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ÉVVÉGI LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ
Temetés. Szeretettel emlékezünk minden elhunyt testvérünkre, akiket ebben az évben temettünk el. Istennek
megköszönjük az ő életüket, áldozatos szeretetüket, pótolhatatlan létüket, szolgálatukat, életük egész áldozatát.
25 főt temettünk el ebben az évben. A 25 főből 2 fő
részesült szentségekben. (2001-ben: 24 fő; 2002-ben: 29
fő; 2003-ban: 30 fő; 2004-ben: 12 fő)
Ismételnem kell, hogy a már beteg, járni nem tudó
idősebb testvéreinkhez bármikor kimegyek, meglátogatom őket, és az otthon lévők feladata, hogy felkészítsék
a betegeket a velem való találkozásra. Nem elriasztásképpen megyek a betegeket vagy éppen a haldoklókat
meglátogatni.
Keresztelés. Egyre több a polgári kötésből vagy csak
élettársi kapcsolatból származó gyermek. Egyetlen esetben sem utasítom el a keresztelést, ha némi nyitottságot
tapasztalok a hit útján való elindulásra. Összesen: 4 főt
kereszteltünk ebben az évben. 2 lányt és 2 fiút.
Házasságkötés idén nem volt.
Beteglátogatás. Elsőpénteki szentségi ellátásban rendszeresen 2 fő részesül.
Hitoktatás. Valamivel jobb arányban járnak a gyermekek hittanoktatásra, mint 2006-ben. Sajnos a templomba
járás még mindig csak azoknál a gyermekeknél marad
tartós, akik szüleikkel jönnek.
Felújítások. Idén komolyabb felújítási munka nem történt az egyházközségben.
Önkéntes egyházi hozzájárulás (régi nevén: egyházi adó). Köszönet mindazoknak, akik befizették az önkéntes egyházi hozzájárulást!
Köszönöm a csépai kántornak, Papp Erzsébetnek és
az általa vezetett Csépai Templomi Kórus 2007. évi szolgálatát.
Köszönöm Vincze János hitoktatónak és az egyházközségi képviselőtestületi tagoknak, munkatársaknak a
szolgálatát.
Köszönöm minden egyes jószándékú ember hozzáállását a templom és a plébánia anyagi, szellemi, lelki gyarapodásához, növekedéséhez.
A jó Isten szeretete hassa át életünket, hogy minél inkább az ő szerető arcát tükrözze vissza életünk és minden döntésünk 2008-ban is. Kívánok minden jelenlévőnek és az otthon maradottaknak áldott, békés, boldog új
évet!
Lédeczi Dénes plébános
Szelevény, 2007. december 31.

II. évfolyam, 1. szám

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK DECEMBERI
ESEMÉNYEI KÉPEKBEN

December 9-én a Budapestről érkezett Piarista Diákszövetség Sík
Sándor Kamarakórusa adott felejthetetlen hangversenyt
templomunkban.

December 25-én, a karácsonyi ünnepi szentmisét követően csépai,
tiszasasi és szelevényi hittanosok pásztorjátékot adtak elő
templomunkban.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTJAINK:

†

Bornemissza László (élt 50 évet)
Kecskés Dezsőné Kun Valéria (élt 81 évet)
Kun András (élt 74 évet)
Balla Károly (élt 84 évet)
Krausz József András (élt 70 évet)
Kakuk Mihály Pál (élt 84 évet)
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2. oldal

„Szüntelenül imádkozzatok!”
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2008-BAN
Az imanyolcadot első alkalommal 1908ban az egyesült államokbeli Graymoorban
Paul Wattson anglikán pap szervezte meg,
úgy választva a dátumot – január 18–25. –,
hogy az imádságok egybeessenek Szent
Péter székfoglalása és Szent Pál megtérése ünnepével.

„Szüntelenül imádkozzatok!” (1Tessz 5,17) 2008-ban az
imahét mottója Szent Pálnak az első keresztényekhez szóló
felhívása lesz. Az idei imahét anyagának összeállításában elsősorban a Graymoori Ökumenikus és Vallásközi Intézet,
valamint az Amerikai Egyházak Ökumenikus Tanácsa és az
amerikai katolikus püspöki konferencia teológusai, lelkipásztorai vettek részt.
A katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői az Ökumenikus Imahét országos megnyitó istentiszteletét tartották a legméltóbbnak a közösen meghirdetett Biblia
évének megnyitására is. „Ennek jegyében az ezévi Imahetünk tematikus imádságain túl, az Isten Igéjének egyénekben és közösségekben való gyógyító hatásáért is imádkozunk, továbbá a „Biblia éve 2008” programjain való részvételre buzdítunk, valamint a Biblia terjesztésének ügyéhez
adakozásra hívjuk a Szentírás szavára e héten közösen figyelőket” – olvasható az Ökumenikus Imahét füzetének
bevezetőjében. A beérkezett adományokból magyarországi
pszichiátriai intézeteket ajándékoznak meg bibliákkal.
Forrás: Magyar Kurír

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT PROGRAMJA
JANUÁR 21-25.
Az istentiszteletek minden nap 17:30-kor kezdődnek!
Január 21. Hétfő: Csépa, Római Katolikus Templom
Igét hirdet: Péntekné Vízkelety Márta tószegi református
lelkésznő
Zenei szolgálat: Csépai Római Katolikus Templomi Kórus
Január 22. Kedd: Szelevény, Római Katolikus Templom
Igét hirdet: Kuczor Erzsébet református lelkésznő
Zenei szolgálat: Fiatalok és Fiatal Szülők Kórusa
Január 23. Szerda: Tiszasas, Római Katolikus Kápolna
Igét hirdet: Muzsik Tamás tiszakürti református lelkész
Zenei szolgálat: Csépai Római Katolikus Templomi Kórus
Január 24. Csütörtök: Tiszakürt, Református Imaház
Igét hirdet: Pathó Gyula evangélikus lelkész
Zenei szolgálat: Fiatalok és Fiatal Szülők Kórusa
Január 25. Péntek: Tiszaug, Református Gyülekezeti
Terem
Igét hirdet: Lédeczi Dénes római katolikus plébános
Zenei szolgálat: Papp Csaba református testvér

2008. január

HAMVAZÓSZERDA,
A NAGYBÖJT KEZDETE
Az idei esztendőben február 6-ára esik
hamvazószerda, a húsvétot megelőző
negyven napos nagyböjt első napja. E
negyven nap a keresztények számára
bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a
lemondásra, a hitben való elmélyülésre és
kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz.
Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt
negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a
vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép,
Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás
próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az
áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.
Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a
hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még
ma is őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt és
elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára,
miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy
és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és
a megtisztulást.
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét az első vasárnap előtti szerdára tették, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem
negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbeeső hat vasárnap
nem böjti nap.
Forrás: Magyar Kurír

Templomunkban február 6-án, hamvazószerdán
8:30-tól tartunk szentmisét.
„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa.
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15)
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