A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje

Egyházi gondolatok
A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje december 24-én szenteste: 20.30 Borostyán Népdalkör
énekel, 21.00 karácsonyi játék, 21.30 szentmise. December 25. Karácsony Jézus születése: 7.30
szentmise, 11.00 szentmise. December 26. Karácsony: Szent István vértanú ünnepe, 7.30 szentmise.
December 29. Szent Család vasárnapja: 7.30 szentmise. December 31. Szilveszter: 15.00 hálaadó
szentmise. Január 1. Újév Sz+z Mária, Isten Anyja: 11.00 szentmise
Áldott és békés ünnepeket kívánunk!

Szent Erzsébet ünnepén az egyház hagyományosan kenyeret szentel

Árpád-házi Szent Erzsébet kenyere
„Árpád-házi Szent Erzsébet - Jó szívér0l szól az ének. Betegeket
gondoz, ápol – Eltart szorgos munkájából.” énekelték lelkes
gyerekek november 24-én, szombaton a szentmise után, amikor
egyik legnagyobb szentünkre emlékeztünk. Hittanosaink apraja és
nagyja eljött a szentmisére, hogy megemlékezésünket széppé
tegye énekkel, verssel, zenével. Szent Erzsébet ünnepén az egyház
hagyományosan kenyeret szentel, és ezzel kínálja híveit a
templomi szertartások alkalmával. Emlékeztetve arra, hogy a
karitász, a szeretet cselekedetei mindannyiunk kötelessége. Így történt ez Bordányban is. Zoltán atya a
szentmise végén Erzsébet tiszteletére és emlékére szentelte meg azokat a kis cipókat, amelyeket Rácz
Gyula pékségében sütöttek felajánlásként a szép eseményre. A Karitász Csoport tagjai osztották szét e
kenyereket, így minden jelenlév0 „Erzsébet-kenyérrel” a kezében térhetett haza. A Katolikus Karitász
– amely az Egyház nevében és az evangélium szellemében teszi a jót– Árpád-házi Szent Erzsébet
oltalma alatt áll. Az 0 közbenjárását kérik az önkéntes munkatársak, akik segítenek a rászorulókon.
XVI. Benedek pápa így fogalmazott Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójának alkalmából: „Az
Egyház igazi leánya volt, konkrét tanúságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek
között.” Köszönjük a gyerekek aktív részvételét és Gábor Tamás felkészít0 munkáját. Ezúton
szeretnénk köszönetünket kifejezni Rácz Gyulának és feleségének a kenyerek felajánlásáért, és
mindazok segítségét, akik hozzájárultak munkánkhoz.

Bálintné Gyuris Ágnes
Zarándok Rózsaf+zér találkozót rendeztek templomunkban.

Rózsaf+zér találkozó Bordányban
2013. november 11-én hétf0n zarándok RózsafBzér találkozót rendeztek templomunkban. A
rendezvényre kétszáz vendég érkezett a környez0 településekr0l és két csuklós busz hozta a szegedi
résztvev0ket. Az összejövetelen bordányi gyermekek imádkozták el0 az örvendetes rózsafBzér titkait.
A közös imádság után következ0 szentmisét Cseh Zoltán plébános atya mutatta be. A találkozó
végeztével a szervez0k mindenkit kaláccsal vendégeltek meg. A rendszeresen, különböz0
helyszíneken megrendezésre kerül0 találkozók résztvev0it Szegedr0l Aradi Mária fogja össze, a helyi
szervezést pedig Király Mihályné Erzsi néni vállalta. Az 0 nevükben és az egyházközség nevében is
szeretnénk megköszönni minden segít0nek, aki a legkisebb dologgal is hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához, és mindenkinek, aki részt vett a rózsafBzér találkozón.

