Egyházi gondolatok
(2003. szeptember)
Plébániai Játszóház
Ezen a nyáron július és augusztus hónap minden hétf"jén játszóházba hívtuk a vakációzó
gyerekeket. A hosszúnak t'n" nyári szünetben jól esik együtt játszani a régen látott társakkal.
Erre próbált helyet és id"t adni a plébánia.
„A testvéremmel hat alkalommal voltunk a nyári játszóházban. Rengeteg játékban volt
részünk! El kerültek a társasjátékok és a sporteszközök.(Sajnos a méta elmaradt, mert nem
voltunk hozzá elegen.) Akit a kézm'vesség érdekel, az is megtalálhatta a kedvére való
foglalkozást, mert többször volt gyöngyf'zés, továbbá textil- és papírmunkák is. Gyöngyb l
szép ékszerek és érdekes állatfigurák készültek, a lányok körmönfonást gyakorolták és állatos
ablakképet is lehetett ragasztani. Nekem legjobban mégis a csocsózás és a pingpongozás
tetszett, ezekb l jöhetett bármennyi! Jó volt a társaság, izgalmas játékokat játszottunk és sokat
nevettünk… Remélem, hogy jöv nyáron ismét lesznek játszóházi napok a Plébánián.”
Vásárhelyi Sándor
Búcsú 2003.
Minden évben jelent"s esemény a falu búcsúja. Egyrészt az Egyházközség ünnepe, másrészt a
vendégvárás és a kikapcsolódás ideje ez a nap. Hagyomány, hogy a vendég pap tartja a
szentmisét és a körmenetet, melyen a környez" településekr"l is sokan részt vesznek. Idén
Tóth Lajos SJ hódmez"vásárhelyi plébános volt a vendégünk. A szentbeszédben István
király életét és munkásságát tárta példaként a hívek elé.
A szentmise méltóságát és ünnepélyességét emelte a vendég kórus szolgálata. Az éppen akkor
Bordányba látogató marosvásárhelyi Musica Humána n"i templomi kórus tagjai énekelték
a mise állandó részeit és az ünnepi népénekeket. Bízunk benne, hogy sokak szívében
visszacsengnek a tiszta, szép hangok, és tisztelettel köszönjük szolgálatukat. Reméljük, hogy
sikerül más alkalommal ismét hallani a kórust templomunkban.
Bérmálkozás
Szeptember 7.-én a Gyulai Endre Püspök atya 53 bordányi fiatalt a bérmálás szentségében
részesített. A jelenlegi és az idén elballagott 8. osztályosok hosszú felkészülés után, nagy
izgalommal várták ezt a napot. A hagyományokhoz híven a szentmise után a Püspök úr a
képvisel"testületi tagokkal is találkozott.
A szombat esti szentmise id'pontja október 4-ét'l megváltozik: 18 óra helyett délután fél
5-kor kezd'dik.
Az októberi rózsafüzér végzése, a hagyományokhoz híven, 1-jével elkezd'dik.

