100 éves a bordányi
Szent István király - templom

A templom évfordulóját egyéves
programsorozattal ünnepli az Egyházközség.

Az ünnepi év megnyitója
2009. augusztus 23-án 11 órakor
a templom búcsúja alkalmából,
ünnepi szentmise keretében
történik.

A misét celebrálja: Gyulay Endre püspök
Százéves a bordányi templom

„A templom a mienk, örökségünk, mienk a gondja is… És a felel'sség is a mienk:
hogyan adjuk át gyermekeinknek…” – olvasható a templomban az egyik kép alatt. Ez a gondolat
soha nem volt id szer bb, mint ma, hiszen templomunk ebben az évben százéves.
Templomunk fennállása 100. évfordulójának megünneplésére készül a község. Ennek
keretében az Egyházközség centenáriumi programsorozatot tervez, hogy minél jobban
megismerkedjünk múltjával, és tevékeny részesei lehessünk jelenének.
Templomunk megépülésének rövid története
A jelenlegi templom helyén korábban egy kis kápolna állt, melyet az akkori dorozsmai
plébános ünnepélyesen 1859. augusztus 20-án szentelt fel.
Ez a kápolna lassan a tanyai élet központja lett, s id vel már nem tudta a hívek nagy részét
befogadni. 1906-ra olyan rossz állapotba került, hogy a F szolgabíróság bezáratta. A híveknek
hiányzott a kápolna, ezért a tanyaközpont új templom építését határozta el. Templomépít Bizottság
alakult Benke Gedeon vezetésével, amely azonnal megkezdte az adományok gy jtését. Egy év alatt
20 000 koronát gy jtöttek készpénzben, gabonában és kötelezvényben tett ajánlatokban. A
Bizottság állandó kapcsolatban állt az akkori kultuszminiszterrel, Gróf Apponyi Alberttel, aki végül
16 000 koronát utalt a templom építésére. A templom oltárral együtt 39 000 aranykoronába került.
Az új templom alapkövét 1907 áprilisában tette le az akkori dorozsmai esperes plébános,
Nagy Zakar, és 1909 Szent István napján felhelyezték a torony gömbjét és keresztjét, melyet Sztriha
Kálmán dorozsmai káplán szentelt fel. A templom tehát 1909. augusztus 20-án már készen állt
arra, hogy a híveket befogadja. Ekkor azonban kiderült, hogy az Egyházmegyei hatóság csak
akkor engedélyezi a templom felszentelését, ha az épít k még letesznek 2 800 korona alapítványi
összeget, mellyel biztosítják a templom m ködését. Végül ezt az összeget a Vallásalap átvállalta,
így a templom tényleges felszentelésére is sor kerülhetett 1910. április 24-én, Szent György
napján. A templomot Szent István király tiszteletére szentelték. Ett l fogva a községi Elöljáróság a
„Dudáskápolna” elnevezést megszüntette, és az új település neve Kistemplomtanya Központ lett.
A templom építésének és m ködésének b vebb, részletesebb történetér l egy kiadvány megjelenését
tervezzük, mely várhatóan az ünnepi évet befejez püspöki szentmisére készül el.
Az ünnepi év programjai
Centenáriumi programsorozatunk id'tartama: 2009. augusztus 23 – 2010. április 25.
Az els esemény 1909. augusztus 20-ra emlékezve a Szent István napi Búcsú. Püspöki
szentmise, körmenet, a Templomos Lovagrend jelenléte, zászlószentelés teszi emlékezetessé ezt a
napot. Els sorban a 100 évvel korábbi eseményre emlékezünk, de egyben a 150 évvel ezel ttire is:
a Dudás-kápolna felszentelésére is.
A kett s évfordulót örökíti meg a felszentelend zászló felirataival:
Dudás-kápolna
1859
Kistemplomtanya
1909
Bordány
2009
A Centenáriumi programsorozat soron következ eseményeir l minden hónapban részletesebben is
tájékoztatjuk a Bordányi Napló Olvasóit. Ajánljuk szíves figyelmükbe a programokat.
A bordányiak továbbra is – az el dökhöz hasonlóan, hozzájuk méltóan – sajátjuknak érzik a
templomot, fontosnak tartják épülését, szépülését, örömét, gondját, hiszen a környék egyik legszebb
templomának tornya köszönti messzir l az ide hazatér t és az ide látogatót.
Lénárd Judit

Az ünnepi év tervezett programjai:
00

Augusztus 23. 11

Szeptember 26. 1845 2000
Október 9. 1800

Templom búcsúja – zászlószentelés,
Templomos Lovagrend képvisel inek
jelenléte, kiállítás megnyitása
Erdélyben jártunk
Szent István király

Október 17. 1400 - 1600

Egyházi népénekek

November 13. 1800

Adventt l Karácsonyig

November 28.
November 28.
1730 - 1900

Adventi koszorú-kötés

December 3-5.

Adventi lelkigyakorlat

December 5.
December 17.
Január 23.
Február 13.

Mikulásváró szentmise
Karácsonyi koncert
Irodalmi „est”
Schubert-mise

Március 11-13.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Április 25.

Bérmálás? – az ünnepségsorozat
lezárása

Könny zenei hangverseny

Szentmisét bemutatja:
Gyulay Endre püspök
Hittanos kirándulás
beszámolója
Szántai Lajos el adása
Népdalkörök
találkozója
Molnár V. József
el adása
Euchariszt együttes
(Gável testvérek)
Vezeti: Gábor Imre
kerekegyházi plébános

Vezeti: Palya János
turai plébános

