Egyházi gondolatok
Visszatekintés az els áldozásra
Hagyományaink szerint, Pünkösdvasárnap délel tt 11 órakor kezd d szentmisén ünnepélyes keretek között
lezajlott az els áldozás, 18 gyermek el ször találkozott az Oltáriszentségben jelen lév Úr Jézussal. Az elmúlt évben a
szegedi Dómból kölcsönzött hófehér ruhákba öltözve voltak jelen a gyermekek, mely egységes öltözet méltóképen
jelezte lelkük tisztaságát. Idén annyi változás történt, hogy nem kellett kölcsön kérni a ruhákat, mivel elkészült a
templom számára 23 darab els áldozási ruha, így az öltözék problémája a következ évekre megoldódott. Szeretném
megköszönni az els áldozó gyermekek szüleinek a segítséget, különösen a pénzbeli adományt a ruhákra. Köszönet
Sz csné Gyuris Tündének, hogy társadalmi munkában felvállalta a ruhaanyag beszerzését, kiszabását, varrását,
valamint Zádori Gabriellának a varrásban nyújtott segítségét. Továbbá köszönöm az el készületekben: a takarításban,
virágbeszerzésben, sütemények készítésében, üdít k hozatalában, stb... nyújtott segítségeket. Reméljük, gyermekeink
számára felejthetetlen emlékké válik az els áldozásuk és a szentségekhez való járulásuk folytatódni fog!
Els áldozási csoportkép
A papok éve 2009/2010: “Krisztus h sége, a papok h sége”
Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus h sége,
a papok h sége mottóval a papoknak szentelt év meghirdetését jelentette be a Kléruskongregáció plenáris ülésén
Rómában. A Szentatya Jézus Szentséges Szíve napján, június 19-én vesperás keretében nyitja meg az évet, ez
alkalomra az arsi plébános ereklyéi Franciaországból az Örök Városba érkeznek. A 2010. június 19-ig tartó esztend
során Benedek pápa a világon él valamennyi pap véd szentjévé nyilvánítja Vianney Szent Jánost, egy gyóntatók és
lelki vezet k számára készült direktórium kiadására kerül sor, és kötetbe foglalva megjelennek a Szentatya a papi élet
és küldetés lényegi vonásait elemz írásai is. A Kléruskongregáció az egyházmegyék f pásztoraival és a
szerzetesrendek elöljáróival együtt lelki és pasztorális kezdeményezések koordinálását tervezi. Ezek célja, hogy a
papság az Egyházban és a modern társadalomban betöltött szerepére és küldetésére, valamint a papképzés
fontosságára irányítsa a figyelmet. Az év zárásaként megrendezik a papok világtalálkozóját az olasz f városban.
(Forrás: Magyar Kurír)

Zsombói Szentjánosbogár tábor 2009. június 28 – július 3.
Az elmúlt év nyarán településünkön volt az országos Szentjánosbogár táborok egyik helyszíne, ami nagy
sikert aratott. Idén Zsombó vállalta a szervezést, ahová 120 gyerek jelentkezett, azonban részükre nem
sikerült elegend szálláshelyet összegyDjteni. Így a tábor vezet je felkeresett bennünket, hogy nem
tudnának-e bordányi családok is szálláshelyet biztosítani Zsombón táborozó gyermekek számára? A gyors
körbetelefonálások után kiderült, hogy a tavalyi szállásadók közül jó néhányan tudnak segíteni és így közel
30 gyermeket el tudunk helyezni. Amire szükségük van a gyermekeknek: fekv hely (hálózsákot hoznak!),
reggeli és vacsora. Szállításukat reggel és este szül i segítséggel és az önkormányzati busszal oldanánk
meg. A tábor zsombói templomban június 28-án vasárnap du. 6 órakor kezd d szentmisével veszi
kezdetét, majd a szállásadók között szét lesznek osztva a gyermekek. Köszönöm az eddigi segítséget, de aki
még szívesen ajánlkozna szállásadónak, a bordányi plébánián jelentkezhet.
Tóth Károly

