Egyházi gondolatok _2015. október
Kereszt-utakon kincsek nyomában
Már javában tart az iskola, s a nyári szünet lassan olyan távolinak tűnik, mintha nem is lett
volna. A napsütés ereje is csak töredéke annak, mint amivel augusztusban melengetett bennünket. A
Kincskereső táborunkra gondolva azonban elevenen él bennem az a sok-sok felemelő szép pillanat,
melyet a gyermekekkel és a fiatalokkal megélhettünk. Az ötnapos program során megtalált kincsek,
hiszem, nem csak bennem, hanem valamennyi táborozóban és szervezőben ott élnek. Közös kincsek
ezek, mégis mindenkinek sajátja.
Idén 34 gyermekkel közösen indultunk el, hogy kincsekre leljünk a környezetünkben, a közös
játékokban, beszélgetésekben, Egyházunkban és nem utolsósorban önmagunkban. Az idei táborunk
központi témája a „KERESZT-UTAK” volt. Így hát megismerkedtünk számtalan keresztábrázolással
és azok jelentéseivel, s mi is elkészítettük különféle technikákkal saját keresztjeinket.
Szemügyre vettünk Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását különböző alkotásokat
megtekintve, majd ki-ki megfesthetett egy stációt a saját elképzelése szerint. S hogy igazán részesei
lehessünk a húsvéti eseményeknek, s megtapasztaljuk, milyen érzések, gondolatok lehettek a
szereplőkben, élő szoborcsoportokat alkotva mi magunk is megjelenítettünk egy-egy eseményt. S azt
tapasztaltuk, hogy Jézus kálváriájának egy-egy
mozzanata a mi életünkben is lejátszódik más-más
körülmények közt, más-más szereplőkel. De nem
feledkeztünk meg arról, hogy a keresztút értelmét
végül a feltámadás adja meg.
Rengeteg
szépséggel
és
élménnyel
gazdagodtunk, amikor Zoltán atya vezetésével
szentmisén vettünk részt a kiskundorozsmai
Hétfájdalmú Szűz Mária kápolnájában, majd
megtekinthettük őseink templomát is, melynek
gazdag szépsége mindenkit lenyűgözött.
Igazi embert próbáló kihívásnak ígérkezett a
csütörtöki zarándoklatunk, melynek úti céljául a
zákányszéki Szentháromság Templomot tűztük ki.
A hőség ellen mindannyian felkészültünk különféle hűtést elősegítő „fegyverzettel” mint vizes flakon,
vízi pisztoly és a legkülönfélébb spriccelők. Útközben, amikor éppen nem társunk lehűtésével voltunk
elfoglalva, talált eszközök segítségével mindenki elkészítette a maga keresztjét, amit aztán a
templomig hordoztunk. Így tettük jelenvalóvá életünk
kereszthordozását.
A tábor során megfogalmazódott bennünk néhány
fontos igazság, melynek felismerése segíthet bennünket a
mindennapokban: mindannyian, kicsik és nagyok kapunk
az élettől keresztet, ez elkerülhetetlen, de ha segítjük
egymást a kereszthordozásban, s tudatosítjuk, hogy a mi
Urunk is hordozta értünk a keresztjét, akkor a
feltámadásba vetett hittel tudjuk élni életünket, s tudni
fogjuk, hogy a személyre szabott keresztünk
hordozásának, szenvedéseinknek van értelme.
Ezúton
szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazoknak, akik imádságukkal, anyagi és más jellegű
támogatással segítették a tábor megvalósulását, ugyanakkor köszönjük minden segítőnek a munkáját,
amellyel hozzájárultak a tábor sikeréhez.
Bízom benne, hogy jövőre új utakon indulhatunk el ismét maradandó kincsek után kutatva.
Gábor Tamás

Cantate Dominum canticum novum…
Énekeljetek az Úrnak új éneket! - hangzik a zsoltáros felszólítása a 98. zsoltárban. Aki az elmúlt
évben a bordányi templomban részt vett a vasárnapi szentmisén, valószínűleg hallotta az egyre
növekvő létszámmal és egyre bátrabban és tisztábban
zengő hangú gyermekek csoportját, akik igyekeznek a
zsoltáros kérését tettekre váltani: énekükkel segítik
szívünket, lelkünket Istenhez emelni. Ők alkotják a
scholát, vagyis a liturgikus előénekes csoportot. (schola
cantorum – ejtsd: szkóla kántórum; vagyis énekes
iskola)
Vasárnapról vasárnapra tanulják a szentmise ősi
énekeit, a gregoriánt, gyakorolják a zsoltározást, és
ismerkednek magyar népünk nagy kincsével a vallásos
népénekkel is. S miközben a szentírási szövegeknek,
vagyis Isten Igéjének szép megszólaltatását
gyakoroljuk, maga az Isten is alakít és formál
bennünket az ő szavával, s a közös tevékenység által. Formálja lelkünket és jellemünket, s megteremti
a szeretetközösséget magában a scholában, de hiszem, hogy az egyházközségben is.
A schola szolgálata a ministránsokéhoz hasonló, ezért ők is liturgikus öltözetben látják el
feladataikat. Az ünnepélyes beöltözésre szeptember 6-án, a tanévkezdő Veni Sancte szentmisén került
sor. A zsombói és szatymazi scholások is eljöttek, hogy velünk ünnepeljenek, és segítői legyenek az
énekesavatásnak. Tíz gyermek: Áchim Rebeka,
Béres Dorina, Csillag Eszter, Frank Dóra, Godó
Tímea, Lajkó Bianka, Lippai Fanni, Szabó Noémi,
Veres Kata és Zádori Jázmin ígérték meg, hogy a
próbákon való rendszeres részvétellel, a legjobb
tudásuk szerint, szép énekléssel segítik
közösségünk liturgikus ünneplését. Zoltán atya
pedig Isten áldását kérte rájuk, az alábbi
imádsággal: „Mindenható Isten, tekints ezen
szolgálóidra, és áldd meg őket, tartsd meg őket
szolgálatukban, hogy énekükkel mindnyájunkat
Tehozzád vezessenek, és ők pedig úgy éljenek,
hogy egykor majd méltónak találtassanak az
angyalok és a szentek kórusához társulni,
Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus kegyelme által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
mindörökkön örökké. Ámen.”
Azóta még kilenc gyermek csatlakozott e kis közösséghez, lelkesen tanulják az énekeket, s
bízunk benne, hogy kitartásuk és szorgalmuk eredményeként jövő szeptemberben ők is magukra
ölthetik majd az énekesek ünnepi öltözetét.
Ezúton szeretnénk megköszönni Dr. Janes Zoltán plébános atyának a támogatását és bíztatását,
amellyel kezdettől fogva segíti a schola munkáját. Továbbá köszönjük Szűcsné Gyuris Tündének,
hogy elkészítette a schola-ruhákat. Végül, de nem utolsó sorban köszönet a schola tagjainak a
kitartásukért, szorgalmukért és lelkesedésükért, a szüleiknek pedig a támogató és bíztató
hozzáállásukért.
Gábor Tamás
Mindenszentek ünnepe
November 1-jén, Mindenszentek ünnepén 14 órakor a temetőben liturgiát tartunk, majd a sírok
szentelése következik. Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni, kérjük, jelezze a

sekrestyében. 16 órakor az összes elhunytért végezzük a szentmisét, ezt követően megemlékezést
tartunk a II. Világháborús emlékműnél, ahol koszorút és mécseseket helyezünk el.
Ezen a naon délelőtt nem lesz szentmise!
Halottak napja –
November 2-án, hétfőn 17 órakor lesz szentmise
Terményáldás
November 8-án lesz templomunkban a szentmise előtt a terményáldás. Szeretettel kérjük a
kedves Testvéreket, hogy hozzanak különböző terményeikből a terményáldásra. Ha nagyobb
mennyiségben, több adomány érkezik, akkor azt a megáldás után a szegedi Ferences Rendházba
szállítjuk.

