
Karácsonyi szertartási rend 
 

Dec. 24. csütörtök: Karácsony előestéje 

  1700    Karácsonyi nagy esti zsolozsma 

  1745    Karácsonyi műsor 

  1800    Szent Liturgia 

Dec. 25. péntek:  Karácsony, Krisztus születése 

  800    Utrenye 

  900    Szent Liturgia 

  1100    Kistokaj — Szent Liturgia 

Dec. 26. szombat  Karácsony 2. napja, Istenszülő emlékezete 

  800    Utrenye 

  900    Szent Liturgia 

  1730    Vecsernye 

Dec. 27. vasárnap Karácsony 3. napja, az Úr rokonai emléke 

  800    Utrenye 

  900    Szent Liturgia 

  1100    Kistokaj — Szent Liturgia 

  1730    Vecsernye 

Dec. 31. csütörtök: Óévzáró hálaadás 

  1730    Hálaadás 
Jan. 1. péntek:    Újév, Az Úr körülmetélése és Szent Bazil ünnepe 

  900    Szent Bazil Liturgia 

  1100    Kistokaj — Szent Liturgia 

  1730    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! 

 

 

 

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 számlája: CIB Bank Zrt. 10700086-48418405-51100005 
 

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05 

Számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700086-70598764-51100005 

2020. Karácsony Krisztus születik! XIV. évf. 2. sz.. 

Szirmai levelek 
A Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia kiadványa 

 

„Azé az ünnep, aki várja!” 

Olvastam többször is a napokban. Vajon mi, hogy várjuk, vártuk? A 

hit, remény, szeretet és öröm töltött el bennünket vagy a karácsonyvárás 

édes vagy olykor idegesítő érzése? 

A világ, az élet s benne az összes 

ünnep változóban van, a hagyományok 

lassan elfelejtődnek. Advent idején a 

várakozás helyett készülődünk; sokan 

egyik üzletből a másikba rohannak. A 

szeretet mértékét az ajándék értékével 

próbálják helyettesíteni, pedig ez 

lehetetlen. 

Tanuljuk meg tisztelni az 

ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, 

más, mint a többi nap, s arra való, hogy 

a hétköznapi mivoltunkból 

kivetkőződve tiszteljük önmagunkban 

az embert. 

Az ünnep önmagunk felemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta 

ünnepei gondolatokkal felülemelkedve a hétköznapokon, s apró 

küzdelmeinken, vélt vagy valós sérelmeinken. 

Van, hogy a sok szenvedés, betegség vagy lemondás megkeseríti 

mindennapjaikat. Lehet, hogy lázadunk, méltatlankodunk. Gondoljunk 

ilyenkor a jászolban fekvő kisdedre, aki kitaszítottként jött erre a világra. 

hogy megváltónk legyen. 

Soha nem kapott nagyobb ajándékot az emberiség, mint kétezer éve, 

mikor megszületett egy gyermek, aki elhozta a reménység üzenetét, hogy 

van értelme az élet mindennapos küzdelmeinek! 

A kis Jézus minden karácsonykor újra meg kell, hogy szülessen a 

szívünkben, és erre a nagy eseményre készülni kell. Nagytakarítást kell 

végezni nemcsak a lakásunkban, hanem a szívünkben is, hogy az égi 

vendéget méltóan befogadhassuk. 

Talán a karácsony ünnepe az, ami a legtöbb szeretetet viszi az emberi 

szívekbe. A kis Jézus képes arra, hogy a legkeményebb szívet is 

meglágyítsa, belőle is fakasszon egy kevéske szeretetet. 

Így várjuk az ÜNNEPET, hogy miénk legyen! 



Ez történt 2020 -ban 
 

Február 15. Hagyományos disznótor. 

Július 13-17.  Első alkalommal rendeztünk napközis tábort! 

Több mint harminc résztvevővel egy igazán tartalmas és játékos 

hetet sikerült együtt töltenünk, melyet többekkel kiegészülve 

egy poroszlói Ökocentrumban tett kirándulással zártunk le. 

Július 27-31.  Tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a nyári 

hittanos táborunkat. Győrben harmincan vettünk részt és sok 

szép élménnyel gazdagodva térhetünk haza. 

Augusztus 20. Nyolcadik alkalommal rendeztünk meg az 

egyházközségi napot, melyet pünkösdről halasztottunk el, de 

úgy gondolom ezúttal is jó hangulatban élvezhettük egymás 

társaságát és erősíthettük közösségünket. 

Szeptember 13. A májusban elmaradt elsőáldozást, pótoltuk ebben 

az időpontban, melyen kilenc gyermek részesült első 

szentáldozásban: Csolák Lila, Kerekes Blanka, Hegyesi Hanna, 

Nagy Márton, Mezey Bálint, Mezey Milán, Orosz Martin, 

Pavliscsák Patrik és Rakaczki János.  

Sajnos a járványhelyzet miatt az őszi, illetve karácsony környéki 

programjaink elmaradtak. Talán jövőre! 
 

Híreink 
 

Egyházközségünk alapítványát a személyi jövedelemadó 1%-ának 

felajánlásából 681.371.- forinttal támogatták. 

Az egyházfenntartás által 1.032.000.- forint támogatást kaptunk. 

A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg az adományozók 

nagylelkűségét. 

 

Ebben az esztendőben 10 testvérünknek szolgáltattuk ki a keresztség 

szentségét: Hriczu Adrián Zsolt, Tóth Medárd, Jámbor Teodor, Bartha 

Médi Indira, Jezsoviczki Ágnes, Rigó Roland, Kocsi Ákos, Orosz Ákos, 

Haase Rosalia Judit Marion, Rakaczki Nándor. Isten éltesse őket! 

Egy házasságkötés történt ebben az esztendőben: Szemán Dániel és 

Dányi Dalma kötötte össze az életét Isten színe előtt. Sok boldogságot 

kívánunk! 

Utolsó útjára 8 testvérünket kísértük: Fésűs Istvánné, 

Serafim Chrisikos, Vágner Péterné, Szabó Miklós, Pataki Sándorné, 

Matéz János, Hornyák Mártonné, Soltész Barnáné. Boldog nyugalmat! 

Amit a kanadai vadlibáktól tanulhatunk 
 

Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban szállnak. Repülés 

közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a 

következő libákat. Így 

lehetséges, hogy 71%-kal 

hosszabb távolságot 

tudnak megtenni, mintha 

csak egyetlen pár repülne.  

Tanulság: Ha egymást 

segítve dolgozunk, s 

közösségi szellemben 

végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt. 

Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz 

érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő 

hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. 

Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a 

társai erőfeszítése által. 

Tanulság: Ha annyi eszünk van mint egy kanadai vadlibának, akkor 

együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében. 

Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az 

élen. 

Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk 

egymásrautaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy 

átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést. 

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy 

az elsőket erőfeszítéseikben bíztassák. 

Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, 

hogy a gágogás biztató legyen. 

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig 

együtt maradnak, míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután 

visszatérnek a saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy már csak 

kettesben. Olykor egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik 

a sajátjukat. 

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, 

átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők teszik. 
 


