Egyházi gondolatok _2015. szeptember

„Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!”
(Jn14,1)
In memoriam Gábor Imre atya
Gábor Imre, egykori bordányi plébános életének 76., áldozópapságának 50.
évében, 2015. szeptember 12-én, Szűz Mária Szent Nevének ünnepén a Szent
Útravalóval megerősítve, szegedi kórházi ágyán váratlanul visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Imre atya 1940. augusztus 24-én született Pusztamérgesen. Vácott nyerte el a
papszentelés kegyelmét 1966. június 19-én. Lelkipásztori szolgálatát
káplánként kezdte meg Kiskunhalason. 1968-tól Galgamácsán, majd 1970-től
Izsákon szolgálta Isten népét ugyanezen beosztásban. 1974-ben plébánosi
kinevezést kapott az Ópusztaszeri Plébániára. 1977-ben a Bordányi Plébánia
plébánosaként folytatta szolgálatát. 1981-től a zsombói filia lelkigondozását is
Ő végezte. 1988-tól dorozsmai kerületi esperesként segítette főpásztorát az egyházkormányzati
szolgálatban. 1991-től a kiskunfélegyházi Sarlósboldogasszony Plébánia plébánosaként szolgálta
szeretett híveit. 1992-től 1997-ig a Félegyházi Espereskerület espereseként volt főpásztora segítségére.
1994-ben érdemei elismeréseként tiszteletbeli kanonoki címet kapott. 1999-ben a Kerekegyházi
Plébánia plébánosaként szolgálta a rábízottakat. Oldallagosan ellátta a Kunbaracsi Lelkészséget is.
2001-ben egészségi állapota miatt felmentést kapott a Kunbaracsi Lelkészség oldallagos lelkipásztori
ellátása alól. Személye és hűséges szolgálata iránti megbecsülése jeleként főpásztora 2012-ben
kinevezte a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan kiskunsági főesperesévé. 2013-ben nyugállományba
vonult. Nyugdíjas éveit Bordányban töltötte.
2015. szeptember 19-én, szombaton megtelt a bordányi templom. Koncelebrált engesztelő szentmisén
imádkoztunk Imre atya lelki üdvéért, ezt követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a
feltámadás hitével és reményével a bordányi
temetőben, szülei mellé helyeztük örök
nyugalomra.
A szertartáson a bordányi hívek nevében Ocskó
Zoltán, az egyházközségi képviselőtestület
elnöke a következő gondolatokkal búcsúzott Imre
atyától:
„Az egyházközség életében nagy változások
kezdődtek, amikor Gábor Imre atya 1977.
március 30-án Bordányba került. A plébánia és a
templom is eléggé elhanyagolt állapotban volt
ebben az időben. Sok munkát kellett elvégezni a
használhatóvá tételig.
A lelkipásztori munka terén is sok volt a
tennivalója az atyának. A hitoktatást teljesen elölről kellett kezdenie. A felnőtt hívek felé is buzgón
nyitott az atya: pl.: diavetítéseket tartott vasárnap esténként, amelyre szép számmal jöttek össze.
Zarándoklatokat szervezett, amelyek iránt évről-évre egyre nagyobb volt az érdeklődés. Rendszeressé
váltak a szentségimádási órák. Ifjúsági misén is részt vehettek már a hívők. 1977 karácsonyán először
léphettek a fiatalok pásztorjátékukkal a hívek elé, ami ezután rendszeressé vált.
Gábor Imre atya nagy szervező készségét bizonyítja, hogy a plébánián, a templomban és környékén
adódott munkák elvégzésére mindig voltak segítőkész hívek, akik adományaikkal és a két kezük
munkájával segítettek.

Az itt töltött 14 év alatt kívül-belül fel lett újítva a templom, a plébánia és a harangozó ház is. Ami
még fontosabb, hogy a közösségi élet is megújult. 1978-ban megalakult a plébános által kiválasztott,
és meghívott asszonyokból a házapostolok társasága. Lakóhelyük környékén vállalták a kijelölt 10-15
család gondozását, és a kapcsolattartást a plébániával. Minden hónap első vasárnapján volt a
megbeszélés, utána pedig szentségimádás végzése. Ötvenen vállalták ezt a megbízatást.
Imre Atya Mária tisztelete nem csak abban nyilvánult meg, hogy a rózsafüzér imádkozását
szorgalmazta, hanem abban is, hogy 1983-ban Fatimából rendelt Szűzanya-szobrot, amit július 17-én
áldottak meg. A hívek 8 napon át imádsággal készültek erre az eseményre. Az ünnepi szentmisén az
egyházközséget ünnepélyesen Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlották fel.
A gyerekekkel, a fiatalokkal való foglalkozást mindig szívügyének tekintette. Az oltárnál mindig sok
ministráns segédkezett. Aki későn érkezett, annak nem mindig jutott ministráns ruha, ezért mindig
igyekeztünk időben ideérni. 1989-ben cserkész őrsvezetői képzés kezdődött és júliusban megalakult a
bordányi cserkészcsapat. A csapat Szent Istvánról kapta nevét. Még sok terve volt, amit szeretett volna
megvalósítani.
1991. július 15-én atyánkat felmentették bordányi plébánosi beosztása alól, és Kiskunfélegyházára
helyezték. Így fejezte be 14 éves szolgálatát Gábor Imre a bordányi egyházközségben, amelynek
híveivel nagy családot alkotott, és ahová mindig visszavágyott.
Ezzel nem szűnt meg figyelemmel kísérni a bordányi eseményeket. Félegyházán is és Kerekegyházán
is rendszeres vendégei voltak a bordányi gyerekei. Mindig nyitott ajtóval és nyitott szívvel várt
bennünket. Sok felejthetetlen névnapozásra emlékezhetünk. Most Őt hívta magához a Szűz Anya
névnapot ünnepelni. Bár szerettük volna még sokáig köztünk tudni Imre Atyát itt a földön, de hiszem,
hogy az égben is figyel bennünket és közben jár értünk!
Imre Atya papi jelmondata ez volt: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek Istenben, és bennem is
higgyetek!” Mi hiszünk Jézus ígéretében és ez a mi vigaszunk. Ezért is mondhatjuk el: Istenem, úgy
tűnik, hogy visszaadjuk Neked azt, akit Te adtál nekünk. De ahogyan Te sem vesztetted el őt, amikor
nekünk adtad, úgy mi sem veszítjük el őt, amikor visszaadjuk Neked. Mert a szívünkben mindig itt
marad velünk.”

„HÍVOM A CSALÁDOKAT!” – Dr. Bíró László püspök atya újra
Bordányban!
A bordányi Szent István Király Plébánia idén is sok szeretettel hívja és
várja az érdeklődőket, hogy jöjjenek és hallgassák meg Bíró László
püspök atya családi életünkkel kapcsolatos elgondolkodtató és
reményt adó szavait! Az előadás 2015. október 16-án, pénteken 18
órakor kezdődik a Faluházban.
Dr. Bíró László az előadás előtt 17 órától szentmisét tart a bordányi
templomban!
Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke. Hívom a családokat címmel minden
hónapban levelet küld a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez és mindenkihez, aki a
családi élet mellett áll. (www.velederted.net)
Tavaly ősszel több, mint 150-en hallgatták püspök atya családokat, jegyespárokat bátorító és
buzdító szavait. Várunk idén is mindenkit nagy szeretettel!

