Egyházi gondolatok _ November

Advent a lelki felkészülés időszaka
A advent szó jelentése: „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami
annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Advent időszaka az egyházi év első része, a karácsonyt
előkészítő időszak, elsősorban a lelki felkészülés ideje. „Ádvent: a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
miénk”. (Pilinszky János: Hitünk titkairól)
Nagyon sok formája, lehetősége lehet a felkészülésnek, várakozásnak. Plébániánk
programjaival is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy ez az időszak lehetőséget adjon emberi
kapcsolatok ápolására, és egy kis elcsendesedésre is.
• Adventi koszorúk megszentelése
November 29-én, advent első vasárnapján a 9.30 órakor kezdődő szentmisén adventi
koszorúk megszentelésére nyílik lehetőség.
• "Karácsonyi hangulat" c. ünnepi készülődés
A bordányi Szent István Király Plébánia és a DOMINO Közhasznú Alapítvány közös
szervezésében "Karácsonyi hangulat" címmel ünnepi készülődés lesz 2015. december 5én (szombaton). Programunk:
- 15.00 órától mézeskalácssütés családoknak - gyúrástól a díszítésig
- 16.00 órától Falovacska Muzsika ... zenés program aprócskáknak Szabó Emese
zenepedagógussal
Helyszín: Aprajafalva Óvoda
- Jelentkezni a bordanyiplebania@gmail.com e-mail címen, illetve Bálintné Gyuris Ágnesnél
lehet. Jelentkezési határidő: 2015. december 1. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, közreműködő szervezet az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.
• Mikulásváró családi szentmise
December 6-án, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmise keretében együtt
várják a résztvevők a Mikulást. Sok szeretettel várjuk a családokat!
• Rorate szentmisék
Idén is lesznek advent idején Rorate-szentmisék, A Megváltó várásának és a
Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. A karácsonyra
való lelki felkészülés egyik lehetősége. „Az advent igazi szakrális ízét, meghitt
hangulatát a hajnali mise vagy angyali mise, a régiségben aranyos mise,
liturgikus szóval roráté adja meg, amely még a középkori hazai liturgia
maradványa” (Bálint Sándor).
Csütörtökönként reggel 6.30-kor kezdődik a szentmise, melyet közös reggeli követ a
hittanteremben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
• Adventi lelkigyakorlat

Az adventi lelkigyakorlat december 19-én, szombaton az este 17 órakor kezdődő
szentmisében, valamint 20-án, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisében lesz. A
lelkigyakorlatos szentmisék előtt lehet szentgyónást végezni.

Jubiláló házaspárok hálaadó szentmiséje és Családok megáldása
Szent Család vasárnapján – 2015. december 27-én 9.30 órakor kezdődő szentmisén kerül
sor a családok megáldására.
Erre a hálaadó szentmisére várjuk a házasságkötésük jubileumát ünneplő házaspárokat
és családtagjaikat is, akik 5, 10, .., 40, 45, 50 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak hűséget. A
hálaadás, köszönet Isten felé, hogy együtt megérhették ezt a napot, mely megpecsételi a
hosszú évek hűségét, szeretetét és kitartását.
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, az ünneplő házaspárokat!.

