Egyházi gondolatok
(2005. szeptember)
Bérmálkozás
Szeptember 11-én Gyulay Endre püspök atya ismét ellátogatott egyházközségünkbe, hogy
megbérmáljon 56 fiatalt. A bérmálási szentmise délel&tt 9 órakor kezd&dött, ekkorra már a
bérmálkozók és bérmaszül&ik elfoglalták a templomban a kijelölt helyüket. Püspök atya vezetésével
elkezd&dött a bens&séges szentmise. A prédikációban a jelenlegi és már korábban megbérmáltak
kaptak útmutatást, mit is jelent a keresztény hitben feln&tté válás szentsége, hogyan éljünk
világunkban keresztény módjára a Szentlélek segítségével. A szentbeszéd után kezd&dött a fiatalok
számára a legizgalmasabb rész, amikor a Püspök elé kellett sorakozni, hogy egyenként kézrátétellel
lehívja rájuk a Szentlelket, s megkérdezze t&lük a választott véd&szent életrajzát, s azt, hogy miben
tudják &t követni. A szentmise végén Zoltán atya megköszönte Endre püspökünknek, hogy eljött, e
szép ünnep alkalmából, s hogy a nyertes SAPARD pályázatban feltüntetett öner&t
egyházközségünknek kifizette. A hívek adományaiból pedig, melyet a templomkerítésre
gy2jtöttünk, sikerült a harangok közel 30 évvel ezel&tt készült villamosítását teljes mértékben
felújítani, s az azóta néma, Benke Gedeon - féle Jézus Szíve, lélekharangot is megszólaltatni.
Plébánosunk az Önkormányzatnak is megköszönte, hogy 7 hónapon át, kamatmentesen kölcsönözték
a pályázaton megnyert összeg nagy részét, míg a SAPARD hivatal nem utalta át a támogatásukat.
Július közepén megtörtént a teljes elszámolás. Így az állami támogatásból, a püspökség és a hívek
adományából 3 beruházás valósulhatott meg. Áldás el&tt a bérmálkozottak fejezték ki köszönetüket a
virágcsokrok és ajándékaik átnyújtásával!
A Püspök atya a szentmise után még beszélgetett a bérmálkozókkal, majd a képvisel&testületi
tagokkal, és a plébániai hivatal adminisztratív vizsgálatára is sor került. Ezek után terített asztal
mellett, kötetlen formában folytattuk ünneplésünket a 75 éves Püspök atyával.
Tizennyolc év az egyházmegye élén – 75 esztend&s Gyulay Endre megyéspüspök
– olvashattuk a Dálmagyarország 2005. szeptember 17-én megjelent lap kulturális mellékletében, a
sziesztában. Teljes oldalon át értesülhettünk a megyés püspök fél évszázados lelkipásztori
munkájáról, örömökr&l és nehézségekr&l. 1993-ban, amikor az egyházmegyék határait rendezték,
akkor került Bordány a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe, s így 1987-t&l püspök Gyulay Endre kezei
alá. Az „új” püspök el&ször 1993. szeptember 19-én járt falunkban, amikor 73 fiatalt bérmált meg. A
következ& látogatása öt év múlva 1997-ben volt, s ebben az évben kétszer is eljött. El&ször március
13-án, amikor akolitusá (lelkipásztori kisegít&i munkatárssá) avatta Olajos Imre kiskundorozsmai és
Tóth Károly bordányi lakost; majd szeptember 27-én megbérmálni a felkészülteket. Ezek után két
évente jött bérmálni és találkozni a hívekkel (1999. október 3.; 2001. szeptember 9.; 2003.
szeptember 7. és 2005. szeptember 11.).
A bordányi egyházközség adományszervezést kezd a dévai Szent Ferenc alapítvány által
fenntartott és m2ködtetett intézményei számára.
Gy2jtünk: tanszereket: (füzet, toll, színes ceruza, ragasztó, színes papír) jó állapotú könyvet,
játékot.
Október 15-ig folyamatosan várjuk az adományokat, a plébánián, melyeket személyesen fogunk
kiszállítani Dévára és a napokban megnyíló kisiratosi házba.
(B jte Csaba 2005. szeptember 6-án kelt, Bordányba küldött levele, melyben megkeresésünkre
válaszolt:
„Úgy gondolom, hogy Kisiratoson, nyitunk egy házat, ez ott van Kürtös mellett, egy kilométerre a
magyar határtól. Ez egy nagyon új ház, az lenne a jó, ha azt segítenétek. Természetes, hogy Déván
is szeretettel látlak Benneteket. Nagy szeretettel fogadom a segít( jobbot. Szeretettel, Csaba
testvér”)
Segítségüket el&re is köszönjük az erdélyi magyar árva és nehéz sorsú gyermekek nevében!
Kamasz-tanya – ifjúsági foglalkozások a hittanteremben!
Szeptember 30-án, pénteken du. 6 órakor tartjuk, s ezt követ&en kéthetente, a középiskolások
számára e beszélget&s, játékos foglalkozásokat. Az elmúlt évhez hasonlóan történnek az alkalmak,

melyre várom a régi és új érdekl&d&ket. Október 1-én, szombaton közösen szeretnénk elmenni
Szegedre a Szent Gellért egyházmegyei ifjúsági napra!
Katekumen hittan
Keresztelésre, illetve bérmálkozásra el&készít& feln&tt csoport, mely az elmúlt évben indult, s idén
folytatjuk. Aki szeretne megismerkedni a hitünk alapjaival, jelentkezését várom a plébánián.
Következ& foglalkozásunk id&pontja: október 7. péntek este 6 óra, s kétheti rendszerességgel
történnek a találkozások.

