TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2010. 51. hét 19. szám

Téglás eseményei 2010-ben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kistérségi barongoló Hajdúhadházon

Magyar Kultúra Napja

Téglási barangoló Hajdúhadházon

Kistérségi barangoló Hajdúhadházon
(Rátóti csikótojás)

Íjászverseny a sportcsarnokban

Kistérségi barangoló Hajdúhadházon
(pedagógus énekkar)

Batik- és ékszerkiállítás a könyvtárban

Március 15.

Maksai kiállítás

Nőnap

Állampolgársági eskü

Gyermekvédelmi tanácskozás

Római katolikus körmenet

Mackókiállítás a könyvtárban

Óvodai alapkő letétel

Egészségház átadó

Május 1.
A város napja

Május 1.
A város napja

Challenge day

Amerikai kórus vendégeskedett
Tégláson

Múzeumi esték

Challenge day az oviban

Közmeghallgatás

Kiscsillag született

Iskolagála

Amatőr színtársulat
Micimackó előadása

Grafika tanszak kiállítás

Bevezetés a számmisztikába

Június 14.
Vihar Tégláson

Pedagógus nap

Trianon

Helytörténeti tábor

HAJDÚ fejlesztések

A belvíz ekkor kezdődött

Élelmiszersegély

4-SSSS szülinap

Pénzadomány viharkárosultnak

Játszóház

Augusztus 20.

I. amatőr zenei fesztivál

Sportpálya munkaterület átadás

Görög katolikus zarándoklat

Fogathajtó

Kultúrális örökség nap

Európai mobilitás hét

Molnár Csilla lelkésznő
25 év szolgálata

Embernek maradni kiállítás

II. Gulyás fesztivál

Autómentes nap az oviban

Szépkorúak évada

Zenei világnap

Torzsás napokon vendégeskedett
Téglás

Képviselő-testület
Alakuló ülés

Mezőgazdasági út feltöltés

Október 23.

Wlassics Gyula-díjat kapott
Szentpéteriné Zeller Edit

Íjászverseny a Dégenfeld
katélyparkban

Templomfelújítás

Csoma József kiállítás

Halottak napi megemlékezés

Egy est az egészségért

Átadták a felújított bölcsődét

Iskolai hangverseny

Kertbarátkör évzáró

Idősek jótékonysági bálja

Mézeskalács kiállítás

Drog prevenció

Karácsonyi teadélután

Ezüstcsengő

Átadták a 6 csoportos új óvodát

Ökumenikus karácsonyváró

Karácsonyi hangverseny

Nagycsaládosok karácsonyi
ünnepsége

V. Bocskai lövészdandár katonazenekar
az óvodásoknak adott koncertet

egyház
Adventi lelkigyakorlat Linzenbold József atyával

Advent utolsó szombatján József atya
tartott lelkigyakorlatot az újfehértói és
a filiákban lakó római katolikusok számára, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy
méltó módon készüljünk fel a karácsonyi misztérium megünneplésére.
Vetített képes előadásában felhívta a
figyelmünket arra, hogy tudatosan rá
kell kérdeznünk Isten jelenlétére életünkben.
Isten a „meglepetések Istene”, nemcsak
a bibliai szereplők számára (Zakariás,
Erzsébet, Simeon, József, Boldogságos
Szűz Mária), hanem a mi életünkben is.
Milyen volt az ő istenképünk, és milyen
a miénk? Lelki életünkben központi
szerepe van istenképünk minőségének!
Fel kell fedeznünk a Mindenható Isten
képét, Aki hűséges, gondviselő, megbízható, minket kereső, lépteinket vezető, a Történelem Istene.
Értéktudatunk alappillére: Isten név
szerint ismer mindannyiunkat, ez jelenti emberi voltunk megalapozását,
személyi méltóságunkat! Isten képére
és hasonlatosságára lettünk teremtve.
Izrael népe miben látta meg önmaga
értékét? Mire építette biztonságérzetét?

Előfordult, hogy fegyvereiben bízott,
épületeiben, királyaiban, prófétáiban,
nem pedig az Úrban.
Mi mire építjük biztonságérzetünket?
Mivel mérjük méltóságunkat?
- Talán önző magabiztosság vezérel,
mint az evangéliumi esztelen gazdát,
akitől még az éjjel számon kérik lelkét?
Erős vagyok, ügyes, sikeres, egészséges,
tehetséges vagyok? Anyagi biztonságban élek? Ez az elbizakodottság, gőg
eltávolít Istentől, mint a farizeus és vámos történetéből kiderül.
- Vagy az emberekben bízom, mivel
sokan szeretnek és megbecsülnek?
Kapcsolati tőkémben, a befolyásos emberekben bízok? Bár sokan mondják
majd: Veled együtt ettünk és ittunk, de
az Úr Jézus nem biztos, hogy megismer
majd mindenkit…
- Az alázatos ember értéktudata: Isten velünk való tervére hagyatkozunk.
Értékes vagyok, mert engem szeret az
Isten! „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy” Iz 43,1.
Jób a csapások alatt azért nem omlott
össze, mert helyesen értékelte önmagát.
Engedjük át magunkat ennek a gondo-

latnak: Istené vagyok! Akkor is, ha ezt
nem érzem, akkor is, ha tagadom…
Jézus feltámadása után Péter és János
ugyanazt az üres sírt nézték, de nem
ugyanazt látták. A hit szemével érdemes néznünk, hogy lássunk is. A titkot
nem ésszel, hanem szívvel kell megközelíteni. Fel kell fedeznünk Isten szeretetének apró mozzanatait a világban, és
saját életünkben is!

Nagy Lászlóné
Ünnepi miserend:
Dec. 24-én Szenteste fél 10-től karácsonyi
műsor lesz a templomban, utána kezdődik a Vigília mise.
Karácsony első és második napján (dec.
25 és 26) de. 9,30-kor lesz a szentmise.
Dec. 31. évvégi hálaadás: este 5 óra
2011. Jan. 1. Újév, Szűz Mária Istenanyasága: délelőtt 9,30 szentmise
Téglás minden lakosának kívánjuk, hogy
Isten végtelen nagy szeretete ragyogja be
szenteste otthonaikat! Adjon a Jóisten
lámpást kezükbe, melyben a betlehemi
fény ragyog, és e fény világítsa be az új
esztendőben életük mindennapjait!
Áldott karácsonyt Mindenkinek!

Ünnepi Szertartási Rend a Görög Katolikus Templomban
Szenteste, december 24, péntek
Szentliturgia, Betlehemes játékkal 19.00
Karácsony első napja, december 25 szombat
Szentliturgia, Karácsonyi Misztériumjátékkal 10.30
Karácsony második napja, december 26 vasárnap
Szentliturgia 10.30
Karácsony harmadik napja, december 27 hétfő Szentliturgia 10.30
Szilveszter, december 31 péntek
Év végi hálaadó Szentliturgia 15.00
Újév, Január 1 szombat, Szentliturgia, 10.30
Urgyán Antal

A református egyház hírei

Ünnepi alkalmaink rendje
Karácsony este (dec. 24.) – istentisztelet a templomban du. ½ 5 óra
Karácsony I. napja - istentisztelet de. 10 óra
Karácsony II. napja - istentisztelet de. 10 óra
Dec. 31. –óévi hálaadás du. ½ 5 óra
2011. jan. 1. – újévi könyörgés de. 10 óra
2011. január 2. – vasárnapi istentisztelet de. 10 óra
Isten legnagyobb ajándékának, az emberi testet öltött Jézus Krisztusnak születését
ünnepelve kívánunk áldott és kegyelemteljes Karácsonyt mindenkinek, és a megváltás
fényévben várjuk a boldogabb újesztendőt!

reklám és hirdetés
06 20/928-5260

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Az Ibolya Divatház Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván!
4243 Téglás,
Kossuth u. 50.
Tel.: +36 30/958-4748

MEMBRÁN ÜZLETHÁZ
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván
a Membrán Üzletház minden dolgozója!

PIAC ÉTELBÁR

PIZZA és ebédszállítás rendelés felvétel:
Tel.: 52/277-437 • 06-30-336-03-93
Rendezvényszervezés, party szerviz

Békés Boldog Ünnepeket kívánnak
a Piac Ételbár dolgozói!
Felelős kiadó: COM 2 BT. • Hirdetésfelvétel: TÉGLÁS, Malom u. 2/A
Tel.: +36 52-583-035 • E-mail: info@com-2.hu • www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Következő számunk 2011. január 14-én jelenik meg.

Karácsonyi rejtvény
A megadott szavakat, betűcsoportokat el kell
helyezni az ábrában úgy, hogy minden szó a
helyére kerüljön. A szürkével kiemelt sorban
Jézus születésének ünnepe adódik megfejtésül.
A beírandó szavak: (ábécérendben)
AÁ, AER, AJAK, A KAMASZ, AKOL, ALI,
ANATOLE, ANGYALI ÜDVÖZLET, ÁPOLÓNŐ, ATP, ÁZ, AZ ESTVE, BALASSI, BAK,
BAR, BEREZEL, BETTEGA, BING, BÍZÓ
SZERELEMMEL, BU, CAL, CAOLA, ÉJSZAKA, EKR, ELÖLI, ELVÁR, EMBER, ENI, ETE,
GÓZON, GY, ILONA, ING, INKA, INZULIN,
IVID, JAVÁBAN, JÉZUS BEMUTATÁSA, KIMENET, KIO, KISBABA, LÁM, LOP, MÓKA,
NAP, NEOGÓTIKA, NO, NOS, OKÉ, OPAK,
OTA, OTZ, ŐSZ, PAMÍR, RÁD, RAM, REGATTA, REVÜ, RIBLI, RV, SAJÁTOS, SAS,
SZÉTVER, SZŐKE, TA, TÁG, TELE, TOR,
TORNANADRÁG, TRÓJA, UK, UNE, UTCAI, UZON, VAE, VSK, ZAK.

*
*
*

*
*
*

Minden 10. helyes megfejtő
El-Cabulo pizzát nyer!

Készítette: Horváth István

EL-CABULO PIZZÉRIA

A megfejtéseket hiánytalanul megoldva,
kivágva kérjük Com 2 Bt. Téglás, Malom u.
2/A alatti irodájába leadni megjelenést követő
szerda 12:00 óráig.
Előző heti helyes megfejtőink:
Mozga Gyuláné (Kossuth u. 60.)
Balázs Zoltánné (Fényes u. 21.)

Megfejtő neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakcíme:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . .

