Egyházi gondolatok
(2004. október)

Egyházközségi programok
Termények megáldása – október 31. vasárnap, a fél 8-as szentmise el tt
Az összegy lt terményeket idén is a Ferences Rendházba szállítjuk, ahol nagy szeretettel
fogadják, melyet a maguk és a hajléktalanok étkeztetésére fordítanak.
Mindenszentek ünnepe - november 1.hétf
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. kedd
8.00 szentmise
Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje - november 14. vasárnap 15.00
Akik idén jubilálnak, de valamilyen okból még nem kaptak meghívót, és szívesen részt
vennének ezen a hálaadáson, kérjük, hogy jelezzék a plébánián.
A bens gyógyulás útja
Az Evangélium lapjait olvasva látjuk, hogy a betegek mennyire vágytak a gyógyulásra. Hittek
Jézus erejében, bíztak benne, hogy akár ruhája szegélyét érintve is részeseivé válnak a
csodának…
A mai id(k sebzett világában és elkeseredett embereiben is felmerül a kérdés, hogyan
találhatja meg bels( békéjét, gyógyulását és hogyan találhat rá, a maradandó öröm forrására…
A nyár folyamán hazánk több városában lelkigyakorlatot tartott az indiai származású Mary
Usha n(vér, aki a Miasszonyunk Leányai Rend tagja. Az öt napos lelki program
középpontjában a megbocsátás állt, amely a bels( gyógyulás rejtett útját feddte fel a részt
vev(k el(tt. A n(vér évek óta járja a világot, beszél Isten irgalmas szeretetér(l,
megbocsátásáról. Alkalmain els(dleges cél, hogy a jelenlév(k teljes mértékben tudjanak az
Atyára figyelni, ezért van napi szentmise, rózsafüzér imádság, szentségimádás keresztút és
sok lehet(ség a személyes imára is. A csöndben-, amit mára már alig ismerünk- mindig nagy
lehet(ségünk van, hiszen feltörhetnek bel(lünk emlékeink, fájdalmaink, örömeink: a hálaadás
és könyörgés szavai egyaránt. A személyek is, akikkel tisztázatlan a kapcsolatunk, mert
megbántottak, fájdalmat okoztak, nem értettek meg bennünket. Az évek, évtizedek során
szerzett lelki sebek és sérülések gyógyításának útját Mary Usha n(vér a megbocsátásban és
kiengesztel désben találta meg. Ezért együtt imádkozik minden fájdalmat hordozó emberrel
és buzdít mindanyiunkat az Úr imádságának szavaival:
…Bocsásd meg vétkeinket és mi is megbocsátunk az ellenünk vétkez knek..”
Tóth Era

MEGHÍVÓ
Molnár V. József
(néplélekrajz-kutató, tanár)

AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE
c. el adására
Id pont: november 5. péntek este 18.30
(A 18.00 órakor kezd d szentmise után)
Helyszín: a bordányi templom
Minden korosztályt szeretettel várunk!
Videokazetták és könyvek a helyszínen kaphatók lesznek.
<A régi ember a kerek világ kell s közepében a teremt és törvényt adó Urat, a személyes Istent
találta meg, akivel mindenkor beszédes viszonya adódott; mert Isten nem hívatlanul jelenik meg
életünkben: T le kapott lelkünk magával hozza óhajtását.
A hajdan volt kerek világban ekképpen a Mindenség lélekrajzát valósította az ember, s hagyta
mintául, kovászként mireánk.
Az esztend körös változásrend, amelyet „kerek istenfá”-nak mondott és tartott – adta kerek
életének fordulóit (születést l a halálig), s adta léte ízét, tartalmát is.>
Molnár V. József nyomán

