Egyházi gondolatok
 Métabajnokság
Május 7-én, Budapesten a Hajógyári szigeten megrendezésre került a XIV. Szentjánosbogár
Országos Métabajnokság. Az elmúlt évekhez képest a bajnokságra benevezı csapatok fele
jelentkezett, így a bordányi csapatnak a korosztályán belül 3 csapattal kellett összemérnie erejét. A
kétszer félórás mérkızések alatt kiderült, idén nem sikerül elhozni az elsı díjat, de a jól megérdemelt
2. helyet megszereztük. Most álljon itt a csapat névsora, hiszen az elmúlt két évben is szinte ugyan
ezzel a kerettel képviseltük Bordányt: Bálint Rebeka, Hegyközi Anetta, Juhász Ádám, Lajkó Bálint,
Lajkó Marcell, Major Alina, Sólya Gábor, Tóth Ábrahám, Turner Máté, Vásárhelyi Balázs
(Hegyközi Georgina sérülés miatt itthon maradt). Köszönöm, hogy ismét vállaltátok a
megmérettetést és hogy segítséget nyújtottatok a szervezésben. Egy szép, de fárasztó nap volt.
Köszönjük, hogy az Önkormányzat biztosította számunkra a kisbuszt, amit Kálmán Gábor vezetett.
 Bérmálkozás

Egyházközségünk számára mindig nagy ünnep, ha az egyházmegye Fıpásztora ellátogat hozzánk. Idén május
15-én fogadhattuk Dr. Kiss-Rigó László püspök atyát, amikor a délután 5 órakor kezdıdı szentmisén lehívta
a Szentlelket 14 bordányi és 3 zsombói nyolcadikos fiatalra. Reméljük, a megbérmált fiatalok által tovább
gyarapodott az öntudatos, valóban keresztény életre elkötelezıdött személyek száma településünkön és nem
csak a bérmálkozási ajándék, a szülıi akarat teljesítése volt számukra fontos. A mai világunk liberális
gondolkodásmódja nem kedvez a keresztény értékrendszer megırzésének. Fontos, hogy tudatosan, felelısség
teljesen tudjuk keresztényi mivoltunkat felvállalni.

 Keresztelıkút felszentelése

Amikor a fıoltár felújítása elkezdıdött, a hittanterem melletti padláson is szétnéztünk, találunk-e a fıoltárról
korábban lehullott díszeket. A padlásról más „kincsek” kerültek elı: a keresztelıkút felsı része, angyal
szobrok a megszüntetett Szent József oltárról, faragott feszület... Mindezeket látva egyik képviselıtestületi
tagunk elhatározta, hogy a keresztelıkutat ismét rendbe hozatja és így visszakerülhet méltó helyére a
templomba. A keresztelıkút történetérıl nem sokat tudunk, az 1909-ben készült templomi leltáron még nem
szerepel. A História Domusban Gábor Imre atya tesz róla említést, amikor 1980-ban a templombelsı festését
végezték, a templom berendezésében némi változtatást eszközölt, a keresztelıkutat is megszüntette, mely
bontás közben széthullott, mivel fából készült.
A keresztelıkút rendbehozatalát helyi vállalkozók végezték: a faszerkezet javítása és hiányzó részeinek
pótlása Masir János és Ocskó Péter asztalos mesterek munkája. A teljes kút lefestését, a tetején található
faszoborral együtt (Jézus Keresztelı Jánossal) Bakó Attila amatır festımővész készítette el.
A megújult, restaurált keresztelıkút május 12-én Pünkösdvasárnap a 11 órakor kezdıdı szentmisén lesz
felszentelve.
Köszönjük mindazok áldozatos munkáját és anyagi hozzájárulását, akiknek köszönhetıen visszakerül méltó
helyére templomunk egy értékes, régi tartozéka.

 Medjugorjei zarándoklatot

Július 11-15-ig Medjugorjéba zarándoklatot szervez a szegedi Látogatás imacsalád. Érdeklıdni és
jelentkezni lehet Jenei Györgyné 06-30-621-6375 mobilszámán.
Tóth Károly

Szenti Ferenc
Pünkösd elıtt a gyertyavirág
A vadgesztenyefa –
templomkertnek gyertyavirága
gyúlt fényeit lassan elontja,
s öreg törzse körébe szórja
hamvadt szirmait – úgy vigyázza
örökbe fényeit
évre év után – majd’ száz éve
már, tudva jövıje hatalmát,
idıtlen messze lépéseit
barna magjában bölcsen élve.

*
A virág hullása
hiába zárja le a szemet,
száz halál is megannyi élet;
emberben s emberért az a sok
kereszt – mosollyal cipelheted.
Vadgesztenyevirág,
mint egy fehér választás-remény,
a lelkek iránt vizitbe jár,
és fenséggel szól lángnyelv alatt –
s a Szentlélek-hang hozzánk beszél.
*
Mindigvaló a vágy,
s el is jön mindig az alkalom –
most is, ahogy átmegyek a téren
Templom elıtti gyertyafényben:
két kezem imára kulcsolom.
Bordány, 2011. május 8.

