Egyházi gondolatok
(2004. március)
•
•

Április 3-tól kezdve a szombat esti szentmisék 18.00 órakor kezd&dnek a nyári
id számítás miatt. Ezen az estén a gitáros énekkar fog énekelni.
Április 4-én, virágvasárnap a fél 8-as szentmisén barkaszentelés lesz, a Passiót a
Berkenye Népdalkör énekli.
Húsvéti ünnepkör miserendje
(2004. április 8-12.)
Nagycsütörtök

18 óra

Nagypéntek
(Szigorú böjti nap)
Nagyszombat este
(Húsvét vigíliája)
Húsvétvasárnap

16 óra
17 óra
19 óra

Húsvéthétf

fél 8 és
11 óra
fél 8

Szentmise az utolsó vacsora
emlékére, utána virrasztás
Keresztút
Igeliturgia, passió
Feltámadási szentmise
körmenettel
Szentmise
Szentmise
Szentmise

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak!

Evangelizációs koncert Zákányszéken

„Jöjj, itt az id#, hogy dicsérd,
Jöjj, itt az id#, hogy át add szíved”!

Ilyen még nem volt! Mondták sokan azon a márciusi délutánon, Zákányszéken. Sokan, mert a tornaterem
zsúfolásig megtelt olyan környékbeliekkel, akik közül sokan nem tudták mit is takar a meghívó szava:
evangelizácós koncert.
A budapesti Csiszér László és szegedi barátai Istent dics&ít& dalaikon keresztül mutatták be az Atya
jóságát, szeretetét és a Bel&le áradó végtelen békességet. A dalok egyre inkább imádsággá teljesedtek ki,
ahogyan a jelenlév& háromszáz ember együtt énekelt. Közben hallhattunk egy tanítást is Istenr&l, Jézusról
és a Szentlélekr&l, aki tanúságot tesz a Jelenvaló irgalmas szeretetér&l. De minderr&l sokan meg is
bizonyosodtak, ugyanis egyenként személyesen imádkoztak azokért, akik talán ott és akkor lettek készek
arra, hogy megnyissák szívüket erre a Szeretetre A kés&bbiekben bárki kérhetett imát magáért, a
családjáért, betegekért.
A rendezvény szentmisével zárult, ott a tornateremben, ahol három atya együtt misézett. Aztán újabb és
újabb dalok, dics&ítések hangzottak fel … A nap végén sokan megértettük a mottónak szánt igeverset amit a plakáton is olvashattunk - „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én
felüdítelek titeket.” / Máté 11,28/
A szervez&knek ezúton is köszönjük munkájukat a bordányi résztvev&k nevében!

Tóth E.

