Egyházi gondolatok_2015. február
Karitász hírek
„Jónak lenni jó” így szól a karitász jelmondat. Ennek a mottónak az igazságát
élhettük meg az adventben és az azt követő időszakban. Reméljük, hogy ezt
tapasztalták meg azok az adományozók is, akik hozzájárultak az
adománygyűjtésünk sikeréhez. A karitász csoport tagjai által készített
ajándéktárgyak, lekvárok, díszek megvásárlásával lehetővé tették, hogy 20
családnak élelmiszercsomagot, további 7 családnak tűzifát juttassunk el. Köszönjük a
burgonya, alma és játék felajánlásaikat is, így értékesebb csomaggal tudtunk örömet szerezni
a családok tagjainak.
Kérjük további támogatásukat. Nagyböjti élelmiszergyűjtést hirdet a Püspöki Konferencia.
2015.március 8-15.ig a templomunkban lehet elhelyezni az adományokat. Kérjük, tartós
élelmiszerek felajánlásával támogassák a helyi rászorulókat.
Köszönjük önzetlen segítségüket
A bordányi karitász csoport tagjai

Valentin-nap - Szerelem - Párkapcsolati konfliktusok
2015. február 14-én, Valentin-napon a környékbeli
hitoktatók az Ifjúságpasztorációs Irodával közösen
megrendezték Üllésen a hittanos találkozót, amelynek fő
témája most a szerelem volt.
Az üllési, bordányi, és zsombói hittanosok csoportokra
bontva töltötték a napot.
Sokféle játékot játszottunk. Voltak ügyességi és
gondolkodtató feladatok is. Az egyik legszórakoztatóbb játék
az volt, amikor két embernek egy közös nadrágba, és egy
közös pulcsiba kellett belebújni, és úgy lefutni egy adott
távolságot.
Majd egy házaspár látogatott meg minket, és meséltek
nekünk az együtt-járásról, a szerelemről és a házasságról.
Sok-sok személyes példával mutatták be, hogy mi az oka,
hogy a sok kapcsolat tönkre megy, illetve azt, hogy miként
lehet ennek elejét venni, hogyan lehet tenni is egy
kapcsolatért, hogy a kezdeti szerelem újra és újra lángra
kapjon.
Az uzsonna után csoportonként megosztottuk egymással
gondolatainkat, meglátásainkat, majd egy tanulságos
személyiségteszt kitöltésével fejeztük be a foglalkozást. A
napot egy zenés misével zártuk, melyet plébánosunk, Dr.
Janes Zoltán mutatott be.
Gáspár Jusztina

Nagyböjti lelkigyakorlat
A nagyböjti lelkigyakorlat február 27-én, pénteken és 28-án, szombaton az este 18 órakor
kezdődő szentmisékben, valamint március 1-én, vasárnap a fél 10 órakor kezdődő
szentmisében lesz. Szentgyónásra lehetőség nyílik a szentmisék kezdete előtt (fél óra) és a
szentmisék alatt. A pénteki lelkigyakorlatos napon a keresztút fél 6-kor kezdődik.

Keresztút
A keresztúti ájtatosság végzése jellemző eleme a nagyböjti időszak lelki
felkészülésének. A keresztút járás azt szeretné elősegíteni, hogy egyre jobban
elmélyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen, ha ezt megértjük. akkor
mindennapi áldozatainkat, életünket is könnyebben tudjuk az Úréhoz kapcsolni.
Templomunkban a keresztút végzése 16 órakor kezdődik. (Kivétel: február
28-án, amikor fél 6 kor kezdődik a lelkigyakorlat miatt)

