Gyere velünk!
2019 február
Kedves Egyesületi tagok, kedves Szülők és Gyerekek!

Segítsünk másokon!
Mert a mások is mi
vagyunk.
Martin Luther

PROGRAMAJÁNLÓ:
Február 23. (szombat)
10:00-11:30 ovis és iskolai
foglalkozások
11:30-12:15 gyerekek műsora
12:15-13:00 farsangi fánkozás

Március 1. (péntek)

Március 16. (szombat)
Megemlékezünk márc. 15-ről
10:00-12:15 ovis és iskolai
foglalkozások
12:15-13:00 gyerekek, dalárda és
Pántlika műsora

Elkezdődött az új év, nagy lendülettel láttunk neki annak, ami tavaly
talán kimaradt, elakadt vagy nem sikerült. Megújult erővel kezdünk
diétába, sportba vagy csak a padlás lomtalanításába. Én is ezen
gondolkoztam a minap – a padlást takarítva – amikor eszembe jutott
James Malon: Devine renovation (Isteni megújulás) c. könyve. Melon
arról ír, hogyan lehelt új életet abba a kanadai katolikus
egyházközösségbe, amelyet fiatal papként rábíztak. Egy romtemplom,
ahol vasárnaponként egy-két barátságtalan ember ül, akik csak arra
várnak, mikor zárja be már végre valaki Isten házát. De figyelem, a
fiatal pap nem adta fel és felújította az épületet, ahol roskadásik teltek
a padok aktív felekezeti tagokkal! Mindezt hogyan? Úgy, hogy csak
egy kérdést tett fel mindenkinek, akivel találkozott: TE MIT TEHETSZ
A KÖZÖSSÉGÉRT? Melon szerint az emberek úgy járnak egy
közösségbe, mint egy fitneszcentrumba. Befizetnek az év elején,
belépnek és el-eljárnak. Először még lelkesen, majd egyre kevesebbet.
A konditerem egy szolgáltatást nyújt, amiért havonta pénzt kér akkor
is, ha az ember nem megy el. Aki viszont aztán ráébred, hogy fizet
valamit, amit nem használ, az ekkor kilép, bár nem lett
egészségesebb,
nem
gazdagott
sem
élményekben,
sem
tapasztalatokban, de még csak pénzben sem. A konditerem pedig
végül csődbe megy és bezár. Mindez azért, mert anonim fogyasztókká
váltunk. Ha viszont nem csak elvárom, hogy kapjak, hanem adni is
tudok, akkor aktív részese lehetek egy közösségnek. Mindenki jó
valamiben, főleg abban, amit szeret. Van, aki jól tud sütni, jól tud
énekelni, hangszeren játszik, jól tud gyerekekkel bánni, esetleg jól tud
könyvelni, intézni, fordítani vagy írni. Bármivel hasznára lehetünk a
közösségnek, miközben megismerjük a másikat. Ezért mint a
facebookos kihívásokat, én el is kezdem. Szeretek írni, ezért vállaltam
e – remélem érdekes – körlevelek és az unalmasabb jegyzőkönyvek
írását. Szeretek sütni és kávézni, ezért vállaltam a kávéfőzés és büfé
szervezését egyesületi ünnepségeken. Amint a programajánlóban
látod, közeleg a farsang! Kis ünnepségünkre várom a fánk
felajánlásokat gabriela.koch@gmx.net címen. Nyáron Regensburgban
ismét Bürgerfest lesz, ahova nagyobb csapattal tudunk csak indulni
lángost sütni. Minden segítség jól jön, és hidd el, megéri! Bármely
egyesülettel kapcsolatos felajánlással, óhajjal fordulj bátran hozzám!

Most Te jössz!
Üdvözlettel: Koch Gabi

