2009. november 17. és 2010. január 1. közötti események (2009.11.17.)
Kedves Látogató! Ebben a menüpontban azon archivált híranyagok olvashatók,
amelyek a HÍREK menüpontban voltak megtalálhatóak 2009. november 17-e és
2010. január 1-e között!

ÚJABB FELTÖLTÉSEK A KÉPGALÉRIÁBAN
Mint már korábban hírt adtunk arról, hogy a Szent Rita Karitasz Csoport kis ajándékcsomaggal
kedveskedett, közel 80 özvegyen élő testvérünknek. Karácsony előtt, esténként gyűltek össze
a tagok a Plébániai hittanteremben, ahol kézimunkájuk által készítették a csomagba szánt
ajándékokat.
Az egyik ilyen este alkalmával fotók is készültek, melyeket a KÉPGALÉRIÁBAN tekinthetnek
meg!
Továbbá, 2009. december 31-re, szilveszter estére hírdette meg a Plébánia az egyházközségi
óév búcsuztató mulatságot. Hála Istennek szép számmal gyűltek össze vendégek, mulatni
vágyók az Általános Iskola aulájában.
Ezen rendezvényről
tekinthetnek meg.
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KÉPGALÉRIÁBAN

Krisztus született! - Dicsőítsétek!
ÖSSZEFOGLALÓ A VENCSELLŐI NAGYBOLDOGASSZONY
PLÉBÁNIATEMPLOM KARÁCSONYI ÜNNEPÉRŐL
________________________________________________________

Mikulás
December 6-án a vencsellői római katolikus templomba is megérkezett a Mikulás. A
gyermekek kedves kis műsorral várták, de ő sem érkezett üres kézzel. A jó gyerekek jutalma
egy-egy finomsággal teli csomag volt. Még a felnőtteknek is hozott 1 - 1 szaloncukrot.

Karácsony ünnepére
A keresztény ünnepek egyik legszebbike karácsony, amin nemcsak a csodás születést, de a
békét is ünnepeljük.
A szent születés ünnepe megérinti az embereket, az előtte való várakozás pedig már
megelőlegezi az ünnep hangulatát. Nem véletlen, hogy karácsonyi jókívánságaink is így
szólnak: „Békés, boldog, kegyelemteljes ünnepeket kívánunk!”. Ilyenkor – remélem – nemcsak
üres szólam a kimondott, leírt jókívánság! Jó lenne, ha Ady verse szerint a karácsonyi rege
igaz hitté válna! Jó lenne, ha mindenki gondtalanul ünnepelhetne! Jó lenne, ha minden ember
szívébe – legalább karácsony táján – békesség és szeretet költözne! Aztán ez a szeretet ott is
maradna, hogy kitartson az emberek élete végéig.
A világon mindig volt, van és sajnos lesz hely, ahol a béke csak kívánság marad.
Sokat beszélünk a szeretetről. A béke után erre lenne a legnagyobb szükségünk. Szeretet
nélkül egyszerűen lehetetlen élni.
Sokat beszélünk a boldogságról. Béke és szeretet nélkül nem lenne boldogság. Persze még sok
dolog boldoggá tehet bennünket, de amitől a legboldogabbak lennénk – másokat boldoggá
tenni – azt néha kifelejtjük a fogalomból.
Karácsony táján általában számot vetünk, mi mindent tettünk az év folyamán jól, rosszul. Sok
szép és bölcs tanács hangzik el decemberben. Ajándékot adunk és kapunk, főleg ilyenkor.
Vajon az ingyen ajándékkal – a szeretettel – megajándékozzuk – e egymást?
Ha gondolatainkból száműzni tudnánk az irigységet, rosszindulatot, békétlenséget – és
nemcsak decemberben – akkor Ady téli regéje még igaz is lehetne!
Talán egyszer eljön az idő, hogy valóban békességes, boldogságos, kalácsillatú, karácsonyi
szépségű ünnep lesz minden nap. Addig azonban még sok dolgunk van a világban! Dolgunk,
hogy éljünk, hogy jobban éljünk, hogy általunk mások is jobban éljenek. És legalább ilyenkor
halkabban mondjuk meg, ha valami nem tetszik. Vegyük észre, ha valaki nem tud átmenni az
úton egyedül, és segítsük át! Kopogjunk be oda, ahol a magány kétszeresen fáj – különösen
decemberben – nem ajándékkal: csak jó szóval, jókívánsággal, szeretettel!
Ezen a szép ünnepen kívánom, mindenkinek költözzön szívébe és házába a békesség,
boldogság és szeretet! Aki adhat, adjon ezekből az ingyen ajándékokból! Sokszorosát kapja
majd vissza. Kívánok mindenkinek ezen a szent ünnepen békét, boldogságot, igaz szeretetet
és főleg azt, hogy mindezek tartsanak ki a következő évben is, nemcsak decemberben.

VARGA MELINDA
egyházközségi kommunikációs felelős

Fenyőfadíszítés
December 24–én délelőtt a hittanteremben a fiatalok, Plébános Úr és Káplán Atya segítségével
feldíszítették a fenyőfát. Miután díszbe öltöztették a fát, apró ajándékokkal kívántak
egymásnak ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

Pásztorjáték, énekkar
December 24–én a 22 órakor kezdődő „éjféli” mise előtt a gyermekek pásztorjátékot mutatták
be. Eljátszották, hogy „évezredek bús homálya a Megváltót, hogyan várta?!”

A karácsonyi visszaemlékezést, a közös örömet kifejező legszebb énekünkkel (Fel nagy
örömre…) fejezték be a gyermekek.
A betlehemes játékot Répási Gyuláné tanította be. A jó Isten sokszorosan fizesse meg
áldozatos munkáját!
A gyermekek előadását egyházközségünk énekkarának műsora követte. Énekeinkkel szerettük
volna még meghittebbé „varázsolni” a szentestét. Türk Józsefné és Laub Gyuláné karácsonyi
verseket olvasott fel.

Az énekeket Káplán Atya tanította be. A jó Isten kegyelme és áldása legyen további
szolgálatán!

Az összefoglaló szöveges és képes anyagát készítette Varga Melinda egyházközségi kommunikációs felelős. Köszönet érte!
A Vencsellői Egyházközség karácsonyáról, több képet tekinthetnek
meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

Megszületett a Megváltó
ÖSSZEFOGLALÓ A GÁVAI MUNKÁS SZENT JÓZSEF TEMPLOM
KARÁCSONYI ÜNNEPÉRŐL
________________________________________________________
Bizonyára nem csak bennem volt meg az az érzés, hogy az adventi időszak gyorsan elrohant a
fejünk felett. Azonban kellő idő volt minden ember számára, hogy lelkét megfelelően
felkészítse Krisztus születésének ünnepére. A keresztény ember számára a Karácsony attól
válik ünneppé, hogy a családi együttlét mellett, egyházi közösségében is hálát ad a Megváltó
születésének.
A gávai Munkás Szent József templomba szép számmal jöttek el a hívek. A szentesti Szentmise
előtt azonban, - ha lehet mondani - még jobban ráhangolhattuk lelkünket az ünnepre.
Az este bevezetéseként a fiatalok műsora került sorra, melyben felhívták mindenki figyelmét a
Krisztus nélküli élet sivárságára, valamint szereplésük által bemutatták a Krisztussal élt élet
szépségeit.

Ezt követte az egyházközség megújult énekkarának bemutatkozása. Hála a Jóistennek - és
persze Zsolt Atya áldozatvállalásának - szebbnél szebb énekekkel gyönyörködtették a
jelenlévőket.

Majd az énekkar szereplését követően kezdődött a szentesti Szentmise.

December 25-én, Karácsony ünnepén szintén az Ünnepi Szentmise előtt tartották a
Pásztorjátékot. A fiatalok, gyerekek játéka nyomán megelevenedett előttünk az ószövetségi
próféták jövendőlése a Messiásról, miszerint Dávid házából fog születni, Betlehemben és egy
szűz lesz az Ő édesanyja. Valamint Krisztus születésének körülményeibe is betekinthettünk,
hogy senki nem fogadta be őket házába és egy városon kívűli istállóban talált a Szent Család
menedéket.

A műsort betanította Czomba Gézáné Ágika, köszönet érte!
December 27-én ünnepelte az Egyház Szent Család vasárnapját. Az ünnepi Szentmisében
Káplán Atya kiemelte a család, mint intézmény fontosságát. Rámutatott, hogy a körülöttünk
lévő zavaros világ érthetetlen okból, de támadja a család intézményét. Azonban felhívta
mindenki figyelmét, keresztényi kötelességünkre, hogy mi magunk fontosnak tartsuk a
családot, azt fenntartsuk és gyarapítsuk.
A Szentmisét követően pedig kérte a jelenlévő gyermekeket, fiatalokat, hogy az oltár elé
járuljanak, így részesedhessenek áldásban.

A Gávai Társegyházközség karácsonyáról, több képet tekinthetnek
meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

Karitász ajándékozás
Karácsony előtt a Szent Rita Karitász csoport tagjai, estenként összejöttünk a plébánia
közösségi termében, hogy apró ajándékot készítsünk a szeretet ünnepére. Nagy segítségünkre
volt, Vágner Mária óvónő és Káplán Atya. Az idén 80 özvegy testvérünknek próbáltunk örömet
szerezni ajándékcsomagunkkal.

Berkó Józsefné meghatódva vette át az ajándékcsomagot. Jó volt látni és érezni Margit néni
mennyire örült. Hálás szívvel köszönte meg, hogy rá is gondolt csoportunk.

Varga Istvánné

Lehetőség
2009. december 14-től elindítottunk egy új menüt itt a honlapon, LELKÜNKBŐL címmel!

Ide várunk olyan írásokat - legyen az vers, gondolat, ima, bármi - amit úgy gondolnak a
Kedves Olvasók, hogy ezen az oldalon megjelentetné, közkincsé tenné.
A beérkezett anyagokat a Plébánián szemlézik, majd azt követően kerül feltöltésre ide a
honalpra.

Ha szeretne élni ezzel a lehetőséggel, és másokat gyönyörködtetni írásaival, akkor nem kell
mást tennie, mint a következő e-mail címre elküldeni anyagát:
gavavencselloplebania@gmail.com
Kérjük, hogy a leírásban tüntessék fel, nevüket, lakhelyüket vagy olyasmit amit fontosnak
tartanak!

Ünnepség a gávai templomban
2009. december 6-án, szép számmal gyűltek össze hívek a gávai Munkás Szent József
templomban.
Advent II. vasárnapján a Szentmisét Sári András Plébános Atya mutatta be.
A Szentmise elején immár az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtására került sor,
rövid elmélkedő imádság kíséretében.
Plébános Atya homiliájában hangsúlyozta az adventi időszak egyik kulcsfontosságú
cselekedetét - a keresztény ember részéről - , ami nem más mint a megújúlás. Megújulni
pedig nem csak külsőleg kell, hanem benső, lelki átformálásra is szükség van. Ha komolyan
vesszük, akkor igazán bensőséges és meghitt ünnepet élhetünk át.
Majd a Szentmise végén Sári Atya kérte a jelenlévő fiatalokat, gyerekeket, hogy jöjjenek
közelebb az oltárhoz, mert egy "kedves vendég" érkezik közéjük.
Nagyon szép versekkel hívogatták a gyerekek a Mikulást, közben meghallgathattuk, Szent
Miklós püspök életrajzát, valamint a Mikulás legendát is.
Majd meg is érkezett a Mikulás, akit újabb versekkel köszöntöttek.
Az ünnepség zárásaként a Mikulás kérte a gyerekeket, fiatalokat, hogy viselkedjenek jól a
következő találkozásig és tartsák fontosnak a templomba járást is; majd kis ajándékkal lepte
meg őket.

Képgaléria
Alább számoltunk be arról, hogy 2009. november 22-én, Krisztus király vasárnapján szentelte
meg Zsolt Atya a kenyereket, Szent Erzsébet szolgáló szeretetére emlékezve, valamint a helyi
Karitasz Csoport, kis ajándékkal kedveskedett a Vencsellői Nagyboldogasszony templom
híveinek.
Ezen

eseményen

készített
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KÉPGALÉRIA menüpontra kattintva!
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Szent Erzsébet kenyere
A vencsellői Nagyboldogasszony Plébániatemplomban, november 22-én Kiss Zsolt Attila atya
megáldotta a kenyereket, Szent Erzsébet szegények iránti szeretetére emlékezve.
Angyal Jánosné, a Szent Rita Karitasz Csoport vezetője, felolvasta a Karitász munkájáról
szóló beszámolót, melyet az alábbiakban
Tibor elmondta, külön erre az alkalomra írt versét.

teszünk közzé.

Ezt követően Mezei

A mise végén a Szent Rita Karitász Csoport tagjai a megszentelt kenyér mellé, alufóliából
készített rózsát adtak ajándékba nagy-nagy szeretettel a híveknek.
A szeretet szépségének legnagyszerűbb szimbóluma a rózsa csoda. A rózsa, amelyet kenyérből
változtatott át a szeretet. A kenyér a jóság képe, a rózsa a szépségé.

Szent Erzsébet!
Te Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szeretettél.
Segíts, hogy mi is:
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
az Ő szeretetével szeressünk!”
Varga Melinda
egyházközségi kommunikációs felelős
_____________________________________________________________
A Szent Rita Karitasz Csoport 2009. évi beszámolója
Mely elhangzott 2009. november 22-én, Krisztus Király vasárnapján, a Vencsellői
Nagyboldogasszony Plébániatemplomban
Szeretettel köszöntöm a Kedves Testvéreket a karitász csoportunk nevében!
Ismét elérkezett Szent Erzsébet ünnepe. Minden évben azt a feladatot kapjuk mi, karitász
vezetők, hogy ezen a napon számoljunk be az éves tevékenységeinkről. Így a hívek jobban
megismerik munkánkat és talán nagyobb lelkesedéssel támogatják segítő tevékenységünket.

Egy évvel ezelőtt a Szentmise keretében megszentelt kaláccsal kedveskedtünk a híveknek. A
Szent Erzsébet kenyerében való részesedés, közösséget teremt a karitász munkatársak és a
hívek között. Ezzel köszöntük meg bizalmukat, segítségnyújtásukat.
December 10- én a gyermekek által felajánlott és összegyűjtött sok játékot elszállítottuk a
Karitász központba. Ott üdítővel, kakaóval, szaloncukorral kiegészítve 2000 gyermeknek tették
boldogabbá a szeretet ünnepét. Csoportunk ebből 30 csomagot kapott. Ezeket a csomagokat a
vencsellői és a gávai óvodásoknak ajándékoztuk. Szeretném az ő nevükben is megköszönni a
gyerekek adományait.
Karácsony közeledtével a karitász tagok és a mindig segítőkész óvónőink, Vagner Marika és
Laubné Mara irányításával hozzáfogtunk a karácsonyi ajándékaink készítéséhez. Szabtunk,
varrtunk estéről- estére és együtt örültünk, hogy szebbnél-szebb kis csengők kerülnek ki
kezeink közül. Elkészítettük a szeretetcsomagjainkat, amelybe kis imafüzet, szaloncukor, és az
ajándékunk is belekerült. Ezekkel meglátogattuk idős, egyedül élő testvéreinket.
Szenteste az ifjúsági vegyes énekkarunk kántorasszonyunk vezetésével koncertet adott elő.
Fiataljaink versekkel, Pintér Krisztina gyönyörű énekével színesítette műsorunkat. A Szentmise
végén ajándékainkkal kívántunk a híveknek Áldott Ünnepet!
A 2009-es esztendőben az első feladatunk a Jótékonysági bálunk szervezése és lebonyolítása
volt. Köszönjük iskolánk igazgatónőjének, Nánásiné Mónikának, hogy ismét helyet biztosított
számunkra, e jeles esemény megrendezéséhez. Plébános atya megnyitója után a Nyugdíjas
Egyesületünk nóta csokorral kedveskedett vendégeinknek. A nyolcadikosok keringőjét a
karitász csoportunk vidám műsora követte. Nagy örömünkre szolgált, hogy községünk vezetői
mellett, Gégény Béla, az Egyházmegye Karitász igazgatója is megtisztelt bennünket
jelenlétével. Hajnalig mulattunk, a zenéről ismét Bálint Pál gondoskodott. Köszönjük az anyagi
támogatásokat, a tombola-felajánlásokat azoknak, akik így járultak hozzá bálunk bevételéhez.
A nyáron ismét Egyházmegyénkben nyaraltak a dévai gyermekek. Koncertet adtak a
nyíregyházi Nagyboldogasszony templomba. Ebben az évben a koncert belépőjegyeinek árával
támogattuk a rászorult gyermekeket.
Augusztus végén ismét megrendezésre került a Krumplifesztivál, amin kis csapatunk is részt
vett. Az egész társaság örömére szolgált, hogy Dankuné Ildikó főztje annyira tetszett a
zsűrinek, hogy különdíjjal jutalmazták.
A karitász munka során már hagyománnyá vált egyházközségünkben a betegek miséje. Az
idős beteg embereknek segítséget nyújtottunk a templomba való eljutásban. Iski István görög
katolikus esperes Úrnál gyónhattak, mise keretében vehették fel a betegek kenetét és
áldozhattak.
Segítségünkre a Szemináriumban is számíthatnak. Az élelmiszereket a héten elszállították.
Hálásan köszönték mindenkinek az adományát. Szeretném megköszönni Kovácséknak, hogy
mindig biztosítják a helyiséget a gyűjtéshez.
Előttünk álló feladatok még a játékok összegyűjtése, a szeretetcsomagok elkészítése, amikkel
meglátogatjuk a rászorultakat és a katolikus szilveszter megszervezése.
Köszönjük András atyának és Zsolt atyának a karitász csoport irányítását és arra kérjük őket,
hogy a jövőben is támogassák munkánkat.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni a hívek nagylelkű adakozását, a karitász csoport
minden tagjának áldozatos munkáját. Kérjük a Jóisten segítségét, hogy csoportunk a
továbbiakban is tudjon a rászorulóknak és elesetteknek támogatást nyújtani.

Angyal Jánosné
a Szent Rita Karitasz Csoport vezetője

Gitározni tanulhatsz!

Korábbi, templomi hírdetésekben, Zsolt Atya már többször jelezte, hogy nagyon szívesen
megtanítja a vállalkozó kedvűeket gitározni.
Most, eme fórumon is megerősíti ezen ajánlatát!
Aki kedvet érez ahhoz, hogy megtanuljon gitározni, az Káplán Atyánál bátran jelentkezhet,
ekkor időpontot is tudnak vele egyeztetni.
Az oktatás kortól független, heti 1 órában történne és teljesen INGYENES!
Egyetlen egy feltételt szabott az Atya: 1 gitárral rendelkezzen az illető.
Vállalja azt is, hogy ha valaki komolyan gondolja a tanulást, de nem rendelkezik gitárral, akkor
megpróbál segíteni a beszerzésében.
1 db. gitár ára 17.000 forinttól 20.000 forintig terjedhet. Ha többet kell vásárolnia,
valószínűleg olcsóbban is be tudja szerezni.
Érdemes tehát komolyan elgondolkodni az ajánlaton, és ha az akarat valamint kedv megvan
hozzá, akkor jelentkezni kell!

Szentmise szándék előjegyzés
Kedves Hívek!
Zsolt Atya kéri, hogy aki az elkövetkezendő 2010-es esztendőre szeretne Szentmise szándékot
előjegyeztetni, akkor hétfői és keddi napokon legyenek szívesek őt felkeresni a Vencsellői
Plébánián.
Kéri, hogy most csak azok menjenek akik az első 6 hónapban szeretnének Szentmise
szándékot hozzátartozóikért és mindenki maximum két időpontot foglaljon le.
Következőleg majd azok jelenjenek meg nála, akik a 2010-es év második felére szeretnének
íratni szándékot.
A Szentmisék stóladíja a következő évtől emelkedik 2000 forintra, azonban ez már a most
beírt Szenmise szándékokra is vonatkozik.

Megértésüket köszönjük!

Keresztdíszités
Kereszt díszitésre nyílik lehetőség az elkövetkezendő időkben a Plébánián.

2009. november 22-től (vasárnap), aki szeretne ebben a foglalkoztatóban részt venni,
ingyenesen vételezhet keresztet Zsolt Atyától.
A kereszt fából készült, és corpus nincs rajta. Mindenkinek egyénileg nyílik lehetősége, hogy
saját keresztjét milyen módon ékesíti, azonban a jóízlés határain belül.
Az elkészült díszes feszületeket közzétesszük, ugyanis az adott templomokban kiállításra
kerülnek majd, így érdemes "munka" közben, a szépülő kereszt címén is elgondolkodni!
Várjuk tehát a Plébánián a már kész alkotásokat!

Elindultunk
Kedves Látogató!
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk honlapján, mely 2009. november 17-én indult
el.
Célunk, hogy az egyházközségeinken belül és kívűl élő Testvérek minél pontosabban és
részletesebben tájékozódhassanak plébániánkról, annak minden napjairól.
Ebben a menüpontban az egyes események leírása kerül majd, amiknek fotóit a képgalériában
tekinthetnek meg!
Természetesen szeretnénk, ha az egyházközségi honlap "szerkesztésébe" bekapcsolódhatna
bárki.
A honlaphoz készítettünk egy e-mail fiókot is, melynek címe:
gavavencselloplebania@gmail.com
Ide várunk minden olyan imádságot, elmélkedést, fiataloknak szóló rövid gondolatébresztő
írást, melyet úgy gondolnak, hogy érdemes közkinccsé tenni. Természetesen ezen írásos
anyagoknak keresztény szellemiségűeknek kell lenniük!
Továbbá a vendégkönyvbe várjuk bejegyzéseiket véleményükről, további ötleteikről!
Reméljük jelen kezdeményezésünk mindenki számára megelégedésre fog szolgálni!

