Egyházi gondolatok _ Január

Úgy szeretném, hogyha szívem kicsi jászol lenne..
Plébániánk számos programmal készült adventben, hogy lehetőséget teremtsen a karácsonyra
való felkészülésre, hogy szívünk kicsi jászol lehessen a Megváltó érkezésének ünnepére.
Advent első vasárnapjának előestéjén koszorúkötésre vártuk
mindazokat, akik szívesen készítették el közösen az adventi
időszak egyik legfontosabb jelképét, az adventi koszorút,
majd vasárnap a megszentelésükre is sor került. A
mézeskalács készítésen már a karácsonyi hangulatot idéztük,
miközben az anyukák és apukák ölbéli játékokkal
ajándékozhatták meg kisgyermekeiket. Köszönjük a
DOMINO Közhasznú Alapítványnak, hogy a két programunk
megvalósításához nagymértékben hozzájárult!
A programok sora folytatódott, hiszen december 6-án a szentmisén
a gyerekek együtt várták Szent Miklós püspök utódját és az általa
hozott ajándékot. Minden adventi csütörtöknek a hajnali misék
kölcsönöztek különleges hangulatot, a közös reggelik pedig
alkalmat adtak egy kis beszélgetésre. A Szállást keres a Szent
Család kilenced imádkozásával Szent József és Szűz Mária példája
erősített minket. Az adventi lelkigyakorlaton dr. Sávai János atya
megnyugtató és biztató prédikációi mutattak utat, a pásztorjáték pedig segített választ találni
arra, hogy mitől is lehet boldog a karácsony.
Köszönjük a sok-sok támogatást, az önzetlen segítséget, ami nélkül nem lett volna ilyen
tartalmas ez az időszak!

Mézeskalácssütés
Az adventikoszorú-kötést követő hétvégén, december 5-én került
sor a Karácsonyra való készülődés újabb szép eseményére. Az óvoda
épületébe várták a szervezők a családokat mézeskalácssütésre. Már
délután 2 órától nagy volt az érdeklődés. A konyhában mindenki
gyorsan megtalálta a számára leginkább testhezálló tevékenységet:
volt, aki az alapanyagokat mérte, adagolta, más már a tésztát gyúrta,
nyújtotta, szaggatta, az ügyes kezű gyerekek pedig a díszítésben segédkeztek. Kellett is a sok
dolgos kéz, mert itt a sütemények nagy része a karácsonyi éjféli misére készült: a hívek a mise
végén vihették haza a mézeskalács-csillagokat, s tehették a karácsonyfa alá.
Közben az óvoda termeiben a családok is gyülekeztek. 3
órakor Janes Zoltán atya vezetésével közös imádsággal
kezdődött a program. Ezután lehetett játszani, majd a kicsiket
Szabó Emese zenepedagógus a Falovacska Muzsika című
zenés programmal szórakoztatta. De a legszebb és legjobb
elfoglaltság az volt, amikor a családok készítették a saját
mézeskalács-figuráikat, a gyerekek anyával, apával,
nagymamával együtt díszítették a szebbnél szebb csillagokat,
harangokat, majd az elkészült kis remekművekkel teli tepsik mehettek a sütőbe.
Ez a délután is szép, tartalmas és méltó része volt Adventnek, a Várakozásnak, a
Karácsonyra való készülődésnek.
Lénárd Judit

Karácsonyi meglepetés…

November végétől délutánonként izgatottan és lelkesen siettek napköziseim a pásztorjátékpróbákra a hittanterembe.
December 24-én éjjel ismét művészi
színvonalú,
elgondolkodtató
és
lélekemelő előadást láthattunk falunk
templomában.
A
gong
hangja
önvizsgálatra
késztetett.
A
transzcendentálisra, valamint az igazán
fontos morális értékek felé irányította
figyelmünket. A játék idevarázsolta a
betlehemi istálló csodáját. A patetikus
orgonaszó,
a
tisztán
csengő
gyermekhangok
melengették
lelkünket.
A gyerekek bátran és nagyszerűen alakították szerepeiket. Büszkék lehetünk Rájuk! Tamás
újszerűen nemcsak tanítványait, de azok szüleit is megszólította, bevonta a készülődésbe,
szereplésbe.
Köszönjük a szakszerű és fáradságos felkészítést hitoktatónknak, Gábor Tamásnak,
feleségének Ritának, valamint Bálintné Gyuris Ágnes tanárnőnek. Köszönjük a szereplőknek
és szüleiknek, valamint a scholának ezt a gyönyörű és megható meglepetést. Hálával
tartozunk kedves plébánosunknak, dr. Janes Zoltán atyának a szép ünnepi szentmisékért.
Hegedűsné Gyuris Katalin

Karitász Hírek
A karitász csoport tagjai az adventi hétvégeken adományt
gyűjtöttek a templomban és a Szent István téri adventi vásárban.
A csoport saját készítésű karácsonyi díszeit, ajándéktárgyait és
szilvalekvárját vásárolhatták meg mindazok, akik a karitász
céljainak megvalósulását fontosnak tartják. A készpénz
adományokkal együtt 236.000Ft gyűlt össze.
Karácsony előtt 23 családnak vittünk tartós élelmiszert valamint
felajánlásból kapott alma csomagot. A fennmaradó adományból
tűzifát, tartós élelmiszert, valamint szükség esetén gyorssegélyt juttattunk a szükséget
szenvedőknek. Köszönjük - a magunk és a támogatottak nevében is – mindazoknak, akik
hozzájárultak vásárlásukkal, adományaikkal, támogatásukkal a gyűjtés sikeréhez!
A karitász csoport tagjai

Ha február, akkor Házasság Hete... Bordányban is!
Mi is a házasság hete? Közel két évtizede Angliából
indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a házasság és a
család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A
házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi
szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a
házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek
széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy
nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját

elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik
egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget
jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással,
tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság
örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott
közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket,
boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és
feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és
házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a
kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”
A hazánkban immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő eseménysorozat 2016.
február 7-e és 14-e között zajlik. Mottója: A szeretet: szenvedély és döntés. A központi és
helyi programokról a rendezvény hivatalos oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
http://hazassaghete.hu A szegedi programokról a http://csaladkozpont.hu/hazassaghete/
oldalról lehet bővebb információkat gyűjteni.
Idén plébániánk is csatlakozik a kezdeményezéshez! Február 7-én a 9.30-kor kezdődő
szentmisén közösen ünnepeljük a házasság szentségét! Várjuk a házaspárokat, jegyeseket,
és mindenkit, aki fontosnak tartja a házasságot és a családot!

