
Karácsonyi szertartási rend

Dec. 22. vasárnap:    Szentatyák vasárnapja
800    Utrenye
900    Szent Liturgia

Dec. 23. hétfő: 1500    Karácsonyi kántálás
Dec. 24. kedd:    Karácsony előestéje

2100    Karácsonyi nagy esti zsolozsma, lítia
2145    Gyermekek karácsonyi műsora
2200    Szent Liturgia

Dec. 25. szerda:    Karácsony, Krisztus születésének ünnepe
800    Utrenye
900    Szent Bazil Liturgia, miroválás
1100    Kistokaj — Szent Liturgia
1730    Vecsernye

Dec. 26-27.    Karácsony 2. és 3. napja,
800    Utrenye
900    Szent Liturgia
1730    Vecsernye

Dec. 31. kedd:    Óévzáró hálaadás
1730    Hálaadás

Jan. 1. szerda:    Újév, Az Úr körülmetélése és Szent Bazil ünnepe
800    Utrenye
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 Görög Katolikus Egyházközség
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 Rt. 10700086-48418405-51100005

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05
Számlaszám: OTP Bank Rt. 11734004-20423805
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Szirmai levelek
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa

 Karácsony üzenete 
Karácsony  gyönyörű  történet!  Csodálatos  jelenetekkel  telve 

gyöngédséggel és hősiességgel, szomorúsággal és vigasztalással. A 
karácsonyi történet Isten szava, mely tanít és felszólít! Az első pa-
rancsot az angyalok mondják: „Ne féljetek!” (Lk2,10) 

Ne féljetek, mert itt a karácsony! Ne féljetek, mert Isten úgy 
szerette az embert, hogy eljött ide a földre, osztozott a mi sorsunk-
ban és meghalt értünk! Ma megszületett! 

Sokszor kerít hatalmába a féle-
lem. Félni kell saját magától, a saját 
rosszaságaitól, félni kell a másik em-
bertől, félni kell a világ gonoszságá-
tól, és félnie kell a haláltól. Isten meg 
akarja változtatni a történelmet, mert 
ő nem a félelemre építette a világot, 
hanem  bizalomra,  szeretetre,  békes-
ségre és az ebből fakadó jólétre. Isten 
mindent  helyreállít.  A  helyreállítás 
története  Jézus  születésével  már  el-
kezdődik. Az egyszerű emberek képviselőjének Isten ezt üzeni: Ne 
féljetek! Mert ez a gyermek minden félelmünk legyőzője, benne Is-
ten erőt ad az embereknek. 

Ne féljünk attól a gyengeségtől, ami bennünk lakik, mert Isten 
erőt ad, hogy legyőzzük bűneinket, és új életet kezdjünk. 

Ne féljünk mások gonoszságától, mert karácsony a gyengéd-
ség és szeretet ünnepe. Ne féljünk hinni a szeretetben és bízni ab-
ban, hogy szeretettel meg lehet változtatni ezt a világot. Ne féljünk 
attól, ami körülvesz, mert mindennél fontosabb az amit ez a Gyer-
mek hoz: az a tudat, hogy senki nem szakíthat el minket Isten szere-
tetétől, Velünk az Isten! Ne féljünk, mert a karácsony fénye, az ár-
tatlan gyermek öröme, az ajándékozás boldogsága meggyőz arról, 
hogy erősek, magabiztosak, előre nézők legyünk, mert

Velünk az Isten.



Ez történt még 2013-ben

Január 12. Nagyon jó hangulatban telt és több mint nyolcvanan vettünk 
részt a hagyományos disznóvágásunkon.

Március 10. Az új képviselő testület tett fogadalmat Atanáz püspök atyánk 
vezetésével.

Április 13. A  Miskolci  Apostoli  Exarchátus  hittanversenyén  5-6. 
osztályos kategóriába a Hegyesi Kristóf, Komáromi Kristóf és Stefán  
Kinga összetételű  csaptunk  10.  helyezést  ért  el.  7-8.  osztályos 
kategóriában a  Csapó Máté, Sike Botond és Stefán Réka összetételű 
csapatunk 2. helyezést ért el és így részt vett a május 18-i Országos 
Döntőben, ahol 5. helyezettek lettek.

Május 20. Első alkalommal  rendeztünk egyházközségi  napot,  amelyen 
volt  vetélkedő,  csocsó  és  ping-pong  bajnokság  és  apák-fiúk  foci 
meccs  és  sok  egyéb  érdekesség.  Mivel  nagyon  jól  sikerült  jövő 
pünkösd hétfőn folytatjuk.

Május 26. Ebben  az  esztendőben  négy  gyermekünk  részesült  első 
szentáldozásban:  Antalicz  Zalán,  Csitári  Ádám,  Kiss  Kira  és  Sike  
Zsombor.

Június 17. Egy 20 fős  csapattal  elkerekeztünk Sajópálfalára,  hogy ott 
adjunk hálát az elmúlt tanévért.

Június közepén elindult a templom burkolása.
Június 26. A  Kazincbarcikán  rendezett  Szent  Illés  focikupán  

7-8. osztályos kategóriában a  Csapó Máté, Sike Botond, Tomorszki  
Péter,  Ungvári  Gergő,  Mádi  Milán  és  Orosz  Máté összeállítású 
csapatunk 2. helyezést érte el.
5-6.  osztályos  korosztályban  csapatunk  minden  mérkőzését 
megnyerve 1.  helyezett lett. A csapat tagjai:  Hegyesi Kristóf, Nagy  
Gábor, Nagy Gergő, Sike Zsombor, Csapó Bálint, Komáromi Kristóf  
és Stefán András.

Július 8-12. Ötödik  alkalommal  rendeztük  meg  a  nyári  hittanos 
táborunkat,  ezúttal  a  szlovákiai  Hatfán,  melyen  harmincan  vettünk 
részt és sok szép élménnyel gazdagodva térhetünk haza.

Július 21. A  görömbölyiekkel  együtt  autóbusszal  zarándokoltunk 
Máriapócsra az Exarchátus hagyományos Szent Illés napi búcsújára.

Szeptember 28. Az  avasi  búcsú  alkalmával  megrendezett 
egyházközségek napján szép számmal vettünk részt.

Október 12. Szent András jótékonysági bált rendeztünk a templom 
burkolásáért. Több mint 200-an voltunk e jó hangulatú rendezvényen. 
A bál bevétele 417 ezer forint volt. Köszönjük az adományokat!

Novemberben sikerült a templom előtti kis teret és a kocsi feljárót (kb. 400 
m2) az adományba kapott térkővel leburkolni. 

November 18-23.  A Miskolci  Apostoli  Exarchátus  szervezésében a  Hit 
évét egy egész heti program sorozat zárta templomunkban, melynek 
végén  Püspöki  Szent  Liturgia  volt  Atanáz  Püspök  atya  és  számos 
paptestvér és hívő jelenlétében.

November 24. Tartottuk  a  templom  búcsúnkat  Galajda  Balázs 
szakolyi parókus atya vezetésével.

Karácsonyi jókívánság recept

Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet, szitáld át a türelem szitáján, ne-
hogy pletykamag kerüljön bele.

Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, és takard le tiszta jókedvvel! Ha 
megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!

Szórd meg vidám kacagással, és tégy rá pár csepp nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy mindig eggyel több legyen, mint ahányan az 

asztalnál ültök, hiszen mindig akad valaki, aki rászorul.
„Jó étvágyat” kívánok a közelgő Ünnepekben és az Újesztendőben!

Híreink

Egyházközségünk alapítványát  a személyi  jövedelemadó 1%-ának 
felajánlásából  624.895.- forinttal  támogatták.  A  kapott  összeget 
templomunk burkolására fordítjuk.

Az egyházfenntartás által 414.000.- forint támogatást kaptunk.
A  Jó  Isten  áldását  kérve,  köszönjük  meg  az  adományozók 

nagylelkűségét.
Ebben az esztendőben 7 testvérünknek szolgáltattuk ki a keresztség  

szentségét:  Martis  Zsombor,  Ujhelyi  Noémi,  Rakaczki  László,  Zámbó  
Jázmin  Vanda,  Takács  Gábor,  Tocsev-Dévald  János,  Tocsev-Dévald  
Vanda. Isten éltesse őket!

3 jegyespár esküdött örök hűséget templomunkban: Martis Zsombor  
és Garadnai Erika, Bárány Zsolt és Nyíri Vivien, Szűcs Péter és Kertész  
Ágnes. Sok boldogságot kívánunk!

Utolsó útjára 7 testvérünket kísértük: Fekete István, Ambrus Béla,  
Mislai  József,  Csizek Ferencné, Barna Bertalanné, Szaszák Andrásné,  
Molnár József. Nyugodjanak békében!
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