Egyházi gondolatok
(2007. október)

Egyházközségi programok
Termények megáldása – október 28-án, vasárnap a fél 8-as szentmise el tt
Ha a terményekb l több adomány érkezik, akkor azokat a szegedi Ferences Rendházba
szállítjuk, ahol nagy szeretettel fogadják, melyet a maguk és a hajléktalanok étkeztetésére
fordítanak.
Mindenszentek ünnepe - november 1. csütörtök
Liturgiák id pontjai:
7.30 ünnepi szentmise
14.00 temet látogatás és sírszentelés (Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni,
kérjük, a sekrestyében jelezze!)
16.00 megemlékez szentmise, majd koszorúzás a II. Világháborús emlékm4nél, ahol
mécseseket helyezünk el.
Halottak napja - november 2. péntek
8.00 szentmise (els péntek)
Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje
Az 5, 10, 15… éve házasságot kötött párok számára idén is lehet ség nyílik a közös
hálaadásra. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat családtagjaikkal együtt november 11-én
vasárnap délután 3 órára hálaadó szentmisére. El tte gyónási lehet ség is lesz.
Szent Erzsébet Jubileumi Év lezárása
Az elmúlt év novemberében meghirdette a Katolikus Egyház az Árpád-házi Szent Erzsébet
Évet, amely november 19-én zárul, születésének 800. évfordulóján. A sajtóban megjelent
tudósítások mellett egyházközségünkben is néhány alkalommal megemlékeztünk Szent
Erzsébetr l. A nyár folyamán fiataljainkkal Orgoványon töltött napoknak is a f témája Szent
Erzsébet élete volt. A helyi fiatalokkal együtt a hittantáborban jobban megismerhettük, hogy
mit jelent az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, mely Erzsébet életének alapgondolata
volt.
Augusztus 26-án, a búcsúi szentmisén pedig Nógrádi Zoltán országgy4lési képvisel ,
Mórahalom Város Polgármestere nyújtotta át az általuk alapított Erzsébet díjat az
egyházközségünkben aktívan tevékenyked személyeknek. A felmerül nevek közül a
következ ket választotta az Egyházközségi Testület, hogy díjban részesüljenek: - Atlasz
Henrik kántort, aki több mint tíz éve lelkiismeretesen végzi tevékenységét, s mikor betegsége
miatt nem tudott kijárni, akkor éreztük meg legjobban munkájának súlyát. – Gyémánt
Jánost, aki évtizedekig az egyházközségi testület világi elnökeként munkálkodott, és még a
mai napig figyelemmel és munkájával kíséri egyházközsége életét. – Király Mihálynét, aki
az egyházközség lelki gondozásában nagyon sokat tevékenykedik, aktívan szervezi a
Rózsafüzér Társulat életét, vezeti a különböz imaórákat, kilencedeket. Köszönjük áldozatos
munkájukat.

