Egyházi gondolatok
Az édesanyákat köszöntötték
Kicsik és nagyok egyaránt valami titkos várakozással ültek be a padokba. Megtelt a templom.
A szentmise végén Zoltán atya köszöntötte az édesanyákat, majd a gyermekeké lett a f!szerep. Az óvodások és kisiskolások egybehangzó énekét még a hátsó padokban is lehetett
hallani. A nagyobbak szívhez szóló verseket szavaltak. Nagyon megható volt, amikor az
összes hittanos együtt énekelt és egyszerre sok-sok szempár kereste az anya oly jól ismert,
szeret ! arcát, majd rámutatva énekelte:

„Tiszták, h sök, szentek”
A szegedi Karolina Iskola „Hadd legyünk mink is tiszták, h!sök, szentek!” címmel
többfordulós hittanversenyt hirdetett meg a 3., 6. és a 7. évfolyamok számára. A kisebbeket
három csapat, a nagyobbakat egy-egy csapat képviselte. Az els! három fordulóra a tanév
folyamán különböz! feladatlapokat kellett kitölteni és visszaküldeni. A felkészülésben Gábor
Tamás és Bálintné Gyuris Ágnes segítettek bennünket. A kérdések els!sorban a
korosztályokhoz tartozó hittanos tudást érintették, valamint a különböz ! korokban él!
tanúságtev!k, szentek és vértanúk életéhez kapcsolódtak, mint például: Boldog Apor Vilmos,
Boldog Sándor István, Morus Szent Tamás, Boldog Terézia anya, stb.
A május 10-i dönt!re a legjobban teljesít! csapatok kaptak meghívást. Így Bordányból
valamennyi induló csapat részt vehetett a Karolinás Majális keretében megszervezett
versenyen. Ide az egyházmegyénkb!l rengeteg csapat érkezett. Talán ez a forduló volt a
legnehezebb, hiszen a helyszínen kellett elkészíteni a feladatsort, s volt olyan feladat, amihez
semmi segítséget sem kaptunk.
Els! feladatként bemutattuk a templomunk véd!szentjét és a templomépítés történetét. Szent
István király életéb!l a harmadikosaink egy-egy rövid „él!képet” mutattak fel, majd a
hatodikosok néhány érdekességet osztottak meg els! királyunk életéb!l. Mi hetedikesek a
templomunk történetét és közösségünk életében betöltött szerepét mutattuk be. A második
feladatban egy el!adást hallhattunk a Karolina Iskoláról, melyb!l az el!adás végén kérdéseket
tettek fel. A harmadik feladatban Bálint Sándor életér!l szóló kiállítás megtekintése után -

hasonlóan az el!z! feladathoz - kérdésekre kellett válaszolnunk. A kisebbek pedig az
Alsóvárosi templomban kaptak feladatot.
A bordányi csapatok közül a harmadikosok végeztek a legjobb helyeken: II. helyezést a
„Dávid és csapata”, megosztott III. helyet pedig a „Dániel és barátai” valamint a „Szent
Ferenc madárkái” kaptak. A „Szentkeres!k” (6.o) és mi, a „Szent Erzsébet rózsái” (7.o) nem
lettünk ugyan dobogósak, de ennek ellenére összességében jól éreztük magunkat. S ha a
verseny végére nem is lettünk teljesen „tiszták, h!sök és szentek”, sok nagyszer@ ember életét
megismerhettük, s már csak rajtunk áll, hogy követjük-e életpéldájukat.
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