Egyházi gondolatok

NAGYBÖJT- KERESZTÚT
A nagyböjt szent id , Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete, mely
hamvazószerdától (február 22-e, szigorú böjti nap) húsvétvasárnapig tart. Napjainak száma (negyven)
Jézus pusztai böjtjéhez igazodik. Ezen id szak lehet séget nyújt nekünk, hogy felkészüljünk a Húsvét
mélyebb titkainak megértésére:
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésútját elmélkedjük át, du. 4 órakor keresztutat végzünk a templomban.

Els alkalom február 24-én lesz.
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
„Évente gyónjál és legalább a húsvéti id ben áldozzál!” – kér bennünket az Anyaszentegyház. Évi szentgyónásunk
elvégzéséhez a nagyböjti lelkigyakorlatunk három estéjén megfelel lehet ségünk nyílik.
Lelkigyakorlatos esték id"pontja: 2012. március 8-9-10. (csütörtök, péntek, szombat). Este 6 órakor a
szentmise, 5 órakor pedig a gyóntatás kezd dik. Gyóntat és szentbeszédet mond: Pálfai Zoltán egyetemi lelkész.
Személyi jövedelemadó 1+1 % felajánlása
Az idei esztend ben is rendelkezhetünk adónk egy részér l. 1 %-át valamelyik egyháznak, másik 1 %át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.
Ha az egyik 1%-al a Magyar Katolikus Egyházat akarja támogatni, kérjük a rendelkez nyilatkozatra
következ ket ráírni:
A kedvezményezett technikai száma:
0011
A kedvezményezett neve:
Magyar Katolikus Egyház

Második bordányi Szentjánosbogár tábor!
* A Szív újság gyerekrovata, a Szentjánosbogár immár huszadik éve szervez táborokat, más néven
„lámpafényesít napok”-at gyermek olvasóinak.
2012. június 24-29. között BORDÁNYBAN lesz az egyik tábor a hat közül. Erre körülbelül 70–80 10–16 éves
gyerek érkezik. (Valamint a helyben lakó fiatalok jelentkezését is szívesen vesszük.) Szállásukat házaknál
szeretnénk megoldani, mint eddig minden Szentjánosbogár tábor alkalmával. A szállásadóktól a következ ket
kérnénk:
1. legalább két gyereket fogadjanak be;
2. az öt éjszakára biztosítsanak szállást nekik (hálózsákot és polifómot hoznak magukkal, tehát ágyra és
ágynem<re nincs feltétlenül szükség);
3. az öt napon át szerény reggelit és vacsorát adjanak a gyerekeknek;
A gyerekek egész napos foglalkozáson vesznek részt, reggel elmennek a csoportjukhoz, és csak este 7 óra után
térnek haza. A jelentkez családok részletes programot kapnak.
Kérjük jelentkezzenek a szervez"knél személyesen. Helyi szervez neve, telefonszáma:
Tóth Károly
Tel.: 288-097, Mobil: (30)-866-18-71

Négy évvel ezel0tti tábort sikeresen zárhattuk, jó volt a helyi gyerekeknek és a szállásadóknak, valamint
azon fiatalok, akik az ország más területér0l érkeztek, szintén nagyon jól érezték magukat. A tábor
újbóli megvalósításához ismételten szükségünk van az összefogásra (önkormányzat, iskola, faluház,
egyház…) és a lakosság nagylelk8 segítségére, hogy minél többen jelentkezzenek szállásadó családnak.
El0re is köszönöm a falu részér0l, hogy ismét befogadó település lehetünk.
Tóth Károly

