Egyházi gondolatok
(2003. október)
Egyházközségi programok
Mindenszentek ünnepe - november 1. szombat. Liturgiák id pontjai:
7.30 ünnepi szentmise
14.00 temet látogatás és sírszentelés
16.00 megemlékez szentmise és koszorúzás a II. Világháborús emlékm*nél
Halottak napja - november 2. vasárnap
7.30 szentmise, utána szentségimádás
16.30 ünnepi szentmise, az újonnan megalakuló képvisel testület ígérettétele.
Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje - november 9. vasárnap 15.00.
Akik idén jubilálnak, de nem Bordányban volt a házasságkötésük és az elmúlt hálaadásra nem kaptak
meghívót, de szívesen részt vennének ezen a hálaadáson, kérjük, hogy jelentkezzenek a plébánián.
Taizéi imaóra - november 14. péntek 19.00 Pálfay Zoltán atya vezetésével.
Adventi koszorúkötés - november 29. szombat.
25 éve az Egyház élén…
Huszonöt éve, hogy Rómában a Szent Péter téren összegy*lt tömeg el tt felhangzott a hír: van Pápánk
(1978. október 16.). A lengyel származású Karol Wojtyla tervei hamarosan nyilvánvalóvá váltak:
megvalósítani a II. Vatikáni zsinat határozatait, meger síteni a híveket, és újra evangelizálni.
Folyamatosan adta ki irányt mutató pásztorleveleit, tanításait, körleveleit. A szokásos vasárnapi
Úrangyala imádkozásokkor, a világ szinte valamennyi nyelvén szól híveihez a f pásztor, aki ezzel is ki
akarja mutatni szeretetét és megbecsülését hívei iránt. Szavát mindig felemelte minden katasztrófa,
háború, terrorcselekmény esetén, békére felszólítva. A 2000. Jubileumi évben az egyház b*neiért Isten
el tti bocsánatkérésére került sor. II. János Pál az „utazó pápa”- kevés kivétellel - a világ országait
meglátogatta, meger sítve a híveket a hitben és kérve ket az apostoli munkára. Nálunk is megjelent két
alkalommal, amikor százezrek kísérték útját és figyeltek tanítására.
A 83 éves szentatya betegsége ugyan növekszik, de hivatását ereje megfeszítésével is gyakorolja.
Szeptember 28-án 31 új bíborost nevezett ki - közöttük van Erd' Péter prímás-érsek is -, október 21én pedig összehívta a bíborosi testületet, ahol beiktatta az újonnan kinevezetteket. Október 19-én avatta
boldoggá a hat éve elhunyt Teréz anyát.
Teréz anya
1910. augusztus 26-án született Szkopjéban, albán család gyermekeként. 18 éves korában a loretói
n vérek közé lépett és India Bengáli tartományába került. A noviciátus elvégzése után, szerzetesként
Kalkuttában tanította a jómódú családok gyermekeit. 18 évi tanítás után érezte Krisztus hívó hangját,
hogy hagyjon el mindent és úgy kövesse; menjen a nyomornegyedekbe és a legszegényebbekben
szolgálja t. 1948-ba XII. Piusz pápa jóváhagyja Teréz új életformáját, az eddigi fekete szerzetesi
ruháját - fehérre cseréli, mely az indiai szegények ruháival megegyezik. Kalkuttában kezdi meg
szolgálatát, a város egyik nyomortelepén. Hamarosan csatlakoznak hozzá: els sorban volt tanítványai,
de rövid id alatt mind többen követik. 2 év múlva megalapítja a Szeretet Misszionáriusai
szerzetesrendet. (Jelenleg 127 országban vannak jelen!) A n vérek a szegénység, tisztaság,
engedelmesség hármas fogadalma mellett azt is vállalják, hogy egész életüket kizárólag a
legszegényebbek szolgálatára szentelik, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 1979-ben a Nobelbékedíjat Teréz anya kapta. Az ilyenkor szokásos bankett azonban elmaradt, mert az erre szánt összeget
az éhez i kapták. A kis növés*, törékeny alkatú Teréz anya, a fáradhatatlan munkálkodásával, melyet az
indiai nyomornegyedben él kért tett, nem csak rajtuk segített, hanem az egész világnak példát mutatott.
1997. szeptember 5-én hunyt el. Teréz anya nemegyszer így fogalmazott: „Ha egyszer szent leszek, ott
fogom hagyni a mennyországot, és mindig a Földön leszek, hogy fényt gyújtsak azoknak, akik
sötétségben élnek.” A pápa boldoggá avatta!

