Hirdetések 2012.
2012. január 1. ÚJÉV
- Holnap, Újév napján délel tt 11 órakor kezdjük a szentmisét.
- Péntek, els péntek betegellátás napja.
- Jöv szombaton lesz Vízkereszt ünnepe, a szentmise vízszenteléssel fog kezd dni.
- Jöv vasárnap du. 3 órakor lesz az els vasárnaponként szokásos szentségimádás,
valamint a képvisel testületi gy lés is, mely 6 órakor kezd dik.
- Január a házszentelések id szaka. Aki otthonát szeretné megszenteltetni, jelezze a
plébánián. A házszenteléseket Tóth Károly akolitus végzi.
2012. január 8. Urunk megkeresztelkedése
- A szentmise elején megszentelt vízb l lehet haza is vinni.
- Holnap (Ma) du. 3 órakor lesz az els vasárnaponként szokásos szentségimádás,
valamint a képvisel testületi gy lés, mely 6 órakor kezd dik.
- Január a házszentelések id szaka. Aki otthonát szeretné megszenteltetni, jelezze a
plébánián. A házszenteléseket Tóth Károly akolitus végzi.
2012. január 15. Évközi 2. vasárnap
- Az Új Ember katolikus hetilap f szerkeszt je kéri a kedves híveket, hogy minél
többen fizessék el az újságot. Céljuk, hogy legyen hazánknak egy olyan sajtója,
amely vállalja a katolikus ember számára az Örömhír közvetítését; amely az egyház
híreit, a közélet és a kultúra legfontosabb eseményeit és a hírek katolikus
vonatkozásait eljuttassa az olvasókhoz. A hetilap mellé ingyenesen m5sorújságot is
mellékelnek, amely ajánlóival erkölcsi szempontok alapján segíti a válogatást a
m5sorzuhatagból.
2012. január 22. Évközi 3. vasárnap
- Lévainé dr. Kovács Marian Gyerekálom – gyerekállam. Valahol, Kolumbiában
cím5 könyve megvásárolható a sekrestyében. A bordányban él szerz könyve LatinAmerika sajátos világába vezeti be az olvasót: a kolumbiai utcagyerekek, a
szegénygondozás, az alulról szervez d szociális intézmények és társadalom
világába.
2012. január 29. Évközi 4. vasárnap
- Csütörtökön, Gyertyaszentel Boldogasszony ünnepe, ezért reggel fél 8-kor lesz a
szentmise, mely gyertyaszenteléssel kezd dik. Du. 3 órakor Lourdes-i kilenced
kezd dik a templomban.
- Pénteken Szent Balázs püspök ünnepe, a szentmisén és a hétvégi szentmiséken is
lesz „balázsolás”.
- Péntek els péntek is– egyben a betegellátás napja.
- Jöv vasárnap els vasárnap, du. 3 órakor a szentségimádást a Lourdes-i kilenced
keretében végezzük, 6 órakor pedig egyházközségi képvisel testületi gy lést
tartunk (zárszámadás-költségvetés).
- Lévainé dr. Kovács Marian Gyerekálom – gyerekállam. Valahol, Kolumbiában
cím5 könyve megvásárolható a sekrestyében. A bordányban él szerz könyve LatinAmerika sajátos világába vezeti be az olvasót: a kolumbiai utcagyerekek, a
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szegénygondozás, az alulról szervez d szociális intézmények és társadalom
világába.
2012. február 5. Évközi 5. vasárnap
- Holnap /Ma/ els vasárnap, du. 3 órakor a szentségimádást a Lourdes-i kilenced
keretében végezzük, 6 órakor pedig egyházközségi képvisel testületi gy lést
tartunk.
- Február 5. és 12. között Zsombón a Házasság Hete keretében programokat
szerveztek, melynek részletes leírását a hirdet táblán olvashatjuk, valamint
szórólapok a kórus alatti asztalról elvihet .
- Jöv hétvégre a mórahalmi plébánia hivatásgondozó lelki hétvégére hívja a
fiatalokat, amely szombaton de. 10 órától vasárnap délig tart. Részükre a szállás és
az ellátás ingyenes.
- Jöv szombaton a szentmisét a Vándor Evangélium bordányi csoportjáért Gábor
Imre kerekegyházi plébános fogja bemutatni.
- Szentelt gyertyák kaphatóak a sekrestyében.
- Most a szentmise végén „balázsolás” lesz.
2012. február 12. Évközi 6. vasárnap
- A Vándor Evangélium bordányi csoportjáért ma estére szánt mise kés bbi
id pontban lesz megtartva, mivel a rossz id járás miatt Gábor Imre kerekegyházi
plébános nem tudott eljönni.
- A Németh család megsegítésére a bordányi önkormányzat letéti számlát hozott
létre, amelyre érkez adományokat teljes mértékben a család számára teszi
elérhet vé. A számlaszám a hirdet táblán olvasható.
2012. február 19. Évközi 7. vasárnap
- Szerdán hamvazószerda, szigorú böjti nap, a húsvéti szentáldozás kezdete.
Hamuszentelés szombaton az esti mise végén lesz.
- Nagyböjt péntekjei hústilalmi napok.
- A keresztúti ájtatosságot péntekenként délután 4 órakor kezdjük.
- Jöv vasárnap a katolikus iskolák javára lesz a gy5jtés.
2012. február 26. Nagyböjt 1. vasárnap
- A hétvégi perselyadományokat a katolikus iskolák részére továbbítjuk.
- Péntek, els péntek – betegellátás napja; a keresztúti ájtatosság délután 4 órakor
kezd dik.
- Jöv vasárnap, els vasárnap du. 3 órakor szentségimádás, 6 órakor pedig
egyházközségi képvisel testületi gy lés lesz.
- Kéthét múlva, március 8-9-10-én lesz a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Pálfai Zoltán
egyetemi lelkész fogja tartani.
- Most a szentmise végén /hamuszentelés és/ hamvazás lesz.
2012. március 4. Nagyböjt 2. vasárnap
- Holnap /Ma/ els vasárnap du. 3 órakor szentségimádás, 6 órakor pedig
egyházközségi képvisel testületi gy lés lesz.
- A héten csütörtökön, pénteken, szombaton este 6 órakor kezd dik a szentmise a
nagyböjti lelkigyakorlat miatt, el tte 5 órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorlatot
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Pálfai Zoltán egyetemi lelkész tartja. Keresztút végzése pénteken délután 5 órakor
fog kezd dni.
- Családok Lelkigyakorlatára hívja a házaspárokat gyermekeikkel együtt a
családpasztorációs iroda március 16-17-én, a Zöldfási Lelkigyakorlatos Házba.
Játék, interaktív szentírásfeldolgozás, családokra méretezett imádságos lehet ség
várja a résztvev ket. Jelentkezni a Családpasztorációs Iroda elérhet ségein lehet,
melyek a hirdet táblán megtalálhatók. (Szeged, Dugonics tér 12. tel.: 62/ 311216/116 vagy 117; mobil: 20/ 82.80.476; e-mail: csaladpaszt@gmail.com)
2012. március 11. Nagyböjt 3. vasárnap
- Még lehet jelentkezni a Családok Lelkigyakorlatára, melyet a családpasztorációs
iroda szervez március 16-17-én, a Zöldfási Lelkigyakorlatos Házba. Részletek a
hirdet táblán olvashatóak.
- Amint már hirdetve volt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei nagyböjtre
is meghirdette az országos tartósélelmiszer-gy5jtést, amelyhez egyházközségünk is
csatlakozik. Most a hétvégét l egy héten át, lehet ség van tartós élelmiszereket hozni
a templomba, melyeket a Szent Antal oltárnál gy jtünk. Az összegy5lt
adományokat a karitász csoport fogja helyi rászorulóknak szétosztani.
- Idén június 24-29. között Bordány lesz a Szentjánosbogár táborok egyik helyszíne,
hasonlóképpen, ahogy 2008-ban volt. Amint a helyi újságban már szerepelt, hetven –
nyolcvan f 10-16 éves fiatalt szeretnénk településünkön házaknál elszállásolni.
Ehhez kérnénk, hogy szállásadónak minél többen jelentkezzenek.
2012. március 18. Nagyböjt 4. vasárnap
- Ezen a hétvégén még lehet ség van tartós élelmiszereket elhelyezni a Szent Antal
oltárnál. Az összegy5lt adományokat a karitász csoport tagjai fogják helyi
rászorulóknak szétosztani.
- Jöv szombaton fél 4 -kor bérmálkozók felkészítése lesz a hittanteremben, majd
bemutatásuk az esti szentmisén. A bérmálkozás id pontját, sajnos a püspök atya még
nem közölte.
- Jöv vasárnap hajnalban óraátállítás lesz.
- Jöv hétvégén a Szentföldön él keresztények megsegítésére lesz a gy jtés.
- Jöv vasárnap du. 6 órakor lesz az egyházközségi képvisel testületi gy lés, mivel
április 1-jén a zákányszéki program miatt nem tudjuk megtartani.
2012. március 25. Nagyböjt 5. vasárnap
- A szentmise keretében a bérmálkozásra készül ket mutattuk be.
- Holnap hajnalban óraátállítás a nyári id számításra, 1 órával korábban kell jönni a
szentmisére.
- A hétvégi perselyadományokat a Szentföld javára továbbítjuk.
- Holnap /Ma/ este 6 órakor egyházközségi képvisel testületi gy lés lesz.
- Kedden délután 5 órakor Irgalmasság kilenced kezd dik a hittanteremben.
- Jöv szombaton a szentmisét a Vándor Evangélium bordányi csoportjáért Gábor
Imre kerekegyházi plébános fogja bemutatni.
- Jöv szombattól az esti szentmisék id pontja megváltozik, este 6 órakor
kezd dnek.
- Jöv vasárnap, virágvasárnap lesz, a szentmise barkaszenteléssel kezd dik, a
Passiót a templomi énekkar fogja énekelni.
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Jöv vasárnap, az els vasárnapi szentségimádás délután fél 5-kor kezd dik.
A templom húsvéti takarítása április 2-án, hétf n lesz.
A betegellátás április 3-án, kedden a mise után lesz, kérjük jelezni.
A szentsír virágozására adományok leadhatóak a sekrestyében.

2012. április 1. Virágvasárnap
- Holnap /Ma/ az els vasárnapi szentségimádás délután fél 5-kor kezd dik.
- Hétf n délel tt templomtakarítás.
- Kedden a szentmise után betegellátás.
- Csütörtök nagycsütörtök, este 6 órakor szentmise, utána 1 órás szentségimádás.
- Nagypéntek (szigorú böjti nap) délután 4 órakor a keresztút, 5 órakor pedig a
szertartás kezd dik.
- Nagyszombaton este 7 órakor t5zszenteléssel kezd dik a feltámadási szentmise.
- Húsvétvasárnap fél 8-kor és 11 órakor is lesz szentmise.
- Húsvéthétf n fél 8-kor kezd dik a szentmise.
- A Püspök atya kiküldte a tavaszi bérmálások tervezett id pontjait, mely alapján
Bordányba április 15-én vasárnap délután 5 órakor kezd d szentmisén fogja a
bérmálás szentségét kiszolgáltatni.
2012. április 8. Húsvétvasárnap
- Húsvéthétf n fél 8-kor kezd dik a szentmise.
- Pénteken délután 5 és 6 óra között kérem a bérmaszül ket és a bérmálkozók szüleit
szentgyónásra; a vidékiek saját lakóhelyükön is elvégezhetik a gyónást.
- Szombaton délután ¾ 5-t l a bérmálkozók gyóntatása és f próbája lesz.
- Vasárnap délután 5 órakor lesz templomunkban a bérmálkozás.
- A Szeged-Csanádi Egyházmegye magazinja a Toronyirány húsvéti száma
ingyenesen elvihet a kórus alatti asztalról.
- A Püspöki Hivatal A püspökség várja azon érettségizet, vagy diplomás férfiak
jelentkezését, akik papi hivatást éreznek magukban és egyházmegyénkben kívánnak
szolgálni. Jelentkezés feltétele: kézzel írt, a f pásztorhoz címzett felvételi kérelem,
rövid életrajz, keresztelési anyakönyvi kivonat, plébánosi illetve papi ajánlás,
érettségi bizonyítvány másolata.
2012. április 15. Húsvét 2. vasárnapja Isteni Irgalmasság ünnepe
- Holnap /Ma/ délután 5 órakor lesz templomunkban a bérmálkozás.
- A Szeged-Csanádi Egyházmegye magazinja a Toronyirány húsvéti száma
ingyenesen elvihet a kórus alatti asztalról.
2012. április 22. Húsvét 3. vasárnapja
- Jöv szombaton délel tt negyed 11-kor kezd dik az els áldozók felkészítése a
hittanteremben. Az els áldozás május 27-én, Pünkösdvasárnap lesz.
- Jöv szombaton az esti szentmise el tt fél órával lesz a búzaszentelés.
- A Családpasztorációs Iroda családnapra hív mindenkit az egyházmegyéb l
jöv szombaton a Békés megyei Újkígyósra.
- A röszkei plébánia kirándulást szervez Pannonhalmára június 2-án, és Kárpátaljára
június 25-28. között. A programokról a további részletek a hirdet táblán olvashatóak.
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2012. április 29. Húsvét 4. vasárnapja
- Május hónapban a litániák végzését a szentmisék után, valamint hétf n és szerdán
délután 6 órakor kezdjük.
- Jöv szombaton az esti szentmisén fogjuk köszönteni az édesanyákat, melyen a
zsombói gitáros énekkar fog énekelni.
- Péntek, els péntek – betegellátás napja.
- Jöv vasárnap, els vasárnap du. fél 5 órakor szentségimádás, 6 órakor pedig
egyházközségi képvisel testületi gy lés lesz.
- A Püspöki Hivatal június 18-án, tartja a kispapnak jelentkez k fölvételét, melyre
azon érettségizet, vagy diplomás férfiakat várják, akik papi hivatást éreznek
magukban. A jelentkezés feltétele a hirdet táblán olvasható.
- Pálosszentkúti zarándokház szeretettel várja vendégeit felüdülésre,
lelkigyakorlatokra, táborokra. Részletek a hirdet táblán olvashatóak.
- Házassági hirdetés: Kovács Dénes magyarbánhegyesi és
Bakos Kitti algy i lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. május 6. Húsvét 5. vasárnapja
- Május hónapban a litániák végzését a szentmisék után, valamint hétf n és
szerdán délután 6 órakor kezdjük.
- Holnap /Ma/ els vasárnap du. fél 5 órakor szentségimádás, 6 órakor pedig
egyházközségi képvisel testületi gy lés lesz.
- Jöv szombaton délután 2 órától a forráskúti, üllési és bordányi 7-8. osztályosok
számára Katolikus Ifjúsági Alapítvány kezdeményezésére hittanos találkozót
szervezünk. A találkozó mottója: Játék nélkül nincs élet. A program az esti
szentmisével zárul, melyet Pálfai Zoltán egyetemi lelkész fog bemutatni.
- Május 27-én, Pünkösd napján a Pet fiszállás Szentkúti búcsúra autóbusz indul
Üllésr l, melyre Bordányiakat is szívesen várnak. Indulás reggel fél 7-kor,
jelentkezni a sekrestyében lehet.
- Idén június 24-29. között Bordány lesz a Szentjánosbogár táborok egyik helyszíne.
A tábor témája: ARANYFONÁL. A jelentkezési lap az internetr l letölthet , vagy a
sekrestyéb l elvihet . 10-16 éves fiatalok jelentkezését várják. Más településekr l
érkez fiatalokat házaknál szeretnénk elszállásolni. Ehhez kérnénk, hogy
szállásadónak minél többen jelentkezzenek.
- Házassági hirdetés: Kovács Dénes magyarbánhegyesi és
Bakos Kitti algy i lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
- Most a szentmise után köszöntik a hittanosok a jelenlév édesanyákat.
2012. május 13. Húsvét 6. vasárnapja
- Május hónapban a litániák végzését a szentmisék után, valamint hétf n és szerdán
délután 6 órakor kezdjük.
- Jöv vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe, a forráskúti templom búcsúja,
ahol az ünnepi szentmise 11 órakor kezd dik.
- Kéthét múlva Pünkösdvasárnap a 11 órakor kezd d szentmisén lesz a gyermekek
els áldozása.
- Az Egyházmegyei Ifjúsági Tábor idén július 2 - 8. között lesz DomaszékZöldfáson a Pasztorális Helynökség koordinálásában és a Katolikus Ifjúsági
Alapítvány szervezésében. A szervez k fontos célkit5zése továbbra is az, hogy azok
a 13-18 év közötti fiatalok, akik nem tudnak a helyi plébánia szervezésében nyári
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táborba eljutni, módot találjanak arra, hogy egy hetet gazdag programmal
tölthessenek el, kereszténységükben is növekedve. További részletek a hirdet táblán
olvashatóak.
2012. május 20. Urunk mennybemenetele
- Holnap (Ma) Urunk mennybemenetelének ünnepe, a forráskúti templom búcsúja,
ahol az ünnepi szentmise 11 órakor kezd dik.
- Pénteken délután 5 és 6 óra között vagy a hétköznapi misék el tt, kérem az
els áldozók szüleit, hogy végezzék el a szentgyónásukat.
- Szombaton délel tt negyed 11-t l lesz a gyermekek gyónása és f próbája.
- Jöv vasárnap Pünkösdvasárnap a 11 órakor kezd d szentmisén lesz az
els áldozása.
- Pünkösdhétf n reggel fél 8-kor lesz szentmise.
- Az egyházmegyei családpasztoráció jegyes-felkészítést szervez 2012. június 2-3-ára,
a domaszéki Zöldfás Lelkigyakorlatos Házba. Részletek a hirdet táblán olvashatóak.
- A röszkei plébánia egyházi kulturális hetet szervez június 9-17-ig. Részletek a
hirdet táblán olvashatóak.
2012. május 27. Pünkösd
- A hétvégi perselyadományokat az Egyházmegye céljaira továbbítjuk.
- Holnap /Ma/ Pünkösdvasárnap, a 11 órakor kezd d szentmisén lesz az els áldozás.
- Pünkösdhétf n reggel fél 8-kor lesz a szentmise.
- Péntek els péntek, betegellátás napja.
- Jöv vasárnap Szentháromság vasárnapja, délel tt 10 órakor Zákányszéken búcsúi
szentmise lesz. Ezen a napon az els vasárnapi szentségimádást egyb l a szentmise
után végezzük, este a képvisel testületi gy5lés pedig elmarad.
- A Püspöki Hivatal június 18-án, tartja a kispapnak jelentkez k fölvételét, melyre
azon érettségizet, vagy diplomás férfiakat várják, akik papi hivatást éreznek
magukban. A jelentkezés feltétele a hirdet táblán olvasható.
- Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök június 9-én szombaton 10 órakor
kezd d szentmisében ünnepli püspökké szentelésének 25. évfordulóját a szegedi
székesegyházban.
2012. június 3. Szentháromság vasárnap
- Holnap (Ma) Szentháromság vasárnapja, délel tt 10 órakor Zákányszéken búcsúi
szentmise lesz. Az els vasárnapi szentségimádást egyb l a szentmise után
végezzük, este a képvisel testületi gy5lés pedig elmarad.
- Jöv vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A szentmise végén körmenetet
tartunk, kérem a négy oltár elkészítését és a többi segítséget: lobogók, baldachin
viv k, valamint virágszirmokat, melyeket a szentség elé szórhatnak. Ezen a
szentmisén hálaadást végzünk az elmúlt tanévért.
- Június 24-29 között lesz falunkban a 2. Szentjánosbogár tábor. Szeretném
bátorítani a falu lakosságát, hogy aki még nem jelentkezett szállásadónak, de
szívesen befogadna 5 éjszakára minimum 2 f 10 és 16 év közötti fiatalt, akiknek
reggelit és vacsorát is biztosítana, kérem, jelezze a sekrestyében vagy a plébánián. Az
idei táborra a jelentkezések megtörténtek, így már tudjuk, hogy 100 f adta le a
bordányi helyszínre a jelentkezését (ezen felül 20 helybeli gyermek). Jelenleg 40
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fiatalnak van szálláshelye. Kérem, aki csak teheti, segítsen, hogy az ide jelentkez ket
el tudjuk szállásolni.
- Július 2-6. -ig Medjugorjéba zarándoklatot szervez a szegedi Látogatás imacsalád.
Érdekl dni és jelentkezni lehet Jenei Györgyné, Zsuzsánál. A részleteket a
hirdet táblán olvashatjuk.
2012. június 10. Úrnapja
- Holnap /Ma/ Úrnapja, a szentmise végén körmenetet tartunk, valamint hálaadással
tekintünk vissza az elmúlt tanévre.
- Üllésen a Szent Antal napi búcsút is holnap (ma) tartják, az ünnepi szentmise 11
órakor kezd dik.
- Jöv szombaton a szegedi Dómban, de. 10.00 órakor kezd d ünnepi szentmisében
Kiss-Rigó László püspök úr az egyházmegye szolgálatára négy fiatalt pappá szentel.
A papszentelési szentmisére szeretettel várják a kedves híveket.
- Két hét múlva kezd dik a Szentjánosbogár tábor melyre 100 fiatal érkezik.
Elszállásolásuk családoknál történik. Jelenleg 70 fiatalnak van helye, még 30
gyermeknek kellene szálláshely. Köszönöm a családoknak, hogy már ennyi
gyermeket befogadtak.
- Július 2-6-ig Medjugorjéba zarándoklatot szervez a szegedi Látogatás imacsalád.
Érdekl dni és jelentkezni lehet Jenei Györgyné, Zsuzsánál. A részleteket a
hirdet táblán olvashatják.
2012. június 17. Évközi 11. vasárnap
- Jöv vasárnap délután kezd dik a Szentjánosbogár tábor, melynek nyitó
szentmiséjét 6 órakor tartjuk. A szállásadók a szentmise után fogják megkapni a
vállalt gyermekeket. Még mindig szükség volna néhány szálláshelyre, de aki így nem
tud segítséget nyújtani, de anyagilag szívesen támogatná a tábor költségét, a kórus
alatti perselybe elhelyezheti adományát.
- A Magyar Pálos Rend és a Pálosszentkúti Plébánia Mindenkit szeretettel meghív
2012. július 13-14-én a Keresztény Motoros Találkozóra Pet fiszállásPálosszentkútra. Részletek a hirdet táblán olvashatóak.
- Házassági hirdetés: Petáki Ervin bordányi és
Virbán Kitti városföldi származású jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. június 24. Évközi 12. vasárnap
- Holnap (Ma) délután kezd dik a Szentjánosbogár tábor, melynek nyitó
szentmiséjét 6 órakor tartjuk. A szállásadók a szentmise után fogják megkapni a
vállalt gyermekeket. Aki anyagilag szívesen támogatná a tábor költségét, a kórus
alatti perselybe elhelyezheti adományát.
- A hétköznapi szentmisék reggel fél nyolckor kezd dnek a tábor programjai miatt.
- Kedden János és Pál napja, a mise végén vihargyertya szentelés lesz.
- Pénteken Péter Pál ünnepe, mely f ünnep.
- Jöv vasárnap els vasárnap, délután fél 5-kor szentségimádás;
képvisel testületi gy lés pedig 6 órakor kezd dik.
- Jöv vasárnap a perselyadományokat a pápa szándékára küldjük (Péter fillérek).
- Házassági hirdetés: Peták Ervin bordányi és
Virbán Kitti városföldi származású jegyesek házasságra jelentkeztek.
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2012. július 1. Évközi 13. vasárnap
- Holnap (Ma) els vasárnap, délután fél 5-kor szentségimádás;
képvisel testületi gy lés pedig 6 órakor kezd dik.
- A hétvégi perselyadományokat a pápa szándékára küldjük (Péter fillérek).
- Péntek, els péntek – betegellátás napja.
- Jöv vasárnap Zákányszéken Aratófesztivált tartanak, melynek keretében a 10
órakor kezd d szentmisét Gyulai Endre nyugalmazott megyéspüspök mutatja be.
További részletek a hirdet táblán olvashatóak.
- Házassági hirdetés: Peták Ervin bordányi és
Virbán Kitti városföldi származású jegyesek, valamint
Erdélyi Tamás mohácsi és
Dudás Szilvia üllési származású jegyesek házasságra jelentkeztek
2012. július 8. Évközi 14. vasárnap
- Holnap (Ma) Zákányszéken Aratófesztivált tartanak, melynek keretében a 10
órakor kezd d szentmisét Gyulai Endre nyugalmazott megyéspüspök mutatja be.
További részletek a hirdet táblán olvashatóak.
- Zarándoklatot szerveznek az Üllésiek 2012. július 29-én Mátraverebélyre a Szent
Anna napi búcsúra. Indulás reggel fél 3-kor a templom el l. Jelentkezni a
sekrestyében lehet.
- Házassági hirdetés: Erdélyi Tamás mohácsi és
Dudás Szilvia üllési származású jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. július 15. Évközi 15. vasárnap
- Július 29-én zarándoklatot szerveznek az Üllésiek Mátraverebélyre a Szent Anna
napi búcsúra. Indulás reggel fél 3-kor a templom el l. Jelentkezni a sekrestyében
lehet.
- Házassági hirdetés: Erdélyi Tamás mohácsi és
Dudás Szilvia üllési származású jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. július 22. Évközi 16. vasárnap
- A Szeged-alsóvárosi templom Havas Boldogasszony napi búcsúja két hét múlva,
augusztus 4-én és 5-én lesz. A nagybúcsú részletes programja a hirdet táblán
olvasható.
2012. július 29. Évközi 17. vasárnap
- Péntek – els péntek, betegellátás napja.
- Jöv vasárnap els vasárnap, a szentségimádás délután fél 5-kor, az egyházközségi
képvisel testületi gy lés pedig 6 órakor kezd dik.
- Jöv hétvégén lesz a Szeged-alsóvárosi templom Havas Boldogasszony napi
búcsúja. A nagybúcsú részletes programja a hirdet táblán olvasható.
2012. augusztus 5. Évközi 18. vasárnap
- Holnap /Ma/ els vasárnap, a szentségimádás délután fél 5-kor, az egyházközségi
képvisel testületi gy lés pedig 6 órakor kezd dik.
- Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Zákányszéken kisbúcsú lesz, az
ünnepi szentmise 10 órakor kezd dik.
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- Kéthét múlva augusztus 19-én vasárnap este 8 órakor Mórahalmon a „Szent István
Kenyere”, Homokhátság búcsú ünnepét rendezik meg, melyre a bordányi híveket is
várják. Részletes program a hirdet táblán olvasható.
- Augusztus 19-én, a Máriagy di F búcsúra, üllési szervezéssel zarándoklat indul,
melyre a sekrestyében lehet jelentkezni.
2012. augusztus 12. Évközi 19. vasárnap
- Szerdán, Nagyboldogasszony ünnepén, reggel fél 8 kor lesz a szentmise;
Zákányszéken a kisbúcsú alkalmából az ünnepi szentmise 10 órakor kezd dik.
- Jöv szombaton Zákányszéken falunap lesz, mely keretében az ünnepi szentmise 9
órakor kezd dik.
- Jöv vasárnap este 8 órakor Mórahalmon a „Szent István Kenyere”, Homokhátság
búcsú ünnepét rendezik meg, melyre a bordányi híveket is várják. Aki szeretne
elmenni a térségi búcsúra, iratkozzon fel a sekrestyében, mivel megfelel létszám
esetén az önkormányzati autóbusz a rendelkezésünkre áll, valamint a
zákányszékiekhez csatlakozva, onnét gyalog is zarándokolhatunk.
- Augusztus 20-án du. 5 órakor kezd dik az ünnepi szentmise, melynek keretében a
bordányi Önkormányzat által süttetett Szent István király napi kenyér megáldása lesz,
majd a szentmisét követ en a Szent István téren kulturális ünnepségen vehetünk
részt.
- Két hét múlva, augusztus 26-án lesz a templomunk búcsúja, az el tte való takarítást
aug. 21-én, kedden délel tt végezzük. Kérjük a segítségeket a takarításhoz, a
virágokra pedig adományokat gy5jtünk.
2012. augusztus 19. Évközi 20. vasárnap
- Holnap /Ma/ Mórahalmon a Homokhátság búcsú ünnepét rendezik meg; este 7
órakor a csíkszeredai ROLE zenekar koncertje kezd dik, 8 órakor pedig a püspöki
szentmise. Bordányból a 21 f s önkormányzati busz Mórahalomra - a templom
el l - fél 7 órakor indul, lehet még rá jelentkezni. Zákányszékr l a gyalogos
zarándoklat fél 6 órakor indul, melyhez szintén várják a csatlakozókat
- Hétf n augusztus 20-án délután 5 órakor kezd dik az ünnepi szentmise, melynek
keretében Szent István király napi kenyér megáldása lesz, majd a szentmisét
követ en, 6 órától a Szent István téren az Önkormányzat által szervezett ünnepi
m soron vehetünk részt.
- Kedden a szentmise után végezzük a búcsú el tti templomtakarítás. Várjuk a
segítségeket.
- Jöv vasárnap templomunk búcsúja. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezd dik,
melyet Veréb László a szegedi papnevel intézet lelki igazgatója fogja bemutatni.
2012. augusztus 26. Évközi 21. vasárnap
- Holnap /Ma/ templomunk búcsúja. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezd dik,
melyet Veréb László a szegedi papnevel intézet lelki igazgatója fogja bemutatni.
- Jöv szombaton este tartjuk a Veni Sancte szentmisét, melyben kérjük a Szentlélek
segítségét a tanév tartalmára.
- Jöv vasárnap els vasárnap, a szentségimádás egyb l a szentmise után lesz, az
egyházközségi képvisel testületi gy lés pedig délután 6 órakor kezd dik.
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- Jöv hétvégén Budapesten a Fokoláre mozgalom által szervezett Nemzetközi
ifjúsági találkozó lesz. A rendezvényr l helyszíni közvetítést adnak a tv csatornák,
melyet érdemes lesz nyomon követni. A részletes program a hirdet táblán olvasható.
2012. szeptember 2. Évközi 22. vasárnap
- Most megkérem Atlasz Henrik kántor urat, hogy jöjjön le a kórusból és fáradjon ide
az oltárhoz.
- Mai szentmisén az új tanévért könyörögtünk és kértük ehhez a Szentlélek
segítségét.
- Holnap /Ma/ els vasárnap, a szentségimádás egyb l a szentmise után lesz, az
egyházközségi képvisel testületi gy lés pedig délután 6 órakor kezd dik.
- Péntek els péntek, betegellátás napja
- Jöv szombaton Kisboldogasszony ünnepén, reggel fél 8-kor is lesz szentmise.
- Jöv vasárnap Domaszéken 10 órakor, Zsombón pedig 11 órakór kezd dik a búcsúi
szentmise.
- Két hét múlva, szeptember 15-én szombaton de. 10 órakor lesz a sándorfalvi búcsú.
Ezen a napon lesz Szegeden a Katolikus Karizmatikus Mozgalom országos
találkozója is. A részletek a hirdet táblán olvashatóak.
2012. szeptember 9. Évközi 23. vasárnap
- Holnap /Ma/ Domaszéken 10 órakor, Zsombón pedig 11 órakor kezd dik a búcsúi
szentmise.
- Kedden papi találkozó miatt nem lesz szentmise.
- Csütörtökön reggel 7 órakor Kondé Lajos pasztorális helynök atya a czestochowai
Sz zanya jelenlétében szentmisét mutat be a szegedi Dómban. A szentmise után
de. 9 óráig az Életvéd Zarándoklat tovább indulásáig, imaóra lesz a vándorló
"Fekete Madonna" kegyképe el tt. A részletes program a hirdet táblán olvasható.
- Jöv szombaton de. 10 órakor lesz Sándorfalván a búcsúi mise.
- Ezen a napon tartják Szegeden a Katolikus Karizmatikus Mozgalom országos
találkozóját is.
- Szintén jöv szombaton lesz a szegedi Katolikus Házban a Limfóma Világnap. A
programok részletes leírásai a hirdet táblán olvashatóak.
Szeptember 22-én, szombaton délután 3 órától a Dómban a Szent Gellért Fesztivál
keretében közös Rózsafüzér imádkozásra hívják az Egyházmegye híveit, különösen
a rózsafüzér társulatok tagjait.
2012. szeptember 16. Évközi 24. vasárnap
- Jöv szombaton délután 3 órától a Dómban a Szent Gellért Fesztivál keretében
közös Rózsafüzér imádkozásra hívják az Egyházmegye híveit, különösen a
rózsafüzér társulatok tagjait.
- Szeptember 29-én, de. 9 órától Szent Gellért-napi Ifjúsági Találkozó lesz
Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban. A találkozó címe és témája:
„Kell egy csapat!”
- Október 6-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye Családpasztorációs Irodája hívja a
családokat és minden érdekl d t Röszkére, a 25. egyházmegyei családnapra.
- Október 12-14-ig házasságra készül fiatalok számára Jegyes Hétvégét tartanak
Szeged-Szentmihályon. A programokról további részletek olvashatóak a
hirdet táblán.
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- Házassági hirdetés: Szabó Péter üllési és
Kálmán Anikó bordányi lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. szeptember 23. Évközi 25. vasárnap
- Jöv szombaton, de. 9 órától Szent Gellért-napi Ifjúsági Találkozó lesz Szegeden
a Dugonics András Piarista Gimnáziumban. A találkozó címe és témája: „Kell egy
csapat!”
- Jöv vasárnap Szentírásvasárnapja lesz.
- Október 6-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye Családpasztorációs Irodája hívja a
családokat és minden érdekl d t Röszkére, a 25. egyházmegyei családnapra.
- Október 12-14-ig házasságra készül fiatalok számára Jegyes Hétvégét tartanak
Szeged-Szentmihályon. A programokról további részletek olvashatóak a
hirdet táblán.
- Házassági hirdetés: Szabó Péter üllési és
Kálmán Anikó bordányi lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. szeptember 30. Évközi 26. vasárnap
- Ma Szentírás vasárnapja van.
- Október a rózsafüzér hónapja, közös rózsafüzér imádkozását hétf t l péntekig
reggel 7 órakor kezdjük, szombaton pedig a szentmise el tt 1 órával, du. 5 órakor
végezzük.
- Péntek els péntek, betegellátás napja.
- Mint hirdetve volt, jöv szombaton lesz Röszkén a 25. egyházmegyei családnap.
- Jöv szombaton az esti szentmise id pontja még 6 óra, de október 13.-ától, a téli
id számítás szerint, fél 5-kor fog kezd dni!
- Jöv vasárnap els vasárnap, a szentségimádást közvetlenül a szentmise után
végezzük, az egyházközségi képvisel testületi gy lést pedig délután 6 órakor
tartjuk.
- Jöv vasárnap Ópusztaszeren Magyarok Nagyasszonya búcsú
- Házassági hirdetés: Szabó Péter üllési és
Kálmán Anikó bordányi lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. október 7. Évközi 27. vasárnap
- Holnap /Ma/ els vasárnap, a szentségimádást egyb l a szentmise után végezzük,
az egyházközségi képvisel testületi gy lést pedig délután 6 órakor tartjuk.
- Jöv szombattól az esti szentmise id pontja megváltozik, fél 5-kor fogjuk kezdeni!
- Jöv hétvégén lesz Mórahalmon a hivatástisztázó lelki napok els alkalma, melyre
a 14 év feletti fiatalokat várják. További részletek a hirdet táblán olvasható.
- Két hét múlva október 21-én, vasárnap délután 3 órától tartjuk a szentkeneti
szentmisét, el tte gyónási lehet ség lesz.
- November elsejei sírszentelésre a sekrestyében lehet feliratkozni. A régebben
megszentelt sírokat is igény szerint újraszenteljük.
- Október a rózsafüzér hónapja, közös rózsafüzér imádkozását hétf t l péntekig
reggel 7 órakor kezdjük, szombaton pedig a szentmise el tt 1 órával, vagyis du. fél
4-kor végezzük.
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2012. október 14. Évközi 28. vasárnap
- Jöv vasárnap délután 3 órától tartjuk a szentkeneti szentmisét, el tte fél 3-tól
gyónási lehet ség lesz. A betegek kenetének szentségét, évenkénti gyakorisággal
felvehetik azok, akik betöltötték 60. életévüket, valamint súlyos vagy tartós
betegségben szenvednek.
- Jöv vasárnap, missziós vasárnap, a perselyadományok a missziók javára lesz
elküldve.
- Két hét múlva, október 28-án, a szentmise el tt lesz a terményáldás. Ha a
terményekb l több adomány érkezik, akkor azokat a megáldás után a szegedi
Ferences Rendházba szállítjuk.
- A hit évében a kórus alatti asztalról a VIDD és OLVASD feliratú dobozból bibliai
idézetek szabadon vihet ek.
- Október a rózsafüzér hónapja, közös rózsafüzér imádkozását hétf t l péntekig
reggel 7 órakor kezdjük, szombaton pedig a szentmise el tt 1 órával, vagyis du. fél
4-kor végezzük.
- November elsejei sírszentelésre a sekrestyében lehet feliratkozni. A régebben
megszentelt sírokat is igény szerint újraszenteljük.
2012. október 21. Évközi 29. vasárnap
- Holnap /Ma/ délután 3 órától tartjuk a szentkeneti szentmisét, el tte fél 3-tól
gyónási lehet ség lesz. A betegek kenetének szentségét, évenkénti gyakorisággal
felvehetik azok, akik betöltötték 60. életévüket, valamint súlyos vagy tartós
betegségben szenvednek.
- Ma és holnap a szentmisén befolyó perselyadományokat a missziók javára fogjuk
továbbítani.
- Hétf n du. 6 órakor a bordányi családközösség miséje lesz.
- A jöv hét végén, szombatról vasárnapra virradóra kerül sor az óraállításra. Ne
feledkezzünk meg róla!
- Jöv vasárnap a szentmise el tt lesz a terményáldás. Ha a terményekb l több
adomány érkezik, akkor azokat a megáldás után a szegedi Ferences Rendházba
szállítjuk.
- Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda a továbbiakban CsaládKözPont néven
végzi szolgálatát a családokért, ahol többek közözött, lehet ség van pár-és
családkonzultációs beszélgetésekre keresztény terapeuták vezetésével. A
CsaládKözPont tevékenységér l, valamint a pár-és családkonzultációról részletek a
kihelyezett szórólapokon, plakáton olvashatók.
- A hit évében a kórus alatti asztalról a VIDD és OLVASD feliratú dobozból bibliai
idézetek szabadon vihet ek.
2012. október 28. Évközi 30. vasárnap
- Hajnalban óraátállítás a téli id számításra, egy órával visszaállítjuk az órákat.
- Holnap a szentmise el tt, negyed 8-kor lesz a terményáldás.
- Csütörtökön, november 1-jén Mindenszentek ünnepén reggel fél 8-kor szentmise,
du. 2 órakor a temet ben lesz liturgia és haranglábszentelés, majd a sírok
megszentelése történik; du. 4 órakor pedig az összes elhunytért végezzük a
szentmisét, és azt követ en megemlékezést tartunk a II. Világháborús emlékm5nél; a
Bordány Község Önkormányzata, az Egyházközség és a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat koszorút, a jelenlev k pedig mécseseket helyeznek el. Aki
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hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni, kérjük, a sekrestyében jelezze,
valamint a temet ben is lehet!
- Péntek els péntek, betegellátás napja
- Jöv vasárnap els vasárnap, a szentségimádást közvetlenül a szentmise után
végezzük, az egyházközségi képvisel testületi gy lés pedig délután 6 órakor
kezd dik.
- Házassági hirdetés: Sz5cs Endre bordányi és
Ördög Ildikó zákányszéki lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. november 4. Évközi 31. vasárnap
- Holnap /Ma/ els vasárnap, a szentségimádást közvetlenül a szentmise után
végezzük, az egyházközségi képvisel testületi gy lés pedig délután 6 órakor
kezd dik.
- Jöv szombaton, fél 3-tól kézm5ves foglalkozás keretében rózsafüzér készítésére
várjuk a fels tagozatos hittanosokat a hittanterembe. A résztvev k saját rózsafüzért
f5zhetnek, és lehet ségük nyílik jótékony célra fordítandó szentolvasó elkészítésére
is. A program zárásaként a fél 5-kor kezd d szentmisén az elkészült, és a hívek által
hozott rózsafüzérek megáldására kerül sor. Kérjük, hogy a szentmise el tt a
sekrestyébe hozzák be az áldásra váró szentolvasókat, hogy névvel tudjuk ellátni
ket.
- Jöv szombaton du. 4 órától nyílt napot tart a szegedi Piarista Gimnázium, ahová
szeretettel várják a 6. és 8. osztályos érdekl d diákokat és szüleiket. A nyílt napra
várják a lányokat is, hiszen a 2013. tanévt l a Piarista Gimnázium koedukált lesz.
- Jöv vasárnap du. 3 órakor kezd dik a Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje, el tte
2 órától gyónási lehet ség lesz.
- Házassági hirdetés: Sz5cs Endre bordányi és
Ördög Ildikó zákányszéki lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. november 11. Évközi 32. vasárnap
- Holnap /Ma/ du. 3 órakor kezd dik a Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje, el tte
2 órától gyónási lehet ség lesz.
- Szombaton a szentmise után Erzsébet kenyér megáldása lesz, azt követ en a
hittanosok rövid megemlékezést tartanak Szent Erzsébetr l.
- Házassági hirdetés: Sz5cs Endre bordányi és
Ördög Ildikó zákányszéki lakosú jegyesek házasságra jelentkeztek.
2012. november 18. Évközi 33. vasárnap
- Most a szentmise végén Szent Erzsébetr l tartanak megemlékezést a hittanosoktól,
majd a karitász tagok közrem5ködésével a megáldott Erzsébet „kenyeret” a
f bejáratnál fogják kiosztani a híveknek.
- Csütörtökön de. negyed 9-t l déli 12 óráig szentségimádást tartunk a templomban.
- Jöv szombaton az esti szentmisén lesz elvégezve a Krisztus Király ünnepi
felajánló ima.
- Jöv hétvégén a templomi gy5jtés a Karitász megsegítésére történik.
2012. november 25. Évközi 34. vasárnap Krisztus Király ünnepe
- Holnap /Ma/ Krisztus Király vasárnapja, ezen a hétvégén a templomi gy5jtés a
Karitász tevékenységének megsegítésére történik.
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- Jöv szombaton tartjuk a „Mikulás”-váró szentmisét, melyen a zsombói gitáros
énekkar fog énekelni.
- Jöv vasárnap els vasárnap, a szentségimádást közvetlenül a szentmise után
végezzük, az egyházközségi képvisel testületi gy lés pedig délután 6 órakor
kezd dik.
- Két hét múlva december 6-7-8-án lesz az adventi lelkigyakorlat, melyet Salamon
László balástyai kisegít lelkész fogja tartani.
Karácsonyi képeslapok, valamint 2013-es kalendárium és falinaptár kapható a
sekrestyében.
2012. december 2. Advent 1. vasárnapja
- Most a Szentmise után Szent Miklós püspökre emlékezünk, köszönjük a zsombói
énekkarnak a közrem5ködését!
- Holnap /Ma/ els vasárnap, a szentségimádást közvetlenül a szentmise után
végezzük, az egyházközségi képvisel testületi gy lés pedig délután 6 órakor
kezd dik.
- Csütörtökön, pénteken és szombaton lesz az adventi lelkigyakorlat, ezért a
szentmise este 6 órakor kezd dik, el tte 5 órától pedig gyónási lehet ség van.
Gyóntat és szentbeszédet mond: Salamon László balástyai kisegít lelkész.
- Pénteken els péntek, betegellátás napja.
- Szombaton Sz z Mária Szepl telen fogantatásának ünnepe, ezért reggel fél 8-kor
is tartunk szentmisét.
- Karácsonyi képeslapok, valamint 2013-es kalendárium és falinaptár kapható a
sekrestyében.
2012. december 9. Advent 2. vasárnapja
- Pénteken lehet kezdeni a Szállást keres a Szent Család kilencedet az otthonokban,
idén közös kilenced végzés a templomban nem lesz.
- Jöv vasárnap 10 órakor a püspök úr diakónussá szenteli a Szegedi
Székesegyházban Fazakas Levente V. éves szeged-csanádi egyházmegyés
papnövendéket, melyre szeretettel hívják a híveket is.
- December 18-án reggel a szentmise után lesz a karácsony el tti betegellátás.
- December 20-án, délután 4 órakor lesz templomunkban az Ádám Jen Általános és
Alapfokú M5vészeti Iskola Karácsonyi koncertje, melyre mindenkit szeretettel
hívnak.
- A Szent Benedek Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Szegedi
Tagintézményének felvételi tájékoztatója a hirdet táblán olvasható.
- A Karitász csoport által készített kézm ves termékek a kórus alatti részen
megvásárolhatóak, továbbá a kórus alatti perselybe helyezett adományokból a
Karitász csoport t5zifát és tartós élelmiszert vásárol a helyi rászorulók részére.
2012. december 16. Advent 3. vasárnapja
- Kedden reggel a szentmise után lesz a betegek ellátás.
- Csütörtökön délután 4 órakor lesz templomunkban az Ádám Jen Általános és
Alapfokú M5vészeti Iskola Karácsonyi koncertje, melyre mindenkit szeretettel
hívnak.
- Pénteken de. 9 órától karácsony el tti templomtakarítás lesz.
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- Jöv hétf n Szenteste, 20.30 -tól a Borostyán Népdalkör Karácsonyi énekeket
énekel, majd 21.00 órától a hittanosok karácsonyi el adása következik, az „éjféli”
szentmisét pedig 21.30 -kor kezdjük.
- December 25-én kedden, Karácsony napján reggel fél 8-kor és délel tt 11 órakor is
tartunk szentmisét.
- December 26-án, Karácsony 2. napján reggel fél 8 –kor lesz a szentmise.
- A Karitász csoport által készített kézm ves termékek a kórus alatti részen
megvásárolhatóak, továbbá a kórus alatti perselybe helyezett adományokból a
Karitász csoport t5zifát és tartós élelmiszert vásárol a helyi rászorulók részére.
- A karácsonyi templom díszítésre adományokat a sekrestyében lehet leadni!
2012. december 23. Advent 4. vasárnapja
- Hétf n Szenteste, 20.30 -tól a Borostyán Népdalkör Karácsonyi énekeket énekel,
majd 21.00 órától a hittanosok karácsonyi el adása következik, az „éjféli”
szentmisét pedig 21.30 -kor kezdjük.
- Kedden, Karácsony napján reggel fél 8-kor és délel tt 11 órakor is tartunk
szentmisét.
- Szerdán, Karácsony 2. napján reggel fél 8 –kor lesz a szentmise.
- Jöv vasárnap ünnepli az egyház Szent család Vasárnapját. Az Egyházmegyei
Családközpont szeretettel várja mindnyájukat a szegedi dómba, az esti 18.00 órás
szentmisére, hogy együtt vegyünk részt a liturgián ezen a napon
- December 31-én, hétf n az év utolsó napján du. 3 órakor lesz a Hálaadó szentmise.
- Január 1-jén, Újév napján délel tt 11 órakor kezdjük a szentmisét.
- A Karitász csoport által készített kézm ves termékek a kórus alatti részen
megvásárolhatóak, továbbá a kórus alatti perselybe helyezett adományokból a
Karitász csoport t5zifát és tartós élelmiszert vásárol a helyi rászorulók részére.
A karácsonyi templomdíszítésre adományokat a sekrestyében lehet leadni!
2012. december 30. Szent Család vasárnapja
- Holnap (Ma) ünnepli az egyház Szent család Vasárnapját. Az Egyházmegyei
Családközpont szeretettel vár mindenkit a szegedi dómba, az esti 18.00 órás
szentmisére, hogy együtt vegyünk részt a liturgián ezen a napon
- Hétf n az év utolsó napján du. 3 órakor lesz a Hálaadó szentmise.
- Kedden Újév napján délel tt 11 órakor kezdjük a szentmisét.
- Péntek, els péntek betegellátás napja.
- Jöv vasárnap lesz Vízkereszt ünnepe, a szentmise vízszenteléssel fog kezd dni.
Ezen a hétvégén a perselyadományokat az Egyházmegye részére fogjuk beküldeni!
Jöv vasárnap els vasárnap is, a szentségimádás közvetlenül a szentmise után lesz, a
képvisel testületi gy lés pedig este 6 órakor kezd dik.
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