Egyházi gondolatok
A centenáriumi ünnepségsorozat folytatódott a Szent István király templom fennállásának
évfordulója alkalmából. A novemberi programsorozat igen b séges kínálatot nyújtott.
Ennek részeként november 13-án Molnár V. József nép-lélekrajzkutató el adását hallhattuk az
„Adventt l karácsonyig” címmel. El adásának egyik leglényegesebb gondolata, hogy Karácsony a
legszemélyesebb ünnepünk. A várakozás öröme, a készület fontossága az, ami által bennünk is megszületik a
„gyermek”. „Begyütt Jézus a házamba, házam közepén megálla.” – idézte „öregapját” az el adó. „Kis
csillagocska születik minden gyermek világra jövetelekor.” Saját megélt tapasztalataiból összegy0jtött soksok életpéldával támasztotta alá hagyományaink, seink régi szokásainak jelent ségét. Magával ragadó,
megható, felemel tisztaságú el adásmódja a résztvev knek -akik ott voltunk- segített a kezdeti
elhatározásban, hogy Adventben hogyan várakozzunk és Karácsonykor hogyan ünnepeljünk.
El adása végén kérdések születtek, melyekre készségesen és kimerít en örömmel válaszolt,
személyessé téve kapcsolatát a hallgatósággal. Távozása után is még sokáig tartott a kötetlen beszélgetés a
finomságok mellett, melyeket önzetlen segít k készítettek erre a szép alkalomra. „Abban az id ben Advent 6
hetes volt, Márton-nappal kezd dött”- mesélte a tanár úr. November 13-án, el adásával nekünk is
elkezd dött…
Tariné Zombori I.Erika
Adventre készül dve került sor a másik nagy programra, amely több részb l tev dött egyetlen, egész
napos eseménnyé.
28-án, szombaton az Általános Iskola folyosóin adventi koszorúkötés volt a „Hagyományok és
újdonságok kalákája Bordányban és Dettán” elnevezés0 program részeként, majd a templomban a Jel ’N Lét
együttes adott koncertet; melyeken részt vettek a romániai Dettáról érkezet diákok és tanárok is. A zenei
program méltón töltötte be a 100 éves templomunk fölött elszállt két emberölt id szakát, hisz a XXI. századi
modern hangszerelés0, újszer0 versekre írt dalok a kezdett l fogva vallott istenhitet, és Jézus isteni mivoltát
énekelték meg. A vallási töltet0 szövegek olykor fülbemászó dallamokkal olyan egységet alkottak, melyek
mélyérzelm0 hangulattal emelték a Jézus születésére váró keresztény ember ünnepi, megújuló lelkületét.
A magával ragadó dallamvilágot olyan tisztán, csillogóan adták el , hogy „az ember, ki porszem”
valóban érezte a Szentlélek dics séges erejét magában, azt a csodálatos, hegyeket megmozgató er t.
A koncert részeként felállva, halk gitárszóval kísért Jézus által tanított imát a „Mi Atyánk” kezdet0t
imádkozta el a szépszámú közönség, egymás kezét fogva, egy acélos, soha szét nem feszít láncot alkotva.
Jézus születésére várva, advent els vasárnapja el estéjén ünnephez méltóan, minden igényt
kielégít en mindenki megtalálhatta a maga ünnepváró lelki hangulatát.
Zádori Ágoston
KARITÁSZ csoport
Egyházközségünkben december 8-án megalakult a karitász csoport. A karitász feladata, hogy lelki és anyagi
téren gondoskodik a betegekr l,
regekr l, özvegyekr l, elhagyatottakról, sokgyermekesekr l,
munkanélküliekr l, menekültekr l. Segíti a szenvedélybetegek gyógyulását, és azok hozzátartozóival is
próbál kapcsolatba kerülni.
A helyi csoport célkit0zései:
- Az öregek, betegek és egyedülállók látogatása, lelki gondozása.
- A szociális otthonokban lév bordányi gondozottak rendszeres látogatása.
- A betegség, mozgásban korlátozottság vagy a távolság miatt szentmisén részt venni nem tudók szállításának
megszervezése.
További feladatokat a szolgálat közben felmerült igények alapján határozzuk meg: családsegítés,
gyermekfelügyelet vállalása, rászorulók anyagi jelleg0 segítése, stb. A csoport 12 f önkéntessel kezdi
munkáját, az önkormányzat által – a 80 éven felüliek részére – elkészített ajándékcsomag kiszállításával.
Ennek kapcsán lehet ségünk lesz megismertetni a karitász csoporttagjait és céljait, azokkal az id sekkel, akik
szívesen fogadnák a szeretetszolgálatot. A rúzsai szociális otthon lakóit december 22-én tervezzük
meglátogatni.
Ezúton szeretném meghívni azokat az önkénteseket, akik szívesen részt vennének ebben a nem könny0, de
szép feladatban, csatlakozzanak hozzánk. Soron következ megbeszélésünk 2010. január 6-án du. 4 órakor
lesz a hittanteremben.
Jenei Györgyné
karitászcsoport vezet

A templom f oltárának felújítása
Advent harmadik hétvégéjén, azokat akik el tudtak jönni a szentmisére, templomba lépve kopár kép fogatta: a
f oltár nincs a helyén - szokatlan üresség lett a szentélyben. December elején a PYXIS-II Kereskedelmi és
M0vészetei Szolgáltató Betéti Társasággal megkötötte az Egyházközség a vállalkozási szerz dést, így advent
második hetében darabjaira bontották a f oltárt és elszállították m0helymunkára. Az oltár asztal része maradt
a helyszínen, amit tavasszal majd itt fognak restaurálni. Legközelebb a templomba járók számára a f oltár az
ünnepélyes átadáskor lesz látható, melynek id pontjáról majd kés bbiekben írunk. Az Egyházközség
köszönettel tartozik a Bordány Község Önkormányzati Képvisel testületének, hogy elfogatták a kérelmünket
kamatmentes kölcsön igényelése iránt, és átutalták az els rész teljesítésekor a vállalkozónak kifizetni
szükséges összeget.

A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje:
December 24. Szenteste
20.30 Borostyán Népdalkör énekel
21.00 karácsonyi játék
21.30 szentmise
December 25. Karácsony, Jézus születése
7.30 szentmise
11.00 szentmise
December 26. Szent István vértanú ünnepe
7.30 szentmise
December 27. Szent Család vasárnapja
7.30 szentmise
December 31. Szilveszter
15.00 hálaadó szentmise
Január 1. Újév, Sz z Mária, Isten Anyja
11.00 szentmise
Áldott és békés ünnepeket kívánunk!

