturgia
30
17
Hálaadás
Jan. 1. hétfő:

Krisztus születik!



Kiadja a Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia
Felelős kiadó: Stefán Zoltán parókus 3521 Miskolc, Miskolci u. 107.
Tel: 06-46/788-740 és 06-30/265-29-30
Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700086-48418405-51100005
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05
Számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700086-70598764-51100005

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez
semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek
részt, a templomi kórusban énekelek,
de Jézus Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, miről is szól
a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják
viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.
Mert a szeretet soha nem múlik el.

Ez történt 2017-ban
Február 18.
Hagyományos disznótor.
Május 21. Ebben az esztendőben tíz gyermekünk részesült első
szentáldozásban: Galajda Emma, Gyulai Eliza, Hegyesi
Tamara, Körösi Viktória, Széplaki Edvin, Széplaki Flóra, Tóth
Ádám, Trozsák Bálint, Telenkó Miklós és Záry Kinga.
Június 5. Ötödik alkalommal rendeztünk meg az egyházközségi
napot, idén is jó hangulatban és tartalmasan tölthetünk el.
Július 3-7. Tizedik alkalommal rendeztük meg a nyári hittanos
táborunkat, ezúttal Parádon, melyen közel harmincan vettünk
részt és sok szép élménnyel gazdagodva térhetünk haza.
Szeptember 23. A Kazincbarcikán rendezett Szent Illés focikupán
A 2002-2003. kategóriában első helyezést értünk el! A csapat
tagjai: Kiszely Tamás, Kiszely Péter, Ferencz Bence, Nagy
Gergő, Stefán András és Takács András.
Október 8. Az új ikonosztáziont
felszentelte Orosz Atanáz
Megyéspüspök Atyánk.
Október 22.
Immár
kilencedik alkalommal került
megrendezésre
a
Szent
András jótékonysági bálunk.
Több mint 200-an voltunk e
jó hangulatú rendezvényen. A bál bevételét 588 ezer forintot a
templom padjainak elkészítésére ajánljuk fel. Köszönjük az
adományokat!
November 26. Templomunk búcsú ünnepén, a Szent Liturgiát
Vaszily József tiszacsernyői esperes parókus vezete számos
paptestvér jelenlétében.
Ebben az esztendőben egyházközségi rendezvényekre uniós
pályázatot nyertünk EFOP 1.3.5.16-2016 „Közösségfejlesztés a
társadalmi szerepvállalás érdekében Miskolc-Szirmán”:
24.958.995.- forintot.
Májustól indultak ennek köszönhetően a programok, mely által a
régi programjainkat színvonalasabbá tudtuk tenni és sok újat is
el tudtunk indítani pl. gerinctorna, adventi koszorú készítés,
patchwork tanfolyam stb.

Advent
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!

Híreink
Egyházközségünk alapítványát a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásából 446.813.- forinttal támogatták.
Az egyházfenntartás által 712.000.- forint támogatást kaptunk.
A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg az adományozók
nagylelkűségét.
Ebben az esztendőben 11 testvérünknek szolgáltattuk ki a keresztség
szentségét: Bereczki Benett Marcell, Sveda Hanga, Szoboszlai Laura
Hanna, Bárány Milán, Szónoczki Lukács Mihály, Tóth Nimród, Polgári
Dániel Patrik, Polgári Márk Péter, Polgári Bence, Szíjjártó Barnabás,
Szép Márton. Isten éltesse őket!
Ebben az esztendőben sajnos nem volt esküvő, de jövőre…
Utolsó útjára 5 testvérünket kísértük: Tóth András, Zoltán László
Nándor, Feczkó Sándor, Pásztor Mihályné, Kovács Lászlóné.
Nyugodjanak békében!
Egyházközségünk hírei és eseményei megtalálhatóak a facebookon is:
Keresd a Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia oldalát!

