
Karácsonyi szertartási rend 
 

Dec. 21. vasárnap:    Szentatyák vasárnapja 

  8
00

    Utrenye 

  9
00

    Szent Liturgia 

Dec. 23. kedd: 15
00

    Karácsonyi kántálás 

Dec. 24. szerda:    Karácsony előestéje 

  21
00

    Karácsonyi nagy esti zsolozsma, lítia 

  21
45

    Gyermekek karácsonyi műsora 

  22
00

    Szent Liturgia 

Dec. 25. csütörtök:    Karácsony, Krisztus születése 

  8
00

    Utrenye 

  9
00

    Szent Bazil Liturgia, miroválás 

  11
00

    Kistokaj — Szent Liturgia 

  17
30

    Vecsernye 

Dec. 26-27.      Karácsony 2. és 3. napja, 

  8
00

    Utrenye 

  9
00

    Szent Liturgia 

  17
30

    Vecsernye 

Dec. 31. szerda:    Óévzáró hálaadás 

  17
30

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

  8
00

    Utrenye 

  9
00

    Szent Bazil Liturgia 

  11
00

    Kistokaj — Szent Liturgia 

  17
30

    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 
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Egyházközség számlaszáma: CIB Bank Rt. 10700086-48418405-51100005 

Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány adószám: 18423310-1-05 
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2014. Karácsony Krisztus születik! VIII. évf. 2. sz.. 

Szirmai levelek 
A Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközség kiadványa 

 

 Betlehemi csillag 

Mit üzen nekünk a karácsonyi csillag, amely ott ragyogott a 

betlehemi jászolbölcső felett, s amely utat mutatott a keleti 

bölcseknek a Megváltó Krisztus Jézus 

felé? 

A csillag mindenek előtt fényt 

jelent a sötét éjszakában. A csillagok 

fénye nélkül az éjszaka sötétje 

nyomasztó lenne. A betlehemi csillag azt 

jelenti az emberiségnek, hogy a sötét 

jövőben van egy fényforrás: Krisztus – a 

Megváltó. A sors bizonytalansága és 

homálya, sőt még a halál sötétje felett is egy csillag ragyog: az 

üdvösség, élet, és öröké1et csillagfénye: Krisztus! Belevilágít-e a 

karácsonyi csillag a mi éjszakáink sötétségébe? 

A csillag: útmutatás. A égi utazók, sivatagokat átszelő 

karavánok és a tengereken közlekedő hajósok a csillagok szerint 

tájékozódtak. Ezért a csillag útmutatása az életet jelentette 

számukra. A mai emberek többsége nem a betlehemi csillag után 

tájékozódik. Krisztus fénye né1kül tévelyegnek sokan. Ez a 

legmé1yebb oka annak, hogy veszélyes utakra tévednek. 

Elvesztették életük útját, tele a világ csellengőkkel, lézengőkkel, 

önmaguk és életük értelmét elvesztett emberekkel. Krisztus fénye 

nélkül vak és tévelygő az ember. Vajon mi azt az utat járjuk-e, amit 

ez a csillag fénye világít és mutat meg? 

A csillag – reménységet jelent, mert világosságot sugároz és 

utat mutat… Nézz az emberek arcába: semmitmondó, üres vagy 

szomorú tekintet néz vissza reád. Mai világunk tele van reménytelen 

emberekkel. A betlehemi csillag reménységet sugároz. Van remény 

reménytelen helyzetekben is. 

Vajon akarunk-e ebben a fényben járni, e fény világában é1ni? 

A betlehemi csillag fényben élni jelenti a karácsony igazi 

örömét! 



Ez történt 2014-ben 
 

Február 15. Hagyományos disznóvágásunk. 

Április 5. A Miskolci Apostoli Exarchátus hittanversenyén 5-6. 

osztályos kategóriába a Csapó Bálint, Nagy Gergő Péter és Stefán 

András összetételű csaptunk 6. helyezést ért el. 

Május 18. Ebben az esztendőben nyolc gyermekünk részesült első 

szentáldozásban: Borsos Roland, Gerevich Vivien, Kövér Zoltán 

Olivér, Kőrössi Nóra, Fuhrmann Erik, Horváth Villő Emese, Rohály 

Rita Anita és Tóth Zsófia. 

Május 24. A Kazincbarcikán rendezett Szent Illés focikupán  

7-8. osztályos kategóriában a Szabó Péter, Nagy Gábor, Tomorszki 

Péter, Ungvári Gergő, Zsombor Bence, Komáromi Kristóf, 

Cservenyák Ádám összeállítású csapatunk 2. helyezést érte el. 

5-6. osztályos korosztályban csapatunk minden mérkőzését 

megnyerve 1. helyezett lett. A csapat tagjai: Kiszely Tamás, Csapó 

Bálint, Kiszely Péter, Nagy Gergő, Kripkó Marcell, Takács András és 

Stefán András. 

Június 9. Második alkalommal rendeztünk egyházközségi napot, amely 

nagyon jól sikerült, ezért jövő pünkösd hétfőn folytatjuk! 

Június 16. Egy 20 fős csapattal elkerekeztünk Sajópálfalára, hogy ott 

adjunk hálát az elmúlt tanévért. 

Július 7-11.  Hetedik alkalommal rendeztük meg a nyári hittanos 

táborunkat, ezúttal a Pálházán, melyen közel harmincan vettünk részt 

és sok szép élménnyel gazdagodva térhetünk haza. 

Július 20. Máriapócsra zarándolkoltunk az Exarchátus hagyományos 

Szent Illés napi búcsújára. 

Szeptember 27.  Az avasi búcsú alkalmával megrendezett 

egyházközségek napján szép számmal vettünk részt. 

Október 25.   Szent András Jótékonysági Bált rendeztünk 

templomunk ikonosztázionjáért. Közel 200-an voltunk e jó hangulatú 

rendezvényen. A bál bevétele 450 ezer forint volt. Köszönjük a 

nagylelkű adományokat! 

November 30. Megünnepeltük templom búcsúnkat, Dr. Seszták István 

pasztorális helynök atya vezetésével, előeste Atanáz püspök atyával 

végeztük a vecsernyét. 

 

 

 

A doboz 
Egy kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt csomagolt 

be, drága aranypapírba. Aránytalanul sok papírt használt fel, sok színes 

zsinórt és díszeket.  

- Hát te meg, mit csinálsz? – kérdezte feddő hangon az apja. – pazarolod a 

drága papírt, mintha te vetted volna. A kislány sírt és félrehúzódott egy 

sarokba. A dobozt a szívéhez szorította. A szentestén, amikor a család 

tagjai megajándékozták egymást, a kislány is odaadta apjának a szeretettel 

becsomagolt dobozt.  

- Apa, ez a tiéd. Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény volt. 

Végeredményben az ajándék az övé. Óvatosan felbontotta a csomagot, és 

türelmesen összehajtogatta az aranyos papírt, és nagy meglepetésére látta, 

hogy a doboz üres. 

A nem várt meglepetés felizgatta és kirobbant.  

- Te meg az egész drága, aranypapírt egy üres dobozra fecsérelted?  

A kislány okos, nagy szeméből kigördültek a könnycseppek és így szólt: - 

Apa! Nem is üres a doboz. Egy millió puszit tettem bele.  

A férfi azóta is az irodában az íróasztalon őriz egy cipődobozt.  

- Hiszen ez üres – mondják kollégái. - Egyáltalán nem! A kislányom 

szeretete van benne – válaszol a büszke édesapa. 
 

Híreink 
Egyházközségünk alapítványát a 2013. évi személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 512.693.- forinttal támogatták. A 

kapott összeget templomunk további ékesítésére fordítjuk. 

2014-ben egyházfenntartás címén 573.000.- forint támogatást 

kaptunk a kedves hívektől.  A Jó Isten áldását kérve, köszönjük meg 

az adományozók nagylelkűségét! 
Ebben az esztendőben 12 testvérünknek szolgáltattuk ki a 

keresztség szentségét: Horváth Hédi, Jaczkó Lilla, Hornyák Anett, 

Hornyák Levente, Hornyák Lívia, Hornyák Ágota, Lerch Kristóf, 

Huszti Hanna Katalin, Huszti Hunor Gábor, Matéz Benjamin. Ebből 

két felnőtt keresztség volt: Jaczkó Csaba és Oravecz Zsuzsanna! Isten 

éltesse őket! 

1 jegyespár esküdött örök hűséget templomunkban: Dósa Norbert 

és Poncsák Rita. Sok boldogságot kívánunk! 

Utolsó útjára kísértük: Rakaczki Bence, Gombos Csabáné, Kiss 

Mihályné, Czap Józsefné (Terike néni) Dr. Gyulai Ákosné (Marika), 

Kurilla Jenőné, Kecskeméti Béláné, Szarka László, Vaszily Jánosné 

(Szerénke néni) testvéreinket.  Nyugodjanak békében! 


