Egyházi gondolatok
(2003. július)
Újmise
Július 26-án szombaton az esti hat órás szentmisén itt lesz a zsombói származású Nagy
Róbert atya, akit a múlt hónapban, június 21-én szenteltek pappá. Aki jelen lesz ezen a
szentmisén, általa újmisés áldásban részesül.
Bim-bam játszóház!
A plébánián augusztus hónapban is minden hétf n 9.30-12.00 óráig játszóház várja az
érdekl$d$ket: társasjátékok, pingpong, csocsó, kézm(ves foglalkozások.
Bérmálkozási el készít !
Bérmálkozók figyelem! Augusztus 2-án szombaton 17 órakor elkezd dik a hittanteremben a
közvetlen bérmálkozási el készítés, melyet Cseh Zoltán atya tart. Ezután a bérmálkozás
napjáig (szeptember 7.) minden szombaton találkozni akarunk veletek. Ne feledkezzetek meg
a szentmisék részvételér$l sem, valamint a kitöltött bérmálkozási adatlapokat is minél
hamarább juttassátok el a plébániára.
Tóth Károly
Hittanos tábor – Püspökszentlászló
Az idén június 26-30-ig Püspökszentlászlón táborozhattunk!
Reggel 7 órakor indultunk és a hosszú utat meg-megszakította egy-egy nevezetesség
megtekintése. Így láttuk a bajai kilátót, a mohácsi emlékparkot, a siklósi várat és a máriagyüdi
kegytemplomot. Fárasztó nap volt, de azért futotta er$nkb$l tábornyitó beszélgetésre.
A következ$ napok túrázással teltek. Kirándultunk a Mária kápolnához, megmásztuk a
Zeng$t, Kisújbányára is eljutottunk. A kirándulások mellett különböz$ programokon vettünk
részt, melyeken egyre jobban megismertük egymást. Aki akart kártyázhatott, csocsózhatott,
beszélgethetett, de volt társasjáték és filmnézés is. A legmulatságosabb és talán a
legemlékezetesebb a papírsárkány készítés volt. Sokat beszélgettünk és így az esti lefekvés
ideje napról napra kitolódott. Táborozás nem múlhat el tábort(z nélkül. Szombaton este már
mindenki izgatottan várta a t(zgyújtást. Beszélgettünk, énekeltünk a t(z körül. El$kerültek a
gitárok is, még hangulatosabbá téve az estét.
Érdekes esemény volt a helyi búcsú, ami abban különbözött a nálunk megszokottól, hogy nem
voltak forgók és inkább népm(vészeti, vallások tárgyakat lehetett vásárolni. A nap utcabállal
záródott, ahol mindenki kitáncolhatta magát. Gyorsan elröppentek a napok, s abban is
mindannyian egyetértetünk, hogy szívesen eltöltenénk még pár napot ezen a szép helyen
egymás társaságában. Külön köszönet a szervez$knek, lebonyolítóknak; név szerint Tóth
Károlynak és Erának, Zádori Dénesnek, Sólya Istvánnak és feleségének Áginak. Köszönettel
tartozunk még Illés József asztalosnak, aki a papírsárkányokhoz a léceket elkészítette és
Fábián Márknénak, aki zöldséget adott a sok éhes táborozónak, továbbá mindazoknak, akik
lehet$vé tették számunkra ezeket a kellemes napokat. A tábor anyagi költségeinek egy részét
a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium nyertes pályázati támogatásából fedeztük.
Reméljük, hogy jöv$re még többen mehetünk és talán több napra!
A táborozók nevében: Németh Eszter
(fotó)
A mohácsi emlékpark kapujában.
Gyermekeinkre hangolva
Szinte minden tanuló hónapokig várja a nyarat, és amikor végre itt van, szül$kben és
gyerekekben egyaránt felvet$dik a kérdés: mit is kezdjünk a ránk tört nagy szabadsággal?
A nyár a pihenés, er$gy(jtés id$szaka gyermekeink életében. Többet látjuk $ket jó és rossz
hangulatban, dühöngve vagy unalmas képet vágva. Egy biztos: ez a néhány hét jó alkalom
lehet arra is, hogy jobban megismerjük fejl$d$ lelki világukat, gondjaikat, elképzeléseiket;
esetleg átgondoljuk kapcsolatunkat gyermekeinkkel.
A gyermeklélektannal foglalkozó szakemberek szerint a nevelésben minden a szül$ és a
gyerek közti szeretetkapcsolaton múlik.

Öt alapvet$ „csatornát” használhatunk szeretetünk kifejezésére és befogadására. Ha
felismerjük - és beszéljük - gyermekünk szeretet-nyelvét, biztosak lehetünk benne, hogy jó
úton járunk. De mir$l is van szó?
1. A testi érintés
A babusgatás, ölelés, simogatás, a „jó reggelt” puszi fontos mozzanatok egy kisgyermek
életében. Ha különösen nagy igénye a gyermeknek az életkorához mérten a szül$i érintés,
kapcsolattartást, valószín(, hogy ez számára a szeretet kifejez$dése (pl.: van olyan kamasz,
akinek jó néha az édesanyához bújni, átölelni). Ha a szül$ elzárkózik a gyermek
kezdeményezése el$l, úgy értelmezi majd, hogy a szeretetét utasítják vissza.
2. Elismer szavak
Bátorítás, dicséret, útmutatás, köszönet – ezt a szeretet-nyelvet beszél$knek a szóbeli közlés
egyben a meger$sítés is - „azt mondták, hogy…”, persze segítség ez az önbizalom
kiépítéséhez is. Sajnos sokszor ingerültebbek, idegesebbek vagyunk, esetleg durva
kifejezéssel illetjük szemünk fényét… ezeknek a gyerekeknek különösen mélyen épül
személyiségükbe a negatív kritika is! Merjünk bocsánatot kérni t$lük. Biztosan meg fog érteni
bennünket gyermekünk!
3. Min ségi id
- „Gyere játszani velem!
- Nem, dolgom van, sietek…”
Biztosan minden családban elhangzott már efféle párbeszéd. A min$ségi id$ lényege az
együttlét, ami lehet közös munka, beszélgetés, séta vagy kirándulás. Minden olyan perc, amit
nem csak egymás mellett, hanem egymásra figyelve töltünk el.
4. Ajándékozás
Az ajándék a szeretet kézzel fogható kifejezése. Azt is tudjuk, hogy az igazi ajándékot nem a
mérete és az értéke teszi naggyá, hanem az a szeretet, amit kifejez. Így lehet, hogy
gyermekünket meglep$en boldoggá és elégedetté tehet egy rajz, néhány falevél, vagy egy
apró édesség.
5. Szívességek
A szeretettb$l fakadó szívességek a legtöbb gyermekre mély benyomást tesznek. Nem csupán
jól esik nekik, hogy bepakolunk id$nként helyettük a táskájukba, vagy kedvenc süteményével
várjuk a táborból. G tudni fogja, ez a szeretet kifejez$dése.
Hasznos dolog lenne felismerni családtagjaink szeretet-nyelvét. Talán könnyebbek
lennének rohanó - fárasztó napjaink.
Tóth Era

