Egyházi gondolatok
Bérmálkozás
Április 20-án húsz nyolcadikosnak a Püspök atya kiszolgáltatta a bérmálkozás szentségét.
„Tökéletes közösség itt a földön nincs. Attól, hogy beülünk a templomba még nem leszünk szentek.
Nem csak érdekek, hanem értékek kötik össze a keresztényeket: szeretet, összefogás, békesség.
Jézushoz tartozunk és ! a legfontosabb érték számunkra, ha ezt elfogadjuk, akkor vegyük is
komolyan: tanítása és példamutatása szerint éljünk. Ne hagyományból legyünk keresztények és
vállaljuk a szentségeket, hanem személyes meggy!z!désb!l…” Hallhattuk a Püspök atya
prédikációjában az útmutatást és buzdítást az elkötelezett keresztény élet melletti döntésr%l.
Reménykedünk, hogy a jelen bérmálkozók számára is nem csak szép emlék marad e szentség
fölvétele, hanem kereszténnyé válásuk fontos lépcs%fokává vált.
Els áldozás
Pünkösdvasárnap délel%ttjén 14 gyermek járult el%ször szentáldozáshoz. Ünnepélyességüket emelte a
szegedi Dómból kölcsönzött hófehér ruhák, melyek jelezték lelkük tisztaságát. A bérmálkozásnál és az
els%áldozásnál nyújtott szül%i segítségeket nagyon köszönjük!
(els%áldozási képek a galériában)
Bordányi Szentjánosbogár tábor 2008. június 29 - július 4. között.
Többször írtam már e táborról és folyamatosan kérem a segítséget a táborba jelentkez% 80-100
gyermek elszállásolásában. Köszönöm, hogy több mint húszan már vállaltak gyermekeket, s így 60 f%t
el tudunk szállásolni; azonban ennél több gyermek várható falunkba, ezért szükségünk lenne még
további szállásadók jelentkezésére! El%re is köszönöm!
Úrnapja
Úrnapja ünnepét a XIII. században rendelte el IV. Orbán pápa, a Szentháromság vasárnapja utáni els%
olyan ünnepet, amelyen nem üdvösségtörténeti eseményt jelenítünk meg, mint a húsvéti vagy
karácsonyi ünnepkör jeles napjain, hanem egy eszmét, hittitkot ünneplünk. Az ünnep középpontjában a
nagycsütörtök este adott kenyér és bor, Krisztus teste és vére áll. A szent színekr%l megtudjuk, hogy
az új Pászka, az új manna ez, amelyben Jézus táplálékul adta magát mindenkinek, „vére ital, teste
étel”, „kenyere lett vándoroknak, eledele jó fiaknak”.
Úrnapja manapság az átlagember számára is a híres virágsz%nyegekr%l, a falusi virágsátrakról, a
körmenetr%l közismert. Körmenetr%l (processzióról) azonban csak a XV. századtól tudunk, aminek
lényegét nem a virágdíszítés szépsége adta meg. Nem is demonstráció volt ez, amely arra szolgált
volna, hogy lássa mindenki, mennyien vagyunk és milyen fontos titkunk az Oltáriszentség. A
körmenet a lakott területet járta végig, Jézus jelenlétét, oltalmát fizikailag is kiterjesztve az
otthonokra, bevonva ket a szent térbe, a falu, város kozmoszába.
Magyarországon – a világegyháztól eltér! módon – a körmenetbe négy stáció ékel!dik. Ezeken a
stációkon evangéliumot olvasnak és a négy égtáj felé áldást ad a pap az Oltáriszentséggel. Nem csak
szent pihen%k ezek, hanem a templom négy falának a négy égtáj felé való kisugárzásának
meghosszabbításai is.
A templomunk körül idén is elvégeztük a körmenetet, szépen feldíszített stációknál állhattunk meg, a
gyermekek által szórt virágsz%nyegen kísérhettük az Oltáriszentséget. Köszönöm mindazok segítségét,
akik évek óta igyekeznek széppé tenni ezen ünnepünket is.
Összefogás nélkül, a hívek segítsége nélkül nem tudna m ködni egyházközösségünk!
Tóth Károly

