
Karácsonyi szertartási rend

Dec. 21. vasárnap:  Szentatyák vasárnapja
800    Szent Liturgia (gyónási lehetőség)

   utána a gyermekek karácsonyi műsora
1100    Kistokaj — Szent Liturgia

Dec. 23. kedd:    Karácsonyi kántálás
1630    Indulás a templom elől.

Dec. 24. szerda:    Karácsony előestéje (bűnbánati nap)
2100    Nagy esti zsolozsma, lítia
2200    Közös „éjféli” mise

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

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

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

800    Szent Liturgia
Dec. 28. vasárnap:   Az Úr rokonainak ünnepe

800    Szent Liturgia
Dec. 31. szerda:    Óévzáró hálaadás

1700    Közös hálaadás
Jan. 1. csütörtök:    Újév, Az Úr körülmetélése és Szent Bazil ünnepe

800    Szent Liturgia
Jan. 6. kedd:    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!
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Szirmai levelek
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

 Várakozás 
Karácsonyhoz  közeledve  elgondolkodunk,  milyen 

is  a  mi  várakozásunk,  készületünk.  Különös  várakozás 
időszakában vagyunk,  mert  nemcsak a karácsonyt  vártuk, 
hanem templomunk építésének elkezdését.

Évszázados  várakozás,  amit  átélt  hittel  és 
reménnyel  a  zsidó nép,  amikor  várta  az üdvözítőt.  Várta, 
hogy kisded adasson neki és fiú  szülessen.  Mi,  ha nem is 
évszázadok,  de  egy  szűk  évtizedes  várakozásban  éltünk, 
ezért  különös  az,  amit  az  első  kapavágások  pillanatában 

érezhetünk.
Mit  üzen  nekünk  ez  a 

karácsony?  Mit  jelent  számunkra  e 
pillanatokban  az  Isten  Fiának  földre 
jövetele,  születése.

Vajon  mire  indultak  az  első 
karácsonykor  a  pásztorok,  mit 

vártak,  mit  éreztek,  mi  mindennel  kellett  megküzdeniük. 
És mit  kaptak?

Vajon mire  indultak  a  bölcsek?  Mit  vártak,  milyen 
nehézségeik  voltak?  Mi  volt,  ami  hajtotta  őket,  ami 
segítet  felül  emelkedni  minden  gondon,  amivel  sikerült 
megoldani  minden problémát.

Vajon  mire  indulunk  mi?  Mi  várunk,  mi  a  célunk, 
mivel  számolunk?  Vajon  meddig  tart,  milyen  idő  lesz? 
Milyen öröm és nehézség vár még ránk?

Számtalan  kérdés,  mely  felmerülhet  bennünk  és 
amelyre  igaz  karácsonyi  hittel  énekelhetjük  az  egyetlen 
igazi  választ,  ami  reményük  alapját  és  beteljesülését 
adja:  „Velünk  az  Isten!  Értsétek  meg  nemzetek  és  
térjetek meg, mert velünk az Isten!”

mailto:stefanz@citromail.hu


Ez történt 2008-ban

Június 1. Az  elsőáldozás  szép  ünnepén  két  gyermekünk 
Stefán  Réka  és  Juhász  Levente  részesült  először  Krisztus 
szent testében és vérében.

Július 8-12. Nyári  tábor  volt  Sárospatakon,  melyen  húsz 
gyermek  vett  részt  és  sok  szép  élménnyel  gazdagodva 
térhetünk haza.

Templomépítés kronológiája

Május 17. A  templom  telkének  körül  kerítésének  kezdete, 
melyet  a  következő  két  szombaton  folytatva  fejeztük  be. 
Hála Istennek nagyon sokan voltunk, az asszonyok főztek, 
Köszönet érte.

Június 14. Ma hajnalra sajnos elloptak 130 m drótkerítést.
Augusztus 31. Elkészülnek  a  templom  tervek  és  Fülöp  püspök 

atya vecsernyét végez Szirmán. Tele van a templom után a 
templom telken álló kereszt előtt Püspök Atya Szent András 
apostolt  javasolja  templomunk  védőszentjének.  Végül  egy 
közös vacsora keretében ünnepelünk és készülünk az építés 
megkezdésre.

Október 1. Az  Istenszülő  oltalma  alatt  beadtuk 
engedélyeztetni a módosított templom tervünket.

December 3. Megindul  a  munka.  Elkészítjük  a  terepet:  út 
készítés,  villany-,  vízvételi  lehetőségek  megteremtése,  a 
templom kimérése, zsinórállás, anyagok beszerzése stb…

December 12. Reggel 9-kor a gép elkezdi az alapot ásni. Mi akik 
ott  állunk  a  Mennyei  Királyt  elimádkozva  kérjük  a 
Szentlélek segítségét.

Istennek elsőként meghívott apostola Szent András! Vidd kérésünket Isten elé: 
segítsen bennünket, hogy tiszteletedre templomot építhessünk!

                                 

A Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány 
köszönete

Egyházközségünk  alapítványát  jótevőink  a  személyi 
jövedelemadó  1  %-ának  felajánlásából  479.702.- forinttal 
támogatták. A kapott összeget most kezdődött a templom építésére 
fogjuk fordítani. 

A  gyermekek  nyári  táboroztatására  100.000.-  forintot 
nyertünk  a  Észak-Magyarországi  Regionális  Tanács  által  kiírt 
pályázaton.

Az alapítvány ebben az évben 1.836.000.- forint adományban 
részesült. Hálás szívvel köszönjük, hogy ilyen módon is támogatták 
egyházközségünket.

Az alapítvány kuratóriuma

Híreink
Ebben  az  évben  870.000.-  forint  adományban  részesült  az 

egyházközségünk, mely az elkezdődött templomépítésünket segíti.
A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg az adományozók 

nagylelkűségét.

Házszentelés: 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.

Ha  tudunk  elsőáldozó korú  (3.  osztályos)  gyermekeket 
környezetünkben  vagy  csalásunkban  kérem  jelezzék  az  minél 
hamarabb felém.

2008 a Biblia éve.  Az egyházközség „Bibliáját”, családjaink 
megkapták  és  52  héten  keresztül  52  családhoz  jutott  el  az  Isten 
üzenete. Mely reményeink szerint nem marad hatástalan.
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