Egyházi gondolatok
(2007. december)
Legyetek újra gyermekek...
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Wass Albert
Advent végéhez érkeztünk. Meggyújtottuk a negyedik gyertyát is, és a téli napforduló után, mely
egyben az év legsötétebb napja, várjuk az igazi fényesség megszületését, aki legy#zte a sötétséget:
Isten fiának, Jézusnak megtestesülését! Vass Albert szavaival élve, vajon szépek és tiszták lettünk-e?
Az adventi id#szakot ismét közös koszorúkészítéssel kezdtük a Faluházban. Jó volt látni a tevékeny
jelenlév# sokaságot, hogy szombat délutánjukból id#t áldoztak és eljöttek erre a programra! Szeretném
megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt évhez hasonlóan, fontosnak érezték, hogy megvalósuljon e
délután: anyagiakkal, fizikai erejükkel, ötleteikkel, szervezéssel, énektudásukkal és legf#képpen
jelenlétükkel segítettek bennünket.
Advent 2. hétvégéjén a templomban vártuk Szent Miklós utódát, aki ajándéka mellett egy levelet is
küldött nekünk:
„… Halálom után, kik szívb&l szerettek,
Ajándékot adtak rám emlékezve.
Így élek még ma is az emberek szívében.
Mások által szerzek sokaknak örömet.
Ha tetszik az életem, kövesd a példámat.
Szeresd a Jóistent s minden embertársad.”
Advent 3. hétvégéjén pedig b'nbánat tartására volt lehet#ségünk, a kisteleki káplán atya a három
Isteni erény: a hit, a remény és a szeretet gyakorlására hívta fel figyelmünket.
Így érkeztünk meg a karácsonyi ünnepkörhöz. Szenteste a szentmise el#tt a hittanosok idén is
karácsonyi játékot fognak bemutatni, melyet egy helyi középiskolás tanuló írt.
Az ünnepi szentmisék lehet#séget biztosítanak arra, hogy az egyház tanítása szerint, lelkileg is átéljük
ezt a szép ünnepet.
A naptári évünk végéhez is közeledünk, amely egyben a számvetés és a hálaadás ideje.
A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje:
December 24. Szenteste
21.00 karácsonyi játék
21.30 szentmise
December 25. Karácsony, Jézus születése
7.30 szentmise
11.00 szentmise
December 26. Szent István vértanú ünnepe
7.30 szentmise
December 30. Szent Család vasárnapja
7.30 Szentmise
December 31. Szilveszter
15.00 hálaadó szentmise
Január 1. Újév, Sz'z Mária, Isten Anyja
11.00 szentmise
Áldott és békés ünnepeket kívánunk!

