ADVENTI KOSZORÚ-KÖTÉS
december 2. szombat 14.00-18.00
ISZEK
A várakozásunkat segíti elmélyülni az
adventi koszorú, mely mintegy élő naptár
mutatja a Karácsony közeledését. A négy
gyertya jelzi a vasárnapok múlását, s az
egyre növekvő fényesség kifejezi Krisztus
közeledtét.
Koszorúalapot és gyertyákat
mindenki hozzon magával, vagy a
jelentkezéskor jelezze igényét. 800 Ft-ért
tudunk adni gyertyát és alapot.
A díszítéshez szükséges zöld ágakat,
terméseket, szalagokat és drótot
mindenki számára biztosítunk.
A részvételi szándékot kérjük jelezzék:
- bordanyplebania@gmail.com
vagy
- Szent István Király Plébánia - Bordány
facebook-oldalon vagy
- 30/907-3654 illetve 30/479-9840-es
telefonszámon

ADVENT I, II, III. ÉS IV. VASÁRNAPJA
december 3; 10; 17; 24.
9.30
A szentmiséken a liturgikus szín a
viola: az összeszedettség, szent fegyelem
és a bűnbánat színe. A harmadik
vasárnap kivételével a liturgiát a
visszafogottság jellemzi.
A szentmisék elején ünnepélyes
keretek közt gyújtjuk meg az adventi
koszorú gyertyáit, miközben felhangzik
Egyházunk ősi éneke: Rorate caeli de
super… ,,Harmatozzatok magasságos
egek, s a felhők hozzák az Igazat.''

Advent I. vasárnapján hozzuk
magunkkal családunk adventi
koszorúját, hogy a szentmise elején
megszenteltethessük.
Advent II. vasárnapja a várakozó
Egyház vasárnapja. A szentmise
keretében emlékezünk meg ajándékozó
szentünkről, Szent Miklós püspökről is.
Advent III. vasárnapja az örvendezés
vasárnapja - ekkor gyújtjuk meg a
rózsaszín gyertyát. Örömünk forrása:
,,az Úr már közel van hozzánk!''
Advent IV. vasárnapja az adventi
bizonyosság vasárnapja. Itt áll már az Úr
a küszöbön - méltók vagyunk fogadni őt?
RORÁTE MISÉK
december 7; 14; 21. csütörtök 6.30
Régi szép adventi szokás a hajnali
mise, mely még sötétben kezdődik, de
mire véget ér, a nap is felkel. Kifejezi
virrasztó várakozásunkat Krisztus
eljövetelére.
E szentmisére, hozzunk magunkkal
gyertyát, hogy a szentmise első
könyörgéséig ezzel világítsunk.
A szentmisét követően szeretettel
hívunk mindenkit közös reggelire a
hittanterembe. A gyermekek innen
mehetnek az iskolába.
LELKIGYAKORLAT
december 15. 16. péntek, szombat
templom
- gyóntatás 16 órától
- szentmise 17 órától

ADVENTI LELKI NAP:
• Karácsonyi ajándékkészítés
december 16. szombat 13.30-16.00
ISZEK
A gyermekek és szüleik a kézműves
foglalkozás keretében saját készítésű
ajándékokat készíthetnek.
A részvételi szándékot, kérjük jelezzék:
- bordanyplebania@gmail.com
vagy
- Szent István Király Plébánia - Bordány
facebook-oldalon vagy
- 30/907-3654 illetve 30/479-9840-es
telefonszámon
•

Adventi lelki nagytakarítás
december 16. szombat 16.00-17.00
templom

A 4-12. osztályos gyermekek, fiatalok
és a szülők részére bűnbánati liturgia és
szentgyónási lehetőség, közben pedig
zenés elmélkedés.
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD
KILENCED
december 15-23.
A szállást kereső Szent Családot
ábrázoló képet minden nap más
családhoz viszik, mely köré összegyűlik a
hívek egy kisebb csoportja, hogy együtt
imádkozva készüljenek a karácsonyra.
A kezdő és a befejező alkalmat (XII.
15. és 23.) a templomban tartjuk 16 órai
kezdettel.
Részletekről érdeklődni a
sekrestyében lehet.
ADVENTI HANGVERSENY
december 20. szerda 17.00
templom

SZENTESTE
december 24. vasárnap
templom
21.00 A várva várt vendég érkezése –
a hittanosok karácsonyi műsora
21.30 „Éjféli” szentmise
URUNK SZÜLETÉSE (parancsolt ünnep)
december 25. hétfő – 9.30
Ünnepi szentmise
Az ünnepi nagymise, régi nevén
"aranyas mise" az éjfél titok-teljes
liturgiája után magasztos dísszel és
hangos vigadozással ünnepli az isteni
Fény teljes ragyogását. A Gyermekben
most már az Üdvözítőt szemléljük, aki
beteljesítette a nemzetek ősi vágyát, s
megkezdi történelmi küldetését.
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
ÜNNEPE
december 26. kedd – 9.30
Ünnepi szentmise
Szent István már az újszülött
Egyházban a keresztény megbocsátás
példája, a vértanú lelkület nevelője, a
hittérítőknek és a papságra készülőknek
pártfogója.
,,Tegnap az Úr testet öltve alászállt a
földre - ma az ő szolgája vértanúsággal
koronázva följut a mennybe. Azért
juthatott föl az, akit ellenségei
megköveztek, mert előbb alászállott az,
akit az angyalok énekeltek."
(Részlet Szent Fulgentius ünnepi beszédéből)

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
december 31. – vasárnap – 9.30
Ünnepi szentmise

ADVENT - KARÁCSONY
2017

Szűz Mária az édesanyák, Szent
József a családapák, a gyermek Jézus
pedig a gyermekek példaképe. E napon
az Egyház szeretettel szemléli a Szent
Család tagjait, s a családokat oltalmukba
ajánlja. A szentmise keretében kerül sor a
jelenlévő családok megáldására.
Mivel e vasárnap a polgári év utolsó
napja, a Te Deum eléneklésével hálát
adunk az elmúlt esztendő minden
ajándékáért.

BORDÁNY

,,Itt az óra, hogy fölébredjünk az
álomból: üdvösségünk közelebb van, mint
amikor hívők lettünk. Múlóban az
éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát
le a sötétség tetteit, és öltsük fel a
világosság fegyvereit.''
(Róm 13,11-12)

SZŰZ MÁRIA ISTEN-ANYASÁGA
(parancsolt ünnep)
január 1. hétfő 9.30
Ünnepi szentmise
E napon felidézzük a karácsonyi
ünnep fényét és örömét, egyben
tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő
Máriáról.
E nappal ér véget karácsony nyolcada.
VÍZKERESZT – URUNK MEGJELENÉSE
(parancsolt ünnep)
január 6. szombat 17 óra
Ünnepi szentmise
A Napkeleti bölcsek a gyermekben
elismerik a várva várt királyt.
Ajándékaikkal (arany, tömjén, mirha)
kinyilvánítják az ő fönségét. Bennük az
egész földkerekség járul a Kisded elé.
KEGYELMEKBEN GAZDAG ADVENTI
KÉSZÜLETET ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYT
KÍVÁNUNK!

A karácsonyt megelőző hetekben
szeretnénk elcsendesedni, egy kicsit
jobban odafigyelni a lelkünkre, s a
Jóisten szavára. Így készülünk az egyik
legszebb ünnepünkre, Urunk születésére,
a karácsonyra. Az alábbiakban
összegyűjtöttük egyházközségünk
programjait, melyekkel segíteni
szeretnénk, hogy valóban felkészüljünk
Jézus megtestesülésének ünnepére.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

