Egyházi gondolatok
(2007. augusztus)
Vallás és vallásosság
Cseh Zoltán plébános atya még a Bordányi Naplóba nem írt cikket, most olvassák szeretettel
lelki gondolatait.
Hittan tábor
Június 28-tól július 1-jéig Orgoványon voltunk fiataljainkkal. Köszönjük az
Önkormányzatnak, hogy a kisbuszt rendelkezésünkre biztosította, valamint egyik szül2nek,
hogy segítségünkre volt az utazás megszervezésében. Rövid beszámolót olvashatunk Lajkó
Andor táborozótól.
Medugorjei zarándoklat
Július 5-9-ig megvalósult a Medjugorjei zarándoklat is, amit a templomunkban és a környék
templomaiban is meghirdettünk. Most egy összefoglalót olvashatunk a történtekr2l, valamint
szeptember 1-jén, szombaton este a szentmise után képekkel illusztrált úti beszámolót
fogunk tartani.
Szent István napi BÚCSÚ
A bordányi búcsú augusztus 20-át követ2 vasárnap, tehát augusztus 26-án lesz. Az ünnepi
szentmise 11 órakor kezd2dik, a szentbeszédet Marosi János Makó, Csanád vezér téri
plébános mondja.
Orgoványon az orgoványiakkal…
Mint tudjátok már egy jó ideje Tóth Károly hitoktató megszervezi a nyári hittantábort- az idei
volt az ötödik, ami sokban különbözött az eddigiekt2l. Most nem a hegyekbe utaztunk, hanem
Orgoványra, amely Kecskemétt2l 30 km-re fekszik az Alföldön.
Miel2tt belemennék a részletekbe, elmondanám, hogy Bordányból 17-en indultunk útnak és
az els2 megállóhelyünk Pet2fiszállás –Szentkúton volt, ahol megnéztük a templomot és egy
pálos szerzetes bemutatta a tejes zarándokházat. Itt már vártak bennünket az orgoványi
gyerekek, akik 18-an voltak, így aztán összesen 35-en táboroztunk.
Az els2 nap egy kicsit rossz volt, mert amikor találkoztunk velük nem is nagyon
beszélgettünk egymással, hanem inkább megmutattuk nekik a méta nev? játékot amit 2k nem
ismertek, de szerintem ti se ismeritek azt nem mondom el, hogy hogyan kell játszani mert
akkor nagyon sokat kellene írnom, ezért csak annyit mondok, hogy köze van a baseballhoz.
Viszont a második nap 2rületesen jó volt, elmentünk három lovas kocsival egy imaházhoz,
amit egy öregasszony épített a háza mellett, amikor még élt és képzeljétek a ház ahol élt, egy
órás út lovas kocsival a falutól. Ott utána aztán lehetett mindenfélét csinálni a tanyavilágban:
önfeledt játék és szórakozás. Majd körülbelül 5 óra után visszamentünk a faluba, ahol a
polgármester mindannyiunkat megvendégelt a saját házában. A harmadik nap f2leg játékkal
és szórakozással telt el, majd este tábort?zzel zártuk a napot. Az utolsó nap már mindenki
összebarátkozott mindenkivel. Reggel a szállást kitakarítottuk majd 12-kor táborzárás,
mindenki elköszönt egymástól, átgondoltuk a lelki útravalót, amiben a játék mellett
részesültünk, ugyanis minden nap összegy?ltünk az iskola aulájában és különböz2 témákról
hallottunk, de ez nem olyan hittanóra volt, mert pl. Szent Erzsébetr2l plakátot készítettünk,
csoportokban óriás keresztrejtvényt fejtettünk, ez egy- egy csomagolópapír nagyságú volt, az
irgalmasság cselekedeteit rovásírással ismertük meg és misén is voltunk.
Azért én megbeszéltem tanár úrral, hogy az orgoványi gyerekek Bordányba jöhessenek, de azt
még nem beszéltük meg, hogy pontosan mikor. Még befejezésül annyit, hogy szerintem
nagyon jó kirándulás volt és minden orgoványi megkedvelt bennünket. Ha itt járnak arról is
beszámolok majd …
Lajkó Andor

