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Karácsonyi koncert
Az idei évben december
8-án a Hagyományőrző
Egyesület
szervezésében,
délután 4 órakor került megrendezésre a hagyományos
karácsonyi koncert - Török
Gyula emlékest. Ezen a hideg téli napon ismét egy
meleg hangulatú programmal gazdagodhattunk. Kicsi
a falunk, de nagy dolgok
vannak benne. Mert, hogy
nagy–nagy dolog, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben, itt mégis sikerült.
Igazi ajándék volt a színes
előadásokból álló több mint
4 órás, szép színvonalas műsor. A többségben falunkban
élő előadókban igazi művészeket tisztelhettünk meg,
akik zenével, táncokkal és
énekekkel ajándékoztak meg
bennünket. Bánhatják akik

nem tudtak eljönni és kimaradtak ebből a szívet–lelket
felemelő szép élményből.
Köszönjük
mindazoknak,
akiknek része volt abban,
hogy idén is ott lehettünk,
és köszönet azoknak, akik a

színpadon fellépve fényessé tették az estét. Mindan�nyiuk munkájához további
kitartó erőt, és egészséget
kívánunk, remélve, hogy
még sokszor részünk lehet
hasonló programhoz.

A zene összeköt
A Bonito Örömzenekar
azért alakult és azért működik, mert his�szük, hogy a zene
egy fantasztikus
örömforrás. Zenét
hallgatni, és főleg
zenélni,
énekelni más szférákba
emeli a lelket. Szó
szerint láthatatlan
szférákba.

Reméljük muzsikálásunk
nem csak nekünk szerzett

örömet, hanem a hallgatóinknak is. Ebben a reményben szeretnénk
folytatni jövőre
is, és addig is
mindenkinek
boldog, békés
Karácsonyt, valamint örömben
és muzsikában
gazdag Új Évet
kívánunk!
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Ma tán a béke ünnepelne...
Ady Endre címbéli szavai
örökérvényűek, de Jézus-várása idején különösen mélyrehatóak. A Karácsony egy
különleges lénynek az isten-embernek a születésnapja, amely a jézuskövető világ
örömünnepe, de az adventi
Isten-várás, ha nem is több,
egészen más. Az örömünnep emlékezés a Megváltó
földi megjelenésére, az advent reményteljes várakozás
belső érzelemvilágunkban
való megérkezésére.
A Karácsonyban földi
(emberi) eseményre emlékezünk, a rá való készülődésben mennyei eseményre, a
Szentlélek hozzánk érkezésére, azaz karácsonyi csodára várunk. Az ilyenkor
szétáradó isteni lélek olyan
ajándék, amelyet válogatás
nélkül mindenki megkaphat. Talán ez a tudat alatti
kegyelem válthatja ki belőlünk is, hogy hasonló szándékkal ajándékozzuk meg
egymást. Hiszem, hogy ez a
szándék vezet bennünket a
fenyőfához, az áruházakba
és a „cipős dobozok” csomagolásához is.
Tudom, hogy manapság
sokan temetik az „igazi karácsonyokat”, de ilyenkor
nekem a plázák forgatagában sohasem a zsibvásár jut
az eszembe, hanem a szándék, az a „hajtóerő”, amely
a lelkeket egyidejű ajándékozásra készteti. Csak így
érthető meg, hogy a fenyőfa
alatt a legdrágább ajándék
és a cipődobozos azonos

értékű, mert azonos volt a
szándék. A betlehemi istálló
üzenete az is, hogy mindenki úgy ajándékozzon, ahogy
a szíve és lehetősége engedi.
A betlehemi jászolnál megjelent a legszerényebb és a
leggazdagabb ajándék is, de
Jézus számára a pásztorok
szóbeli üdvözlete annyit ért,
mint a napkeleti bölcsek aranya, mert az igazi ajándék az
volt, hogy megjelentek.
Fogadjuk el a karácsonyi
csodát, és a magunkéi által
is ezt sugározzuk szűkebb
és tágabb környezetünkben.
Áldott karácsonyt és boldog
újévet kívánok szeretettel:
Szíjj Judit
körjegyző

Tisztelt Héregi Hírmondó olvasók, kedves Héregiek!
Közeledik az év legszebb
ünnepe a karácsony. Néhány nap megállás, néhány
nap csendesség, a fenyő
illata, a karácsonyhoz kapcsolódó jellegzetes ételek;
mind-mind az ünnep szerves részei.
Ilyenkor megajándékozzuk azokat, akiket szeretünk, de ami még ennél is
fontosabb az, hogy együtt
vagyunk Velük.

Az ádventi időszakban
feldíszítjük házainkat, megvásároljuk az ajándékokat és
készülünk a nagy napra. Karácsonykor a templomok is
megtelnek. Többet figyelünk
egymásra, kinyitjuk szívünket embertársaink felé. Nehéz ezt az érzést szavakba
önteni. Nincs is rá szükség,
hiszen költők, írók ezrei
megénekelték e csodálatos
ünnep hangulatát. Juhász
Gyula: Karácsony felé, című
versével kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet.
Nieszner József
polgármester
„Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű
igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a
világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő
beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s hig�gyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.„
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„Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát”
Az alábbi gondolatokkal, idézetekkel kívánok a
Hírmondó minden kedves
olvasója számára áldott karácsonyt a Nyugdíjas Klub
tagjai nevében:
Lenti Józsefné
„A karácsony a szeretet,
és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki
az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú–hosszú
hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében
otthon van. Az, aki szeretni
tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától.
Aki pedig jól várakozik, az
időből épp azt váltja meg,
ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó,
szenvtelen vonulását. Aki
valóban tud várni, abban
megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében
semmivel se kevesebb annál,
amire vár.”
(Pilinszky János)
Legyen bármilyen kor,
amelyben élünk, legyen bármilyen szokás, mégis fontos
szabály: hogy ajándékainknak az egymás iránt érzett
szeretetünket kell tükröznie.
Mert nem attól lesz értékes,
hogy sokat költünk rá, hanem hogy vele együtt magunkat is adjuk.
Szépek a feldíszített fák:

gyakoriak a kivilágított házak, sőt a közeli fák is, de
hidd el semmit sem ér, ha
belül sötétség uralkodik.
Csak és kizárólag a valódi
érték és a saját hitrendszered
az, ami számít, amitől egésznek stabilnak, értékesnek
érezheted magadat, ami erőt
tud adni az élethez, továbblépéshez.
Ha egy ünnep ilyen egyetemesen tud hatni az emberek milliárdjaira, minden
vallási, kulturális, civilizációs
meghatározottságtól
függetlenül, akkor annak az
ünnepnek tényleg rendkívül
csodálatos ünnepnek kell
kennie. És karácsony ilyen
csodálatos és rendkívüli!

Karácsonyban bizony van
valami rendkívüli, és ezt
mindenki
valamiképpen
megérzi, ilyenkor tényleg
szeretnénk többek és jobbak
lenni, ilyenkor szeretnénk
bűnös, nyomorult önmagunkat meghaladni. Milyen
jó volna, ha ezek a nemes karácsonyi vágyak, érzések, törekvések belénk testesülnének, és nem maradnának két
vagy alig több, mint kétnapi
hangulatnak, hanem tényleg
karácsonynak, inkarnáció-

nak, vagyis belénk-testesülésnek bizonyulnának mindhalálig tartó érvénnyel.
Álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk szét a saját
házunk táján. Adtunk–e eleget év közben, figyeltünk-e
eléggé azokra, akik ezt várták tőlünk, és segítettünk-e,
szerettünk-e, egyáltalán jelen voltunk-e úgy, ahogy azt
magunknak szeretnénk?
Legyünk
magunkkal
őszinték, és azt válaszoljuk,
ami igaz, és nem azt, aminek
igaznak kellene lennie.
A legtöbb, és legértékesebb, amit adhatsz szeretteidnek, az Te vagy magad!
Az időd, a figyelmed, szereteted. És nem csak Karácsonykor. Természetesen
ajándékokat is adj, de ezt
tedd meg az év bármely
napján, hiszen életed ünnepeit Te határozod meg!
Karácsonyi gondolataimat Wass Albert soraival
zárom: „Nyissátok meg
szíveteknek minden ablakát és eresszétek be oda a
napfényt, hadd pusztítson ki
belőletek minden sötétséget
ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet
nemzetévé, s lássátok meg:
attól a pillanattól fogva veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar sors jobbra
fordulásának ez az egyetlen
lehetősége. Adjon az Úristen
boldog, áldott karácsonyt, és
szeretetben gazdag új esztendőt mindnyájatoknak.”
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Hatvanöt év felettiek
köszöntése
A
helyi
vöröskereszt
szervezésében, az önkormányzat
támogatásával
november 18-án tartottuk a
kultúrotthonban a több évtizedes hagyománnyal rendelkező hatvanöt év feletti
generáció köszöntését.
Az ünnepség előtti héten
a meghívókat a nyugdíjas
klub aktív tagjai segítettek
eljuttatni a meghívottaknak.
A vöröskereszt tagjai személygépkocsival való szállítást ajánlottak fel azoknak,
akik mozgásukban korlátozottak.
Az óvodások műsorral
kedveskedtek, a mazsorettek mint mindig, most is vidám, látványos tánccal szórakoztatták a vendégeket.
Az önzetlen segítséget itt is
megköszönjük az óvoda vezetőjének, Mészáros Józsefnének és munkatársainak,
valamint Marton Évának, a
mazsorett csoport vezetőjének.
Kankainé
Ibolya
két
gyönyörű
verssel kedveskedett a
jelenlévőknek, neki is
köszönettel
tartozunk.
A műsor után Nemesné
Nagy Anna köszöntötte a
jelenlévőket, majd Nieszner
József polgármester úr üdvözlő szavait hallhatták a
megjelentek. Polgármester

Úr köszöntötte és jó egészséget kívánt a jelenlévő legidősebb férfinak, Boros Imre
bácsinak. Valamint a jelenlévő legidősebb hölgynek, Korali Orbánnénak is minden
jót kívánt. Boros Imre bácsi
egyben a legidősebb férfi is
községünkben, a legidősebb
hölgy pedig Vörös Józsefné.
A szervezők szerény vendéglátással és vidám zenével tették még kellemesebbé
az estébe húzódó programot. Az ügyes kezű asszonyok finom süteményekkel
kedveskedtek a vendégeknek, amiért köszönetünket
fejezzük ki.
Az óvoda munkaközössége mindenkinek kedves
ajándékként egy üdvözlőkártyát készített. Akik eljöttek az ünnepségre, nagyon
jól érezték magukat mivel
számos köszönet érkezett
a rendezők számára. A helyi vöröskereszt vezetősége
nevében kívánok minden
hatvanöt év
feletti hölgynek és úrnak
valamint
községünk
apróbb népének
és
valamennyi
lakosának
áldott, békés Karácsonyt és
eredményes, sikeres Új Esztendőt!
Nemesné Nagy Anna
Vöröskereszt Helyi Alapszervezeti Titkár

2012. december

A mazsorettek
köszöntője
Advent utolsó időszakában, a karácsonyi ünnepeket
várva, a Héregi Gerecse Mazsorett is szeretné jókívánságait közvetíteni a Hírmondó
olvasói felé. Minden egyes
héregi lakosnak szívből kívánjuk, hogy meleg szeretetben és ünneplésben teljen
Krisztus urunk születésének
ünnepe. Végezetül az év lezártával Ady Endre – Karácsony, harang csendül című
versével szeretnénk köszönetet mondani mindazért a
biztatásért és odaadó szeretetért, melyet a mazsorett
csoport a falutól kapott.
Marton Éva
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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Advent az óvodában
Az óvodában az ünnepi
készülődés, ráhangolódás,
már november 22-én elkezdődött. Ezen, a kicsit borongós napon látogattunk
el Nagykarácsonyba, a Mikuláshoz. Leírhatatlan az a kitörő öröm,
mellyel a gyermekek
a Mikulásház látványát fogadták. Ez az
öröm csak fokozódott, amikor a házba
bebocsájtást
nyertünk, és személyesen
találkozhattak a ház
„urával”.A gyermekek szép dalokkal
köszöntötték a Mikulást, aki apró csomaggal köszönte meg azt.
A készülődés tovább folytatódott november 30-án az
ADVENTI
játszóházban,
melyet az iskolával közösen
szerveztünk. Itt sok ötletes

ajándékot, asztaldíszt és
egyéb apróságot készíthettek az érdeklődők
December 6-án a Mikulás,
Mikulásfalván tett ígéretét
betartva, ellátogatott az óvo-

dába. A gyermekeket szép
verssel köszöntötte, és velük
kapcsolatos észrevételeit is
rímekbe szedte.
Tátott szájjal, néma csendben itták magukba a szavait.

A napi foglalkozásokon,
játék közben, már a karácsonyra készülődünk. Ma a
kínálásra szánt mézes sütemény is elkészült.. December 19-én várjuk vendégeinket a hagyományos
Karácsony
estre,
amely mindig nagyon
bensőséges,
meghitt hangulatban telt, bízunk abban, hogy idén sem
lesz másként.
Magam és munkatársaim nevében
- a község aprajának
és nagyjának - meghitt, szeretetteljes,
békés karácsonyt,
az elkövetkezendő új esztendőre nyugalmat és nagyon
jó egészséget kívánok!
Mészáros Józsefné
tagóvoda vezető

Várakozás örömteli pillanatai
Talán ez lenne a legjobb
cím a karácsony előtti napokra. Iskolás tanulóink izgatottan teli kíváncsisággal
várják a közelgő ünnepet.
Játszóházban nagyszerű díszeket, dekorációt készítettek, ami az ünnepi hangulatot varázsolja az otthonokba.
Örömteli dolog számunkra pedagógusoknak, hogy
a gyermekek nem újságolják, nem újságolták eddig,
december 17-ig, hogy mit
kaptak Karácsonyra. Sajnos
az elmúlt esztendőkben a
tanulók az ünnep előtt megkapták az ajándékot, s el-

hozták megmutatni. A kedves szülők nem gondoltak
arra, hogy az ünnep varázsa
így elmaradt. Gyermekeink
számára még szükség van
a csodára, a meglepetésre.
Nem szabad ezt elrontani
azzal, hogy előre odaadják
az ajándékot.
November 22-én szintén
az örömet, ajándékot hozó
MIKULÁS-sal találkozhattak óvodás és iskolás gyermekeink. Nagykarácsonyban lakik az öreg Mikulás,
aki több mint 1300 éves. A
szobájában láthattuk a soksok ezer levelet, amelyet a

gyermekek írtak számára.
Az udvarban a szánja mellett sok-sok rénszarvas volt
- Rudolf vezérszarvassal
együtt.
Ellátogattunk a megyék
karácsonyfájához is. Komárom-Esztergom megye fáját
megtalálva ráakasztottuk a
játszóházban készített díszeket.
A közelgő ünnepekre békés ,szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és jó egészséget
az új esztendőre.
Tóthné Imeli Márta
igazgató
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Nincs karácsony Jézus nélkül!
Az egyik iskola igazgatója felkérte a helybeli plébánost, hogy karácsony előtt
beszéljen növendékeinek az
ünnep jelentőségéről. Gyorsan hozzátette: ne Jézusról
beszéljen, hanem inkább a
népi hagyományokról. Ez
teljesen lehetetlen, jegyezte
meg a lelkipásztor. A karácsonyról nem lehet úgy beszélni, hogy a főszereplője
kimaradjon belőle.
A hit és a tudomány különböző értékeléssel, de
egyetértően vallja, hogy Jézus születése a világtörténelem legfontosabb eseménye
volt. A teremtés ajándéka
után Ő a legnagyobb jele
Isten
emberszeretetének.
Ezt a tényt Jézus szavaival
és még inkább életével meg
is mutatta. Karácsonykor
azt ünnepeljük, hogy Isten
szeretetből megajándékozta az egész világot szent
Fiával, Jézus Krisztussal a
Megváltóval. Ő a mi igazi
ajándékunk, Ő a legnagyobb
ajándékunk. Isten azt kívánja, hogy Betlehem lakóival
ellentétben, befogadjuk életünkbe a dicsőségét hirdető
és békét felkínáló küldöttét,
Jézus Krisztust.
Norvégia
fővárosában
Oslóban történt. Egy turista
látni akarta a királyi párt,
amikor kíséretével elindul
palotájából. Hirtelen valami
különös zaj támadt és magára vonta az utazó figyelmét.
Egy tarka ruhába öltözött
színésznőt
köszöntöttek
tisztelői és autogramot kér-

tek tőle. Miközben erre figyelt, elment a királyi pár és
ő nem láthatta.
Sokszor sokan így járnak
karácsony igazi küldöttével, Jézus Krisztussal is. Elvesznek a boltkórosok tarka

forgatagában, a világ imádásában, a modern bálványok
bábeli zűrzavarában és közben nem veszik észre, hogy a
karácsony isteni Vendége itt
járt az ő utcájukban. Ismét itt
a karácsony Jézus születésének ünnepe. Hogyan fogunk

ünnepelni? Talán szóba kerül Jézus is? Talán egy karácsonyi ének is felcsendül?
Elképzelhető, hogy esetleg
a Bibliából felolvassuk Jézus születésének történetét?
Vagy esetleg részt veszünk a
szentmisén is? Jézus érkezik
hozzánk. A kérdés csak az,
hogy befogadjuk-e, észrevesszük-e Őt? Gyermekkoromban a tévében gyakran
hallottam: Nincs karácsony
Corvin nélkül! Ehhez csak
annyit:: Nincs karácsony Jézus Krisztus nélkül sem!
Szentatyánk XVI. Benedek
pápa október 11-én meghirdette a hit évét, amely 2013.
november 24-ig tart. Ez a
kegyelmi év legyen alkalom
arra, hogy az Istenbe vetett
hitben és az egymás iránti
bizalomban növekedjünk.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok kedves Mindnyájuknak kegyelemteljes karácsonyt és áldott új esztendőt!
Szeretettel:
Szabó Zoltán plébános

Ünnepi miserend
December 23-án, Advent IV. vasárnapján: 11-kor szentmise;
December 24-én, este 9-kor: Éjszakai szentmise;
December 25-én, Karácsonykor: 11-kor szentmise;
December 26-án, Szent István vértanú ünnepén: 11-kor
szentmise;
December 30-án, Szent Család vasárnapján: du. 3-kor
szentmise;
December 31-én, Szent Szilveszter pápa ünnepén: du. 3-kor
hálaadás;
Január 1-jén, Újév napján: du. 3-kor szentmise.

Héregi Hírmondó

2012. december

7. oldal

Karácsony(közel)i gondolatok
„Mert Isten szeretet” - 1Jn 4,8b

Csendes és békés, boldog
és áldott ünnepre vágyunk.
Már szinte október közepétől; onnantól kezdve, hogy
az áruházakban megjelennek a karácsonyi dekorációk és fények. Tudjuk, hogy
nincs ez így rendjén, a világ
siet, vagy csak még egy (sokadik) bőrt akar lehúzni a
legszentebb ünnepről; egy
újabb profitot – amely reményei szerint talán segít túlélni a válságot.
De a válságot túlélni tudni
kell… nem akciókkal, nem
sietséggel sem előre hozott
ünnepi világítással. Mert mi
is a válság? Nem a hitel-lufi
kidurranása, nem a „svájcifrank”-árfolyam megugrása, hanem a mi legnagyobb
válságunk a bűnös állapotunk. A bűnös természetünk, a mindig sietésünk, a
másikra nem figyelésünk, a
durva szavunk, az „egy
nap a karácsony” hozzáállásunk és életszemléletünk.
A válságot túlélni…
tudni kellene, hogy hogyan lehet. Úgy, ha nem
csak egy nap, hanem
minden nap karácsony.
Nem a menü, nem a karácsonyfa vagy az „angyaljárás”, hanem a szeretet, a LÉNYEG!
Egy nyugdíjas kolléganőtől – akivel személyesen talán még nem
is találkoztam – kaptam
a szokásos beszámolót,

hogy hogyan teltek elmúlt
napjai. Három nagyszerű
napjában nem csupán a napok voltak csodásak, hanem a hozzáállás, a lelkület,
ahogy megélte ezeket a napokat. Az egyik eseményről
a sok közül így számolt be:
„Aranyos
történeteket,
sztorikat mesélt el ezután
Böjte Csaba… - Egyszer autóstoppost vett fel, és kérdezte tőle, hova indul. Mondta a
férfi, hogy megy egy faluba
azt a „büdös …” feleségét
felkeresni. – Csaba testvér
erre azt mondja, hogy szálljon ki a stoppos, mert ő pap,
és aki így beszél a feleségéről, az vele nem utazhat…
Hideg eső esett, vakarta fejét
az ember, és kapott egy lehetőséget: „Mondjon jót az
asszonyról!” – „Ilyen gyorsan?” – (Persze, nagyokat
kacagtunk, ahogyan aranyo-

san előadta Csaba testvér…)
– „Hát, - jól csinálja a palacsintát…”. – Bent maradhatott az autóban a férfi, és a
hosszú kilométerek során
kiderült, hogy a töltött káposztát is nagyszerűen főzi
az asszony, - kiderült rengeteg jó róla, - és így érkeztek
meg a kis faluba, hogy egészen másképp gondolkozott
az asszonyról a férje, - Csaba
testvért is meghívták egy
töltött káposztára, ha arra
jár…”
A válságot túlélni csak
úgy lehet, ha minden napunk karácsony lesz; - és
csak úgy érdemes! Mert karácsonykor arra a világra…
arra a szomszédra… arra
a rokonra… arra a házastársra… arra a gyermekre
is IGEN-t mondott az Isten,
akire mi NEM-et tudunk
csak kinyögni. Isten szereti
az embert. ISTEN SZERET TÉGED! Ez a karácsony; s az a válaszod,
amelyet te adsz hálából,
örömből, szeretetből a
gyermeknek, a házastársnak, a rokonnak,
szomszédnak s az egész
világnak!
Csendes és békés,
boldog és áldott ünnepre vágyunk. Kívánom,
hogy mindenki megkaphassa ezt az áldást
idén!
Jakab István
református lelkipásztor

8. oldal
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„Teremjenek a kertek bőséggel!”
Utazásokkal teli szolgálataink során egy ízben Szombathelyre kaptunk meghívást, a szalézi atyáktól.
Amikor késő este megérkeztünk a rendházhoz, a kapuban egy mosolygós, ősz hajú
pap fogadott bennünket,
legnagyobb meglepetésünkre a következő szavakkal:
– Gábor atya vagyok, héregi plébános!
Nagyot néztünk. A jó sorsunk összehozott bennünket
Vendrey Gábor atyával, aki
a nyolcvanas években Héregen szolgált. Gábor atya
huszonöt év óta héregi plébánosnak is vallja magát. Eljövetelünkkor így búcsúzott
tőlünk:
– Irigylem magukat, hogy
abba a Gerecse-alji, szép kis
faluba mehetnek haza, a
kedves héregiekhez! Mondják meg nekik, hogy mindennap imádkozom értük!

Kedves héregi szomszédjaink, barátaink, ismerőseink! Örülünk, hogy átadhattuk Gábor atya üzenetét!
Fogadják el mellé a mi újévi
jókívánságainkat is:
Adjon a 2013-as esztendő bizakodó jó kedvet, testi-lelki jó egészséget kedves
Mindnyájuknak, felnőtteknek, gyerekeknek, minden
héregi családnak!
Teremjenek a kertek bőséggel, mindent, ami a
konyhára szükséges! Állataik legyenek egészségesek!
A jó barátoknak jusson idejük összeülni, beszélgetni! A
haragosok béküljenek meg
egymással! Adjon Isten boldog új esztendőt minden héreginek! S ne feledjék: Szombathelyen valaki mindennap
imádkozik értünk…
Döbrentey Ildikó és
Levente Péter

2012. december

FHK Köszöntő
Karácsony ünnepén az a
kívánságunk
Legyen boldog az egész kis
falunk.
Itt is, ott is, mindenütt legyen
olyan béke,
Mint amilyen bent lakik az
emberek szívében.
Eldöcögött már az óév szekere
Ez a szekér sok-sok gonddal
volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva,
zörögve
Búját baját felejtsük el örökre !
Asztalunkon legyen mindig
friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly legyen két
szemén.
S a jó Isten kit félünk és
imádunk.
Áldja meg két szent kezével
családunk.
Ezúton kívánnak mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új
Évet a Fiatal házasok Klubjának tagjai.
2012. december 31-én az
FHK ismét megrendezi a
már hagyományos SZILVESZTERI batyus bálját.
A zenét a Gerecse Party
zenekar szolgáltatja.
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