Mese az életr l – Kincseink nyomában…

Egyházi gondolatok
Augusztusban egy hétig hittanos táborban részt vev gyerekek zsivajától volt hangos a régi Öregek
Napközi Otthonának udvara. Vidám, mozgalmas és áldott öt napot tölthettünk együtt. Meséken,
játékokon, imádságos alkalmakon keresztül próbáltuk megtalálni életünk nagy kincseit, és a választ
arra, hogy mit l lehetünk igazán boldogok.
A gyermekek tábori „családokat” alkotva gondolták végig, hogy: Mit l boldog egy család?; A boldog
családban is lehetnek gondok?; Miért jó Bordányban élni?; Mit tudunk a faluról, ahol élünk?; Milyen
kincsek találhatóak községünkben? Hogyan fogadjuk a számunkra idegen embereket? Templomunkról
is nagyon sok újat tudhattunk meg. Régi fényképek segítettek minket, hogy feleleveníthessük a több
mint 100 éves történetét. Megérezhettük, hogy templomunk nemcsak kövekb l áll, hanem mi is
nélkülözhetetlen „él kövekként” épülünk a lélek templomává, s így alkothatunk igazi közösséget.
Olyan izgalmas kérdésre is megtudhattuk a választ, hogy hányan érjük körbe a templomot, milyen
magasan vannak a harangok és milyen nagyok, milyen az orgona belülr l, milyen volt régen a
szentmise. A kézm7ves foglalkozásokon saját kincsesládát készítettünk életünk kincseinek,
papírvirágokat hajtogattunk, rózsafüzért f7ztünk. Nem maradt ki a programok sorából a testmozgás
sem. Métáztunk, tollasoztunk. A tábor utolsó napján gyalog zarándokoltunk Zsombóra, hogy miután
legy ztük a távolság, a h ség és a homok adta akadályokat, megismertük a szomszéd falu legnagyobb
kincsét, a Kisboldogasszony templomot. A szentmisében pedig találkozhattunk életünk legnagyobb
kincsével, Jézussal. A visszavezet utat lovaskocsikkal tehettük meg. A tábort egy hálaadó szentmise
zárta, melyen részt vettek a gyerekek szülei és nagyszülei is. Ezúton is köszönjük a finom
süteményeket és üdít ket! A táborozóink aktív részvétele, középiskolás önkénteseink (Bakó Vanessza,
Juhász Petra, Lajkó Em ke, Tapodi Krisztián, Tóth Zsanett) kitartó segítsége, a Karitász csoport
tagjainak kedvessége, a sok-sok segítség és támogatás, a finom ételek és a kedvez id járás mind
hozzájárult, hogy sikeresen zárult a táborunk. A gyermekek visszajelzéseib l láthattuk, nem volt
hiábavaló a sok-sok er feszítés, fáradozás, mely ezt a tábort létrehozta: mindenki felejthetetlen
élményekkel gazdagodott; új barátságok születtek, régiek er södtek meg. Bízunk benne, hogy a
gyermekek a tábor lelki útravalójával felvértezve sikeresen veszik az elkövetkez tanév akadályait, s a
hétköznapok egyhangúságában is észreveszik azt a sok-sok kincset, mely körülveszi ket. Úgy
gondoljuk, hogy ez a tábor sokkal több volt annál, mintsem puszta eseményleírással le tudnánk írni.
Nagybet7s ÉLMÉNY volt minden gyerek számára, amely megadja gyermek létük esszenciáját. A
mindennapok elégedettségét, az önbizalom, az életbe és a Jóistenbe vetett hit növekedését. Még
egyszer, ezúton is köszönjük támogatóink önzetlen segítségét, reméljük, Isten áldásával továbbra is
segítenek minket céljaink elérésében. /Árva Sándor, Bakó Sándorné, Bálint Mónika, Bárkányiné KissPatik Judit, Börcsök Roland, Czombos Krisztina, Cseh Zoltán atya, dr. Király Erzsébet, Farkasné
Lippai Ágota, Gábor Dávid, Gábor Imre atya, Gál Sándorné, Gallai Andrásné, Gyuris Istvánné, Gyuris
Zoltánné, Jenei Györgyné, Juhász Dezs , Juhász Péterné, Király Mihályné, Kiss Csaba, Kormosné
Illés Zsuzsanna, Kovács Istvánné, Lázárné Borbola Márta, Lénárd Judit, Lippai Judit, Lovai Mihály,
Nagyapáti Károlyné, Ocskó Gézáné, Ocskó Zoltán, Peták Istvánné, Rácz Mihályné, Simon Zoltánné,
Sólya István, Sólyáné Sárközi Ágnes, Szabó Dániel, Szászné Szilágyi Ibolya, Tanács Józsefné, Tari
Gyuláné, Zmijan Adalbert atya; Szeged-Csanádi Egyházmegye, Integrált Szociális és Egészségügyi
Központ, IKSZT Faluház és Könyvtár, Ádám Jen Általános Iskola és Alapfokú M7vészeti Iskola,
Apraja-falva Óvoda és Bölcs de, Vadgesztenye Étterem, Arany Vegyes Ital és Vegyiárú Diszkont,
Bordányi Lóbarátok Köre./ A táborban készült fotók megtekinthet ek plébániánk weboldalán
(www.bordanyiplebania.hu) és a Bordányi Hittanosok facebook oldalán.
Bálintné Gyuris Ágnes, Gábor Tamás

