Egyházi gondolatok
 Tesz-Vesz-Tavasz 2011.
(Többen Együtt Szabadon - Valami Egészen Szokatlant - Tenni Adni Vállalni Alakítani Szeretetbıl)
Március 26-ai hétvégén egyidıben a Szeged-Canádi Egyházmegye 30 településén 42 csoportban
szorgoskodtak a fiatalok, hogy szebbé varázsolják a plébániákat, kerteket, hittantermeket,
templomtornyokat, temetıket, útszéli kereszteket. Több helyen játszóteret, kerítést festettek, sikáltak,
lomtalanítottak, ablakot mostak. A tavaszi megújulás jegyében számos virágot és fát ültettek.
Sokan figyelmet fordítottak a szociális gondoskodásra is, meglátogatták a hajléktalanokat. Irodalmi és
zenei mősorral szórakoztatták az idıseket, süteményt készíttetek, amit aztán elvittek az idısek otthonába.
Két helyen ruhát és élelmiszert is győjtöttek szegényeknek, árváknak. Együtt kézmőveskedtek a
fogyatékosokkal. Két egyházközség közös szentmisére hívta településük idıseit és utána elbeszélgettek
velük.
Sok településen örömmel mesélték, hogy egész évben fontos számunkra hogy törıdjenek másokkal, ezért
rendszeresen segítenek a környezetükben rászorulókon, idıseken és gyerekeket korrepetálnak.
Idei évben a programhoz a bordányi plébánia is csatlakozott. Március 26-án, szombaton délelıtt 13 fiatal
jött össze, hogy a templomkörül segítséget nyújtson. Célunk a templomtorony lomtalanítása és letisztítása,
valamint a virágtartókba új virágok ültetés volt. A kitőzött feladatok elvégzése után jöhetett az agapé
(fornetti és üdítı), valamint közös métázás a templom mellett. Jó érzés volt, hogy a több mint 600
résztvevıt mozgató egyházmegyei programban, a mi fiataljaink is részt vettek. Köszönjük a munkátokat!

 Április 2-tıl kezdve a szombat esti szentmisék 18.00 órakor kezdıdnek (nyári idıszámítás).
 Húsvéti ünnepkör miserendje 
(2011. április 17-25.)
Ápr. 17. Virágvasárnap
(Barkaszentelés)
Ápr. 21. Nagycsütörtök
Ápr. 22. Nagypéntek
(Szigorú böjti nap)
Ápr. 23. Nagyszombat
(Húsvét vigíliája)
Ápr. 24. Húsvétvasárnap
Ápr. 25. Húsvéthétfı

fél 8

Szentmise, passió éneklése

18 óra

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

16 óra
17 óra
19 óra
fél 8
11 óra
fél 8

Virágvasárnap és Nagypénteken este, az elmúlt évekhez hasonlóan, a Passiót Atlasz Henrik kántor úr
vezetésével, a Templomi énekkar közremőködésével hallhatjuk. Köszönjük az éneklésben szereplıknek
az áldozatos munkájukat!
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak!

Karitász-hírek
Elég régen jelent meg írásunk a Bordányi Naplóban. Mi azért tettük a dolgunkat, úgy érezzük,
nem is sikertelenül.
Kiemelt feladatnak tekintjük a ruzsai szociális otthonban élı bordányiak rendszeres látogatását.
Ilyenkor mindig viszünk kis csomagot, ünnepekre saját készítéső tárgyakkal kedveskedünk nekik. Ellátjuk
ıket Bordányról szóló újságokkal, kiadványokkal, hírekkel. Érdeklıdnek a falu dolgairól, a régi
ismerısökrıl. Látogatásunk ünnep számukra, ezért ezt mindenképpen folytatni szeretnénk.
Tartjuk a kapcsolatot a helyi családsegítıkkel, a gondozási központtal. Tılük is értesülünk, kik
azok, akik valamilyen segítségre szorulnak. Szomorú, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe.
A mi anyagi lehetıségeink igen szőkösek, de próbálunk segíteni. A csoport tagjai havi 200Ft-tal járulnak
hozzá a kiadásokhoz. İsztıl karácsonyig heti egy délután karácsonyi ajándéktárgyakat készítettünk,
amelyeket az adventi vásáron és a templomban értékesítettünk. A befolyt összegbıl rászorulókat segítünk.
Karácsony elıtt az egyház által meghirdetett élelmiszergyőjtésbıl 26 családnak juttattunk el csomagot.
Mint oly sokan mások, mi is élünk a pályázati lehetıségekkel. Elsıként a Kéri-családnak tudtunk ezzel is
segíteni. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásztól így juttattunk tüzelıhöz egy családot, 4 család
mosószer- illetve élelmiszercsomagot kapott.
Hála a jószívő adakozóknak, akiknek felajánlásaiból már a rászorulók részesültek. Eljuttattunk
gázpalackot, tőzhelyet, szınyeget, rekamiét, ablakot, betegtolókocsit, gyerekruhákat, játékokat. Nagy
örömünkre, a felajánlások tovább érkeznek, ezért várjuk az igényeket. Ne szégyelljenek kérni!
A csoport tagjai továbbra is látogatnak idıseket, betegeket, egyedülállókat. Szívesen segítünk a
bevásárlásban, csekkek befizetésében, gyógyszerek kiváltásában, vagy amit igényelnek. Sajnos kevesen
vagyunk, és a mi idınk is véges. Többet szeretnénk a látogatásokra fordítani, de ez nem mindig sikerül. A
tavalyi évben így is 606 órát töltöttek el a csoport tagjai Karitász-tevékenységgel.
Ismét köszönetünket fejezzük ki a helyi vállalkozóknak, akikre mindig számíthatunk. Köszönjük a
jószívő, önzetlen felajánlásokat, amellyel az elesetteken segíthetünk. Továbbra is várunk bármilyen
anyagi vagy természetbeni felajánlást. Várunk a csoportba tagokat is, hiszen kevesen vagyunk.
Vezetı: Jenei Györgyné Zsuzsa 06-30/621-6375
Bakó Sándorné, Gál Sándorné, Gallai Andrásné, Gyapjasné Szabó Irén, Gyuris Zoltánné, Juhász Péterné,
Kovács Istvánné, Ocskó Gézáné, Peták Istvánné, Tari Gyuláné, Vassné Gyémánt Éva.
Kedves Bordányiak!
Együttérzésükre, önzetlenségükre továbbra is számítunk. Segítsen, hogy segíthessünk!
Áldott, boldog húsvétot kíván:
A Karitász-csoport

