Egyházi gondolatok
Közös családi adventi koszorúkötés
November 27-én kezdetét vette az adventi id szak, a karácsonyi készül dés és várakozás ideje. Az el esti
szentmisén, november 26-án meggyújtották az els gyertyát az adventi koszorún. Utána a Gondozási
Központban gy'lt össze 14 Bordányban él keresztény kisgyermekes család az egyházközség szervezésében,
hogy elkészítsék adventi koszorúikat. Mindenki saját alapanyagokból, saját elképzelése szerint díszítette
családja koszorúját. A gyermeksereg közben mézeskalácsot készített az anyukák segítségével. A férfiaknak
forralt borral igyekeztünk a kedvében járni. Vendégünk volt Tari Sándor, akinek vezetésével lelkileg is
elkezdhettük a készül dést a közelg ünnepre.
Ezúton szeretnénk megköszönni a családok részvételét és segítségét, és köszönet az önkormányzatnak, hogy az
otthonos helyet biztosította számunkra.
Lippai Judit

Karitász hírek
Csoportunk az adventi id szakban adománygy'jtést hirdetett meg. Adománygy'jtés céljából sajátkészítés'
angyalkákat, csillagokat, karácsonyi mézes csemegéket, ajándéktárgyakat ajánlottunk fel.
Az adakozásra nyitott szív' emberek, közösségek, 111.430 Ft-ot adományoztak. Ezt a pénzt tüzel és
tartósélelmiszer vásárlására fogjuk felhasználni és eljuttatni a rászorulóknak.
A „cip s doboz” akcióban 17 db - játékokkal, könyvekkel, ajándékokkal teli – doboz gy'lt össze. Ezeket és a
Hóvirág id sek klubja tagjai által felajánlott kézi készítés' sapkákat, sálakat, keszty'ket, zoknikat,
lábszárvéd ket 14 családban, 28 gyermeknek adtunk át.
Megkérjük mindazokat, akik elfekv ben lév köt és horgoló fonalat, hímz és horgolócérnát tudnak
felajánlani, juttassák el hozzánk, mert mások számára hasznossá válhatnak.
Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, idejükkel, kétkezi munkájukkal, figyelmükkel, szeretetükkel,
hozzájárultak ahhoz, hogy mások számára szebbé tegyük az ünnepeket.
A karitász csoport tagjai
Karácsonyi Misztériumjáték
A hagyományokhoz híven szenteste, az adományba kapott gyönyör' feny fák között, az ünnepi szentmise el tt
a hittanosok el adásában a karácsonyi Misztériumjátékot láthatták. Most a fél órás darabban a kétezer évvel
ezel tt történt eseményt elevenítettük fel. A Szent Család központi szerepe mellett a szellemi lények (angyalok
és Lucifer) útmutatásai és segítségnyújtásai, illetve ellenkezései vonultak végig az egész történeten. A
színdarab szerepl i: Bálint Rebeka, Bakó Vanessza, Kószó József, Kocsmár Edit, Sz'cs Viktória, Dancs
Mercédesz, Virág Teodóra, Németh Sára, Rácz István, Tapodi Krisztián, Ocskó Elek, Bálint Máté, Dancs
Arnold, Heged's Péter, Tóth Ábrahám, Mészáros Fábián. 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! Tóth Károly

Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2011. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 20 f , (10 fiú és 10 lány)
Házasságot kötött: 8 pár
Temetve: 20 f (7 férfi és 13 n ; betegek szentségével 6 f volt ellátva!)
Els szentáldozásához járult: 13 gyermek.
Bérmálkozott: 14 f .
Az egyházi szolgáltatásokért kért stóladíjak a 2012-es évben nem változnak!
Szentmise íratás díja: hétköznap, csendes: 1200 Ft; ünnepi, énekes szentmise pedig 2100 Ft. Dicséretes dolog
megemlékezni halottainkról és értük szentmisét mondatni, de aki a 2012-es évre szentmisét akar íratni,
mindenképpen jelezze a sekrestyében vagy a plébánián, mert egyeztetés nélkül nem írjuk át a szándékokat a
következ évre!
A temetési díj: 23000 Ft, külön harangozás díja: 1000 Ft, az esketés szintén 23000 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 a 18 és 70 év közöttieknek 3500 Ft; a 70 év felettiek
számára pedig 3000 Ft.
Az év folyamán a sekrestye felújítását végeztük el, valamint a templom hangosításának modernizálása is
megtörtént, ez utóbbi költségeinek egy részét az önkormányzat is segítette. A beruházásokat - ezen kívül - a
hívek adományaiból és az egyházközségi hozzájárulásból tudtuk megvalósítani.
Köszönjük mindazoknak, akik a 2011-es esztend!ben el!segítették egyházközségünk életét imáikkal,
munkájukkal, adományaikkal vagy egyéb segítségükkel.
Cseh Zoltán plébános
Házszentelés
Vízkereszt ünnepét l kezd dött hagyományosan a házszentelés id szaka. Ha valaki szeretné otthonát
megszenteltetni, kérjük jelezze a plébánián. A házszenteléseket Tóth Károly akolitus végzi.

