Egyházi gondolatok
(2006. november)
Szent Erzsébet jubileumi év
A Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából körlevelet adott ki a Püspöki
konferencia, amelyet november 19-én, vasárnap minden katolikus templomban felolvastak. E
jubileumi évben a családokat helyezi az egyház a figyelem középpontjába!
„…Amikor korunk válságát vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az nem egyszer en pénzügyi vagy
környezeti, hanem magának az embernek a válsága. Világszerte és hazánkban is fogyatkoznak a
mély barátságok, egyre többen félnek házasságot kötni, gyermeket világra hozni és nevelni, mert
megfogyatkozott az er"sít" példa, a tapasztalat. Igen sokan áldozatul esnek a valótlanság
káprázatának, miközben „való világnak” hiszik és mondják. Szükségünk van arra az
egyszer ségre, amely Szent Erzsébetet a világhoz, Istenhez kötötte…
Keljünk a család védelmére: a magunkéra és a környezetünkben lév"kére. Imádkozzunk a magyar
családok egységéért, a nagyszül"k, a gyermekek és távolabbi rokonok boldog együttm ködéséért.
Tegyük ezt az összes rendelkezésünkre álló eszközzel, példamutatással, különféle jótettekkel,
tudásunkkal, szervezéssel, házas- és családcsoportok létrehozásával, a rászorulók anyagi
segítésével is…
A mai válság megoldásának útja: visszatalálni Istenhez azon az evangéliumi módon, ahogy Árpádházi Szent Erzsébet tette. Minden munkánk és pihenésünk, örömünk és bánatunk között keressük
Istent, hogy egymásra is rátaláljunk. Így mi is megtapasztaljuk, hogy a szeretet nem magánügy, a
szeretet nem tud meglenni jótettek nélkül.
Engedjünk az isteni szeretet vonzásának, gy"zzük le kényelmességünket, hogy Szent Erzsébet
példájára mi is Európa szíve lehessünk.”
A körlevélb*l idézett néhány gondolattal szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy fölfedezzük a most
meghirdetett jubileumi év lényegét, s tudatosan kezdjünk figyelni a társadalmunk legkisebb
sejtjének, a család egységének meg*rzésére!
Adventi koszorúköt ünnepség a családok számára
Idén is megrendezésre kerül december 2-án, advent els* szombat délutánján a Faluházban az
adventi koszorúköt ünnepség. Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk, a Polgármesteri Hivatal
támogatásával, a helyi civilszervezetekkel közösen a családokat megszólítani: legyen néhány
órahossza -az egyházi újév kezdetén- az elcsendesedésre, a megnyugvásra, hogy egy meghitt
rendezvénnyel tudjuk megkezdeni a karácsonyi készül*désünket. A részletes programról a
kifüggesztett plakátokról és a szórólapok által tájékozódhatunk.
Mikulásváró szentmisét december 9-én, szombaton este a fél 5 órakor kezd d szentmisén
tartunk, melyen a zsombói énekkar énekel.
Adventi lelkigyakorlatos estéket december 14-15-16-án tartjuk (csütörtök, péntek, szombat),
17 órától gyóntatás, 18 órától szentmise. Gyóntat és a szentbeszédet mondja: Calaman János
kisteleki segédlelkész.

