Egyházi gondolatok
(2003. február)

Meghívó
hálaadó orgonakoncertre
Február 22-én, szombaton a fél 5-kor
kezd'd' szentmisén közrem7ködik:

Bottkáné Éget Mária,
a szegedi Dóm orgonistája és

Blumenschein Gábor
trombitam7vész.
A szentmise után vendégeink koncertet adnak.
Minden érdekl d t szeretettel várunk!
Bérmálkozás
Gyulai Endre püspök atya a legutóbbi körlevelében feltüntette a 2003. év bérmálkozási rendjét. Az ott
leírtak szerint idén, szeptember 7-én vasárnap du. 4 órakor kezd'd' szentmisén fogja a bérmálás
szentségét kiszolgáltatni. Két évfolyam f e l k é s z ü l t tanulói járulhatnak e szentség felvételéhez: a
jelenlegi 7. és 8. osztályosok, valamint azok, akik az elmúlt években nem bérmálkoztak, de id'ben
jelentkeztek a plébánián és folyamatban van a felkészülésük.
Nagyböjt
A farsang befejez'dése után, március 5-én, hamvazószerdával kezd'dik a nagyböjt id'szaka, mely a
húsvétra való felkészülés ideje. A készületben az önmegtagadás (böjt), az ima és a szentségekhez való
járulás segít. Valamint a nagyböjti id'szak hét péntekjein a keresztút közös elvégzésével Jézus
szenvedésútját járjuk végig, melyet március 7-én du. 4 órakor kezdjük a templomban.
Gitáros szentmisék
2001. 'szét'l a zsombói és a helyi gitáros énekkar közösen tartja hetenkénti próbáit felváltva, a két
községben. Énekes szolgálatukat Zsombón a hónap második vasárnapján a fél 9-es szentmisén adják. Az
idei tanévt'l Bordányban általában a hónap harmadik szombat esti szentmiséjén hallhatjuk 'ket, úgymint
február 15-én is, legközelebb pedig március 15-én.

VENDÉG A HÁZNÁL
Január végén az óvodában Dr. Csapó Ágnes pszichiáter tartott el'adást a gyermeki lélek rejtelmeir'l.
Sokan hallgattuk kedves történeteit, amelyek nem csak óvodáskorú gyermeket nevel' szül'knek volt
érdekes és elgondolkodtató.
A gyermek vendég a háznál - ahogyan az 'si mondás állítja - hiszen mi szül'k 18-20 évig formáljuk,
nevelgetjük – er'nkhöz és tehetségünkhöz mérten a gyermeket, de nem magunknak, hanem az ÉLETRE.
A szül'i felel'sség nagy, szinte az els' perct'l, mert az egészséges személyiségfejl'déshez tartós,
szeretetteljes anyai gondoskodásra, testi–lelki érintésre van szükség. A gyermek meg is érzi az anya
feltétel nélküli szeretetét, hangjának, ölelésének melegét. Kialakul a bizalom és a köt dés.
Az én-fejl'dés els' kritikus csomópontja a három éves kor körül kialakuló dackorszak sok szül'nek
maradandó mély nyomot hagy emlékében - pl. a sikítozó, hanyatt vágódó gyermek esete a csokoládés pult
el'tt - ekkortájt a gyermek önállósodásában vagy erre való törekvésében ugrásszer7 min'ségi változás
megy végbe. A kialakuló konfliktusokat szép szóval, türelemmel közös megegyezéssel áthidalhatjuk. De
legyünk mi is szavatartók!
Ha büntetéssel kell fegyelmezni, alkalmazzuk a megvonást, pl. ma este nem lesz mese, mert csúnyán
viselkedtél.
A régi id'kben úgy tartották, hogy a gyermek kicsinyített feln'tt. Ez nem így van! Nagyon sok dolgot
nem ért vagy nem tud felfogni a világból, esetleg nem is tudja kifejezni magát, gyakran akadályokba
ütközik, kialakul a frusztrációs helyzet, melynek következtében pánikba esnek, szoronganak vagy
agresszíven reagálnak a külvilág felé. Ekkor elkel a szül'i szeretet, megértés és a türelem. S't… a
magunkba nézés. Egy-egy rossz tulajdonságot talán éppen t'lünk örökölt. Segítsük 'ket!!
Vegyük figyelembe a fizikai szükségleteiket is – jó, ha sokat futnak, mozognak, ha belefér egy napba a
szül'kkel, testvérekkel való közös játék, beszélgetés is. Ne feledjük, hogy a kisgyerek napjaiban korán
esteledik, és a lefekvés ideje 8 óra körül érkezik el. Ez fontos ahhoz, hogy a következ' napon pihenten
ébredhessen az apróság. Lássuk be, ez mindannyiunk közös érdeke. Azt mondjuk, a gyermek a szemünk
fénye. Védjük, óvjuk 'ket, ne csak fizikai szükségleteikre figyeljünk, hanem lelki fejl'désükre is. A
mosás ráér, a pakolás is megvár. Ám a közös játék, beszélgetés vagy meseolvasás nekünk is örömöt és
er't ad. Csakúgy, mint sok szül'nek azon az esetén a vendég el'adó szavai. Köszönjük a szervez'knek
ezt az alkalmat, reméljük máskor is lesz hasonló lehet'ségünk.
Tóth Károlyné
pedagógus

