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Plébánosi levél a házszentelések kapcsán
Áldásos, szép hagyomány folytatódik, amikor a helyi lelkipásztor a tél derekán nekiindul, hogy mindenkit fölkeressen otthonában. A hideg téli napokban, amikor a ház körüli
munkák is alábbhagynak, jó alkalom adódik, hogy a plébános sokakat otthon találjon.
Immár hatodik éve, Vízkereszt ünnepétől kezdve nap
mint nap útnak indulok, hogy a minden szentmihályi otthonba bekopogtassak. Kérek minden jóakaratú embert,
hogy ajándékozzon meg néhány percnyi figyelemmel. Azért
tervezem a házszenteléseket késő délutáni illetve hétvégi
időpontokba, hogy minél többüket odahaza találjak. Lelkipásztorként fontosnak találom, hogy leüljünk beszélgetni.
Higgyék el: őszintén érdeklődök életük alakulása iránt!
- kik élnek boldogító házasságban, s mások hogyan élik
meg magányukat?
- melyik iskolában és hogyan tanulnak a gyerekek?
- milyen emlékeikből élnek az idősek?
- milyen remények éltetik a családanyákat?
- örömüket lelik-e munkájukban a férfiak?
És sorolhatnám azokat a kérdéseket, amik mostanában
engem foglalkoztatnak. Érdeklődöm tehát sorsuk iránt, mert
senkinek nem mindegy hogyan élünk. Csak a kötelességek
hálójában, megkeseredve vergődünk a mindennapokban?
Vagy szabadon, örömteli szívvel vállaljuk az élet megpróbáltatásait, és eközben egyre értékesebb személyekké csiszolódunk, egymásnak pedig segítségére lehetünk?
Mindenestre meggyőződésem, hogy legjobban tesszük,
ha egyéni és közös aggodalmainkat rábízzuk a Gondviselőre,
vagyis a gondjainkat szívén viselő Istenre! Ha ezt az alapvető

lépést meghoztuk, akkor utána könnyebb lesz megtennünk
mindazt, amire ténylegesen képesek vagyunk.
A házszentelés, vagy ősi, népies nevén „koleda”, mindig egyúttal adománygyűjtés is volt. Így maradt a szokás
Szentmihályon is. Lehetőség adódik ilyenkor a plébánosnak
átadni a plébánia fenntartására szánt úgynevezett „egyházközségi hozzájárulást”. Hívják ezt helytelenül „egyházadónak” is, bár itt szó sincs könyörtelen pénzbehajtásról, mint
inkább önkéntes adományok gyűjtéséről. Tudnunk kell
azonban, hogy a hitéleti programok csakis a szentmihályiak
adakozásából folyhat.
Ezúton is megköszönöm az elmúlt évben egyházi hozzájárulásból befolyt közel 2 millió forintot, amely megközelítően fedezte a közüzemi (gáz, villany, víz-csatorna) díjakat.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a hatályos
Egyházi Törvénykönyv mellékletében ajánlásként azt írja,
hogy ki-ki kézhez kapott (nettó) jövedelmének 1%-át ajánlja fel a plébániáján folyó hitélet fenntartására. Eszerint aki
minimálbérből vagy nyugdíjból él, az évente 6000 Ft-tal
(havonta 500 Ft) anyagilag is támogassa egyházközségét. Ez
tehát a központi irányelv: szűkös anyagi helyzetben levőktől kevesebbet is szívesen fogadunk, aki viszont nagylelkűen
segíteni szeretné a sokszínű plébániai hitéleti programok
fejlődését, az adjon többet. Csekken vagy átutalással is rendezhető a befizetés: OTP 11 73 50 05 – 20 49 80 92
Érdemes tudni, hogy a negyedévente ülésező plébániai
Képviselőtestület tagjai döntenek az adományok felhasználásáról, évenkénti pontos elszámolással pedig a Szeged-Csanádi Egyházmegye vezetése felé tartozunk.
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A 2013-as házszentelések útvonala
A korábbi évek tapasztalatai alapján körültekintően
kívánom megtervezni a családlátogatások idejét. Immár
nagyjából feltérképeztem kik hol laknak, és ki kivel áll
rokonságban. Elbeszélgetésünk során idén azt is fel szeretném mérni, hogy a családtagok közül ki milyen kapcsolatban áll az egyházzal. Szeretném mindenkinek felkínálni a Krisztusba vetett hitet, pontosabban azokat a
forrásokat, amik ahhoz elvezetnek: a Szentírás értő magyarázatát és a különböző élethelyzeteknek megfelelő
szentségek felvételét.
Január

Kapisztrán 71-80

12, kedd 14–17

Kapisztrán 81-90

13, hamvazószerda 14–16.30

Kapisztrán 91-100

14, csütörtök 14–17.30

ismét keresem, akiket nem találtam 15, péntek 14–17.30
Kökörcsin 1-20

16, szombat 9–17.30

Kökörcsin 21-46

17, vasárnap 11–17.30

Hasító

18, hétfő 14-17.30

Tenkes, Limány

19, kedd 14–17.30

Gádor

20, szerda 14–17.30

Hűvös

21, csütörtök 14–17.30

Raktár, Rövid, Szarvas

22, péntek 14–17.30

ismét keresem, akiket nem találtam 24, vasárnap 16–17.30

Nagybercsényi 1-10

4, péntek 14–16.30

Fehérpart 1-10

26, kedd 14–17.30

Nagybercsényi 11-30

5, szombat 9-17

Fehérpart 11-20

27, szerda 14–17.30

Nagybercsényi 31-46

6, vasárnap 11–17

Fehérpart 21-30

28, csütörtök 14–17.30

Márvány

7, hétfő 14-17

Egyenlőség 4-12

8, kedd 14–17

Fehérpart 31-40

1, péntek 15–17.30

Egyenlőség 13-21

9, szerda 14–16.30

Fehérpart 41-70

2, szombat 9–18

Rosta

10, csütörtök 14–17

Fehérpart 71-90

3, vasárnap 11–18

Külüs, Tisza, Füzér

11, péntek 14–16.30

Fehérpart 91-102

4, hétfő 15-18

Petőfi

12, szombat 13–17

Holt-Tisza sor 1-10

5, kedd 15–18

Orvos, Vasvári Pál

13, vasárnap 11–17

Holt-Tisza sor 11-18

6, szerda 15–17.30

Erdei Ferenc 1-10

15, kedd 14–17

Holt-Tisza sor 19-24

7, csütörtök 15–18

Erdei Ferenc 11-20

16, szerda 14–16.30

Móricz Zsigmond

8, péntek 15–16.30

Erdei Ferenc 21-30

17, csütörtök 14–17

ismét keresem, akiket nem találtam 10, vasárnap 17–18

Erdei Ferenc 31-40

18, péntek 14–16.30

Mátra, Álmos

12, kedd 15–18

Erdei Ferenc 41-60

19, szombat 13–17

Csuma, Zsoldos

13, szerda 15–17.30

Erdei Ferenc 61-94

20, vasárnap 11–17

Testvériség, Munkás, Ajtony

14, csütörtök 15–18

Ponty 1-14

21, hétfő 14-17

Koppány, Bazsalikom 1-10

15, péntek 11–17.30

Ponty 15-31

22, kedd 14–17

Bazsalikom 11-40

16, szombat 9–18

Brigád, Könyves Kálmán

23, szerda 14–16.30

Bazsalikom 41-67

17, vasárnap 11–18

Palánta

24, csütörtök 14–17

Bodom

18, hétfő 15-18

Gorkij

25, péntek 14–16.30

Zsák

19, kedd 15–18

Gárdonyi, Tinódi, Nyár, Muskó

27, vasárnap 11–17

Harcos

20, szerda 15–17.30

Szérűskert

21, csütörtök 15–18

Február

Március

Új élet

1, péntek 14–16.30

Rezeda

22, péntek 15–17.30

Mikes Kelemen 1-20

2, szombat 9–17

Verbéna

23, szombat 9–18

Mikes Kelemen 21-40

3, vasárnap 11–17

ismét keresem, akiket nem találtam 24, virágvasárnap 11–18

Mikes Kelemen 41-50

4, hétfő 14-17

Mikes Kelemen 51-62

5, kedd 14–17

Mikes Kelemen 63-76

6, szerda 14–16.30

Terehalmi, Kapisztrán 1-10

7, csütörtök 14–17

Kapisztrán 11-20

8, péntek 14–16.30

Kapisztrán 21-30

9, szombat 9-15

Kapisztrán 31-60

10, vasárnap 11–17

Azt kérem a szentmihályiaktól, hogy amennyiben
nem megoldható, hogy a megadott napon és időpontban odahaza legyenek, a megadott napokban hívjanak
fel telefonon (30/5306201 vagy 20/7700670), hogy
látogatásomra egy másik, megfelelő időpontot tudjunk
megbeszélni.

