Egyházi gondolatok _ December

Kedves bordányi lakosok!
Amikor karácsonyi soraim megírásán gondolkodtam, egy régi, szép ének szavai jutottak
eszembe:
„Ó, boldog Betlehem, áldások városa,
Ott sír a védtelen, bús árvák támasza,
Földiek öröme, égiek szent gyönyöre,
Ne sírj, kis Jézuskám.”
Nagyon kedves éneke ez egyházunknak. S a nosztalgia, „ünnepi hangulat” mellett, hiszem,
hogy üzenete is van a mai kor emberének, minden bordányi lakónak.
Ilyenkor talán már szokás arról beszélni, hogy „a mai világban ilyen és ilyen
hozzáállás van, bezzeg a mi időnkben…” talán igazuk van azoknak, akik már éltesebb koruk
miatt több Karácsonyt megélve, visszaemlékeznek arra, hogy milyen volt úgy ünnepelni,
hogy valóban csak a legfontosabb „hozzávalók”, az együtt lévő család volt a fa, és a
szegényen megterített asztal mellett, mert másra már nem telt… Azonban a mai fiataloknak,
az ünnep üzenetébe lassan, de egyre inkább belenövő nemzedékeknek is hordoz valami
feladatot Karácsony.
A Szent Ünnepen, nemcsak emlékezünk egy régmúlt eseményre. Karácsony, a
megtestesülés, elevenen jelen van minden napunkban. A Születésre, Jézus földi életének
kezdetére emlékezünk, de saját újjászületésünket is elhatározhatjuk. Talán furcsák ezek a
szavak, de hiszem, hogy minden születésnap, így a sajátunk is alkalmat ad arra, hogy
visszatekintve előre nézzünk és elkövetkezendő életünk napjait jobb, nemesebb, tisztább
emberként éljük meg. A belső tisztaságra mindenki vágyakozik. Az unokájuk szemébe tekintő
szülők és nagyszülők, akik csodálják gyermekeik tiszta pillantását, mintha felfedeznék abban
Isten mosolyát... Ezt a belső tisztaságot keresik a fiatalok, akik talán egy-két rossz döntés után
jelenlegi helyzetükből kiutat keresnek…. Ezt a tisztaságot keresik a felnőttek, akik talán
válságba jutott életüknek, családi kapcsolataiknak keserűségét nap, mint nap szívükön viselik,
s emészti őket a kilátástalanság…. Ezt a belső tisztaságot keresik az idősek, akik kicsit talán
már újra gyermekké válva a kiszolgáltatottság sokszor kínzó pillanatait élik meg…
Jézus születésének ünnepe azt kell, hogy hirdesse mindannyiunk számára, hogy Isten
letekintett az égből! Az életét sokszor saját magának is megnehezítő ember számára egy
fényes csillagot mutatott, Jézust, Akinek tanítását követve visszatalálhatunk Hozzá,
boldogságunkhoz, szeretteinkhez, saját magunkhoz.
Mit kell ehhez tennünk? Egy régi idézet egyértelművé teszi az ünnep titkát: „Jézus
ezerszer is megszülethet Betlehemben, ha egyszer sem születik meg a saját szívünkben!”
Ezért szeretettel bátorítok mindenkit, hogy ez az ünnep legyen különlegesebb,
bensőségesebb, békésebb, mint talán a tavalyi volt. Az igazi ajándék legyen saját magunk,
jobbik énünk átadása a másik számára. S hisszük, hogy ha ezt begyakoroljuk, s az ünnep
elmúltával sem hagyunk fel ezzel, akkor abból az egy estéből, Jézus születésének pillanatából
már most gyümölcs fakad: békét hoz szívünkbe, békét családunkba, békét nemzetünkbe,
békét a világba!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok valamennyiüknek nagyon szép és szent, igazán
boldog, békés, szeretetteik körében eltöltött szent Karácsonyt, s a közelgő új esztendőre
kérem Isten áldását, melyhez társuljon jó erő, egészség, lelkesedés, s az újrakezdés lendülete,
öröme!
Szeretettel:
Dr. Janes Zoltán
Plébános

Ünnepi miserend:
December 24. (csütörtök)
December 25. (péntek)
December 26. (szombat)
December 27. (vasárnap)
December 31. (csütörtök)
Január 1. (péntek)

Szenteste - az Úr
megszületésének hírüladása
Karácsony - Urunk
születése
Karácsony - Szent
István első vértanú ünnepe
Szent János apostol és
evangelista ünnepe
Szent Család vasárnapja
Szilveszter, év végi hálaadás
Újév, Szűz
Mária, Isten Anyja

21.30: Pásztorjáték
22.00: Szentmise
9.30: Szentmise
17.00: Szentmise
9.30: Szentmise
15.00: Szentmise
9.30: Szentmise

Adventi lelkigyakorlat
Az adventi lelkigyakorlat december 19-én, szombaton, a 17 órakor kezdődő szentmisében,
valamint 20-án, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisében lesz. A lelkigyakorlatos
szentmisék előtt lehet szentgyónást végezni. A lelkigyakorlatot vezeti Sávai János atya.

Jubiláló házaspárok hálaadó szentmiséje és Családok megáldása
Szent Család vasárnapján – 2015. december 27-én - a 9.30 órakor kezdődő szentmisén
kerül sor a családok megáldására.
Erre a hálaadó szentmisére várjuk a házasságkötésük jubileumát ünneplő házaspárokat
és családtagjaikat is, akik 5, 10, .., 40, 45, 50 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak hűséget. A
hálaadás, köszönet Isten felé, hogy együtt megérhették ezt a napot, mely megpecsételi a
hosszú évek hűségét, szeretetét és kitartását.
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, az ünneplő házaspárokat!
Azok a házaspárok, akik nem Bordányban kötöttek szentségi házasságot, és szeretnének a
jövőben személyes meghívót kapni, kérjük jelezzék a sekrestyében.

