
Karácsonyi szertartási rend

Dec. 23. vasárnap:  Szentatyák vasárnapja
800    Szent Liturgia (gyónási lehetőség)

   utána Betlehemes a gyermekek előadásában
Dec. 24. hétfő:    Karácsony előestéje (bűnbánati nap)

2130    Nagy esti zsolozsma, lítia
2200    Közös „éjféli” mise

Dec. 25. kedd:    Karácsony, Krisztus születésének ünnepe
800    Szent Liturgia, miroválás
1100    Kistokaj — Szent Liturgia

Dec. 26. szerda:    Karácsony 2. napja, Az Istenszülő emlékezete
800    Szent Liturgia

Dec. 27. csütörtök:   Karácsony 3. napja, Szent István főszerpap,
   első vértanú emlékezete

800    Szent Liturgia
Dec. 30. vasárnap:   Az Úr rokonainak ünnepe

800    Szent Liturgia
1100    Kistokaj — Szent Liturgia

Dec. 31. hétfő:    Óévzáró hálaadás
1700    Közös hálaadás

Jan. 1. kedd:    Újév, Az Úr körülmetélése és
   Nagy Szent Bazil ünnepe

800    Szent Liturgia
Jan. 6. vasárnap:    Vízkereszt, Úrjelenés

800    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 3525 Miskolc, Bruckner Győző utca 8.

Tel: 06-46/354-292 és 06-30/265-29-30
E-mail: stefanz  @  citromail.hu  

Egyházközség számlaszáma: UniCredit Bank Rt. 10918001-00000016-24220007

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05
Számlaszám: OTP Bank Rt. 11734004-20423805

2007. Karácsony Krisztus születik! I. évf. 1. sz..

Szirmai levelek
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

 Betlehemi csillag 
„December  hónap  befejezése  előtt  hat  nappal 

ünnepeljük  Krisztus  születését.  Ő  azért  jött,  hogy 
mindenkinek mindene  legyen.  December  hónap kezdetén, 
a  hatodik  napon ünnepeljük Szent  Miklós  főpap ünnepét. 
Ő  életében  igyekezett  utánozni  azt,  akivel  egy  hónapban 
ünnepeljük.”

Ez  az  érdekes  koszorú  adja 
meg  decembernek  azt  a 
csodálatos  hangulatát,  amely 
minden  hidegséget  képes 
tovaűzni  és  átváltoztatni.  Ez  a 
karácsony  sajátos  lelkülete. 
Most,  még  akikre  neheztelünk, 
akikkel  talán  feszültebb  a 
kapcsolatunk,  azokra  is  más 
szemmel,  meleg  szívvel  tudunk 
tekinteni.  Levetkőzve  minden 

páncélt,  a  mi  kis  testi  barlangunkba  megszületik  a 
Megváltó,  bevilágít  a Világ Világossága: Jézus Krisztus.

„Az  istenség  magára  helyezte  az  emberség 
pecsétjét,  hogy  az  emberség  is  az  istenség  pecsétjével 
ékeskedjen.”  (Szent  Efrém)  Ő  a  mi  igazi  karácsonyi 
díszünk,  amely  mint  a  betlehemi  csillag  képes  a  pusztát 
bevilágítani,  képes utat  mutatni.  Megvan a lehetőségünk, 
hogy  ilyen  csillaggá  váljunk,  s  ne  elégedjünk  meg  a 
karácsonyi  csillagszóró  szerepünkkel,  amely pillanatokig 
mulatat,  jó  hangulatot  teremt  bennünk,  de  percek  alatt 
kiég,  s  félredobjuk.  Nekünk  betlehemi  csillagokká  kell 
válnunk  otthon,  a  munkában,  a  hétköznapokban,  amely  a 
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pusztát  élettel,  a  sötétséget  fénnyel,  a  fáradságot  erővel, 
a szeretetlen világot  szeretettel  és hittel  tölti  meg.

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe:

Egy jó szót szólni, egy beteget fölvidítani,
óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni,

mindenért hálás lenni, jó tanácsot adni,
egy levél megírásával örömet szerezni,
jogos panaszt nem melegíteni fel újra,

nem tenni szóvá, amit a másik hibázik,
a levert hangulatot nem venni komolyan,

nem sértődni meg egy félre sikerült szó miatt,
megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra,

megtalálni az együttérző szót a megalázottaknak,
találni tréfás szót a gyerekeknek,

elismerni az elkövetet helytelenséget,
örülni a holnapi napnak,

bizonyos dolgokra aludni egyet,
mindenre rászánni a kellő időt és gondot,

és mindenben, de mindenben szeretettel lenni.

                                 

A Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány 
köszönete

Egyházközségünk  alapítványát  jótevőink  a  személyi 
jövedelemadó  1  %-ának  felajánlásából  308.680.- forinttal 
támogatták.  A  kapott  összeget  majd  a  templom  építésére  fogjuk 
fordítani. Hálás szívvel köszönjük, hogy ilyen módon is támogatták 
egyházközségünket.

Az alapítvány kuratóriuma

Hí r e i n k

Ebben az évben  2.542.400.-  forint  adományban részesült  az 
egyházközségünk,  mely  reményeink  szerint  a  jövőre  kezdődő 
templomépítésünkben nagy segítséget jelent.

A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg az adományozók 
nagylelkűségét.

Az  egyházközségnek  lehetősége  van  Közcélú  Igazolások 
kiállítására,  mely  által  felajánlott  összeg  30%-a,  de  legfeljebb 
50.000.-  forint  visszaigényelhető.  Akik  szeretnének  élni  e 
lehetőséggel,  azoktól  kérjük,  hogy  jutassák  el  adószámunkat a 
parókusnak, vagy Takács Zoltánnak az alapítvány elnökének.

Házszentelés: Egy  közösség  életében  mindig  fontosnak 
tartottuk,  hogy  családlátogatás  alkalmával  minél  több  családhoz 
eljuthassunk. Január hónapban egy újabb alkalom a találkozásra a 
házszentelés,  melyben  „Jordán  áldását”  visszük  el  megszentelve 
házainkat.  Szívesen  és  örömmel  fogadom  a  meghívásukat,  hogy 
előre egyeztettet időpontban megszenteljem otthonukat.

A  kedves  testvérek  segítségét  szeretném  kérni,  hogy  az 
elsőáldozó korú  gyermekeket  össze  tudjuk  gyűjteni.  3.  osztályos 
gyermekek jelentkezését várjuk, vagy jelzést, hogy melyik családba 
van ilyen korú gyermekek. 

A  magyarországi  történelmi  egyházak  2008-at  a  Biblia 
évének nyilvánították,  melynek  célja,  hogy  minél  jobban 
megismerjük  Isten  üzenetét.  Szeretnénk  bekapcsolódni  ebbe  az 
országos  programba,  olyan  módon,  hogy  az  egyházközség 
„Bibliáját”, a családok megkapnák egy-egy hétre, és azon a héten az 
a család olvassa a kijelölt részeket, hogy így egy esztendő alatt az 
egészet  végig imádkoznánk.  A Biblia  évének indítása hivatalosan 
január  20-án lesz.  Várjuk azoknak a  családoknak a jelentkezését, 
akik szívesen részt vennének, hogy közösségünk lelki temploma is 
épüljön.
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