Egyházi gondolatok - március
Nagyheti szertartások időpontjai
Március 29.
Virágvasárnap

9.30

Szentmise, Passió előadása gyerekek közreműködésével, Barkaszentelés

Április 2.
Nagycsütörtök

16.30

Szentmise Hálából az Oltáriszentség alapításáért, majd Szentségimádás

Április 3
Nagypéntek
(szigorú böjti nap)

16.00

Keresztút

16.30

Igeliturgia

Április 4.
Nagyszombat

8.00

8 órától egész nap nyitva lesz a templom. Alkalom a Szentsír
látogatására.

Húsvét vigiliája

18.00

Feltámadási szertartás, jó idő esetén a templom körül feltámadási
körmenet.

Április 5.
Húsvétvasárnap

9.30

Szentmise

Április 6.
Húsvéthétfő

9.30

Szentmise

A templom délután 2 órától nyitva lesz, lehetőség adódik a Szentsír
látogatására. 16 órakor keresztúti ájtatosság, majd szertartásvégzés:
olvasmányok, passió, hódolat a szent kereszt előtt, áldozás, utána közös
imádság a szentsírnál. Lehetőség lesz utána egyéni imádkozásra a szent
sír előtt. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónak!

“A DIADAL – Medjugorje érintése” című film vetítése Bordányban
2014 őszén mutattak be a magyar mozikban egy új, Medjugorjéval
kapcsolatos filmet. A címe “A diadal – A harc elkezdődött –
Medjugorje érintése”.
A DIADAL felülmúl minden eddigi dokumentumfilmet, amelyet a
medjugorjei Szűzanya-jelenésekkel kapcsolatosan napjainkig
forgattak. /Medjugorje egy kisváros Bosznia-Hercegovinában, az
imádság és kiengesztelődés helye, mely Szűz Mária jelenéseiről
vált híressé./
A „kötelezően megnézendő” jelző sem képes teljes mértékben
kifejezni a mű lelki mélységét és a nézőkre gyakorolt hatását. A
film a béke és a szeretet üzenetét hordozza. Minden egyes
embernek értesülnie kellene arról a hatalmas kegyelemről, amely
nap mint nap Medjugorje jóvoltából árad a világba. Az alkotás
első kézből mutatja be egy fiatalember útkeresését, aki vallásos
nevelést kapott, ám mindeddig nem rendelkezett a valódi hit adományával. A film rendkívül

információ-gazdag, egyben szórakoztató, és az emberi lélek ritkán látott mélységeibe kalauzolja el a
nézőt.
Sikerült egy egyszeri vetítési engedélyt szereznünk a kiadótól, így Bordányban is megtekinthető lesz
a film! (magyar nyelvre szinkronizált narráció, 96 perc) A vetítés 2015. április 11-én, szombaton
lesz a Faluházban 19 órától a szentmise után. Nagy szeretettel várunk mindenkit! A részvétel
ingyenes!

Köszönjük a nagylelkű segítséget!
Húsvét előtt ismét megrendezték a templomokban a tartós élelmiszergyűjtést, amelynek
eredményéből a Karitász csoportok készítettek húsvéti ajándékcsomagokat a rászorulók
számára.
Bordányban a Húsvéti élelmiszer-gyűjtés eredményeként 15 családnak vihettünk
csomagot. Hálásan köszönjük minden adományozó nagylelkű segítségét!

