2008. április
Az Egyházközség hírei

A szentmisék rendje 2008. április hónapban vasárnap reggel nyolc óra és
délelőtt tíz óra. Hétköznap este hét
óra.
Kérjük személyi jövedelemadója 1 %ával támogassa a Magyar Katolikus
Egyházat. Technikai szám.: 0011.

KERESZTÉNY KÜLDETÉSÜNK
A HARMADIK ÉVEZREDBEN
(2. rész)
Jézusnak, mint tanítómesternek evangelizációs módszerét ismertettük lapunk
előző havi számában. Most csak utalunk
ennek három elemére:
- hitbeli ismeretek ( szóbeli evangelizáció )
- jócselekedetek (cselekvő evangelizáció)
- közösségi és magánima (liturgia)

A GONDOZÁSI KÖZPONT
HÍREI
Márciusban történt:
Lakóinkkal naponta tornáztunk masszírozó eszközök használatával, hetente
egyszer gyógytornász bevonásával is.
Az érdeklődők igénybe vehették az étrend és mozgás tanácsadást, masszőr,
fodrász, és pedikűrös segítségét is.
Mindennap elolvastuk az aznapi újságot,
majd értékeltük a friss híreket. Délelőttönként felolvasást tartottunk, zenét
hallgattunk vagy filmeket, néztünk. Kokárdákat készítettünk, zászlókat festettünk, húsvétra ajándék kosarakat vágtunk, ragasztottunk. Húsvéti hangulatot
varázsoltunk az Otthonba: a faliújságról,
a függönyökről, a falra kitett képekről a
lakóink által készített tavaszi virágok,
nyuszik, tyúkanyók és kiscsirkék mosolyognak ránk.
Az egyik cikkben olvastuk, hogy díjnyertes lett a Mórahalmi, hagyományos
módon készült parasztkenyér. Időseink
szerették volna megkóstolni, vajon vane olyan finom, mint régen, az otthoni kemencében sült kenyér. Így hát, a Mórahalmi parasztkenyérből, pirospaprikával
hintett zsíros deszkát készítettünk. A
régi ízek mindenkiből feledésbe merült
kellemes emlékeket csaltak elő.
A jó idő beköszöntével, megindultak a
kerti munkák, mi is egyre több időt töltöttünk a szabadban. Összegereblyéztük,
felsepregettük az udvarban a lehullott
leveleket. Színes árvácskákat ültettünk,
amit Csóti Istvánné klubtagunktól kaptunk. Felajánlását ezúton is köszönjük.
Nagyon sok kézimunka készült, pl.: mobil telefontartót horgoltunk, fali és függöny díszt készítettünk klubosainkkal. A
húsvéti ünnepre készülődve, tojást festettünk, dekorációhoz kartonból kis nyu-

Közhír-halom

5.

A múltban akkor tudta az Egyház hatékonyan hirdetni az evangéliumot, amikor hűségesen és radikálisan követte
Krisztus evangelizációs módszerét. Következésképpen a jövőben is csak úgy
tudja eredményesen betölteni missziós
küldetését, ha komolyan veszi keresztény hivatását és hitelesen állítja Jézust a
világ elé. A II. Vatikáni Zsinat által megújított egyházképből ez egyértelműen
nyilvánvaló. A régi felfogásban az Egyház elsősorban intézmény, melyet alapítója vezetőkkel, ideológiával, szervezeti
szabályzattal és szentségekkel látott el.
A vezetők feladata az intézmény továbbfejlesztése és szervezése. Ebben az egyházképben elsikkad az a tanítás, hogy az
KRISZTUS TITOKZATOS TESTE. Így
nem tudatosodott a hívőkben, hogy
mindaz, amit Krisztus Egyházfeladatként az Egyházra bízott, minden megke-

resztelt kötelessége. Mert az Egyház ott
van, ahol a keresztények élnek, - és ha
az Egyház Krisztus Titokzatos Teste, akkor A KERESZTÉNYEK AZ EGYHÁZÁBAN TOVÁBBÉLŐ KRISZTUS!
Ezért tehát nekik, vezetőknek és hívőknek nem egyházat kell szervezniük, hanem EGYHÁZZÁ KELL LENNIÜK!
Vagyis nem „terjeszkednek”, „térítenek”
és „hódítanak”, hanem ÉLIK KRISZTUS ÉLETÉT! Így töltik be keresztény
hivatásukat és válnak mindnyájan miszszionáriussá.
Adja Isten, hogy mindazok, akik Krisztus követőinek vallják magukat a harmadik keresztény évezred kezdetén, - életükkel tanúsítsák ezt! Kövessék feltámadt Mesterük evangelizációs példáját
és ezáltal legyenek az emberiség szebb
és boldogabb jövőjének építői.
Sándor Atya

szit, tojást vágtunk és képeket festettünk.
01-jén a Gátsori Tanyamúzeumban a
húsvéti népszokásokat elevenítettük fel,
tojásfestéssel, házilag készült főtt, füstölt sonkát, kelt kalácsot kóstolhattunk.
07–én délelőtt nőnapot ünnepeltünk a
lakókkal. A férfiak egy nappal korábban,
virággal köszöntötték a nemzetközi nőnap alkalmából a nőket, akik a kis figyelmességet süteménnyel viszonozták.
A meglepetéstől sokan meghatódtak, de
mindenki nagyon jól érezte magát.
10 órától, a társalgóban, szentmisét mutatott be Kósa Ferenc esperes úr.
11-én Recept Klubot alapítottunk,
amelynek célja, hogy a régi, hagyományos ételek, családi titkos receptek ne
vesszenek a feledés homályába. A szülők, nagyszülők bevált praktikáit, kedvenc ételeink, legfinomabb süteményeink elkészítésének titkát megosszuk másokkal, így segítsünk másoknak a változatosabb étrend, vagy diéta kialakításában.
Március 15.-én koszorút helyeztünk el a
könyvtárnál, ahol lakónk, Magyar Ferencné előadta: „Petőfi Sándor: Szabadsághoz!” Című versét, majd átsétáltunk
a Szent István térre, a megemlékezés
helyszínéhez.
18-án Közös névnapot ünnepeltünk,
ahol felköszöntöttük a Franciska, Matild, Irén, Zoltán és József nevű ünnepeltjeinket.
19-én a társalgóban misét celebrált Kósa
Ferenc esperes.
25-én, délután húsvéti ünnepséget tartottunk, amire dolgozóink locsoló versekkel, húsvéti színdarabbal, saját készítésű
jelmezzel, házilag sütött süteménnyel
készültek, így szerettük volna emlékezetesebbé tenni a húsvéti ünnepeket.

26-án a film klub keretein belül régi magyar filmek vetítésére került sor.
29-én már hagyománnyá vált módon, a
Népzenei Találkozóra látogattunk el, az
Ásotthalmi Sportcsarnokba lakóinkkal,
akik nagyon élvezték a színes, változatos műsort.
31-én, a hónap utolsó napján meglepetéssel, süteménnyel köszöntöttük az idősek otthona lakói közül, a hónap születésnaposait.

Áprilisi programajánló tervezet:
02-án Mária Légiósok látogatása
04-én 10 órától Szentmise
05-én a Gátsori Tanyamúzeumban, kosárfonást, szövést és kukoricacsuhéból
játékok készítését próbálhatják ki az
érdeklődők, közben az Ásotthalmi hagyományok felelevenítése kapcsán a
már megszűnt mesterségekről, a mesteremberek munkájáról, az általuk
használt eszközökről beszélgettünk.
07-én 09 órától dalkör, 10 órától közös
torna
08-án 09 órától receptklub
10-én 09 órától kézműves foglalkozás
15-én 14 órától közös névnap
17-én 09 órától kézimunkaszakkör
21-én 09 órától dalkör, 10 órától közös
torna
23-án 09 órától filmklub
24-én 09 órától egészségnap, vérnyomás és súlymérés
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
foglalkozásainkra, rendezvényeinkre.
Kocsisné P. Magdolna klubgondozó
Víz- és fűtésszerelést vállalok teljes
körű ügyintézéssel, anyagbeszerzéssel, kivitelezéssel, műszaki átadással
kedvező áron!
Fődi Imre csőszerelő
Ásotthalom, VII. ker. 1054.
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