Egyházi gondolatok
(2008. február)
KERESZTÚT
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésútját elmélkedjük át, du. 4 órakor keresztutat végzünk a
templomban. Február 29-én a nagyböjti lelkigyakorlat miatt du. 5 órakor fog kezd dni és ezen a napon
a Sillye Jen – Kovács Gábor keresztútját fogja elénekelni a zsombói ifjúsági énekkar!
LELKIGYAKORLAT
„Évente gyónjál és legalább a húsvéti id ben áldozzál!” – kér bennünket az Anyaszentegyház. Évi
szentgyónásunk elvégzéséhez a nagyböjti lelkigyakorlatunk három estéjén megfelel lehet ségünk nyílik.
Lelkigyakorlatos esték id pontja: 2008. február 28-29. és március 1. (csütörtök, péntek, szombat).
Este 6 órakór a szentmise, 5 órakór pedig a gyóntatás kezd dik. Gyóntat és szentbeszédet mond:
Szalontai Károly nyugalmazott plébános.
BÉRMÁLKOZÁS
Szeptemberben falunkban járt Dr. Kiss-Rigó László püspök atya, aki megbérmálta az elballagott 8.
osztályosokat. Akkor is jeleztük, hogy tavasszal ismét meghívjuk a most végz s osztályok hittanosai
megbérmálására. A Püspök atya kérésére a tervezett áprilisi bérmálkozást el bbre kellett hoznunk
március 30-ára, így húsvét utáni els vasárnap délután 5 órakor kezd d szentmisén fogja a feln tté
válás szentségét kiszolgáltatni.
Személyi jövedelemadó 1+1 % felajánlása
Az idei esztend ben is rendelkezhetünk adónk egy részér l. 1 %-át valamelyik egyháznak,
másik 1 %-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.
Ha az egyik 1%-al a Magyar Katolikus Egyházat akarja támogatni, kérjük a rendelkez
nyilatkozatra következ ket ráírni:
A kedvezményezett technikai száma:
0011
A kedvezményezett neve:
Magyar Katolikus Egyház
Els bordányi Szentjánosbogár tábor!
A Szív újság gyerekrovata, a Szentjánosbogár immár tizenhatodik éve szervez táborokat, más néven
„lámpafényesít napok”-at gyermek olvasóinak.
2008. június 29-július 4. BORDÁNY lesz az egyik tábor a hat közül. Erre körülbelül 80–100 10–14
éves gyerek érkezik. (Valamint a helyben lakó fiatalok jelentkezését is szívesen vesszük.) Szállásukat
házaknál szeretnénk megoldani, mint eddig minden Szentjánosbogár tábor alkalmával. A szállásadóktól a
következ ket kérnénk:
1. legalább két gyereket fogadjanak be;
2. az öt éjszakára biztosítsanak szállást nekik (hálózsákot és polifómot hoznak magukkal, tehát
ágyra és ágynem>re nincs feltétlenül szükség);
3. az öt napon át szerény reggelit és vacsorát adjanak a gyerekeknek;
A gyerekek egész napos foglalkozáson vesznek részt, reggel elmennek a csoportjukhoz, és csak este 7
óra után térnek haza. A jelentkez családok részletes programot kapnak.
El re is nagyon köszönjük, hogy befogadják ket!
Kérjük jelentkezzenek a szervez knél személyesen. Szervez neve, telefonszáma:
Tóth Károly
Tel.: 288-097, Mobil: (30)-866-18-71
•

Mit lehet/kell tudni a Szentjánosbogár-táborról?
Máshogy nevezve – “lelki napok”, vagyis tábor ez, minden tábori örömmel és kedves eseménnyel, de
mindig van el re kidolgozott, meggondolandó témája, tehát – nemcsak pihenés. Ugyanakkor nem hittanos
tábor – noha egyértelm>en keresztény tartalmú. Egy jezsuita “keresztény életmód tábor”-nak nevezte.
Mivel a csoportélet sok esetben intenzív élményt hoz, közösségformáló hatása is van a tábornak.

Mindig egy plébánia – ill. annak hívei – vendégszeretetét élvezzük: a gyerekek a családoknál vannak
elszállásolva, minimum kettesével. Ott kapnak reggelit és vacsorát, egyébként az egész napot leginkább a
szabadban töltik, kiscsoportokban, két vezet vel. Napközben be vannak fizetve ebédre és uzsonnára.
A csoportvezet6k – vagyis a f6bogarak – mindig együtt laknak (fiú szakasz/lány szakasz) a plébánián,
az iskolában vagy kollégiumban – hol mi lehetséges. Reggel összegy>jtik a csoportokat, egész nap velük
vannak.
Egy m>helynek köszönhet en a szerkeszt ségben évközben elkészül a lelki program, amelyet
délel ttönként játékos-beszélget s formában a csoportok feldolgoznak. Sokat játszunk a gyerekekkel, ez
fontos munkaformánk.
A táborban mindennap van szentmise, és minden táborban gitárosok, más zenészek kísérik az éneket.
Énekeskönyvet is viszünk a táborba, hogy mindenki, aki akarja, megvehesse.
Ahogy a délel ttöket kiscsoportban töltjük, úgy a délutánokat – összlétszámban, mégpedig minden
nap valami mással: van sportprogram, misszió – meghívás egy ünnepi közös szentmisére –, ismerkedés a
településsel, hosszabb kirándulás a település környékén, akadályverseny, szereplés a csoportok által
elkészített jelenetekkel és a végén – tábort;z.
Minden évben készítünk tábori pólót, Szentjánosbogár lógóval, helységnévvel és évvel – szép emlék a
gyerekeknek, akik táborkezdéskor kapják meg.

