Egyházi gondolatok
A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje:
December 24. Szenteste
20.30 Borostyán Népdalkör énekel
21.00 karácsonyi játék
21.30 szentmise
December 25. Karácsony, Jézus születése
7.30 szentmise
11.00 szentmise
December 26. Karácsony, Szent István vértanú ünnepe
7.30 szentmise
December 30. Szent Család vasárnapja
7.30 szentmise
December 31. Szilveszter
15.00 hálaadó szentmise
Január 1. Újév, Sz#z Mária, Isten Anyja
11.00 szentmise
Áldott és békés ünnepeket kívánunk!

Szent Erzsébet Kenyere
November 17-én, szombaton a szentmisét követ+en Szent Erzsébetr+l emlékeztünk meg. A hittanosaink
(Árva Vivien, Czékus Csanád, Farkas Viktória, Gáspár Jusztina, Heged0s Péter, Szász Ágnes) segítségével
felelevenítettük boldog II. János Pál pápa id+tálló gondolatait, amelyeket még 1981-ben fogalmazott meg a
Magyar Egyház és a Hívek számára Szent Erzsébet halálának 750. évfordulójára. A pápa e levelében is különösen
felhívja a figyelmet arra, hogy a katolikus fiatalok, hitvesek, családanyák, családapák, férfiak és n=k szerepe
nagyon fontos a mai modern társadalomban!
Az el+adás, és a vasárnapi szentmise után a Karitász csoport tagjai a hittanosok segítségével megáldott
„Erzsébet-kenyeret” osztottak
Szent Erzsébet Kenyere felhívhatja az emberek, a társadalom figyelmét a jótékonykodásra, az elesettek
megsegítésére, bajba jutott embertársaink támogatására.
II. János Pál pápa magyarországi látogatása során a H=sök terén elmondott beszéde ma is aktuális: „Az Isten és a
felebarát iránti konkrét szeretet nem elégszik meg néhány jó cselekedettel, hanem kötelességének érzi, hogy
nagylelk0 szolgálattá alakítsa át az egész életét. Az ilyen szeretet megújítja a társadalmat: emberibbé, az isteni
tervhez méltóbbá teszi.”
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik segítették, támogatták munkánkat. Külön
köszönjük Rácz Gyulának és feleségének, hogy a kenyereket ingyenesen biztosították számunkra!

Karácsonyi szeretethimnusz
A HIT Évéhez kapcsolódva szeretnénk olyan kiadványokra, programokra, gondolatokra felhívni a figyelmet,
amelyek segíthetnek abban, hogy ez az év jó alkalom legyen mindannyiunk számára a hitünk meger=sítésére, a
közösségeinkben megélt cselekv= hit gyakorlására.

A Szeged - Belvárosi Római Katolikus Plébánia útjára indította a „Növeld bennünk a hitet!” cím0, havonta
megjelen= kiadványát, és ebben próbál útmutatást nyújtani a hit útján járó kezd=knek, újrakezd=knek és
haladóknak egyaránt. Az összeállításban minden hónapban van egy f= téma, melyet három állandó szempont
mentén segít feldolgozni: Olvass!, Imádkozz!, Cselekedj!
A kiadvány elérhet= a Fogadalmi Templomban, és a www.dom.szeged.hu weboldalon.
Részlet a decemberi számból:
„Karácsonyi szeretethimnusz
Ha házamat feny=ágakkal, gyertyákkal, ég=kkel és csilingel= harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendez+.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket f=zök, és az
evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek el=, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint szakácsn+.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit
sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen
veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem
értettem meg, hogy mir+l szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja házastársát.
A szeretet barátságos az id= sz0ke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaill=
asztalterít= van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akikt=l kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent elt0r.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.”

Bálintné Gyuris Ágnes

