Egyházi gondolatok
Húsvéti ünnepkör miserendje
(2010. április 1-5.)
Nagycsütörtök

18 óra

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

16 óra
17 óra
19 óra

Húsvéthétf'

fél 8 és
11 óra
fél 8

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

Virágvasárnap és Nagypénteken este, az elmúlt évekhez hasonlóan a Passiót a Templomi énekkar
közrem,ködésével hallhattuk, melynek résztvev-i els-sorban a Borostyán és a Berkenye népdalkör
tagjaiból áll. Köszönjük a közrem köd k áldozatos munkáit!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!
Nyári id'számítás
Április 10-t-l kezdve a szombat esti szentmisék 18.00 órakor kezd-dnek.
Karitász hírek
2010-ben a Szegénység elleni küzdelem évében a Püspökkari Konferencia támogatásával a Katolikus
Karitász nagyböjtben élelmiszergy,jtést hirdetett templomainkban. Nagyböjt 4. hetében a bordányi
templomban is lehet-ség volt tartós élelmiszereket hozni, melyeket a Szent Antal oltárnál gy,jtöttünk.
A felajánlott adományokat a karitász csoport osztotta szét helyi rászorulóknak.
Bérmálkozás
A 100 éves a bordányi templom ünnepségsorozat befejez- alkalmát 2010. április 25-én vasárnap
délután 5 órakor tartjuk, amikor Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök az ünnepi szentmisén
megbérmálja az erre készül- fiatalokat, valamint várhatóan a felújított f-oltár felszentelése is
megtörténik. Ezzel az eseménnyel méltóképpen emlékezünk a 100 évvel ezel-tt történtekre: 1910.
április 24-én Szent György napján Urbán János dorozsmai plébános Szent István Király tiszteletére
felszentelte a kistemplomtanyai (bordányi) templomot. Az évfordulóra rövid, képes kiadvány is készül
a templom ill. egyházközség 100 éves történetéb-l.
Templom f'oltárának felújítása
Március elején a f-oltár bizonyos elemeit, melyeken a m,helymunka befejez-dött, visszahozták
templomunkba. A becsomagolt elemeknél - a fólián keresztül is - csodálatos látvány tárul elénk. A
második résszámla kifizetése el-tt ismételten megtekintettük a m,helymunkát, ahol a laparanyozás, a
kép és a szobrok restaurálásának fázisait ismerhettük meg. Húsvétot követ- héten szállítják vissza a
többi oltár részletet, ezzel elkezd-dnek a helyszíni munkálatok: az itt maradt asztalrész felújítása,
állványozás és az elemek összeépítése. Várhatóan április 25-én régi-új fényében tündökölhet a 100
éves f-oltár.

