Egyházi gondolatok
Elkezd dött a HIT ÉVE!
2012. október 11-én Rómában, a Szent Péter-bazilikában és
szerte a világon ünnepélyesen megnyitották a hit évét. XVI.
Benedek pápa 2011. okt. 11-én kelt Porta Fidei=a Hit Kapuja
kezdet' apostoli levelével hirdette meg a Hit évét, amely 2012.
október 11-t(l 2013. november 24-ig tart. A Hit Évének
megnyitása egybeesik két fontos dátummal: a II. Vatikáni Zsinat
kezdetének 50. évfordulójával és a Katolikus Egyház
Katekizmusa (=A katolikus vallás alaptételeit tartalmazza kérdés–felelet alakjában.) közzétételének
20. évfordulójával.
A HIT ÉVÉNEK logója: egy
hullámokon ringó bárkát ábrázol az
Egyház jelképeként. A f(árbóc egy
kereszt, amelynek vitorláit dinamikus
jelekkel Krisztus IHS monogramja
alkotja. A vitorlák mögött a napot
láthatjuk, amely a monogrammal együtt az
Eucharisztiára utal.
XVI. Benedek szerint a Hit éve új lendületet adhat az egyház missziójának, még teljesebben Istenhez
fordulhatunk, meger(síthetjük hitünket, és örömmel hirdethetjük (t az embereknek.
Ebben az id(szakban fokozottan figyeljünk Egyházunk felhívására, hogy mélyüljünk el hitünkben,
annak megismerésében a közösségi programokon keresztül és megfelel( lelki olvasmányokkal.

Templomunkban e tematikus év kezdete alkalmából a VIDD ÉS OLVASD - avagy EGY
KIS ER"LEVES A LÉLEKNEK mottóval buzdítunk mindenkit a Szentírás olvasására. A
gyóntatószék mellett lév( kiadványokat tartalmazó asztalon található egy doboz, mely rövid
Bibliai idézeteket tartalmaz. Ezekb(l bárki rendszeresen vihet, hogy az adott Szentírási rész
mintegy er(levesként er(sítse hitünket, eligazítója lehessen életünknek és tetteinknek.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a következ( szavakkal buzdít mindnyájunkat:
„KEZD@DIK AZ ÉL" HIT ÉVE!! A Hit nélkül sem élni, sem dolgozni nem lehet, de nem is
érdemes!!”
„Gazdasági krízisekbe, erkölcsi válságokba, háborús konfliktusokba megfeneklett létünk egyetlen
kitörési módja, él( hittel megfogni a bennünket teremt( és szeretettel vezetni akaró Istenünk kezét…..
Te, ki nem hiszel, lehet, hogy még nem is próbáltad használni ezt a csodás képességedet. Bizalommal
tedd össze kezed, szólítsd meg Megváltódat ki azt mondja a Szentírásban: „az ajtóban állok, zörgetek,
ki megnyitja az ajtót ahhoz bemegyünk......" Nyisd meg szíved ajtaját, tudatosan akarj hinni, lehet,
hogy az Isten nem mind nagy folyók áradata tör be az életedbe, de biztos, hogy szelíden felfakad, s e
életadó kis forrás vizénél mindaz mi benned érték, az virágba borul! S ha netalán Istenünk ki bölcsen
osztja ajándékait, téged még nem részesített volna e természetfeletti világra nyíló érzékszervvel, az él(
hittel, ne keseredj el, hanem nagy alázattal kérjed e csodaszép ajándékot!”
Bálintné Gyuris Ágnes

Egyházközségi programok
Termények megáldása – október 28-án, 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.

Mindenszentek ünnepe - november 1. csütörtök
Liturgiák id(pontjai:
7.30 ünnepi szentmise
14.00 temet látogatás és sírszentelés (Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni, kérjük, a
sekrestyében vagy kint a helyszínen 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. péntek
8.00 szentmise

Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje - november 11. 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 11-én
vasárnap délután 3 órára hálaadó szentmisére. El(tte gyónási lehet(ség is lesz.

