Egyházi gondolatok
Pánov apó különös napja
A hagyományokhoz híven szenteste, a fél 10-kor kezd d ünnepi szentmise el tt karácsonyi színdarabot
láthattak az ifjúsági csoport és a hittanosok el adásában. A Pánov apó különös napja cím% történetben,
melyet Lev Tolsztoj nyomán dolgoztunk fel, Pánov apó Jézus születése napján mindenkivel jót tesz, miközben
azt várta, hogy az Úr Jézus meglátogatja, hiszen megígérte, hogy eljön hozzá és megajándékozhatja +t. Estére
nagyon szomorú lesz, mivel nem jött el. Ekkor egy hang így szólt hozzá: „Éheztem és ennem adtál, szomjaztam
és innom adtál, jövevény voltam és befogadtál. Bizony, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettél, velem
tetted!” A színdarab szerepl i voltak: ifj. Vásárhelyi Sándor, Bálint Rebeka, Kálmán Lénárd, Gyenes
Zsuzsanna, Bálint Máté, Lajkó Bálint, Sztankovics Anita, Juhász Miklós, Tóth Ábrahám, Tóth Johanna, Király
Ádám, Farkas György. Majd Pálnik András tanár úr el adásában az Adeste fidéles kezdet% karácsonyi dalt
hallhattuk. A karácsonyi darab el tt fél órán át a Borostyán Népdalkör Karácsonyi hangok címmel énekeket
énekeltek Atlasz Henrik kántor úr irányításával! A népdalkör tagjai a szentmise énekeinél is közrem%ködtek!
Az Egyházközség nevében köszönjük minden résztvev segítségét!
Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2008. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 13 f , (6 fiú és 7 lány)
Házasságot kötött: 9 pár
Temetve: 20 f (11 férfi és 9 n ; betegek szentségével 5 f volt ellátva!)
Els szentáldozásához járult: 14 gyermek.
Bérmálkozott: 20 f .
A püspöki kar a 2009-es 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 marad: 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 (az elmúlt évekkel 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 legnagyobb beruházás a plébánia tet zetének felújítása volt. A
faanyagban is voltak cserélnivalók és a cserepekben is! Szükség volt a teljes felújításra, mert állandó javításokat
igényelt, mégis voltak beázások. A nyár folyamán pályázatot adtunk be az építend közösségi házra, mely a
plébánia b vítésével valósulna meg. A Püspöki Hivatal is támogatta, a pályázatírási és a tervez i díjat átvállalta.
Eredmény még nem érkezett. Továbbá szeretnénk a f oltárt is felújítani, melyre szintén pályázatot nyújtottunk
be.
Köszönjük mindazoknak, akik a 2008-as esztend$ben el$segítették egyházközségünk életét imáikkal,
munkájukkal, adományaikkal vagy egyéb segítségükkel. Külön köszönjük a szép, hímzett oltárterít$k
elkészítését.
Házszentelés
Vízkereszt ünnepét l kezd dött hagyományosan a házszentelés id szaka. Ha valaki szeretné otthonát
megszenteltetni, kérjük jelezze a plébánián.

