Egyházi gondolatok

Egyházközségi programok
Termények megáldása – október 31-én, vasárnap a fél 8-as szentmise el tt
Ha a terményekb l több adomány érkezik, akkor azokat a szegedi Ferences Rendházba szállítjuk, ahol
nagy szeretettel fogadják, melyet a maguk és a hajléktalanok étkeztetésére fordítanak.

Országos templomi gy jtés a vörösiszap-katasztrófa károsultjai javára
Magyarország eddigi legsúlyosabb ökológiai következményekkel járó katasztrófája
mérsékléséhez további összefogásra is nagy szükség van, ezért október 31-én, vasárnap a
katolikus templomokban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gy)jtést rendez
az iszapáradás károsultjainak megsegítésére. Plébániánkon is, ezen a hétvégén összegy)lt
adományokat, az egyházmegyei hivatalhoz fogjuk átutalni.
Mindenszentek ünnepe - november 1. hétf
Liturgiák id pontjai:
7.30 ünnepi szentmise
14.00 temet látogatás és sírszentelés (Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni, kérjük, a
sekrestyében jelezze!)
16.00 szentmise minden elhunytért - azt követ en megemlékezést tartunk a II. Világháborús
emlékm)nél; a Bordány Község Önkormányzat, az Egyházközség és a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat koszorút, a jelenlev k pedig mécseseket helyeznek el.

Halottak napja - november 2. kedd
8.00 szentmise

Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje - november 8. vasárnap 15.00
Az 5, 10, 15… éve házasságot kötött párok számára idén is lehet ség nyílik a közös
hálaadásra. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat családtagjaikkal együtt november 14-én
vasárnap délután 3 órára hálaadó szentmisére. El tte gyónási lehet ség is lesz.
Karitász hírek
Csoportumk folyamatosan tevékenykedik. Havonta egyszer összejövünk, megbeszéljük a tennivalókat,
tapasztalatokat. Három hete meglátogattuk a ruzsai szociális otthonban él bordányiakat. Mindig
kedveskedünk nekik valamivel. Nagy örömet jelent számukra egy-egy ilyen alkalom. Itthon is
látogatjuk a magányosokat, akik szintén hálával fogadják ezt. Szeretnénk többekhez és gyakrabban
eljutni, de a mi id nk és energiánk is véges. Már elkezdtük a készül dést az adventre, rendszeresen
összejövünk kézm)veskedni.
A nyári hónapokban a csoport tagjai adományokat gy jtöttek a Kéri család számára, amelyr l a
Bordányi Naplóban is olvashattak. Személyesen kerestük fel a község vállalkozóit, els sorban rájuk
számítunk. Nagyon köszönjük jóindulatukat, támogató hozzáállásukat, legf képpen a felajánlásokat!
A névtelen adakozóknak is köszönetünket fejezzük ki. Örömmel jelenthetjük be, hogy a ház felújítása
elkezd dött és szépen halad. Minden elismerésünk Fodor János építési vállalkozónak és a segít knek.
Aki ilyen átalakítást márt megpróbált, tudja, hogy a pénz és az anyag szinte soha nem elég. Mindig el
jön valami, ami még kellene. Így vagyunk ezzel most mi is. Továbbra is várunk még els sorban
pénzbeli felajánlásokat. Még egyszer köszönünk bármiféle támogatást.
Szeretnénk másokon is segíteni, a természetbeni felajánlásokból nekik is juttatni. Tudjuk, hogy
falunkban is élnek rászoruló, szegény családok, akik szívesen elfogadnának támogatást. Akik még
használható háztartási gépekkel, bútorokkal tudnának segíteni, kérjük, tegyék meg! Mi ezeket
megpróbáljuk oda eljuttatni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
A Karitász szó jelentése: tevékeny szeretet, szolgáló szeretet. Ezt szem el tt tartva végezzük önkéntes
munkánkat. Els sorban a szegényekért, elesettekért, magányosokért, özvegyekért, árvákért,
betegekért. Csoportunk jórészt 60 éven felüliekb l áll. Így csak annyit tudunk vállalni, amit er nk,
egészségünk (lelki is), id nk megenged. Ami az önkormányzat és a család feladata, abba mi csak
besegíthetünk.
Ezért
várunk
csoportunkba
tevékeny,
önzetlen
segít ket.
Többen
megsokszorozhatnánk, hatékonyabbá tehetnénk munkánkat.
Karitász-csoport

