
 
,,Legyetek egyek!'' 

 
Július 12-16-ig énekszótól 

zengett a bordányi templom 
környéke, ugyanis ekkor 
tartottuk meg a hagyományos 
táborunkat a zsombói és 
bordányi templomok 
scholásainak, akik az elmúlt 
tanévben is hétről hétre 
lelkiismeretesen ellátták a 
vasárnapi és az ünnepi 
szentmisék előénekesi 
feladatait.  

Idén a tábor mottójaként Szent Pál apostol 
felszólítását választottuk: ,,Testvérek, Urunk, Jézus 

Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan 

egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek 

ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.'' 

(1Kor 1,10.) 
A hét folyamán megtapasztalhattuk, hogy bár 

különbözőek vagyunk, mégis számtalan dolog - többek 
között az éneklés szeretete és az, hogy Isten gyermekei 
vagyunk - köt össze bennünket. A különféle 
foglalkozásokban, játékokban átélhettük, hogy az egység 
kialakulásáért nekünk is tennünk kell.  

Az énekpróbákon, a reggeli zsolozsma imádkozása 
közben, a szentmiséken és a szentségimádáson 
megélhettük, hogy a különböző énekhangok hogyan 
olvadnak össze harmóniává s miként válhatunk ezáltal 
Istent dicsőítő közösséggé. Arról is elgondolkodtunk és 

beszélgettünk, hogy e 
közösség miként építheti a 
nagy közösséget, az Egyházat, 
Krisztus titokzatos testét. 

Hisszük, hogy a gyalogos 
kirándulásunk a Jakab-hegyi 
kolostorhoz, a tábortűz 
melletti közös éneklések, 
játékok, a csapatépítés, a 
mesefeldolgozás, a különféle 
hangjátékok, a szentmisék, a 
kézműves foglalkozások, a 

személyes beszélgetések mind-mind megerősítették 
énekes közösségeinket, s felejthetetlen élményekkel 
gazdagították mindazokat, akik e programban részt 
vettek. 

Hálásak vagyunk azért, hogy István atyával együtt 
ünnepelhettük a keddi szentmisét, s azért is, hogy 
pénteken meglátogatott és jégkrémmel ajándékozott 
meg bennünket.  

Bízunk benne, hogy énekes csoportjaink 
szeptembertől újabb tagokkal bővülhetnek, s a 
következő nyáron ismét egy felejthetetlen táborral 
jutalmazhatjuk őket egész éves munkájukért. 

Gábor Tamás és Gábor-Kneip Rita 

 
 
Nagyon jól éreztem magam életem első 

scholatáborában! Nagyon sokszínű programok voltak, 
például kézműveskedés, csapatépítő játékok és persze 
rengeteg éneklés. A csapatépítő játékok segítségével 
rengeteg barátot szereztem. Kedvenc programom 
amikor elutaztunk Kővágószőlősre. Ezen a helyen nagyon 
sokat nevettünk és túráztunk. 

Szunyog Milán 

 

VASÁRNAP  

08.01.  

  

11:00  

  

18:00 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP  

Bálint Gábor és neje Margit, 
élő és elhunyt családtagok  
 Engesztelő imaóra 

KEDD  

08.03.  

8:00  Szentmise  

 

CSÜTÖRTÖK  

08.05.  

17:30 

18:00  

Szentségimádás 

Igeliturgia  

PÉNTEK 

08.06. 

8:00  Szentmise 

Rózsafüzér társulat élő és 

elhunyt tagjaiért 

VASÁRNAP  

08.08.  

  

11:00  

  

  

18:00  

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP  

Faragó István és neje Mária 
élő és elhunyt családtagok 
  

Engesztelő imaóra  
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