Egyházi gondolatok
(2005. március)

Húsvéti ünnepkör miserendje
(2005. március 24-28.)
Nagycsütörtök

18 óra

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

16 óra
17 óra
19 óra

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

fél 8 és
Szentmise
11 óra
Szentmise
fél 8
Szentmise
Húsvéthétf*
Virágvasárnap és Nagypénteken este, az elmúlt évekhez hasonlóan a Passiót a Berkenye Népdalkör
közrem0ködésével halhattuk. Köszönjük az éneklésben szerepl3knek az áldozatos munkájukat!
Nagypénteken este 18.30-kor a hittanteremben levetítjük Mel Gibson: PASSIO cím0 filmjét.
Minden érdekl3d3t szeretettel várunk.
Húsvétvasárnapra virradó éjjel óraátállítás lesz. Figyeljünk a változásra.
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak!
Április 2-t3l kezdve a szombat esti szentmisék 18.00 órakor kezd3dnek a nyári id*számítás
szerint.
Családfesztivál Szentesen – 2005. április 16. 10-17.30-ig.
Mindnyájan tudjuk, hogy a család különös figyelmet érdemel, hiszen ha a környezetünkben
szétnézünk, vagy rokonságunk helyzetét figyeljük, mindenütt azt vesszük észre, hogy sok család
nehézségekkel küzd és nem képes arra, hogy egyedül megoldja problémáit. Szükség van a segítségre,
odafigyelésre. 2005. április 16-án a Fokoláre Mozgalom kezdeményezésére a világ több mint 100
országában ugyanazon a napon családfesztivált rendeznek. A fesztivál célja az, hogy a lehet3
legszélesebb nyilvánosságban megjelenítse a család értékeit, felhívja a társadalom figyelmét
fontosságára. Olyan pozitív családképet szeretne közvetíteni, mely megmutatja, hogy a család a
társadalom alapja, ahonnan kiindulhat egy békésebb, szolidárisabb és testvéribb világ építése.
Magyarországon két helyen rendezzük meg a fesztivált, az egyik helyszín Budapest: Nemzeti
Sportcsarnok, a másik (Dél-Alföld számára): Szentes: Dr Papp László Sportcsarnok. Nagy
örömmel tölt el minket, szervez3ket, hogy a szentesi fesztivált a Fokoláre Mozgalom, a SzegedCsanád és a Kalocsa-Kecskemét Egyházmegye családjai együtt szervezik. Különösen fontos
számunkra, hogy munkánkat támogatja többek között védnökként Gyulay Endre püspök úr és Bábel
Balázs érsek úr is. A két helyen lév3 találkozó f3védnökei: Mádl Dalma, Erd3 Péter bíboros úr, Dr
Szebik Imre püspök úr. A fesztivál egyik érdekessége lesz, hogy az egész világon a családok
érdekében megfogalmazott nyilatkozatot fogunk átadni a politikai és gazdasági vezet3knek, és a nap
f3 eseménye lesz, hogy délután másfél órán keresztül m0holdak és az internet segítségével
összeköttetésben lesznek a több kontinensen rendezett családfesztiválok. Ebben segítségünkre lesz a
Duna TV is. A szentesi sportcsarnok 1000 f* befogadására képes. Szeretnénk a csarnokot a
délalföldi régió családjaival megtölteni. A program terveink szerint nagyon színes, lendületes és
érdekes lesz, olyan m0sort állítunk össze, mely akár nem hív3 családtagok részére is élvezetes lehet.
M0vészi betétek is színesítik ezt a napot. A szomszédos katolikus iskola az egész épületet
rendelkezésünkre bocsátotta azért, hogy minden család hozhassa gyermekét, ezért számukra is lesz
program.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Szervez k
Fontos lenne, hogy Bordányból is több család képviselje magát a szentesi rendezvényen! Az
érdekl3d3knek a plébánián további felvilágosítást tudunk nyújtani.

