
 

Budapesti Görögkatolikus Parókia lapja 2022. Karácsony 

 

Karácsonyi levél a gyermekeknek a Család Évében 

Kedves Gyermekek! Néhány nap múlva ünnepeljük karácsonyt, 
minden gyermek által és minden családban a legjobban várt ünnepet. 
Idén ez még inkább így lesz, mert ez az év a Család Éve. Mielőtt véget 
ér az esztendő, szeretnék hozzátok, az egész világ gyermekeihez fordulni, 
hogy megosszam veletek e bensőséges ünnep örömét. 

A karácsony egy 
Gyermek, egy Újszülött 
ünnepe. Ezért a ti 
ünnepetek! Türelmetlenül 
várjátok és örömmel 
készültök rá, miközben 
számláljátok a napokat, 
talán még az órákat is: 
mennyi van még hátra a 

betlehemi szent éjszakáig.  

Szinte látlak benneteket magam előtt, ahogy otthon, a plébánián, 
a világ minden szegletében készítitek a jászlat, s megpróbáljátok 
fölidézni azt a légkört és környezetet, melyben a Megváltó született. 
Valóban! karácsony táján a templomban központi helyre kerül az istálló 
és a jászol. És mindenki sietve indul oda, lelki zarándoklatra, ahogy a 
pásztorok mentek Jézus születésének éjjelén.  

És ti is elmentek karácsony napjaiban a jászolhoz, ahol megálltok, 
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hogy megnézzétek a szalmára fektetett Gyermeket. Látjátok Édesanyját 
és Szent Józsefet, a Megváltó nevelőapját. Amíg a Szentcsaládot nézitek, 
saját családotokra gondoltok, melyben a világra jöttetek. Édesanyátokra 
gondoltok, aki világra hozott titeket, és édesapátokra. Ők gondoskodnak 
a család megélhetéséről és a ti nevelésetekről. Mert a szülőknek nemcsak 
az a feladata, hogy életet adjanak a gyermekeknek, hanem hogy 
születésüktől fogva neveljék is őket. Kedves fiúk és lányok, a tizenkét 
éves Jézus kortársai! Eszetekbe jutnak-e most a plébánián és az iskolában 
tartott hittanórák, melyeken titeket is várnak? Hadd kérdezzek meg most 
néhány dolgot tőletek: Hogyan fogadjátok a hitoktatást? Hagyjátok-e, 
hogy titeket is úgy magukkal ragadjon, mint a tizenkét éves Jézust a 
Templomban? Buzgón jártok-e az iskolai és plébániai hittanórákra? 
Segítenek-e ebben a szüleitek?  

A tizenkét éves Jézust úgy 
lekötötte a hitoktatás a Templomban, 
hogy bizonyos szempontból még 
saját szüleiről is megfeledkezett. 
Kedves barátaim, felejthetetlen 
találkozás Jézussal az első 
szentáldozás, melyre az ember úgy 
emlékszik, mint élete egyik legszebb 
napjára. Az Eucharisztia – melyet 
Jézus szenvedésének és halálának 
előestéjén, az Utolsó Vacsorán 
alapított – az Új Szövetség egyik, 
mégpedig legnagyszerűbb szentsége. 

Benne az Úr a kenyér és bor színe alatt a lélek eledelévé lesz. A 
gyermekek ezt első alkalommal ünnepélyesen veszik magukhoz, s ettől 
kezdve meghívásuk van arra, hogy a lehető leggyakrabban magukhoz 
vegyék, s így bensőséges barátságban maradjanak Jézussal. A 
szentáldozásnak, mint tudjátok, feltétele a keresztség: ez az első és az 
üdvösséghez legszükségesebb szentség. A keresztség nagy esemény! Az 
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Egyház első századaiban, amikor felnőttek vették föl a keresztséget, a 
szertartás az Eucharisztiában való részvétellel és azzal az 
ünnepélyességgel zárult, mely ma az elsőáldozást kíséri. Amikor a 
keresztséget kezdték egyre inkább újszülötteknek kiszolgáltatni – ez 
közületek is sokakra vonatkozik, kedves gyermekek, akik igazából nem 
is emlékezhettek keresztelésetek napjára –, az ünnepélyes alkalom 
mindinkább az elsőáldozás napjára helyeződött át. A katolikus 
családokban felnövő fiúk és lányok jól ismerik ezt a szokást: az 
elsőáldozás nagy családi ünnep. Ezen a napon az ünnepelttel együtt 
általában magukhoz veszik az Eucharisztiát a szülők, a testvérek, a 
rokonok, a keresztszülők, néha a tanítók és nevelők is.  

II. János Pál pápa 

https://katolikus.hu/dokumentumtar/karacsonyi-level-a-gyermekeknek-
a-csalad-eveben (részlet) 

 

Készítsetek utat a pusztában! 

Parókiánk vendégeként köszönhettük dr. Garamvölgyi László 
dandártábornokot az advent utolsó hetében a Beszélgető est keretében. 
Katolikus hitéről és megrendítő élményeiről is színesen és hitelesen 

beszélt. A számára az egyik legrázóbb 
rendőrségi ügyként a 2013. március 
14-15-i hófúvást említette, amikor 
néhány ezer autó a hó fogságába 
került az M1-es autópályán. A sok 
kétségbeesett telefonhívás között egy 
édesanya hívása is befutott, aki két 
gyermekével, egy kétéves kislánnyal 
és egy négyéves kisfiúval már-már a 
kihűlés szélére került. Az anyuka csak 
annyit tudott, hogy valahol Tata 
környékén lehetnek. A TEK egy 
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speciális hókotrót küldött értük, aminek a nyomában egy mentőautó is 
haladt. Ennek a menetnek köszönhetően sikerült a hótorlaszt 
megszüntetni és megmenteni a fagyhaláltól a kisgyermekeket.  

Bennem az fogalmazódott meg a történetet hallgatva, hogy a 
természetes különbözőség ellenére a karácsonyban van valami analógia, 
hasonlóság.  

A Mindenható Atya az évezredek alatt veszélybe került emberiség 
számára egy mentőakciót szervez. Egy népet választ ki, akikben egy 
nehéz örökség halmozódik össze: belőlük származik majd a Messiás. Ez 
a választott nép történelme során kapcsolatba kerül más népekkel, a 
rajtuk keresztül az Atya utat készít Krisztushoz, az Ő Egyszülött Fiához.  

A keresztény ember szabadsága többek között abban is 
megnyilvánulhat, hogy az eseményekben mennyire veszi észre akár 
direkt, akár indirekt módon az Isten jelenlétét. A modern ember abban a 
környezetben él, amikor a közfelfogás, olykor a tudománynak látszó 
áltudományok parafrázisai azt a hitet erősítik, hogy az ember képes 
egyedül is boldogulni. Ezért gyorsítja az internet sebességét, fordít óriási 
pénzeket a marketingre, menekül a technikai újdonságokhoz. Ám ezek 
nem vezetnek az Istenhez, mert az Atya nem ezt az utat járja. Ennél 
sokkal diszkrétebb, toleránsabb, figyelmesebb, nyitottabb és 
előzékenyebb. Ezt akár el is leshetjük a karácsonyi ünneplés közepette is 
a születendő Krisztustól. 

Sándor atya 

 

Karácsonyi gondolat 

Mit ér a várakozás, a vágyott kívánság beteljesülése nélkül? Mit 
ér az Advent, az a sok előkészület a karácsony nélkül? Görögkatolikus 
egyházunkban a karácsonyt megelőző bűnbánati időszak Krisztus 
születésével teljesül be. Ahogyan a világ mintegy kettőezer évvel ezelőtt 
teljessé lett Isten Fiának megtestesülése által, úgy a mi szívünk is évről-
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évre mindig egy kicsivel többet megértve válik újra és újra Isten Fiának 
betlehemi jászlává. Micsoda dicsőség ez annak a piciny falvacskának, 
hiszen Betlehem városa, a „Kenyér háza”, minden nemzetek 
táplálékforrásává lesz azzal, hogy Isten azon a ponton, azon a földrajzi 
helyszínen lép be Istenemberként a történelem sodrásába. Karácsonykor 
számunkra is ez a dicsőség adatik meg. Az adventi készület, a böjti és 
bűnbánati időszak alatt igyekszünk méltóvá tenni szívünket. Így lesz 
minden, Istent hittel és szeretettel váró ember szíve Betlehemmé, a 
„Kenyér házává”, olyan táplálékforrásá, egy olyan földrajzi ponttá, 
amelyen keresztül Isten újra és újra beléphet ebbe a világba, amelyen 
keresztül Isten másokat is megszólíthat. 

Micsoda ajándék ez! Rajtunk, hitünkön, tiszta és feldíszített 
szívünkön keresztül Istent ajándékozni egymásnak, a világnak! Azt 
kívánom, hogy karácsonykor mindannyiunk szíve váljon Betlehemmé! 

Kaskötő Miklós atya 

 

Egyházközségi híreink 

 

Elhunytjaink 

Nagy Anna   Fülpös, 1932.05.03. 

Zámbó Györgyné  Hajdúdorog, 1926.02.26. 

Tóth Sándor   Nyírlugos, 1949.12.26. 

Tóth Ferenc Gyula  Budapest, 1945.04.11. 

Jencsák Mihály  Lövőpetri, 1943.03.10. 

 

Nyugodjanak békében, a Szentháromság nevében! 

 



6 

Kereszteltek 

 

Zelenák Mia Hanna   Bp. 2022.01.25. 

Mirk Veronika    Bp. 2022.07.21. 

Vocskó Levente   Bp. 2022.06.10 

Soltész Levente   Bp. 2022.07.31. 

Soltész Viktória   Bp. 2022.07.31. 

Simárszki Josephine Léna,  Bp. 2022.08.11. 

Schwarcz Levente András,  Bp. 2022.05.12. 

Nagy Viktória Fanni,   Bp. 2022.10.04. 

Téglási Sárai Márton   Bp. 2022.07.29. 

Borbély Gabriella   Bp. 1990.10.31. 

 

Állíts életükhöz fénylő angyalt! 

 

Esketések 

 

Szilágyi György-dr. Kovács Petra 

Szász Zsombor-Kalász Anna Erzsébet 

dr. Rácz Ferenc-Roszevák Zsuzsanna 

 

Hogy lássák fiaiknak fiait! 
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Rövid híreink 

Karácsonyi ajándékok 
beszerzésére ajánljuk a Molnár utcai 
kegytárgyboltunk kínálatát. 

December 22-én este fél hatra 
közös kántálásra hívjuk híveinket az 
Egyetemi templom elé. (Ferenciek-tere 
mellett) A program karácsonyi dalok 
éneklésével kezdődik, és teázással zárul. 

Szeretettel várjuk a jövő évi 
Házasság hetére a kedves leendő 
résztvevőket. Bővebb információ a 

kihelyezett plakátról, vagy a Parókia honlapjáról nyerhető. Kérjük a 
házaspárokat, hogy a karácsonyi ünnepkör részleteit jegyezzék meg, 
mivel a Házasság hete első játéka is ehhez kapcsolódik. 

 

Hálásan köszönjük azokat az adományokat, amelyeket a 
káplán lakás felújításra, egyházfenntartásra vagy perselypénzre 
személyesen vagy banki átutalással kapott közösségünk az elmúlt 
időszakban! Továbbra is szeretettel kérjük és fogadjuk az erre a célra 
nyújtott adományokat az alábbi elérhetőségen: 

Budapesti Görögkatolikus Parókia  

számlaszám:  OTP BANK 11707024 – 20333546  

Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntesse fel a nevét és címét!  

 

A 2023. évi Ikon-naptár után a Kalendárium, az asztali és 
falinaptár is megérkezett, a sekrestyében megvásárolható. 
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Karácsonyi szertartásrend 

December 23. 

07.30 Királyi imaórák 

 

December 24. 

22.00 Csonka Nagyvecsernye  

23.00 nagy esti zsolozsma, lítia, utrenye 

24.00 Szent Liturgia  

 

December 25-26 

07.30 Szent Liturgia 

8.15 utrenye  

09.00; 10.00; és 12.00 Szent Liturgia 

17.30 Szent Liturgia majd vecsernye 

 

December 27. 

07.30 Szent Liturgia 

9.15 utrenye  

10.00 Szent Liturgia 

17.30 Szent Liturgia majd vecsernye 

December 31. 

18.00 Óévi hálaadás (Január négyig szabad napok.) 

 

Minden olvasónknak áldott Karácsonyt kívánunk! 


