Egyházi gondolatok _ November

Mikulásváró családi szentmise
December 6-án, szombaton este a fél 5 órakor kezd d szentmise keretében együtt
várják a résztvev k a Mikulást. Sok szeretettel várjuk a családokat!

Adventi lelkigyakorlat
Az adventi lelkigyakorlat december 12-én, pénteken és 13-án, szombaton az este 18 órakor
kezd d szentmisékben, valamint 14-én, vasárnap a 11 órakor kezd d szentmisében lesz. A
lelkigyakorlatos szentmisék el tt lehet szentgyónást végezni. Az adventi lelkigyakorlatot Nagy
Róbert sz regi plébános tartja.

Rorate szentmisék advent idején
Egyházunk si hagyománya advent idején a Rorate-szentmise, vagyis a hajnali
mise. Idén a karácsonyra való lelki felkészülés egyik lehet ségeként szeretnénk
életre kelteni ezt a szép hagyományt. Csütörtökönként (december 4; 11; 18.)
reggel 6.30-kor kezd dik a szentmise, melyet közös reggeli követ majd a
hittanteremben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Karitász hírek
„Az önzetlen, segít%, cselekv% szeretet nyelvét mindenki megérti”
Szent Erzsébet ünnepéhez közel, amikor a Karitász munkára, vagyis a szeretetb l
fakadó önkéntes munkára irányul a figyelem szeretnénk beszámolni a bordányi
Karitász Csoport egyik szi munkájáról.
A Csoport az idén is megszervezte jótékonysági lekvárf z programját. Immáron két napon is
összejöttek a csoport önkéntesei, és 270 kg szilvából telt meg lekvárral több, mint 200 üveg.
Az els alkalommal a lekvár mellett savanyúság is készült a Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Karitász révén. A második szeptemberi szombaton is nagyon jó
hangulatban telt el az egész nap: a szorgos munka, a kedves beszélgetések,
tapasztalatok megosztása kapcsán tovább er södött mindenkiben, hogy jót
tenni jó. Ezt azok a családok is megtapasztalhatták, akik segítettekb l segít kké
is válhattak ezeken a napokon.
Ahhoz, hogy a sok üveg megtelhessen számos felajánlást kaptunk:270 kg

szilvát, amit, Frank Norbertnek, Dobó Róbertnek és Juhász Lászlónak, valamint a sok-sok üveget
és fed t, amit minden adományozónak köszönünk!
A csinosan felöltöztetett, lekvárral teli üvegek megvásárolhatóak lesznek a Karácsonyi Vásárban,
hogy a befolyt összegb l minél több emberhez juthasson el hatékony segítség.

