Egyházi gondolatok
Október a Rózsafüzér hónapja
A templomban a rózsafüzér imádkozása szokásos módon fog történni.
Szombat esti szentmise id pontja október 2-t l megváltozik: 18 óra helyett délután fél 5-kor
kezd dik.
Betegek szentségének közös kiszolgáltatása október 17-én vasárnap, délután 3 órakor kezd d
szentmisén lesz. El tte fél 3-tól gyónási lehet ség.
„A betegek kenetével az egyház a betegségben szenved hív ket a szenved és megdics ült Úrnak
ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse ket…” (998. kán.)

Vándor Evangélium Imaközössége
Kedves Bordányiak!
A húsvéti lelkigyakorlat második estéjén Gábor Imre volt bordányi plébános hívta fel a hívek
figyelmét a Vándor Evangélium Imaközösségre. Az els 10 családból álló kört sikerült 2010. Február
6-án elindítani. A bekapcsolódó személyek havi három esti imádságot vállalnak családjukkal, és a
negyedik napon a Vándor Bibliát adják tovább a soron következ családnak. Az elmúlt néhány hónap
tapasztalata az volt, hogy a havi rendszeres imádság összekötötte a családtagokat és elmélyítette
Istennel és egymással való kapcsolatukat.
Október 2-án a fél 5 órai szentmiséhez kapcsolódva a Vándor Evangélium Imaközösség
szándékára lesz szentmise, amelyre szeretettel hívjuk a bordányiakat! A szertartás után a közösség
tagjait agapéra várjuk, ahol beszámolunk majd az eddigi tapasztalatokról. Akik szeretnének részt venni
ebben a kezdeményezésben, bekapcsolódhatnak. Tíz család, vagy személy jelentkezése esetén újabb
kört indítunk. Érdekl dni lehet a plébánián, vagy az alábbi telefonszámon: 30/730-1021 - Lippai Judit.

Római Ministránstalálkozó
Hála az egyházközségi testületi tagoknak, nyáron elmehettem a 2010-es Nemzetközi
Ministránstalálkozóra Rómába. 10 napig voltam távol, ami id alatt nemcsak a város nevezetességeit
nézhettem meg, hanem egyike lehettem annak az 50 ezer ministránsnak, akik 18 különböz országból
érkeztek ide. Magyarországról 1800 fiatal érkezett, ebb l kb. 400-an a történelmi NagyMagyarországról. A találkozó csúcspontja természetesen XVI. Benedek pápával való találkozás volt,
akivel - miután mindenkit köszöntött - közösen imádkoztunk.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtam, amit szeretnék megosztani lehet leg minél több emberrel, ezért
ezúton mindenkit szeretettel várok 2010. október 9-én a mise után, hogy megnézze fényképes
beszámolómat. Mindemellett szeretnék még egyszer köszönetet mondani azoknak, akik lehet vé
tették nekem ezt a fantasztikus kalandot.
Bálint Rebeka
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