Egyházi gondolatok
ZENÉS IRODALMI EST
Immáron sokadik alkalommal adott helyet templomunk kulturális rendezvénynek február 12-én
az esti órákban a 16.30-as szentmise után. Kortárs költınk Szenti Ferenc és amatır poéták verseit
hallhattuk, zenés betétekkel színesítve.
A meghívott költık:
Szenti Ferenc hódmezıvásárhelyi születéső, bordányi lakhelyő költı.
Zádori Ágoston bordányi lakos, egyházközségünk tagja.
Csillik Renáta hódmezıvásárhelyi lakos, a Dél-Allföldi Mővészeti Kör tagja.
Kiri Lajos ásotthalmi lakos.
A zenei betéteket: Kiri Lajos (dalszöveg és zene) ásotthalmi és testvére Kiri Aladár (zene és
hangszerelés) mórahalmi lakosok szolgáltatták. A szépen szóló tartalmas dalokat ık maguk
szólaltatták meg, nagyszerően illeszkedtek a hely és a költemények hangulatához.
Akik a felolvasásban részt vállaltak: Zomboriné İze Edit sándorfalvi lakos, Tariné Zombori Ilona
Erika, Butty Bertold, Juhász Péter valamint Tari István voltak.
Szenti Ferenc saját verseit és Zádori Ágoston: Látomás c. versét szavalta el. Néhány gondolattal
bevezette a vershallgatásba a jelenlévıket: mi a mővészet, mi a költészet, hogyan születik meg
egy-egy vers. Saját költeményein keresztül az Istenhit, a hazaszeretet tükrözıdött. A költıi
eszközök mesteri használatával irodalmát mővészetté emelte. Az ifjabb költık tehetségét méltatta.
Farsangi hangulatot idézı versével fejezıdött be az elıadás, melyet valóban farsangi hangulat
követett: különbözı pogácsák, kenyérlángosok és farsangi fánk várt minden kedves résztvevıre és
a hallgatóságra. Sokan engedtek a marasztalásnak és pezsgı jókedvben, beszélgetésben töltöttünk
el még sok idıt, mely alatt jövıbeni kulturális ötletek is születtek, melyek reményeink szerint meg
is valósulnak. Örömöt jelentett mind a meghívott vendégek, mind a résztvevık és szervezık
részére a nagy létszámú hallgatóság ıszinte érdeklıdése. Külön megköszönjük az iskola
képviseletének és Tanács Gábor polgármester úrnak a részvételét, melyet élı kapocsnak éreztünk a
helyi lakosság és az egyházközség közös életében. Ugyanakkor kiemelném Sonkoly Tibor
hódmezıvásárhelyi festımővész és Csepregi József szegedi születéső Párizsban élı zeneszerzı,
zongoramővész - mint Szenti Ferenc meghívott vendégei - jelenlétét is, melyet szintén élı
kapocsként értelmeztünk a tágabb környezet, társadalom felé. Elmondásuk szerint meghitt,
közvetlen, közösségi hangulatot éltek át az este folyamán, gazdagodtak általa.
Számomra az est szépsége abban rejlett, hogy a hétköznapi, dolgos, egyszerő élet során
ismerkedtünk meg egykor a meghívott vendégekkel. Meggyızıdésem, hogy minden embernek van
valamilyen talentuma, legyünk nyitottak a másik iránt. Ne menjünk el egymás mellett érdektelenül,
hogy ajándékként fölfedezhessük egymás értékeit és másokat is megajándékozhassunk vele.
Tariné Zombori Ilona Erika
NAGYBÖJT
(latinul Quadragesima): szent idı, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd
kínszenvedésének emlékezete, mely hamvazószerdától (március 9-e, szigorú böjti nap)
húsvétvasárnapig tart. Napjainak száma (negyven) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik. Mivel
vasárnap a keresztény ember nem böjtölhet, a húsvétig tartó idıszakból a 6 vasárnapot kivonva
kapjuk meg a nagyböjt 40 napját. Ezen idıszak lehetıséget nyújt nekünk, hogy felkészüljünk a
Húsvét mélyebb titkainak megértésére.
KERESZTÚT
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésútját elmélkedjük át, du. 4 órakor keresztutat végzünk
a templomban. Elsı alkalom március 11-én lesz. Március 18-án a nagyböjti lelkigyakorlat miatt, du.
5 órakor fog kezdıdni és ezen a napon a Sillye Jenı – Kovács Gábor keresztútját énekli a zsombói ifjúsági
énekkar!

LELKIGYAKORLAT
„Évente gyónjál és legalább a húsvéti idıben áldozzál!” – kér bennünket az Anyaszentegyház. Évi
szentgyónásunk elvégzéséhez a nagyböjti lelkigyakorlatunk három estéjén (tridium) megfelelı
lehetıségünk nyílik.

Lelkigyakorlatos esték idıpontja: 2011. március 17-18-19. (csütörtök, péntek, szombat). Este
6 órakor a szentmise; 5 órakor pedig a gyóntatás kezdıdik. Gyóntat és szentbeszédet mond:
Janes Zoltán nagyszénási plébános.
BÉRMÁLKOZÁS
Dr. Kiss-Rigó László püspök atyával való egyeztetés alapján a bordányi nyolcadikosokat május
15-én vasárnap du. 5 órakor kezdıdı szentmisén fogja megbérmálni. Bérmálkozó az lehet, aki
kellı oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre. Bérmaszülı lehet minden
16. életévét betöltött, katolikus, megáldozott, megbérmált személy. Ha házas, legyen érvényes
katolikus házassága és ne sújtsa semmilyen egyházi büntetés. Éljen a hitéhez és a vállalandó
tisztségéhez méltó életet!
ELSİÁLDOZÁS
Idén az elsıáldozás, rendhagyó módon, nem Pünkösd vasárnap lesz. A szülık kérésére két héttel
korábban, május 29-én vasárnap délelıtt 11 órakor kezdıdı szentmisén találkozhatnak a
harmadikos gyermekek elıször az Oltáriszentségben jelen lévı Úr Jézussal.
BIBLIAÓRA
Kétheti rendszerességgel tartott bibliaórák folytatódnak, ahol Márk evangéliumával
ismerkedhetünk meg és a szentmise részeit beszéljük át. Következı bibliaórák idıpontjai: március
8. és 22. kedd este 6 óra.
Kérjük támogassa egyházunkat!
Személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak.
Ezzel segítheti az ifjúság nevelését, papnövendékeink ellátását, templomaink fenntartását,
rászorulók segítését.
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