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Krisztusban Kedves
Testvérek!
Hatalmas kövekből, rabszolgák verejtékes munkájával
épültek a piramisok, hogy
hirdessék az utókornak a fáraók hatalmát. Remekbe készült
képek és szobrok töltik meg
templomainkat és múzeumainkat, hogy hirdessék az ember szépség-szomjúságát. Ebben a törekvésében az ember
Teremtőjét utánozza, akinek
dicsőségét az ég és a föld hirdeti. Az emberi értelem nemcsak a letűnt kultúrák hieroglifáit fejtette meg, lehetőséget
kapott arra is, hogy Isten üzenetét kibetűzze. Isten ugyanis
vakmerő lépésre szánta el
magát, hiszen lehajolt hozzánk és nekünk adta Szent
Fiát, általa pedig értésünkre
hozta boldogító üzenetét:
Ember, szeretlek téged! Azért,
hogy erről sohase feledkezzünk meg, fölállította az enyészettel dacoló betlehemi istállót, és innen hirdeti minden
idők emberének: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!" Isten
nekünk ajándékozta Fiát, hogy
testvérként magunkhoz öleljük, és vele találjuk meg utunkat a mennyei Atyához. Ennek hallatán jogosan kérdezhetné valaki: vajon miért szeret minket az Isten annak

Katolikus Hírmondó
Horváth József atya karácsonyi üzenete
hogy mi, Ádám ivadékai nem
tartozunk a legszeretetreméltóbb teremtmények közé. Ha
Isten mégis lehajolt hozzánk,
ez nem történt véletlenül.
Valami mégiscsak van az emberben, ami Istent szeretetre
indítja. Vajon mit szeret bennünk az Isten? Egyesek azt
gondolják, hogy erényeinket,
jótetteinket, hűségünket szereti. Örül ájtatos imáinknak,
hitünknek, engedelmességünknek... Igen. Ugyanakkor
Jézus földön jártában szerette
a bűnösöket: Magdolnát,
Zakeust a vámost, Pétert, sőt
Júdást is. A tékozló fiúról
szóló példabeszéd is a méltatlan fiú iránti atyai szeretetre
irányítja figyelmünket. Miért is
szeret tehát bennünket az
Isten? Azért és akkor szeret
bennünket, ha sokat adhat
nekünk. Azokat szereti, akik
sokat kérnek, sokat várnak
tőle. Jézus azokat szereti, akik
hajlandóak érte sok mindenről
lemondani (napjainkban például a sok tévénézésről, az
állandó internetböngészésről,
vagy akár a kávéról...) , azaz
képesek érte áldozatot hozni
azért, hogy Isten legyen a valódi jutalmuk. Jézus tehát azokat szereti, akik számára Ő
lehet a minden. Érdekes történetet olvastam Stokowszkiról,
a világhírű karmesterről. Az
egyik hangversenyen igen
fegyelmezetlenül viselkedett a
közönség. Ezért megállította a
zenekart, és a hallgatóság felé
fordulva kijelentette: Händel
ezt a zeneművét vonós, fúvós

hangszerekre és énekhangra
komponálta, nem pedig csoszogásra, krákogásra és beszélgetésre... Csak erre akartam felhívni a szíves figyelmüket. Párhuzamot vonva elmondhatjuk, hogy Isten Jézus
által arra figyelmeztet bennünket, hogy emberi életünket
nem káromkodásra, gyűlölködésre, hanem szeretetre komponálta A kiváló zeneszerzőtől Joseph Haydntól megkérdezte valaki: Mi a magyarázata
annak, hogy az ön zenéjében
oly sok vidámság, az életöröm? Ez azért van, - hangzott a válasz - mert zeneszerzés közben Istenre gondolok,
és ilyenkor mindig vidám és
boldog vagyok. Íme ez az a
lelkület, amelyet szeret bennünk az Isten, ezt akarja kegyelmével kialakítani mindnyájunkban. Azért jött el, született közénk Jézus gyermekként, hogy ránk mosolyogjon,
és ezáltal derűsek, vidámak és
boldogok legyünk. Benne
maga a Szeretet öltött testet
karácsonykor, így lett láthatóvá, foghatóvá az ember számára az Isten. Karácsonykor
emberi világunkba lép be az
Isten, hogy megmutassa számunkra, így lehet másokért
élni, másokat szolgálni.
"Bármit teszünk, neki teszszük", és úgy kell tennünk,
ahogy Krisztus tette. Hozzá
kell hasonlóvá válnunk, a tőle
tanult szeretet kell tovább
adnunk. Krisztus az Atya
megtestesült Szeretete. Így, ha
ezt a szeretet próbáljuk to-

vábbadni, nem valamit, hanem Valakit adunk tovább:
magát Jézust. Ahhoz, hogy őt
tovább tudjuk adni, tökéletes
harmóniában kell lennünk a
Szeretettel, be kell fogadjuk
hajlékunkba. Ezért kell karácsonykor megtisztítani lelkünket a bűnöktől, hiszen ezek
akadályok, melyek gátolják,
hogy Jézust valóban hajlékunkba fogadjuk. Csak megtisztulva tudunk gazdagodni
és másokat is gazdagítani.
Jézus mondta: "Aki befogad

egy gyermeket az én nevemben, az engem fogad
be". Fogadjuk be hát karácsonykor a szentáldozásban az
Istengyermeket, és érezni fogjuk, hogy vele könnyebb az
élet keresztje, hiszen Őbenne
bízunk és Tőle várjuk a segítséget, tőle, aki átveszi keresztünket, velünk viszi, így győzhetünk. Jézus csak akkor tud
megszületni a lelkünkben, ha
újjászületünk a bűnbánat
szentségében. Aligha tölt el az
ünnep öröme és boldogsága,
ha nem Istentől szeretnénk
azt megkapni. Karácsony ünnepe lehetőség számunkra.
Lehetőségünk van meglátni
Isten Fiát, megérezni az ő
szeretetét, s ez az élmény lelki
újjászületést hozhat számunkra. Karácsony ünnepének
értelmét keresve, titkát kutatva lélekben induljunk el Betlehembe. Fülünkben még cseng
az angyalok éneke, amikor
letérdelünk a pásztorokkal
együtt a jászol elé. Nincs ennél megfelelőbb, szebb kife-
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jezése az Isten előtti hódolatnak, minthogy letérdelünk.
Szeret. Érezzük, hogy Isten
szeret. Bűneink ellenére is
szeret. Földi élete, amelynek
kezdetét most ünnepeljük, a
kereszten ért véget. Mindent

Katolikus

Hírmondó

értünk tett és vállalt szeretetből, hogy dicsőségének részesévé tegyen. Fogadjuk mi is
szívünkbe őt ezen az ünnepen
szeretettel, hogy általa szülessék meg Karácsony öröme
lelkünkben, melyet továbbad-

www.fehervarcsurgo-katolikus.hu

hatunk, sugározhatunk családjainkba. Amen.
E gondolatokkal kívánok a
kedves fehérvárcsurgói híveknek kegyelemteljes, áldott
karácsonyi ünnepeket!
Szeretettel, József Atya

Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött
fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen”
János 3:16

Böjte Csaba a hit évéről
Böjte Csaba ferences testvér sok kereszténynek és jóakaratú embernek okoz örömet gondolataival, lendületes buzdításaival. Ezúttal a
hit évére írott szavait közöljük.
Az Egyház meghirdette a hit évét. Sokan kérdezik, hogy ez mit is jelent? Mit jelent az élő hit, melynek
megkeresésére bátorít az Egyház?

Érzékszerveink által kommunikálunk a külvilággal: látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk, szagokat érzünk. Jó
dolog érzékszerveink birtokában elindulni, élni, belevetni magunkat a mindennapok forgatagába. Ezek az érzékszervek örömmel, élményekkel töltik meg a napjainkat, általuk bontakozik ki a földi létünk! Nélkülük szegényebbek, fogyatékosok vagyunk, a létezés teljességét sajnos hiányuk miatt nem tapasztalhatjuk meg!
Az emberiség egy részének személyes, boldogító tapasztalata az, hogy birtokunkban van egy érzékszerveinkhez hasonló képesség, melyet hitnek nevezünk, mely által kommunikálhatunk nagy szeretettel, alázattal Istenünkkel. A hitünk az az érzékszerv, mely által a természetfeletti világot át tudjuk ölelni, s mely által ez a világ
bennünket megtud szólítani.
Az élő hit, mely által Isten csodaszép arca a sötétben felragyog, engem örömmel, boldogsággal tölt el. Teremtőnk nagy ajándéka, melyet ki felfedez, s kinek mindennapjainak élő részévé válik, az azt igen sokra tartja, hisz
általa szépen rendezett, lakott földdé válik a világ. Vívódásunk többé nem tragikus monológ, hanem a holnapot tervező, építő párbeszéd a Végtelennel.
Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen,
biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit, – akárcsak a látás a festőnek – értelmet ad az
ember bolyongásának, létének itt a földön.
Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni, bejárni a szelíd Végtelent,
de e csodálatos érzékszervünk által sok – sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból. E kibontakozásnak nincs felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu, mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a létet! Így életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe
torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik. Semmihez nem fogható boldogság a hit fényénél bátran kibontani az ajándékba kapott életünk minden egyes percét. Olyan jó egymás után megcsodálni mindazt a gyönyörű ajándékot, mit Teremtőnk pajkos szeretettel létünkbe elrejtett, melyeket megtalálva, bölcsen használva
gazdagabbakká válunk, általuk csodákat tehetünk szeretetből, szelíden testvéreinknek.
Nagy öröm Isten ajándékai alatt roskadozva, élő hittel elindulni és látni, ahogyan szorgalmas kezünk alatt a
dolgok szépen, egymásból bontakoznak, mind bimbóból a virág mely felfakad. Nem te alkottál, te csak ott
vagy, szorgoskodsz szelíden, gyönyörködsz benne. Csodálod a hitedből, két kezed munkájából fakadó feltartóztathatatlan kibontakozást, némán állsz mint édesanya gyermeke mellett, hisz ő szülte, s kinek léte, minden
egyes mosolya, pici, puha kacsójának simogatása mégis Isten ajándéka. Álmélkodva leborulsz csodáid előtt,
hisz nem vagy varázsló, tudod, hogy nem te teremted kis világodat, és mégis oly sok minden a te botorkáló
hitedből született.
Olyan vagy, mint a kútásó, ki nem ura a víznek s mégis a víz a munkája által született kútból fakadt. Áhítattal,
örömmel leborulsz mindennapi csodáid partjainál, és poharat véve kezedbe magad is oltod szomjadat.
A hit évét hirdette meg anyánk, az Egyház!
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Gazdasági krízisekbe, erkölcsi válságokba, háborús konfliktusokba megfeneklett létünk
egyetlen kitörési módja élő hittel megfogni a bennünket teremtő és szeretettel vezetni akaró
Istenünk kezét.
Én úgy születtem, hogy nem érzem a szagokat, vak vagyok az illatok világára, de elhiszem testvéreim őszinte
örömét, mikor boldogan körbeállják a csodaszép rózsabokrot. Persze, hogy szeretnék részese lenni az örömüknek, ezért újból és újból nekifeszülök a kibontakozásomat visszafogó korlátaimnak, kérve Istentől, hogy
nyissa meg ezt az érzékszervemet, hogy általa befogadhassam ajándékait.
Várom alázattal, hogy megnyíljon az illatok világa előttem, és addig is bizalommal gyönyörködöm testvéreim
örömében.
Te, ki nem hiszel, lehet, hogy még nem is próbáltad használni ezt a csodás képességedet. Bizalommal tedd
össze kezed, szólítsd meg Megváltódat, ki azt mondja a Szentírásban: „az ajtóban állok, zörgetek, ki megnyitja az ajtót ahhoz bemegyünk......" Nyisd meg szíved ajtaját, tudatosan akarj hinni, lehet, hogy az Isten
nem mint nagy folyók áradata tör be az életedbe, de biztos, hogy szelíden felfakad, s e életadó kis forrás vizénél mindaz, mi benned érték, az virágba borul!
S ha netalán Istenünk, ki bölcsen osztja ajándékait, téged még nem részesített volna e természetfeletti világra
nyíló érzékszervvel, az élő hittel, ne keseredj el, hanem nagy alázattal kérjed e csodaszép ajándékot!
Imádkozom, hogy a hit éve számodra a hit megtalálásának az éve legyen! Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba testvér

Jézus Szentséges Szívének Családja
Jézus Szentséges Szíve
remélek és bízom Benned.
Jöjjön el a Te országod!

E lelki család 1971. augusztus 7-én
jött létre kilencnapos imádság alatt,
Máriának, minden hívő Királynője
és Reménysége menybemenetelének ünnepére való előkészületként.
Augusztus 15-én ezen az ünnepen
Jézus Szentséges Szívének családját
Máriának ajánlották és reábízták. E
fogadalom által most az Ő Szent
Szíve szabadon rendelkezik e családdal. Azóta emberek nagy száma
gondoskodott arról, hogy megszakítatlan imádság szálljon fel Urunkhoz, Istenünkhöz. Mozgalmunk ma
már elterjedt a Föld 5 kontinensén
és alig lehetséges megszámlálni azokat az embereket, akik e lelki családhoz tartoznak. Ez Isten Anyjának
titka.

Családunk eredete: Az imádságra kitett
Oltáriszentség előtti imádás közben jött
e szellemi, lelki mozgalom alapításának a
sugallata. Célja, hogy azon emberek közössége által, akik e családhoz csatlakoznak állandó imádság és folyton tartó
jóvátétel, engesztelés szálljon fel az Istenhez. Ez az imádság Jézus Szívének
tökéletesebb ismeretét és az iránta való
bensőséges szeretetet szeretné elnyerni
az Úrtól az emberek üdvére.
A családtagok feladatai: Jézus Szentséges Szívének Családja minden embert
szívesen fogad, mert mindenkinek lelki
haszna van az új családtag imájából. Feladata abban áll, hogy évente háromszor,
kilenc napon át, meghatározott időben,
amelyet apostola szabott meg, imádkozzon. Ha egy tag a kilencedik napon befejezi novénáját, egy másik kezdi el az
imádságot és ezzel biztosítja annak folyamatosságát. Ily módon ez állandóan
tartó imádsággá válik, és lelki családot
alkotunk. Arra vagyunk tehát hivatva,
hogy egymásért is imádkozzunk.

Imádkozzunk hát bizalommal, mert
ez tetszik a Mennyei Atyának. Ő szólít fel Bennünket Jézus által:
Isten adni akarja jótéteményeit azoknak, akik kérik tőle.
Immáron tíz éve, hogy helyi közösségünk e nagy család tagja, hála az atyának, hogy hozzásegített bennünket.

„Kérjetek és kaptok,
keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak
nektek.”

Családunk 14 tagból áll.
Végezzük a feladatot és minden hónap elsőpéntek előtti csütörtökön, az
Irgalmasság vasárnapján és Jézus
Szentséges Szíve ünnepén szentségimádást végzünk. Imádva és engesztelve a sok bűnért, amellyel naponta megbántják.
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„Örvendjetek az Úrban szüntelen” (Fil. 4:4)
Krisztus meg akarta osztani örömét apostolaival:
„Hogy az én örömöm legyen tibennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11)
Jézus örömöt sugároz magából.
„Szemetekben, mozdulataitokban, járásotokban, hallgatásotokban, egész lényetekben ott kell lennie
az örömnek.” (Teréz anya)
Az öröm tíz pontja:
1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt!
2. Mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is!
3. Szívből ismételgesd: „Isten, aki szeret engem, mindig jelen van!
4. Szüntelenül törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát lásd!
5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot!
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb!
7. Munkádat örömmel és vidáman végezd!
8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd!
9. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezzél el!
Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz abban, hogy magad is rátalálsz!
Tanulj belőle és mutass örömöddel utat az Úr felé az Őt még nem ismerőknek!
Ehhez szeretettel ajánljuk Merlin Carothers: Isten titkos fegyvere: az öröm című könyvét!
A mai világ nem a szeretet világa. Mindennapi életünkben sok támadás,
megnemértés, elutasítás ér bennünket. A keserűség helyett azonban dönthetünk úgy
is, hogy az örömöt választjuk.
Minek örüljünk? Örülhetünk annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Örülhetünk
annak, hogy egyszer minden jóra fordul. Örülhetünk annak, hogy Isten közel van
hozzánk és szeret bennünket. Örülhetünk annak, hogy a mi Atyánk minden rosszat
a javunkra fordít.
A világot nem tudjuk megváltoztatni, de a saját hozzáállásunkat igen! Az öröm Isten
titkos fegyvere. Ezzel legyőzhetjük a rosszat.
A döntés a mi kezünkben van!
Kiadó: Marana Tha 2000 Alapítvány Ára: 800 Ft

Adventi pásztorjátékkal készülünk az ünnepre
Immáron ötödik éve egyfajta szolgálatként keresünk fel ünnepi pásztorjátékkal otthonokat, idős embereket, hogy a Jézus Születésének ünnepét, örömhírét hirdessük.
Ezen hagyományunk ez évben sem lesz másként, hittanos gyerekekkel karöltve igyekszünk minél több családhoz eljutni.
Előzetes megbeszélés után bárkihez szívesen elmegyünk.
Érdeklődjön a Katolikus Ifjúsági Imaközösség tagjainál!
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Aki(k)ért a harang szól…….
kápolnájukból.
Sajnálatos módon ezen
harangot több mint tíz
évvel ezelőtt gátlástalan
tolvajok eltulajdonították.
A harangláb azóta is
némán és céltalanul áll a
ravatalozó mellett, várva
arra,
hogy
újra
megszólalva, lélekharangjával kísérhesse elhunyt
hozzátartozóinkat utolsó

A fenti címet olvasva
bizonyára
sokaknak
Ernest
Hemingway
híres
polgárháborús
regénye jut eszébe,
azonban cikkünk aktualitását a cím valós és
mindenki
számára
fontos jelentéstartalma
indokolja..
A 2013 -as év ugyanis
újabb kihívás elé állítja
egyházközségünket.
Lehetőségünk adatik arra,
hogy ismét megmutathassuk: erős a hitünk. Ez
az erős hit és a Jó Isten
bőséges kegyelme már
lehetővé
tette,
hogy
megújuljon templomunk és
a plébánia épülete.
A beruházások során egyházközségünk valamennyi
tagja bizonyította, hogy
nem riad vissza sem a
munkától, sem az anyagi
áldozatvállalásoktól.

A fenti munkák mellett,
melyek elsősorban egyházközségünk élő tagjait
szolgálták, nem feledkeztünk meg halottainkról
sem. Ahogy azt mindannyian tapasztalhatták,
temetőink gondozásában
is eredményesen munkálkodtunk
az
elmúlt
években. A gépek vásárlása mellett apróbb
dolgokkal
igyekeztük
szebbé és barátságosabbá
tenni
a környezetet,
mindezeket az egyházközség saját forrásaiból
finanszírozta.
Valamennyien
tudjuk,
hogy a ravatalozó építése
és a harangláb felállítása a
fehérvárcsurgói
és
a
rákhegyi hívek adományaiból valósult meg. A
harangot
egykor
a
rákhegyi
hívek
ajándékozták a bányaművelés miatt megszűnt

eddigi felajánlások révén.
Amennyiben
lehetőségeink engednék,
úgy a ravatalozó épület
külső
homlokzatfestésével, apróbb kiegészítő munkákkal tovább
növelnénk a felújítás
volumenét. Bízunk abban, hogy az előkészületi

munkák 2013.
első
negyedévében
eljutnak
abba a stádiumba, hogy az
útjukra.
egyházközségi képviselőIdén, Mindenszentek ün- testület
jóváhagyását
nepén egy volt rákhegyi követően megkezdhessük
lakos kereste meg a
az érdemi munkát.
temetőgondnokságot,
hogy anyagi áldozatok
vállalásával támogatná az
egyházközséget
a Addig is kérjük mindazon
akik
harangláb
felújítása testvéreinket,
érdekében, ezt követően szívügyüknek tekintik a
újabb felajánlások érkez- fentebb vázoltak megvalósítását, támogatási szándétek.
kukat jelezzék a temető
A munkák előkészítéséhez pénztárosának, vagy a
megterveztettük a mel- képviselőtestület tagjainak,
lékelt nézetrajzot, megke- hogy a tényleges gyűjtés
restük az illetékes építési meghirdetésekor
már
hatóságot
a
felújítás anyagi
lehetőségeink
tárgyában,
továbbá hozzávetőleges
ismemegkezdtük az árajánlatok retében jelölhessük meg
beszerzését a megvalósí- azt a pontos műszaki
táshoz. Az eddig rendel- tartalmat, amelynek megkezésünkre álló adatok valósítására reális lealapján a költségek Ð egy hetőségünk lesz.

elektromos működtetésű,
közel 25 kg súlyú bronz
haranggal, a kapcsolódó
villamos és asztalosszerkezeti
felújítással,
riasztóval Ð

meghaladják

a 600.000,-

Ft -ot,

ennek az összegnek 25 %
-a áll rendelkezésünkre az

Oldal
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Visszatekintés 2012.
Az év vége minden évben
kicsit a számvetés és hálaadás
ideje, amikor az ember
visszatekint az eltelt év
eseményeire,
történéseire.
Mi is megpróbáljuk újra
végig venni az év eseményeit
köszönetet
nyilvánítva
mindazoknak, akik áldozatos
munkájukkal segítették az
egyházközséget, és hálát adva
a Jó Istennek, hogy erőt és
kegyelmet adott a munkák
elvégzéséhez.Januárban a
képviselő-testület támogató
döntését követően megkezdtük a Kaszap István
Központ megvalsítását a
Plébánia épület egy órészének felújításával.
A
felújítások
fedezete
a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
által
a
Fehérvárcsurgói
Római
Katolikus
Egyházközség
részére „Egyházi épített
örökség védelme és egyéb
beruházások című előirányzata
terhére
nyújtott
4.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás, valamint közel 1.600.000,- Ft
egyházmegyei
támogatás,
illetve
az
egyházközség
önereje volt. Februárban a
református és evangélikus
testvéreinkkel közösen megtartottuk az ökumenikus
imahetet, és még ebben a
hónpban elindult a Katolikus
Hírmondó,

melynek már 4.

számát olvashatják. Ebben a
hónapban tartottuk meg a
már Ð már hagyománnyá
váló jótékonysági farsangi
bálunkat.Márciusra
elkészült a templomhoz tartozó
vizesblokk a templom ingatlanhoz tartozó pincében.Még
ebben a hónapban elkészült a

a

Kaszap

Központ

nettel ünnepeltük az Úr

honlapja. Húsvét előtt
került sor a Karitász
szervezésében nagyböjti
tartós élelmiszergyűjtésre,
ami
a
rászorulóknak

Napját. Júliusban az
egyházközség tagjai szép
számmal részt vettek a
vértessomlói
búcsúi

kiosztásra
került.
Áprilisban részt vettünk
a családok keresztútján a

püspöki
szentmisén.
Megrendeztük hagyományos
egyhetes
nyári
táborunkat a gyerme-

bodajki Kálvárián.
E
hónapban befejeződtek a
felújítási
munkák
a
plébánián, majd széleskörű összefogással megkezdődtek a takarítási,

keknek. A hónap végén
került sor a Karitász helyi
csoportja által szervezett
Idősek Napjára, és ebben a
hónapban
búcsúztattuk
immár második alkalom-

csinosítási munkák.
A
hónap végén a Corpus
Rézfúvós Kvartett és
Kővári Péter orgonaművész részvételével a
templomban tartott ünnepi hangversennyel, majd
utána a plébánia felújított
épületrészeinek ünnepélyes
megáldásával zártuk a
beruházást, hogy májusban
már az első vendégeket

mal Sándor atyát.

fogadhassuk.
Májusban 8 gyermek
elsőáldozott
templomunkban,
majd
az
idősebbek
bérmálására
került
sor
Bodajkon.
Ebben a hónapban megújult
a
templomi
hangosítás, a gyermekek
anyák
napi
műsorral
örvendeztették meg az
édesanyákat, nagymamákat.
A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi csoportja fennállásának 13.
évfordulója
alkalmából
Ullrich
Agoston
c.
esperes ünnepi szentmisét
celebrált katolikus templomban.
Júniusban a megszokott
összefogással készült gyönyörű sátrakkal, körme-

Augusztusban
egyházközségünk több tagja részt
vett a Sándor atya által
szervezett
Medjugorjei
zarándoklaton. Bemutatkozott új plébánosunk
Mórocz
Tamás
Szeptemberben

atya.
a

QUARTETTISSIMO III.
EURÓPAI
VONÓSNÉGYES FESZTIVÁL
keretében
a
Károlyi
kastélyban fellépő művészek
templomunkban
rövid
műsort
adtak.
Októberben társadalmi
munkában megkezdtük a
további felújítási munkákat
a plébánián, amik tavasz
elejéig több ütemben
folyamatosan
zajlanak.
Ezen munkák előkészületeként még korábban sor
került két további helyiség
szigetelésére,
aljzatbetonozására és gépészeti
alapszerelésére.
Jelenleg a gázfűtés apróbb
korszerűsítési,
szerelési
munkái,
valamint
a
teakonyha vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének
munkái
zajlanak.
Novemberben a Karitász szervezésében került

sor az Erzsébet kenyerek
megáldására és kiosztására.Decemberben elkészült a templom riasztórendszere.Immáron második alkalommal tartottuk
meg hagyományteremtő
szándékkal adventi koncertünket a Los Andinos és a
Kákics együttes közreműködésével, akik a Nagyapám
betleheme
című
műsorukat adták elő.
Gyermekeink készülnek a
hagyományos karácsonyi
pásztorjátékra, a Karitász
csoport pedig csomagosztással gondoskodik a
rászorulókról.
Ezúton is köszönetet
mondunk: a kántornak, a
templom takarítóknak, az
énekeseknek, a lelkipásztori kisegítőknek, előimádkozóknak, képviselőtestületi
tagoknak, egyházi hozzájárulást szedőknek, a
Karitász csoportjának, a
hitoktatóknak valamint a
hittanra és misékre járó
gyerekeknek, a ministránsoknak, a karácsonyfa díszítőknek, az úrnapi sátrak
állítóinak, a temető pénztárosának és a temető és
templom karbantartóknak,
a pályázatok íróinak és
koordinátorainak, akik két
kezükkel vagy anyagiakkal
segítették a Kaszap Központ létrejöttét és működését; a plébánia felújításában, a felújított plébánia
épület rendben tartásában,
takarításában, a vendégek
fogadásában és kiszolgálásában részt vevőknek, továbbá az egyházközségünk
minden tagjának, aki bármi
módon segítette egyházközségünket. Köszönet és
hála nekik, Isten áldja
meg őket és fizesse vissza
nekik százszorosan!!

