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JANUÁR - ÚJÉV

ÚJÉVI TŰNŐDÉS
részlet
(Bácsi Sándor)

A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.

Vagy talán... Ahogy a bölcs Prédikátor
Rezignáltan előnkbe adta rég:
Ha számba vesszük gyorsan tűnő létünk,
Jórészt törődés, az öröm kevés,
Olyan semmiség volt, amit tehettünk.

A Jövő? Nyílt tér, nagyszerű kihívás:
- Annyit érsz, amit másokért teszel,
Annyira jutsz, amennyit a hited bír
Szárnyalni, amennyi erőt veszel
A küzdelemhez az örök forrásból. -

A jövő is múlttá lesz nemsokára,
És újra megmérjük megtett utunk:
Földre hajlik tán éltünk ívelése,
Vagy a jövendő reményére nézve
Híven tesszük, mit ránk bízott Urunk.

.

Egy és Ezer - részlet

Egy nap = ezer esztendő!
Egy nap... észrevétlen elsuhanó!
Nálunk semmibevetten tovaszállhat.
S ezer esztendő nálad!
Milyen egészen másképp járhat
isteni órád, Örökkévaló!

Egy nap = ezer esztendő!
Szívünkbe ezt a titkot mélyen írd be!
Segélj belesimulni terveidbe,
érezni súlyát minden pillanatnak!
Mindet szeretni és szolgálni adtad,
hogy így találjon: boldog szolgálatnak
- akár egész kicsinynek, akár nagynak hűségében az Úr, az Eljövendő!
Túrmezei Erzsébet

Istentől áldott, békés boldog új
esztendőt kívánunk!

Gondolatok új év hajnalára
(részletek)

Jó dolog megérezni a kis magban feszülő élni akarást és azt szelíden jó földbe
tenni, a szerető szolgálat alázatával öntözgetni. Jó dolog mint egy láthatatlan
angyal e világon keresztül suhanni, itt ott csendesen megállva, az életet
szolgálni, szeretni az alkotás Istenét. Nagyon jó dolog élni és alkotni! Jó
dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont
az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat
ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a
kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen
szeretetéről.
Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat építed,
bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi lakhatóbbá,
hanem magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében kiégő tégláidból
nemcsak kint a világban épül ház, otthon a családodnak, hanem belülről
építkezve megszületik benned, a családjáért felelős felnőtt, az apa, ki életet
ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt becsülettel, türelemmel az
öntudatra ébredésig felnevelni, majd imádságos szeretettel az útját mindvégig
egyengetni.
Minden egyes perc, óra mit Isten jóságosan neked adott, s melyet te jó
szándékú munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet a semmittevés, az
önsajnálat, a meddő poénkodás, a helyben topogás céltalan kocsonyájában
töltesz, elvesztett, soha vissza nem térő lehetőség. Tiszta szívemből sajnállak
téged, ki évekig célozgatsz, de nem mered meghúzni a ravaszt. Igen sajnállak
téged, ki olyan szellemi, lelki, anyagi erőket gyűjtesz, melyekből nem épül,
vers, szerelem, ház, haza, melyek csak poros raktárrá teszik életed, s téged
értelmetlen limlomjaid őrzőjévé, egy karikás szemű, betörőktől rettegő
éjjeliőrré.
…És mint a gyermekkorod játékában a szaladó gyermek, szeretnélek életadó
simogatással megérinteni, hogy életed legyen, és te is mozgásba lendülj, hogy
merj magadba fordulva álmokat látni, és azokat társakat keresve bátran
megvalósítani. Megtapasztalni azt, hogy milyen csodálatos társa lenni a
világot, tiszta, szép vágyaid által beléd irt irányban tovább teremtő Istennek.

A kérdés az, hogy mersz-e magadba nézni, mered kimondani, megfogalmazni a
végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered félrelökni a kufár, csak a vagyonukat
halmozni akaró kereskedők csillogó reklámjait, és kimondani mindazt miért
érdemes élned, dolgoznod? Mered alázatos partnerségben Istennel tovább
teremteni ezt a szép világot? Mersz a gondolkodó, kereső embertársaid sorába
állni, hogy te is akár egyetlen dallammal gazdagabbá tedd magadat, és
társaidat? Mersz a holnapban nézni…
Böjte Csaba

2010
A Badacsonytördemic – Szigliget Egyházközség tavalyi éve

„Tekints vissza életedre Földön élő teremtmény 2010 lefolyt évének végén! Adj hálát a
Jóistennek, emeld föl égre szemedet, kezedet összetevén!” – így imádkoznak az év utolsó
estéjén több templomban az év végi hálaadáson. Ahhoz, hogy nekivágjunk az előttünk
álló évnek, ismernünk kell, mit hagyunk magunk mögött, miként gondolunk majd vissza
a 2010-es esztendőre? Az Egyházközség ekként foglalja össze a tavalyi évet:
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Az év végi hálaadáson Kovács Károly esperes-plébános úr köszönetét fejezete ki
mindazoknak, akik lelkileg, illetve anyagilag is támogatták az Egyházközséget. Isten áldja
meg a jószándékú embereket munkájukért!
Ha beteg van a családban, hívjunk hozzá papot! Sokan távoznak az életből a szentségek
felvétele nélkül.

A tavalyi évben a következő események történtek az
Egyházközségben:
2010. március 27-én közösen emlékeztünk meg az
1945-ben meggyilkolt dr. Péczel Sándor egykori főjegyzőre. A
megemlékezés keretén belül koszorút helyeztek el Péczel
Sándor sírjára, majd a badacsonytördemici templomban
mutattak be szentmisét az emlékére. Ezután a 71-es út menti
kereszteződéshez közösen vonultunk ki, ahol dr. Horváth Imre,
Kondor Katalin, és Witner Mária tartottak ünnepi beszédet. A
öt község – Badacsonytördemic, Gyenesdiás, Nemesgulács,
Vasasszonyfa, és Szigliget közös adakozásából felállított
kőkeresztet Kovács Károly esperes-plébános áldotta meg.
Május 12-én tartottuk az elsőáldozást. A tavalyi évben
6 elsőáldozót köszönthettünk.
Május 22-én, pünkösd előtti szombaton szentelte fel dr. Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát a Várban elkészített Várkápolnát. A Kápolna felszentelése a „750
éves a szigligeti vár” rendezvénysorozat programjai közé illeszkedett. A tervezési
munkákkal Paál József műemlékmérnök urat bízták meg. A Kápolna védőszentje Szent
Márton lett, amellyel a várépítő bencésekre is megemlékezhetünk. A szentmise után a
Tapolcai Kórus énekeit hallgathattuk meg. Remélhetőleg a jövőben a Várkápolna szép
helyszínül szolgálhat esküvőknek, keresztelőknek.
Május
30-án
tartottuk
a
Szőlőhegyi
Szentháromságkápolna búcsúnapját.
Augusztus 20-án, Szent István
király ünnepén, a szentmise
végén kenyeret szenteltünk.
Templomunk
búcsúnapján,
szeptember
12-én
búcsúi
szentmisén vehettünk részt.
A Süllőfesztivál alkalmával,
(október 23-án) a megnyitón
Kovács Károly plébános úr
megáldotta az ünnepi halétket, a
fesztivál jelképét.
A 2011-es esztendőt a Magyar Katolikus püspöki Konferencia a Család évének
hirdette meg. Ebben az évben az Egyház a család jelentőségére kívánja a hívek
figyelmét felhívni.
Kérjük Isten közbenjárását, hogy reményteli, békés, boldog 2011-es évet élhessünk
meg!
HIRDETÉSEK
2011. január 22-én, 17 órától Töreki András tart előadást az Általános
Iskolában Szigliget templomairól. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az
előadáson!
E-mail cím: hit.elet.szigliget@gmail.com

