Karácsonyi szertartási rend

2010. Karácsony

Dec. 20-21. :
Karácsonyi lelkigyakorlat
Vezeti: Dr. Seszták István pasztorális helynök, teológiai tanár
1800
Szent Liturgia és szent mise(gyónási lehetőség)
Dec. 23. csütörtök: Karácsonyi kántálás
1630
Indulás a templom elől.
Dec. 24. péntek:
Karácsony előestéje (bűnbánati nap)
2030
Karácsonyi nagy esti zsolozsma, lítia
Karácsonyi Szent Liturgia
Dec. 25. szombat: Karácsony, Krisztus születésének ünnepe
830
Szent Liturgia, miroválás
1100
Kistokaj — Szent Liturgia
Dec. 26. vasárnap: Karácsony 2. napja, Az Istenszülő emlékezete
830
Szent Liturgia
1100
Kistokaj — Szent Liturgia
Dec. 27. hétfő:
Karácsony 3. napja, Szent István főszerpap,
első vértanú emlékezete
830
Szent Liturgia
Dec. 31. péntek:
Óévzáró hálaadás
1800
Hálaadás
Jan. 1. szombat:
Újév, Az Úr körülmetélése és Szent Bazil ünnepe
830
Szent Liturgia
1100
Kistokaj — Szent Liturgia
Jan. 2. vasárnap: Vízkereszt előtti vasárnap
830
Szent Liturgia, vízszentelés, miroválás
00
11
Kistokaj — Szent Liturgia
Jan. 6. csütörtök: 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!

IV. évf. 2. sz..

Szirmai levelek
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa



Karácsony fénye



Az ünnep tükör, mert szembesít minket. Belenézve feltárul, ki
vagyok, milyen vagyok, mi a fontos, mi életem sarokpontja. Ha az
ünnepem felszínes én sem vagyok másmilyen. Ha Jézus születésnapja
csak evés-ivás, a készülődés végtelenek tűnő házimunka, az éjjelig
tartó fáradozás, az ajándékozási tépelődésről szól, ott nem igen jut hely
a születendő Jézusnak. Ne álltassuk magunkat, ne csapjuk be
környezetünket a karácsony Jézus Krisztus születésnapja, nem a család
ünnepe, nem gyermekeink ünneplése, hanem Jézus születésnapja.
A születésnap öröme az ami boldogítja az embert, s ezt az
örömet akarja továbbadni, szinte túlcsordul bennünk ez a szeretet: az
öröm túláradása. Ezen a napon megnyílik az ég, kitárul örömünk
forrása, s mint életadó harmat beteríti
életünket. De csak azokét, akik jó
helyen állnak, a betlehemnél, a
templomban, Jézus születésének
helyén. Ez az az otthon, a templom,
ahová belépünk énekelve, hozza
szívünkben a legszebb ajándékot,
mert így tudunk Istenhez közeledni.
Ha felemeljük szívünket az Úrhoz,
akkor betölti örömmel és békességgel.
Szolovjov írja, hogy lelkivezetőjéhez ment a kolostorban. Késő
éjszakába nyúlóan elbeszélgettek. Visszaindulva a korom sötét
folyóson, nem találta cellája ajtaját. Más nem akart felverni, megvárta,
míg hajnalodik. Amikor az első derengésben felismerte cellája ajtaját,
rátette kezét a kilincsre, megértette, hogy Isten fénye nélkül csak
tapogatózzunk. Igazi otthonunkat csak nehezen találjuk meg. Sokak
békéjét felboríthatjuk és mi sem lelhetjük sajátunkat.
A betlehemi jászol sugározza az igazi karácsonyi fényt és itt
rátalálhatunk az igazi otthonra, a békességre, az örömre, mely az
Istenből sugárzik.

Ez történt még 2010-ben

Templomépítés kronológiája 2010-ben
Április 7. Húsvét után elkezdjük a hosszú tél után a falakat.
Június 3. Még más helyütt az árral küzdenek, mi beöntjük a
koszorúkat, köztük a szentély párkányát.
Június 17. Késő délutánra bebetonozzuk a tornyot, tehát van tornyunk!
Augusztus 18.
Ma elkészül az utolsó
koszorú. A kupola vasbeton munkáit
befejeztük.
Október 26-30. Felkerül a kereszt a
toronyra, majd a cserép is. Elkészül a
torony tetőszerkezete.
November 6.
Elkészül a szentély és
a sekrestyék teteje.
November végére elkészülnek a
csegelyek tetőfedése. Az altemplom villanyszerelési munkáival is
készen vagyunk.
December 14. A földön összeállítják a kupola ácsszerkezetét,
melyet egy 120 tonnás daru emel a helyére.
December 18. Felkerül a kupolára
is a 2 méter 10 cm-es kereszt.
Ezzel eljutottunk a legmagasabb
pontig, egyszóval a csúcsig!
Karácsonyra reméljük a templom
teljesen tető alá kerül.

Április 5.
Május 8.
Május 16.

Húsvét hétfőn szenteltük fel a görög katolikus temetőrészt.
Gyermekbúcsún voltunk Máriapócson.
Az első szentáldozásban tizenkét gyermekünk részesült:

Borsos Gréta, Csupka Bianka Niké, Hegyesi Kristóf, Kató
András, Kiss Nerina, Komáromi Kristóf, Kovács Márkó, Nagy
Gábor, Orosz Laura, Stefán Kinga, Szepcsik Bence Csaba,
Trajter Éva.
Július 5-július 9. Nyári tábor volt Füzéren, melyen huszonkét gyermek
vett részt és sok szép élménnyel gazdagodva térhetünk haza.
Szeptember 25. Az avasi búcsú alakalmával megrendezett egyházközségek
napján szép számmal vettünk részt.
November 13. Szent András jótékonysági bált rendeztünk a templom
építésünk megsegítésére, melynek fővédnöke Csöbör Katalin
országgyűlési képviselőnk volt. Majd 180-an vettünk rész e jó
hangulatú rendezvényen. A bál bevétele több, mint 400 ezer forint lett.
Köszönjük az adományokat!

A Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány köszönete
Egyházközségünk alapítványát a személyi jövedelemadó 1%ának felajánlásából 805.327.- forinttal támogatták. A kapott
összeget templom építésére fordítottuk.
A gyermekek nyári táboroztatására 100.000.- forintot
nyertünk a Mecénás Alapítvány által kiírt pályázaton.
Az alapítvány ebben az évben 618.000.- forint adományban
részesült. Hálás szívvel köszönjük, hogy ilyen módon is támogatták
egyházközségünket.
Az alapítvány kuratóriuma

Híreink
Ebben az évben 2.724.000.- forint adományban részesült az
egyházközségünk. 10.000.000.- forint támogatást kaptunk a
Hajdúdorogi Egyházmegyétől, a környező egyházközségek pedig
150.000.- forinttal segítették céljaink elérését.
Az egyházfenntartás által 266.500.- forint támogatást kaptunk.
A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg az adományozók
nagylelkűségét.

