Egyházi gondolatok
(2005. január)

Karácsonyi ének
A hagyományokhoz híven a szentestén, az „éjféli” misére látogatókat a 9 órától kezd%d% karácsonyi misztériumjáték fogadta. Charles Dickens Karácsonyi ének cím elbeszélésének színpadi változatát közép- és általános
iskolás fiatalok adták el%, bemutatva azt, hogy a leghidegebb szív is képes érz%vé válni. Köszönjük az
Egyházközség nevében minden résztvev% segítségét. A f szerepben, Ebenezer Scrooge személyét ifj.
Vásárhelyi Sándor alakította. További szerepl k: Kiss Gábor, Kocsispéter Anett, Butty Bertold, Kiss Erina,
Dobai Róbert, Pintér Zoltán, Kálmán Lénárd, Gyenes Hajnalka, Barna Alíz, Juhász Miklós, Gyenes Zsuzsanna.
Narrátor: Heged:s Ildikó. Technikai segít k: Farkas István és Király Zoltán.
Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2004. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 15 gyermek (8 fiú és 7 lány)
Házasságot kötött: 4 pár
Temetve: 28 f% (14 férfi és 14 n%; betegek szentségével 11 f% volt ellátva!)
Els% szentáldozásához járult: 22 gyermek

Az egyházi szolgáltatásokért kért stóladíjak 2005. január 1-jével sem változnak.

Szentmise íratás díja hétköznap, csendes: 600 Ft; ünnepi, énekes szentmise pedig 1200 Ft.
A temetési díj:13000 Ft, az esketés szintén: 13000 Ft.
Az egyházközségi hozzájárulás: A Püspök Úr jelezte, hogy sok panasz érkezik hozzá az egyházi adóval
kapcsolatosan. Egyre több szegény, sok munkanélküli van a hívek között. Nehéz meghatározni, hogy mindenki
egyformán egy meghatározott összeget fizessen. Talán legjobb, ha a nettó bevétel 1%-a lenne a mérték. Kéri,
hogy az egyházközségi képvisel%testület tárgyalja meg ezt a kérdést. A testületi gy:lés megállapította: igaz
hogy különböz%ek a jövedelmek, de nem ellen%rizhet%ek. Van aki termeléssel foglalkozik, s ez bizonytalan,
lesz-e termés és el tudja-e adni? Úgy határozott: legyen egy alapdíj, ami az eddigi 2000 Ft személyenként, ez
havi 17000 Ft jövedelemnek felel meg. Ezt minden keresztényt%l elvárjuk. Akinek ennél több a jövedelme, az
tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy többet adjon. Ha valaki kérdezi, mennyi az egyházi adó, azt
válaszolhatom, 2000 Ft-on felül annyi, amennyit saját maga tud kiszámolni jövedelme alapján.
Köszönjük mindenkinek, aki a 2004-es esztend%ben bekapcsolódott egyházközségünk életébe; akár társadalmi
munkával, adománnyal vagy egyéb segítséggel. Cseh Zoltán plébános
BESZÉLGETÉSEK A BIBLIÁRÓL
sorozat indult 2005. január 10.-én hétf n este 6 órakor a hittanteremben. Azokat a feln%tteket várom, akik
beszélgetés formájában többet meg szeretnének tudni a bibliáról és a hitünket érint% kérdésekr%l. Az alkalmakat
kétheti rendszerességgel tartjuk, egészen húsvétig. Els% alkalommal a Szövetségkötés volt a kiindulópontunk,
Isten kiválasztotta Ábrahámot és szövetséget kötött vele. Valamint kitekintettünk az 5 nagy világvallásra, és
beszélgettünk az Ökumenizmus fontosságáról. Második alkalommal (január 24.-én) a Szentírás értelmezése
adta a f% irányvonalat, és átbeszéltük hogyan is kell értelmeznünk a bibliai teremtéstörténetet. A harmadik
alkalommal, február 7.-én az Ószövetség történeteivel folytatjuk a sorozatot. Bármelyik alkalomra szívesen
látok mindenkit, aki érdekl%déssel van e témakör iránt.
Lourdes-i kilenced február 2.-án, du. 4 órakor kezd%dik a hittanteremben.
Nagyböjt
Idén február 9.-én Hamvazószerdával kezd%dik a nagyböjt. Február 11.-én, péntek délután megkezdjük a
keresztutak végzését is.

