Egyházi gondolatok - április
Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
[…]
Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Sík Sándor: Te Deum
In memoriam Atlasz Henrik
2015. március 27-én életének 83. évében elhunyt Atlasz Henrik, aki 18 éven át volt a bordányi Szent
István király templom kántora.
Számára a kántorkodás a szó igazi, legmélyebb értelmében vett szolgálatot jelentette.
Az indíttatást, a szükséges zenei alapokat pannonhalmi bencés gimnáziumi tanulmányai során kapta.
Nyugdíjba vonulása után a családi kötelezettségek mellett életében ez lett a legfontosabb: küldetésnek
tekintette a kántori munkát. Nem jelentett akadályt sem a távolság, sem az időjárás: a szolgálatot
Kiskundorozsmáról hol busszal, hol autóval kijárva látta el. Nagy odaadással tanította a templomi
énekkarnak a karácsonyi szertartások énekeit, a Passiót Húsvétkor. Lelkiismeretesen, fáradságot nem
ismerve próbált, énekelt: szolgált – példát mutatva szűkebb és tágabb környezetének is.
2012-ben 80. születésnapján szentmise keretében köszöntötte az Egyházközség. 2013-ban itt ünnepelte
50. házassági évfordulóját ezzel is jelezve, hogy a bordányi templom, a bordányi Egyházközség
milyen fontos számára.
A súlyos betegség váratlanul döntötte le, győzte le. Nyugodjon békében.

Búzaszentelés
A búzaszentelés (latinul litaniae maiores) a határ, a búza- és gabonaföldek megáldásának szertartása a
keresztény liturgiában. A római katolikus szokás szerint a szentelés időpontja Szent Márk napjához
(vagy ehhez közel eső naphoz) kötődik, de a szertartásnak nincs kapcsolata Szent Márk evangelista
ünnepéhez. (általában ez az az időpont, amikor az ősszel
elvetett búza olyan fejlődési állapotban van, hogy a
gabonarozsdák és más károsítók gyakran és könnyen
támadják.)

A hagyomány szerint körmenetet tartanak a vetés
megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások
elhárításáért. A búzatáblánál a szertartás része, hogy a
pap a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi
szakaszt énekel, annak jeléül, hogy az áldást az egész határ, sőt az egész világ búzavetésére kéri. A
szentelt búza régóta megbecsült népi szentelmény. A hagyományokhoz tartozott, hogy koszorút
készítenek a templom zászlóira, keresztjeire, sok helyen a kenyérkosárba is tesznek belőle, a
megszentelt búzavetésből kitépnek egy szálat, melyet a férfiak a kalapjuk mellé tűznek, a nők pedig
imádságos könyveikbe teszik.

„Nagy kár volna tehát, ha hagynánk feledésbe merülni, hiszen a hitben való erősödésünket és
gyarapodásunkat is szolgálja. Őrizzük, ápoljuk ezt a tisztes hagyományunkat is féltő szeretettel. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy ezt a Földet mi csak bérbe vettük az unokáinktól. Ezért kötelességünk azt
minden szép hagyományunkkal együtt továbbadni nekik - ápoltan, tisztán és sértetlenül.” (Bognár
Sándor)
Az elmúlt évben a Szent Márk Napi Hagyományőrző program keretében Bordányban is
megelevenedett a búzaszenteléshez kapcsolódó körmenet, és a kültéri búzaszentelés hagyománya a
tanyagondnoki szolgálat és az egyházközség együttműködése révén. Idén is megszervezésre kerül-e
szép esemény 2015. április 26-án, vasárnap. Így a búzaszentelés és a szentmise nem a templomban
lesz, hanem a Nagy Kálmánné féle Hermina tanyánál. (Mező dűlő 64.)
A program részletei:
8.30-tól:
Gyülekező a templomnál
8.45:
Indulás, körmenet a szentmise helyszínére
9.30:
Kültéri szentmise, búzaszentelés
Sok szeretettel várunk mindenkit!
A szentmise után 15 óráig számos programmal várja a tanyagondnoki szolgálat a kilátogatókat.
Akiknek megterhelő a körmeneten való részvétel, azok számára a tanyagondnoki szolgálat
munkatársai gépkocsival biztosítják a szentmise helyszínére való szállítást, majd a visszaszállítást is!

Édesanyák köszöntése
Május 3-án, vasárnap, a szentmisén köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát, mint
mindnyájunk Égi Édesanyját, valamint a földi édesanyákat. Szeretettel hívunk és várunk
minden édesanyát és nagymamát!

Közösségünk ünnepei a következő hónapokban
Pünkösdvasárnap
Elsőáldozás
Úrnapja
Szentmise és körmenet
Bérmálási szentmise
Te Deum
Tanévzáró szentmise

2015. május 24.

vasárnap

9.30

2015. június 6.

szombat

17.00

2015. június 7-

vasárnap

9.30

2015. június 21.
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9.30

