EGYHÁZI GONDOLATOK
(2003. január)

HÁLAADÓ ORGONAKONCERT
Az elmúlt évben több alkalommal is beszámoltunk a templom orgonájának felújításáról. A konkrét
munkálatok kés" "sszel kezd"dtek. Az elkészült orgona pedig az adventi várakozás meghitt idejében
szólalt meg ismét. Köszönjük szépen mindazok anyagi hozzájárulását, akik segítségével id"ben
elkészülhetett az orgona, külön köszönjük az önkormányzatnak, hogy két f" részére szállást
biztosítottak két héten át. A köszönet mellett egy MEGHÍVÓT is szeretnénk átnyújtani:
Február 22-én, szombaton a fél 5-kor kezd d szentmisén Bottkáné Éget Mária, a
szegedi Dóm orgonistája és Blumenschein Gábor trombitam*vész fog közrem*ködni,
majd ezt követ en koncertet adnak a zeneszeret k számára, akiket szeretettel várunk.
2002. ÉVI ANYAKÖNYVEK STATISZTIKÁJA
Kereszteltek: 18 gyermeket (5 fiút és 13 lányt)
Házasságot kötött: 7 pár
Elhunyt: 31 f" (18 férfi és 13 n")
Els" szentáldozásához járult: 23 gyermek
2003. JANUÁR 1-JÉT L VÁLTOZÁSOK A STÓLADÍJAKBAN
Hétköznapi szentmise mondatása 600Ft, az ünnepi pedig 1200Ft. Az esküv"k és a temetések
szolgáltatása 13000Ft. Az egyházközségi hozzájárulás pedig egy f"nek 2000Ft- ra emelkedett.
A PLATÁNFÁK
1981-ben Gábor Imre atya következ"képen írt a plébánia Historia Domusába a platánfák kivágásáról:
„Május elején a templomkertben kivágtunk 9 darab platánfát és néhány gesztenyét. A fák 70 évesek
voltak és több mint fele annyira korhadt volt, hogy a törzs belsejében 40-70 cm üreg húzódott egészen
föl az ágakig. Ilyen állapotban életveszélyesek voltak s mind a templomra, mind a szomszéd házára,
harangozóházra és kerítésre komoly veszélyt jelentett. Egyesek részér,l kifogás merült fel a fák
kivágása miatt, mert azok „szépek voltak”. De a felel,sség természetesen az enyém lett volna, ha
személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezik a fák következtében.” Azóta eltelt 20 év, s a megmaradt
fák állapota romlott. Az elmúlt évben többször is ágak törtek a plébánia tetejére, ahol idáig „csak” a
cserepekben okozott kárt. A balesetveszély megállapítása után, az önkormányzat felkérésére,
ásothalmi erdészeti szakemberek vizsgálták meg a fákat. Helyzetük és állapotuk felmérését követ"en
az utcán lev" fákat élet- és balesetveszélyessé nyilvánították (odvasak, gombásak, épülethez nagyon
közel találhatóak…). Így a templom és a plébánia el"tti fákat a szakemberek még a tél folyamán
kivágják. Mindannyian sajnáljuk e szép kort megélt platán- és gesztenyefákat, de sajnos elérkezett a
kivágásuk ideje. A helyükre hamarosan fiatal fák kerülnek.

