Egyházi gondolatok
Én fészket rakok
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. Én fészket rakok cím" karácsonyi történetben,
melyet Oláh Dénes írt, els sorban Szent József szemszögéb l láthattuk a több mint 2000 éve történteket. A
darab elején Simon és József párbeszédében a római elnyomatásról és a szabadság utáni vágyról hallottunk és a
nagy ígéretr l, hogy eljön a Messiás, aki elhozza az igazi békét, a szív békéjét. A színdarab szerepl i: Lajkó
Bálint, Kálmán Lénárd, Bálint Rebeka, Ámond Csilla, Juhász Miklós, Pintér Kinga, Farkas György, Soós
Tímea, Heged"s Kristóf, Lajkó Marcell, Farkas Zoltán, Bálint Máté, Király Ádám, Tóth Ábrahám. A karácsonyi
darab el tt fél órán át a Borostyán Népdalkör karácsonyi 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
2009. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 19 f , (10 fiú és 9 lány)
Házasságot kötött: 8 pár
Temetve: 29 f (17 férfi és 12 n ; betegek szentségével 8 f volt ellátva!)
Els szentáldozásához járult: 18 gyermek.
Bérmálkozott: 16 f .
A püspöki kar a 2010-es évben változtatott az egyházi szolgáltatásokért kért stóladíjak összegén!
Szentmise íratás díja: hétköznap, csendes: 1200 Ft; ünnepi, énekes szentmise pedig 2100 Ft.
A temetési díj: 23000 Ft, külön harangozás díja: 1000 Ft, az esketés szintén 23000 Ft.
A stóladíjak nem fedezik az egyházközség kiadásait. Szükség van az egyházi adóra, más néven egyházi
hozzájárulásra. Mindkét elnevezés ugyanazt jelenti. Minden keresztény köteles hozzájárulni az egyházközség
kiadásainak fedezéséhez. F pásztorunk úgy fogalmazza meg, hogy felel sséggel lelkiismeretbeli kötelessége
mindenkinek önként befizetni a hozzájárulást, akkor is ha nem mennek érte. Ne tehernek tekintsék, hanem
nagylelk" felajánlásnak. A Püspök úr kihangsúlyozza, hogy felel tlenséget követ el hozzátartozóival szemben,
aki nem rendezi idejekorán. Azok a személyek is, akik nem fizetnek egyházközségi hozzájárulást,
részesülhetnek a temetés szertartásában, de harangozás és kántor közrem"ködése nélkül. Jogtalanság lenne egy
sorba helyezni azokkal, akik rendesen teljesítették kötelességüket. A Püspök úr arra is utal, hogy egyes szekták
az évi jövedelmük 10 % át is elvárják tagjaiktól. A katolikus Püspöki kar 1%-ban határozza meg a
hozzájárulást.
A mi egyházközségünk tagjai többnyire gazdálkodók, így nehéz megállapítani a jövedelmet. Ezért az
egyházközségi képvisel testület úgy határozott, hogy legyen egy alapdíj, amelyet minden nagykorútól
elvárunk, ez 3000 Ft személyenként. A 70 éven felüliek pedig 2500 Ft-tal járuljanak hozzá az egyházközség
költségeihez. Így reméljük, hogy rendezni tudjuk a fizetnivalókat: a személyi kiadásokat, közüzemi számlákat,
karbantartási munkákat, felújításokat és egyéb beszerzéseket.
Az elmúlt évben az egyházközségben több kiadást igényelt a 100 éves templom rendezvénysorozatának
megvalósítása, valamint elkezd dött a f oltár felújítása.
Köszönjük mindazoknak, akik a 2009-es esztend ben el segítették egyházközségünk életét imáikkal,
munkájukkal, adományaikkal vagy egyéb segítségükkel.
Cseh Zoltán plébános
F oltár felújítása
Január 12-én a képvisel testületi tagok közül néhányan a püspöki iroda m"szaki ellen rével együtt ellátogattunk
Hódmez vásárhelyre, ahol szemrevételeztük a f oltár felújítását. A f oltár szerkezeti meger sítése, tisztítása és
a hiányosságok elkészítése ütemszer"en történik. A restaurátor szakember tanácsát figyelembe véve, az oltár
alapszínében változtatás nem lesz, az eredeti színek visszaállítására törekszenek, így lényegesen világosabb
f oltárt fogunk ismét látni.

Karitász csoport tevékenysége
Január 6-án tartottuk a karitász csoport találkozóját, ahol a december havi tevékenységünk tapasztalatait
osztottuk meg egymással.
Az önkormányzat által készített ajándékcsomagok kihordása kapcsán, alkalmunk volt beszélgetni a 80 éven
felüliekkel. Látogatásunk alkalmával többen jelezték, örülnének a rendszeres látogatásnak. A beteglátogatást, a
meglév igények alapján, megkezdjük. Kérjük, ha környezetükben van olyan, aki szeretné, hogy elmenjünk
hozzá, jelezze nekünk. A karitász csoport tagjai: Bakó Sándorné Ancika, Gallai Andrásné Éva, Gál Sándorné
Erzsike, Gyapjasné Szabó Irénke, Gyuris Zoltánné Erzsike, Juhász Péterné Marika, Ocskó Gézáné Irénke, Peták
Istvánné Margitka, Tari Gyuláné Erzsike, Vassné Gyémánt Évi.
Karácsonyi ünnepek el tt elmentünk a rúzsai szociális otthonba ahol a bordányi gondozottakat látogattuk meg.
Ajándékcsomaggal és a magunk készítette karácsonyi asztaldísszel kedveskedtünk nekik. Nagy örömmel
fogadták, hogy a látogatásainkat rendszeresen – két havonta - tervezzük megismételni.
Felajánlás érkezett a csoportunkhoz. Tari Csaba felajánlotta, hogy pentium 2-nél nem régebbi típusú
számítógépek javításával, felújításával, m"köd képes számítógépeket állít össze, melyeket az azokat igényl k
kaphatnak meg. Kérjük, hogy akiknek használaton kívüli számítógépe vagy m"köd alkatrésze, esetleg
monitora (15”-tól) van és, azt a fenti célra fel tudja ajánlani, hívja a 06-70-411-2057 telefonszámon Tari Csabát.
Felajánlásukat el re is köszönjük.
Következ csoporttalálkozó február 3-án, szerdán 16 órakor lesz a hittanteremben, várjuk, ha szívesen részt
venne a segít munkában.
Jenei Györgyné csoportvezet/
Vándor Evangélium közössége
Decemberben, az adventi lelkigyakorlaton tett említést Gábor Imre kerekegyházi plébános a Vándor evangélium
közösségér l. A közösségen belül egy csoport 10 láncszemb l áll, tagjai lehetnek házaspárok, családok és
egyedülállók is. Minden tízes közösségben havonta körbejár a vándor igeoltár és vele az imafüzet, mely
tartalmazza az imádkozás menetét és formáját, valamint a hozzá tartozó segédanyagokat (imák, elmélkedések).
Egy-egy otthonban 3 napig van a Vándor Evangélium, majd eljuttatják az imakör következ tagjához. A sorrend
megszervezése és a továbbjutás segítése a felel s feladata. Egyházközségünkben az els csoport irányítója
Lippai Judit egyházközségi képvisel , a családgondozási munkacsoport vezet je.
A Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat 2006. szén indult útjára Budapesten. Azóta évr l évre, októbert l
szeptemberig újraindul az imaszolgálat. 2009. októberét l XVI. Benedek pápa által meghirdetett Papság évébe
kapcsolja be az imaszolgálat tagjait, mely 2010. szeptemberéig tart. Az els csoport elindulásának nyitó
szentmiséje február 6-án, szombaton este lesz, ahol beszámolunk az imádkozás menetér l. Ha szeretnének
még jelentkezni, további csoportok indítására is van lehet ség.

100 éves a templom – ünnepségsorozat

• Decemberben az ünnepségsorozat keretében tartotta Gábor Imre volt bordányi plébános a
lelkigyakorlatos estéken a szentbeszédet és végezte a gyóntatást. Nagyon örült Imre atya a meghívásnak,
szívesen vállalta a naponkénti utazást is, hiszen elmondása szerint, olyan visszajárnia, mintha haza jönne.
Köszönjük a családoknak is, akik a három este folyamán egy kis vendéglátásra befogadták az atyákat a
szentmise után.
• December 17-én karácsonyi koncert volt a templomban, melyen a bordányi Általános és Alapfokú
M0vészeti Iskola növendékei és m0vésztanárai léptek fel, valamint a Berkenye Népdalkör és Citera együttes.
Köszönjük az Iskolának, hogy a 100 éves templomunkban szervezték meg karácsonyra készülve e szép
ünnepséget.
• Január hónapban az el zetes terveinkhez képest egy héttel korábban megtörtént a programunk: január
16-án, szombaton az „irodalmi est” keretében Budapestr l ellátogatott hozzánk Sillye Jen keresztény
zeneszerz barátaival együtt. Akik a szentmise után is ott maradtak, tiszta forrású, lélekemel zenei esten
vehettek részt.
El re tekintés a további programokra:
- Február 27-én fél 5-kor kezd d szentmisét Mádi György aranymisés kiskundorozsmai plébános fogja
tartani, melyen a kiskundorozsmai énekkar César Franck: A-Dúr miséjét énekli.
- Március 11-12-13-án Palya János volt bordányi plébános fogja a nagyböjti lelkigyakorlatos estéket vezetni.
- Április 25-én, az ünnepségsorozat lezárásaként Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök a 8. osztályosokat
bérmálkozás szentségében részesíti. Terveink szerint a felújított f oltár felszentelése is ekkor fog megvalósulni.

