Egyházi gondolatok (2008. január)
Karácsonyból is üzlet
A hagyományokhoz híven a szentestén, az „éjféli” misére látogatókat a 9 órától kezd d karácsonyi színdarab
fogadta. A Karácsonyból is üzlet cím! darabot, melyet Kálmán Lénárd írt közép- és általános iskolás fiatalok
adták el , bemutatva azt, hogy a mai világunkban a karácsony lelkületét mennyire áthatja az üzleti szemlélet és
így képesek vagyunk megfeledkezni az igazi mondanivalójáról! A színdarab szerepl i voltak: Kálmán Lénárd,
ifj. Vásárhelyi Sándor, Farkas György, Farkas Zoltán, Tóth Ábrahám, Lajkó Bálint, Sztankovics Anita, Bálint
Rebeka, Tóth Johanna, Lajkó Marcell, Juhász Miklós, Kiss Dávid, Gyenes Zsuzsanna, Péter Richárd, Godó
Edit, technikai segít : Király Ádám. Az Egyházközség nevében köszönjük minden résztvev segítségét!
Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2007. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 16 f , (10 fiú és 6 lány)
Házasságot kötött: 11 pár
Temetve: 30 f (17 férfi és 13 n ; betegek szentségével 9 f volt ellátva!)
Els szentáldozásához járult: 22 gyermek.
Bérmálkozott: 15 f , ebb l feln tt keresztséggel együtt 1 f
A püspöki kar a kormány súlyos megszorító intézkedése miatt az idei évben sem változtat az egyházi
szolgáltatásokért kért stóladíjak összegén!
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 összege szintén változatlan maradt: 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.
Az elmúlt évben az egyházközségben nem történt nagyobb felújítás, sem beszerzés. A korábbi tervünk, a
közösségi ház (hittanterem) építését nem sikerült elkezdeni, mivel a saját er nk kevés és ez idáig pályázati
lehet ség sem nyílt rá. Idén pedig egyéb sürget feladatok kerülnek el térbe. A plébánia tet zetének felújítása
válik id szer!vé, cserepe mállik, lecsúszik és így beázásokat okoz. Utoljára 1973-ban volt a tet szerkezet
részleges felújítása. A templom 2009-ben 100 éves lesz, ebb l alkalomból a f oltárt is szeretnénk felújítani.
Köszönjük mindazoknak, akik a 2007-es esztend ben el segítették egyházközségünk életét imáikkal,
munkájukkal, adományaikkal vagy egyéb segítségükkel.
Házszentelés
Vízkereszt ünnepét l kezd dött hagyományosan a házszentelés id szaka. Ha valaki szeretné
otthonát megszenteltetni, kérjük jelezze a plébánián.
Biblia Évének kezdete
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - protestáns testvéreinkkel közösen - a 2008-as évet a Biblia Évének
hirdette meg. Az erre az alkalomra kiadott körlevelet újév napján olvasta fel Zoltán atya. Most néhány
gondolatot szeretnék idézni a körlevélb l.
„Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az Egyház könyve, ezért nem csupán irodalmi
alkotásként olvassuk. Az Egyház él hite fogalmazódik meg a Szentlélek által sugalmazott szerz k írásaiban,
ezért az Egyház a Biblia rz je és hiteles magyarázója.
A Szentírás az egész európai kultúra b séges és el nem apadó forrása. Mindenkor tanulmányoznunk és
követnünk kell, de ebben az évben különösen is gondoljunk arra, hogy ez az alapja keresztény életünknek, és
mekkora nagy érték az egész emberiség számára. A Biblia a legtöbbször és a legtöbb példányban kinyomtatott
könyv, a könyvek könyve. Valamennyi európai kultúra gyökerénél ott a bibliai hagyomány.
A Szentírás életformáló útmutatást ad az igaz életre való nevelésre (vö. 2Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem
ismerhetjük meg, mert „aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust” – mondja Szent Jeromos. Ha másért
nem, hát ezért is érdemes elolvasnunk a Szentírás könyveit. Nagyon fontos, hogy ha még nem volna, szerezzünk
be mai magyar nyelven olvasható Bibliát az Egyház hiteles magyarázataival. Rendszeresen olvassuk, merítsünk
ebb l a b viz> forrásból, elmélkedjünk róla nap mint nap, és elmélkedéseink eredményeként t>zzünk magunk elé
kisebb-nagyobb feladatokat. Válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson keresztül mindnyájunkhoz
szól. Olvassuk a Szentírást közösségben is, vegyünk részt bibliaórákon, hiszen a Szentírás közösségalkotó er is.
2008-ra XVI. Benedek pápa meghirdette Szent Pál apostol jubileumi évét. A nemcsak az Újszövetség számos
könyvének szerz je, hanem az az ember is, akinek életében Krisztus gyökeres fordulatot hozott. A kereszténység
meggy z déses elutasítója megrázó élmény hatására Krisztus tanítványa lesz. De nemcsak tanítványa, hanem
apostola, küldötte, hirdet je is.
Az Új esztend els napján is keresztény reménységünk alapja Jézus ígérete: „Én veletek vagyok minden nap a
világ végéig” (Mt 28,20). Adja Isten, hogy a Biblia mindannyiunk számára ma is eleven örökség, egyéni és
közösségi életünk megtartója, er forrása legyen. Ámen.”
A bibliai év jegyében folytatjuk idén is a hittanteremben a BIBLIAÓRÁT, kéthetente hétf.n este 6
órakor kezdjük az alkalmakat: a következ. január 21-én lesz. Minden érdekl.d.t szeretettel várunk!

