Egyházi gondolatok
 Modern karácsony
A hagyományokhoz híven szenteste, a fél 10-kor kezdıdı ünnepi szentmise elıtt a Modern karácsony címő
darabot láthatták az ifjúsági csoport elıadásában. A napjainkban játszódó történetben megismertünk egy
családot, ahol az apa és a kamasz gyerekek eltávolodtak a hittıl, azonban az anya meggyızıdése és a vidékrıl
érkezı rokonok gondoskodó szeretette ismét megismertette velük a karácsony igazi üzenetét. A színdarab
szereplıi: Bálint Rebeka, ifj. Vásárhelyi Sándor, Lajkó Bálint, Mélykúti Nóra, Sztankovics Anita, Kálmán
Lénárd, Tóth Johanna, Farkas Zoltán, Juhász Miklós, Király Ádám, Tóth Ábrahám. A karácsonyi darab elıtt fél
órán át a Borostyán Népdalkör karácsonyi énekeket énekeltek Atlasz Henrik kántor úr irányításával. A
népdalkör tagjai a szentmise énekeinél is közremőködtek.
Az Egyházközség nevében köszönjük minden résztvevı segítségét!
 Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2010. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 20 fı, (8 fiú és 12 lány)
Házasságot kötött: 4 pár
Temetve: 28 fı (13 férfi és 15 nı; betegek szentségével 8 fı volt ellátva!)
Elsı szentáldozásához járult: 17 gyermek.
Bérmálkozott: 19 fı.
Az egyházi szolgáltatásokért kért stóladíjak a 2011-es évben nem változnak!
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.
Az egyházközségi hozzájárulás vagy adó, a Püspöki Hatóság szerint az évi jövedelem 1%-a. Ez lenne igazságos,
de ezt nem tudjuk ellenırizni. Ezért egy „igazságtalanabb” utat kell választanunk, mely szerint mindenki egy
alapdíjat fizessen 18 évtıl kezdve, idıseknek 70 éves korig. A 18 éven felüliek nagy része ugyan még tanuló, de
már nagykorúak. Tudnak segíteni a házi munkában, ha úgy nevelték ıket. Az egyházközségi képviselıtestület
határozata, hogy személyenként az alapdíj 3500Ft legyen, 70 év felül 3000Ft. Öt év óta változatlan volt az
alapdíj és az infláció miatt értéktelenebb a Forint.
Az év folyamán elkészült a fıoltár felújítása, megnyert pályázati támogatással. Azonban az utófinanszírozás
eddig még nem történt meg, ezért kölcsönt kellett felvenni a számlák kiegyenlítésére.
Az év folyamán 3 győjtés volt, Haitinek 64 ezer, az árvízkárosultaknak 140 ezer, a vörös iszap károsultjainak 96
ezer Forint jött össze, tehát összesen 300 ezer Forint.
Köszönjük mindazoknak, akik a 2010-es esztendıben elısegítették egyházközségünk életét imáikkal,
munkájukkal, adományaikkal vagy egyéb segítségükkel.
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Mindenkit szeretettel vár a bordányi egyházközség.

