BORDÁNYBAN ELTÖLTÖTT FÉL ÉV TAPASZTALATAINAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Egyházi gondolatok: Új hit-tanár?!
Gábor Tamás vagyok, 1984-ben születtem Szegeden. A szegedi Dugonics András Piarista
Gimnáziumban érettségiztem, majd a Szegedi Tudományegyetemen, magyar szakon, a
Szegedi Hittudományi F8iskolán pedig hittanár szakon végeztem. Mindeközben az
egyházmegyei kántortanfolyamon a kántori oklevelet is megszereztem. 2011-ben házasodtam
meg; feleségemmel, Ritával Zsombón élünk. Több mint fél éve már, hogy az egyházközség
meghívására örömmel kapcsolódtam be a bordányi közösség életébe, s vezetem a hittanos
foglalkozásokat az iskolában és a plébánia hittantermében.
Évek óta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal különféle szervezeti keretek között:
iskolában, plébánián, kórusban, táborokban. Munkám közben a gyermekek számos kérdést
fogalmaztak meg az élettel, az emberrel, hittel, vallással és Istennel kapcsolatban. Mind
nagyon komoly, 8szinte kérdések és problémafelvetések, melyekkel mindannyian
foglalkozunk egész életünk során. S azt tapasztaltam, hogy az Egyházunk hagyománya,
tanítása és élete választ adhat ezekre a kérdéseinkre. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
hitoktatás ne csupán e hagyományok, történeti tények, hitismeretek megtanulása legyen,
hanem azt szeretném, hogy mindez megjelenjen és él8vé váljon a mindennapi személyes
életünkben. Ezáltal a Szentírás, az Istenhit, az imádság és a szertartások mintegy éltet8
forrásként jelennek meg, melyb8l er8t meríthetünk egész életünk folyamán.
A katekézis során számos módszer segítségével életre
kelthetjük a több ezer éves bibliai szövegeket, történeteket, s
ezáltal közelebb kerülünk azok aktuális és személyes
üzenetéhez, s magához Jézushoz. Továbbá megérthetjük
Egyházunk liturgikus cselekedeteit, annak szimbolikusságát,
ami által a szentmisén való részvétel során még több
mindent megtapasztalhatunk és megérezhetünk abból, amit
Isten ott nekünk ajándékoz. Valamint képessé válhatunk arra
is, hogy meg tudjuk fogalmazni magunk és mások számára
azt, hogy miben hiszünk és remélünk. Remélem, hogy a
közös munkálkodás által sikerül majd mindannyiunknak
egyre közelebb kerülni a Jóistenhez, aki számára nagyon
fontosak vagyunk, és aki bennünket boldoggá akar tenni.
Jézus mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és
b8ségben legyen.” Mindannyian erre törekszünk; azt
szeretnénk, hogy szép és boldog életünk legyen, s ne kelljen
szükséget szenvednünk semmiben. Ezért tanulunk, dolgozunk, ezért gondoskodunk
egymásról, ezért segítjük a másik embert. A testi jólét és az anyagi biztonság megteremtése
mellett sokszor elfeledkezünk a lelki életünkr8l, a lelkünk táplálásáról. Szeretném, ha a
munkám során a rám bízottakkal együtt egymást segítenénk azon az úton, amely Jézushoz, a
jó pásztorhoz vezet, akinél a bánatunkra vigaszt, kérdéseinkre választ kaphatunk, és akinél
megtaláljuk a békénket, s akinek a segítségével napról napra jobb emberekké válhatunk.
Köszönöm mind a 160 gyermeknek és szüleiknek a megel8legezett bizalmat, hogy részese
lehetek az 8 hitre nevelésüknek. Szeretettel várom azokat, akik az elmúlt években elmaradtak
a hittanórákról, de azokat is, akik most kapnak kedvet hozzá, s szívesen bekapcsolódnának.
Gábor Tamás

ISMÉT LESZ NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GY'JTÉS A
TEMPLOMBAN
A Karitász felhívása rászolulókon való segítésre A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia idén is szervez nagyböjtben tartós
élelmiszergyHjtést, hogy a nehézségekkel küzdõ családok megélhetését
segítse. A gyHjtésre a március 23. és 30. közötti héten kerül sor a
katolikus templomokban. A megjelölt idõszakban a bordányi
templomban is leadhatóak az adományok, melyeket a karitász juttat
majd el a rászorulókhoz.

