Egyházi gondolatok
Visszatekintés
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2014. januárjától már nem én látom el a bordányi egyházközség
lelkipásztori kisegít$i tevékenységét. Munkámat továbbiakban f$állású munkahelyemen, a szegedi
Dugonics András Piarista Gimnázium tanáraként végzem. Megszakítás nélkül 13 évig folytatott
munkámban sok segítséget kaptam Cseh Zoltán atyától, az egyházközségi képvisel$-testületi tagoktól
és a falu vezet$ségét$l. Tisztelettel köszönöm az együttm4ködésüket, a segítséget és a jó szót, amivel
elfogadtak és támogattak. A továbbiakban minden jót, eredményes, örömteli napokat kívánok a
bordányi lakosoknak!
Tisztelettel: Tóth Károly

A betlehemi gyermek üzenete
Templomunkban Szenteste a Borostyán Népdalkör m4sora után plébániánk hittanosai gyermeki
komolysággal és jó szívvel mutatták be a pásztorjátékot. Felidézték a közel kétezer éve történt
eseményeket, közelebb hozva hozzánk az Úr Jézus Krisztus születésének misztériumát. Eljátszották a
jeles esemény részleteit: a szepl$telen fogantatást, népszámlálási felhívást, a szálláskeresést, valamint
a pásztorok látogatását. A gyermekek lelkes jelenléte és az ügyes el$adás által valódi karácsonyi
ajándékot kaptunk: átélhettük Jézus Krisztus születésének misztériumát. Sokszor érezhettük azt a
darab közben, hogy mi is részeseivé válunk annak a történetnek, mely id$ben távol áll t$lünk, mégis
nap mint nap megtörténik velünk. Az el$adás záró gondolatai felhívták a figyelmet arra, hogy
karácsony után is maradjon meg a szíveinkben a szeretet, és ez irányítsa mindennapi életünket,
cselekedeteinket. A közel ötven szerepl$ $szinte lelkesedéssel együtt zengett jókívánságát kívánjuk
mindenkinek:

„Szívb$l szóljon énekünk,
legyünk ma egy család,
mert Krisztus áll ajtónk el$tt,
s zörgetve vár Terád!

Szavak szárnyán szívig érhet,
a magányos társra lelhet.
a békétlen megbékélhet,
Együtt mondjuk mindenkinek:
Boldog ünnepet!”

A szentmisén résztvev$k mézeskaláccsal térhettek haza. Az el$z$ évhez hasonlóan most is sokak
önzetlen felajánlása és segítsége révén készülhettek el a kis ajándékok, ami az összefogást, jó
szándékot, segít$ készséget jelképezheti számunkra. Köszönjük a szolgálatot!

Gyertyaszentel Boldogasszony - Urunk bemutatásának ünnepe
Február 2-án, negyven nappal karácsony után Gyertyaszentel$ Boldogasszony napját ünnepeljük, mely
a karácsonyi liturgia befejez$ eseménye és a szerzetesek világnapja is egyben. Ezen a napon
emlékezünk arra, hogy Jézust Sz4z Mária és Szent József bemutatta a templomban. Simeon és Anna
felismerik a gyermekben az Isten küldöttét, az emberiség szabadítóját. Az agg Simeon Jézust a
nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte, innen ered a gyertyaszentelés ma is él$
szokása. Gyertyaszentel$ Boldogasszony a fénynek és a találkozásnak az ünnepe, mert ekkor
találkozott Krisztus az emberiséggel. E fényre nekünk, ma él$ embereknek is szükségünk van.
A gyertya Krisztus-jelkép: viasza Jézus üdvszerz$ emberi természetére, világossága, fényessége
istenségére emlékeztet, és a megváltás m4vére: hiszen a gyertya a lángjával önmagát emészti föl, hogy
másoknak szolgálhasson: világíthasson. Egy másik értelmezés szerint a gyertya a jócselekedetekkel
ékesked$ hitet jelképezi, mert amint a gyertyaláng nélkül nem világíthat, éppen úgy a hit is
jócselekedetek nélkül halott.
Templomunkban február 1-jén, szombaton, a szentmise el$tt lesz a gyertyaszentelés. „Legyen egész
évünk során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét.”

