
Scholatábor Bükkzsércen 
 

Július 25-29-ig 
került megrendezésre 
a zsombói templom 
Szent Margit 
Scholájának és a 
bordányi templom 
Boldog Jolánta 
Scholájának közös 
nyári tábora. 
Programunk helyszínéül a Bükkzsérci Piarista Kulcsosházat 
választottuk. A festői táj, a remek időjárás és a családias 
légkör nagyban hozzájárult a tábor sikeréhez. 

Táborunk központi 
témájául egyházközségünk 
védőszentjét, Szűz Máriát 
mint az ,,úton járók szép 
csillagát'' választottuk. A 
próbákon elkezdtük 
megtanulni Lisznyay-Szabó 
Gábor Boldogasszony 
miséjét, melynek 
dallamaiban felfedezhető a 
jól ismert Boldogasszony, 
Anyánk... kezdetű 
népénekünk melódiája. 

Emellett több Mária-éneket is átismételtünk illetve 
megtanultunk. Készítettünk rózsafüzért valamint együtt 
fedeztük fel, hogy a Szentolvasó egyes titkai hogyan 
kapcsolódnak a mindennapi életünkhöz. 

Nagy kihívást és 
élményt jelentett 
mindannyiunk számára a 
kedd délutáni túra (15 km), 
melynek céljául az Ódor-vári 
hegycsúcs meghódítását 
tűztük ki, valamint a 
csütörtöki egész napos túra 
(28 km), melynek keretében 
eljutottunk Répáshutára 
majd vissza a táborhelyre. 
Répáshután egy 
ősemberbarlanggal is 
megismerkedhettünk. Mindeközben megtapasztaltuk a 
közös éneklésben rejlő erőt, egymás bátorítását és 
segítését, erőnlétünk határait. Lehetőség nyílt 
beszélgetésre, egymás megismerésére és természetesen 

a felszabadult jókedvnek 
is teret adott az úton-
levés, mely egyben 
kifejezte az életünk út-
jellegét is.  

A napjaink 
indításának meghatározó 
programját jelentette a 
18. században épült 
templomban énekelt reggeli dicséret, a Laudes. A nap 
lezárásához pedig hozzátartozott a Kompletórium, vagyis 
a befejező imaóra, mellyel a szerzetesi élet egy központi 
elemét ismerhettük meg, s élhettük át. 

Bízunk benne, hogy a 
tábor résztvevőit ez az öt nap 
megerősítette az énekes 
közösséghez, s ezáltal az 
egyházközséghez való 
tartozásában, s szeptembertől 
újult lendülettel tudjuk újra 
kezdeni a liturgikus zenei 
szolgálatot. Ezenkívül 
reménykedünk abban, hogy 
mások is kedvet kapnak ahhoz, 
hogy hétről hétre együtt lássuk 

el a szentmisék előénekesi szolgálatát, s így erősítsük 
plébániánk imádkozó közösségét.  

Gábor Tamás 
 
 

VASÁRNAP 

08.28. 

11:00 

 

 

 

18:00 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP  

Szentmise  

ⴕ Soós Ferenc, felesége Ilona, 

élő és elhunyt családtagok 

Engesztelő imaóra 

SZERDA 

08.31. 

8:00  

  

Szentmise  

 

CSÜTÖRTÖK 

09.01. 

17:30 

18:00   

Szentségimádás 

Igeliturgia 

PÉNTEK 

09.02. 

8:00 Szentmise 

Rózsafüzér társulat élő és elhunyt 

tagjaiért 

VASÁRNAP 

09.04. 

11:00 

 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP  

Templom búcsú 
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A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2022. augusztus 28.  

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-07-17
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-07-17

