Egyházi gondolatok
Els áldozás május 19-én, Pünkösdvasárnap a 11 órakor kezd d szentmisén lesz.

Beszámoló a Bordányi Családközösség munkájáról
A Bordányi Szent István Plébánia családközösségét mutatnám be, amely 2011. adventjén
alakult olyan bordányi családok részvételével, akik rendszeresen járnak szentmisére. A
közösséget jelenleg nyolc-tíz család alkotja, akik háromhetente találkoznak egymással nyáron
hosszabb szünetet tartva. Ezen kívül gyakran vannak olyan programok is, amelyekbe több
család is bekapcsolódik az egyházközségb l.
Az els nagyobb tevékenység 2011-ben az adventi koszorúkötés volt, amelyre 14 család
fogadta el a meghívást. Akkor még nem gondolkodtunk a folytatásban, hanem a résztvev k
fogalmazták meg, hogy legyen a kezdeményezésnek folytatása. Cseh Zoltán atya és az
egyháztanács is támogatta a csoport megalakítását. A Kerekegyházán jól m1köd
családközösség két házaspárja jött el hozzánk Gábor Imre atyával, és k adtak sok ötletet és
bátorítást a munkához, valamint Tari Sándor segítette végig a csoportot.
Az els évben havi rendszerességgel találkoztunk. A csoporttalálkozókat a szombat esti
szentmisék után a Gondozási Központban tartjuk, ahol mindenki, de különösen a gyerekek
nagyon jól szokták érezni magukat, akikre a helyi Karitasz segít i vigyáznak. Játszanak,
beszélgetnek, barátságok szöv dnek köztük. A feln ttek pedig közben el adáson vesznek
részt, melynek végeztével kezdetét veszik a beszélgetések, amelyek általában hosszasan el
szoktak nyúlni.
Az elmúlt id szakban volt el adás a férfi-n i szerepekr l, az apaszerep fontosságáról, krízis
helyzetek megoldásáról, a házasság folytonos megújításának szükségességér l, a gyermekek
munkára nevelésér l, a családi ima fontosságáról a hit évében. Több alkalommal néztünk meg
filmet, amit utána megbeszéltünk. A nyári szünet el tt tavaly tábort1z és szalonna sütés volt.
Az idei munkaévet a csoport közös szentmisével kezdte, amelyen a házaspárok külön-külön
áldásban részesültek. Idén is több vendég el adót hívtunk. Március 16-án a családközösség
kirándulást szervezett 42 f részvételével Máriaradnára. Ez a híres kegyhely a mai Románia
területén található.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket megismertessük településünk természeti
értékeivel, ezért szeretnénk számukra minél több kirándulást szervezni. Els ként április végén
a Béke d1l ben található Lapéta-széken túráztunk és fedeztük fel közösen a természet
szépségeit.
Köszönet minden résztvev családnak és segít nek az elmúlt id szakért, a sok szép közös
élményért! Remélem, hogy a nyári szünet után újabb tartalmas id szakot kezdhetünk majd
meg közösen!
Lippai Judit
az egyházközség családfelel se

Bérmálás
Az ember életében jelent s fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ett l kezdve önállónak számít, aki
ura tetteinek és felel azokért.

Az Isten családjában, az Egyházban is jelent s, amikor egy hív nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez
alkalommal különös kegyelmet is ad az illet nek, hogy hitét állhatatosan vallja és szerinte éljen. E
kegyelmet, a bérmálás szentségét április 14-én kaptuk meg mi, bérmálkozók. Juhász Petra, Ámond
Gabriella, Kertész-Farkas Dóra, Tóth Zsanett, Tapodi Krisztián, Rácz Gábor, Veres Zoltán és még két
zákányszéki leány.
A püspök atya más elfoglaltság miatt nem tudott eljönni, ezért Dr. Kovács József atyát küldte el maga
helyett, aki a szegedi Szent Gellért Szeminárium rektora. Vele jött még Levente diakónus is, és
Forráskútról Soós atya, valamint Cseh Zoltán atya is segédkezett a mise megtartásában.
A szentmise elején József atyát verssel és virággal köszöntöttük. Majd a mise evangéliuma után
f pásztorunk helyettese szentbeszédet mondott. Ez követ en felszólította a bérmálkozókat a
keresztségi fogadalom megújítására. Minden egyes bérmálkozó József atya elé járult és megbérmált
bennünket.
A mise az áldozat liturgiájával folytatódott. Az atya, áldással és könyörgéssel bocsátotta el a híveket.
Ez az esemény csak egyszer történik meg velünk és eltörölhetetlen jegyet nyom lelkünkbe, melyet ki
nem mos onnét semmiféle h1tlenség, botlás, rosszakarat.
Szent Péter következ szavai megmutatják nekünk bérmálkozóknak és minden más embernek is,
hogyan kellene élni életünket:
„Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a
tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való
kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériséget, a testvériség pedig a szeretetet ” (2 Péter
1,5-7)
Tóth Zsanett 8. osztály

