Egyházi gondolatok
(2006. szeptember)
Kamasz-tanya – ifjúsági foglalkozások a hittanteremben!
Október 6-án, pénteken du. 6 órakor ismét elkezdjük (folytatjuk) a középiskolások számára a
beszélget(s, játékos foglalkozásokat.
Imaév a nemzet lelki megújulásáért
2006. január 1.-vel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette az imaévet. Azóta
Magyarországon és a határon túli számos magyar templomban elvégzik heti rendszerességgel azt az
imát, amit a Püspöki Kar megfogalmazott. Tavasszal, amikor a Biblia órán beszélgettünk, felmerült
az igény, hogy Bordányban is tartsunk heti rendszerességgel szentségimádást, ahol elimádkozzuk a
kért imát, valamint a rózsafüzér imával kiegészítjük. Húsvét után meg lett hirdetve e szentségimádás
és azóta is minden szerda délután az engesztel( imádság elvégzése megtörténik. „Fogadd el
engesztelésünket els sorban népünk, de minden ember vétkeiért is.” A Magyar Egyház
képvisel(inak a Szentlélekt(l sugalmazott indítatása lehetett, hogy ezt az imaévet meghirdették,
hiszen nemzetünk valóban mélységeket jár, morális (erkölcsi) váltságban vagyunk. A Tíz
parancsolatban megfogalmazott erkölcsi normákat, melyek minden emberre érvényesek (nem csak
keresztényre!) a társadalom nem tartja meg. (Pl: 5. parancs Ne ölj; 7. Ne lopj; 8. Ne hazudj és mások
becsületében kárt ne tégy!) Sokan a lelkiismeretük szavát legy(zik, ami rossz azt jónak tartják.
Miért? Nekünk mi a feladatunk (szül(nek, pedagógusnak!); mire tanítjuk gyermekeinket és mi
milyen példával járunk el(ttük? Most néhány gondolatban szeretném leírni a Magyar Katolikus
Lexikon alapján, hogy az egyik parancsról mi is az egyház véleménye. A hazugság: mások tudatos
félrevezetése, a tények valóságnak nem megfelel( közlése, meggy(z(désünk ellen való beszéd. A
hazugság els(sorban a beszéd adományával való visszaélés, de megnyilvánulhat cselekvésekben és
magatartásban is (képmutatás, színlelés). Az Ószövetségben f(ként a szó ürességére, tartalmatlan,
‘semmi’ voltára utal. Az igaz szemében a hazugság szégyenfolt, a lélek halálát okozza. Az
Újszövetségben Jézus elvárja övéit(l, hogy náluk “az igen igen, a nem nem” legyen. Isten
igazmondó, nem tud hazudni, mert maga az igazság. Az Egyház tanítása szerint a hazugság
önmagában véve rossz, tehát minden fajtája bFn. A bFnnel, az erkölcstelenséggel szemben a
leghatékonyabb fegyver az imádság! „Urunk, kérünk irgalmazz nekünk!”
Október a Rózsafüzér hónapja – szokásosan minden nap el lesz imádkozva a templomban
a rózsafüzér e hónapban.

