Egyházi gondolatok
Karácsonyi Misztériumjáték
A hagyományokhoz híven szenteste, az ünnepi szentmise el tt a hittanosok el adásában az ÉL VÉ TETTÉL
Szent Ferenc Karácsonya cím darabot látták. A karácsony igazi arcát Szent Ferenc fedezte fel számunkra az
ünnepek ünnepének tartotta Assisi Szent Ferenc a Megváltó születésének ünnepét. Az nevéhez f z dik a
betlehemállítás szokása. A betlehemállítás és a szent éjszaka felelevenítésének lényege az egykori események
átélése, amely hozzásegít bennünket, hogy saját szívünkben is elkészítsük a jászolt, amelybe minden
karácsonykor beleszülethet az isteni kisded, aki hajléktalanul, nincstelenül jött a világra, magára véve minden
emberi fájdalmat, nélkülözését, vagyis egy lett velünk e szent éjszakán. A színdarab szerepl i: Bálint Máté,
Dancs Arnold, Rácz Gyula, Heged s Péter, Veres Bálint, Sz cs Zsófia, Vass Levente, Juhász Boglárka, Czirok
Rebeka, Bakó Ádám, Czékus Gábor, Sándor Tibor, Soós Dávid és Bálint Rebeka. 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

Karácsonyi mézeskalácsunk története
„Aki mást felüdít, maga is felüdül.” A Példabeszédek könyvéb l származó idézet h en tükrözi vissza
egyházközségünk tagjai által megvalósított program szándékát. Karácsony ünnepének els szentmiséje, az éjféli
mise után mézeskaláccsal ajándékoztuk meg az ünnepl híveket.
E kezdeményezés kedves kis csapatot hozott össze, örömmel munkálkodtunk, melynek eredményeként 500 db
mézeskalács készülhetett el. Önzetlenül érkeztek az alapanyag-felajánlások és a segít kezek. A Karitász
Csoport tagjai kitartó munkával készítették el a celofán tasakokat, a kalácsok megsütésében Szül k és a Karitász
Csoport tagjai vettek részt, majd a csomagolásban és a kiosztásban hittanosainké volt a f szerep.
Hálás szívvel köszönjük a felajánlásokat, a sok munkát, és a támogatást mindazoknak, akik segítették e
kezdeményezés sikeres megvalósítását:
Bálint Rebeka, Butty László, Czirok Rebeka, Fodorné Kálmán Szilvia, Gál Sándorné, Gallai Andrásné, Gyuris
István, Gyuris Tiborné, Gyuris Zoltánné, Heged s Péter, Heged sné Gyuris Katalin, Jenei György, Jenei
Györgyné, Juhász Péterné, Juhász Petra, Kovács Istvánné, Ocskó Gézáné, Ocskó Zoltán, Peták Istvánné, Simon
Zoltánné, Szász Ágnes, Szászné Szilágyi Ibolya, Sz cs Zsófia, Tapodi Krisztián, Tari Gyuláné, Tóth Ábrahám,
Tóth Johanna, Tóth Zsanett, Apraja-falva Óvoda és Bölcs de, Ádám Jen Általános és Alapfokú M vészeti
Iskola.
Hálás vagyok, hogy tagja lehettem ennek a jó szándékú közösségnek, és együtt érezhettük, hogy jót tenni jó.
Bálintné Gyuris Ágnes
Ami a szilveszteri hálaadáson elhangzott
2012. évi anyakönyvek statisztikája:
Keresztelve: 20 f , (10 fiú és 10 lány)
Házasságot kötött: 5 pár
Temetve: 28 f (12 férfi és 16 n ; betegek szentségével 9 f volt ellátva!)
Els szentáldozásához járult: 18 gyermek.
Bérmálkozott: 21 f .
Az egyházi szolgáltatásokért kért stóladíjak a 2013-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 összege, a pénz értékének csökkenése miatt, 2013-ban megváltozik. Az
alapdíj személyenként 4000Ft-ra emelkedik, 70 év felettiek számára pedig 3500Ft. Van olyan család,
akinek ez terhet jelent, de álltalábban csak a jóindulaton múlik, hogy rendezzék az egyházközségi hozzájárulást
is. Lehet részletben is rendezni. Ebben az évben is, akiknek nagyobb a jövedelmük, az évi bevételük 1%-a lenne
a hivatalos.
Köszönetet mondok minden befizetésért, és azoknak is, akik más módon, virágadományokkal, feny"fák
ajándékozásával vagy társadalmi munkával, takarítással kapcsolódtak be az egyházközség életébe.
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.

Vetélked hittanos gyerekeknek!

Ismerd meg a Bibliát! mottóval januártól júniusig tartó Biblia-ismereti vetélked t
indítottunk a bordányi fels tagozatos hittanosoknak. A verseny célja, hogy a diákok
jobban megismerjék és rendszeresen olvassák a Szentírást.
A verseny 5 hónapig tart, havonta 5 fejezetet kell elolvasni és feldolgozni Lukács
evangéliumából. A 13+1 kérdést tartalmazó tesztsor minden hónap 15-ét l kérhet a
hitoktatóktól, vagy letölthet
a www.bordanyiplebania.hu weboldalról. A
megoldásokat a következ hónap 10. napjáig kell leadni a templomunkban
elhelyezett gy jt dobozba. Az eredmények és helyes megoldások nyomon
követhet ek lesznek a templomi hirdet táblán, és a fent említett internetes oldalon. A
verseny lezárása után (június 10.) a legtöbb helyes választ adó, és a legkitartóbb
versenyz k jutalomban részesülnek!
A feladatok megoldása közben a Szentírás, és minden más segédeszköz (kommentárok, lexikonok, és minden
egyéb nyomtatott vagy elektronikus segítség) használata megengedett.
Kérjük a kedves Szül ket, Nagyszül ket, hogy segítsék gyermeküket, unokájukat ebben a munkában! Olvassák
együtt a Szentírást, és közösen is megoldhatják a feladatokat!
Solt Jen Így értsd az Újszövetséget! cím könyvében a következ hasonlattal hívja fel a Biblia olvasásának
fontosságára a figyelmet:
„Az ember, ha szomjas, megnyitja a vízcsapot. Mindenki tudja, hogy a víz nem a falból folyik, hanem gyakran
hosszú vezetéken keresztül a víztartályból érkezik. A tartályba meg a kútból vagy a forrásból kerül. Hasonlóan
vagyunk hitünkkel is. A jóviz forrás maga Isten. Rrz je, tartálya, vallási közösségünk a kereszténység. A
vezeték pedig az istenhit üzenete, a Szentírás. Akik meg a csapot nyitják a szül k, meg az atya a bibliaórákon.”
Bálintné Gyuris Ágnes

