Egyházi gondolatok
(2007. január)

Gáspár király aranyai
A hagyományokhoz híven a szentestén, az „éjféli” misére látogatókat a 9 órától kezd d karácsonyi
misztérium-játék fogadta. A Gáspár király aranyai cím! színdarabot közép- és általános iskolás
fiatalok adták el , bemutatva azt, hogy mi az aranynál is fontosabb kincs, amit ajándékba adhatunk
Jézusnak. A darab el tt Ámond Csilla egy karácsonyi népéneket énekelt, zárásként pedig Pálnik
András énektanár Szatmári Betlehemesét hallhattuk. A színdarab szerepl i a következ k voltak: ifj.
Vásárhelyi Sándor, Kálmán Lénárd, Juhász Miklós, Jenei Máté, Gyenes Zsuzsanna, Kiss Dávid, Péter
Richárd, Bálint Rebeka, Lajkó Bálint, Sztankovics Anita, Lajkó Marcell, Godó Edit - az Úr hangja:
Atlasz Henrik kántor. Technikai segít k: Farkas István és Király Ádám. Köszönjük az Egyházközség
nevében minden résztvev segítségét.
Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2006. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 22 gyermek, 3 feln tt (14 fiú és 11 lány)
Házasságot kötött: 8 pár
Temetve: 39 f (19 férfi és 20 n ; betegek szentségével 17 f volt ellátva!)
Els szentáldozásához járult: 20 gyermek.
Az egyházi szolgáltatásokért kért stóladíjak az idei évben nem változnak!
Szentmise íratás díja: hétköznap, csendes: 800 Ft; ünnepi, énekes szentmise pedig 1500 Ft.
A temetési díj: 17000 Ft, az esketés szintén: 17000 Ft.
Az egyházközségi hozzájárulás szintén változatlan: Az egyházi adóval kapcsolatban a Püspökség az
évi jövedelem 1% -át írja el . Mivel ez ellen rizhetetlen, hogy kinek mennyi, egy alapdíjat állapított
meg a képvisel testület. Ez személyenként (a tavalyi évivel megegyez en) 3000 Ft a 18 és 70 év
közöttieknek (ami havi 25000 Ft –os jövedelemnek felel meg); 70 év fölött 2500 Ft.
Néhány esemény ami az egyházközségben történt:
Az év elején a bordányi Önkormányzat megvásárolta a plébánia kertjének egy részét, amin már
elkezdték az építkezést. Tavasszal a megmaradt telekrész társadalmi munkával lett bekerítve. Nyáron,
a búcsú el tt, a plébániát közrefogó piros kerítés lefestése is szintén társadalmi munkával valósult meg.
November elején a templom mennyezeti világítását korszer!sítettük, a padlástérben pedig járófelület
kialakítása történt meg. A jöv ben továbbra is terveink között szerepel egy új közösségi ház
(hittanterem) fölépítése, de ennek elkezdéséhez a saját er kevés, ezért pályázati úton szeretnénk
megteremteni rá a forrást.
Köszönjük mindenkinek, aki a 2006-os esztend ben bekapcsolódott egyházközségünk életébe; akár
társadalmi munkával, adománnyal vagy egyéb segítséggel.

