Platán fákról - múlt id ben
(2003. március)
Én vagyok a gerenda, mely házad tartja ,
Én vagyok asztalod lapja,
Bölcs d fája,
Koporsód fedele.

Március 13-án a deszki SZEFA KFT munkatársai jelentek meg- nem kis felt$nést keltve 22 méteres
kosaras autójukkal. Kora délel)tt elkezd)dött a templom és a plébánia el)tt álló platán- és gesztenyefák
kivágása. Sok járókel) megáll az utcán, iskolások az udvarból figyelték, hogyan lesz egyre kopaszabb,
keskenyebb az ágaitól megcsupaszított közel száz éves fák sora. Valóban döbbenetes látvány volt, ahogy
15-18 méterr)l egyenként hulltak alá a nagy gallyak és az ágak, amelyek a törzshöz közeledve a 80-100
kilót is meghaladták. Ezek hatalmas robajjal értek a földre.
A fák gyönyör$ek voltak és évtizedek óta hozzá tartoztak a faluképhez, de az id) és a betegség kikezdte
)ket. Els)sorban az ágakon és a törzsön végig húzódó mély odvak voltak szembet$n)k.
Most, hogy látjuk a fák bels) üregeit és korhadt részeit, biztonsággal állíthatjuk, hogy ideje volt a
kivágásuknak- különösen a balesetveszély miatt.
Mikor a fák törzsei élettelenül hevertek a földön, elgondolkodtunk rajta, ha ezek a fák beszélni
tudnának… mennyi mindent „láttak” a közel száz év alatt!
Hogyan küzdött, dolgozott Kistemplom tanya népe, hogyan alakultak, formálódtak az utcák, miként
változott a piactér, hogy épült és újult meg a falu temploma.
A régi fák helyére - az önkormányzat jóvoltából - még március hónapban újak kerülnek, mindannyiunk
örömére!!!
Vigyázzuk és óvjuk )ket, mert nem hirdet) oszlopnak és nem tüzel)nek kapjuk!
Bízunk benne, hogy miel)bb kedves színfoltja lesz falunknak az új telepítés, és emberölt)kön át
vigyázzák a templomot és környékét!
Tóth E.

EGYHÁZI GONDOLATOK
Február 22-én ünnepi hangverseny volt templomunkban. Az idén 70 éves orgona - teljes kör$ felújítása
után - els) ízben szólalhatott meg igazi szépségében. A zsúfolásig megtelt templomban többek között
Bach, Schubert, Händel darabok hangzottak fel Dr. Bottkáné Éget Mária orgonista és Bumenschein
Gábor trombitatanár és karnagy tolmácsolásában. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
szervez)knek, els)sorban Tari Istvánnak.
Terveink szerint a kit$n) akusztikájú templom helyet adna további koncerteknek is.
NAGYBÖJT 2003.
A katolikus hív)k számára komoly felkészülést biztosít az egyház a szent negyven nap idejére.
Egyházközségünkben hamvazószerda reggelén a Rózsafüzér Társaság tagjai imádságukkal a békéért
könyörögtek. Nemcsak a világban - milyen id)szer$ ez napjainkban! - hanem az egyes családok és
egyének életében is.
Péntekenként újra összegy$lünk a templomban, hogy imádkozva, énekelve végig járjuk a keresztutatígy emlékezve Jézus szenvedéstörténetére.
Március közepén, lelkigyakorlatos estéken vehettünk részt, ahol szintén Jézus szenvedéseir)l hallottunk,
továbbá a régi id)k szentjei és a mai keresztény ember felel)sségér)l, küldetésér)l is szólt Tóth Lajos
atya.
Április 5-én a gyerekeket a hagyományos húsvét-váró kézm.ves napra hívjuk a plébániára. Ezúttal is
készíthetnek ablak díszeket, szalvéta képeket, és hajtogathatnak tavaszi papírfigurákat is.
Április 6-án az újonnan felépült Budapest Arénában Keresztény Ifjúsági Találkozót szerveznek. A
programra külön busszal szeretnénk felutazni a környez) településekr)l. B)vebb felvilágosítás és
jelentkezés a plébánián.
Április 17-ével pedig megkezd)dik a nagyhét szent három napja. A liturgia menete az elmúlt évekhez
hasonlóan zajlik.

