Jubileumi tábor a bugaci Hittanyán

"Az irgalmasság - sokszor bebocsát, olykor elbocsát, mindig megbocsát," Ezzel a címmel
rendezték meg a 25. jubileumi Bugaci Lelkigyakorlatos Tábort a Móricgát és Bugac között
fekvő Hittanyán. Az egyhetes rendezvény augusztus 7-e vasárnap délutántól 14-e vasárnap
délig tartott. Dr. Finta József érseki helynök, táborvezető küldött a keol.hu-nak beszámolót a
jubileumi táborról (Fotók: Kapus Krisztián)
„Amikor ráfordultam a kövesútról a Hittanyára vezető homokútra, mindig úgy éreztem, mint ha
elhagytam volna a zajos, rohanó világot, hogy végre újra beléphessek egy békésebb, Istenre
figyelőbb, egymást is jobban szerető országba. A Bugaci Tábornak mintha külön világa, saját kis
társadalma lenne, olyan élettel, ami sokkal boldogítóbb." Ilyesféle szavakkal tett tanúságot a Bugaci
Ifjúsági Lelkigyakorlatos Táborban szerzett élményeiről egy 10 éven át rendszeresen oda járó, most
már felnőtt hölgy.
„Kívánom nektek, hogy ti is átéljétek azt az élményt, amit én mindig megtapasztaltam, amikor
hazamentem ebből a táborból: azt a furcsa, fájdalmas hiányérzetet, ami betöltött, amikor elhagyva a
Hittanyát újra a mindennapi életbe léptem vissza. Azt az érzést, hogy valahogy semmi sem kerek a
világunkban ahhoz képest, amit itt a Bugaci Táborban megélünk." - nyilatkozta egy családapa, aki
fiatalabb korában szintén sok évig táborozott a Hittanyán.
Többen számoltak be arról, hogy a sok lelki élmény mellett életük párjára is itt, a táborban találtak rá.
Azt pedig szinte minden „visszatérő, nosztalgiázó" család elmondta, hogy szeretnék majd a most
még apró gyermekeiket is elhozni ebbe a táborba, és örülnének, ha felnövekedve újra és újra
számukra is természetes lenne a Hittanyán eltöltött augusztusi hét.

Az idén 25 éves Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor jubileumi programjai közé tartoztak a „régiek"
visszaemlékezései, akik többször a könnyeikkel küszködve idézték fel saját egykori élményeiket.
Augusztus 7-től 14-ig került sor erre a jubileumi táborra a Hittanyán, Móricgát és Bugac határában.
Több, mint százhúsz gyerek és fiatal sereglett össze ebben az évben is, hogy meghallgassa az
előadásokat, részt vegyen a szentmiséken, együtt imádkozzon, énekeljen, beszélgessen, játsszon,
táncoljon, ünnepeljen.
Idén az Irgalmasság Szent Éve adta a tábor alapvető témáját, az előadások, csoportfoglalkozások az
irgalmasság kifogyhatatlan mélységéből igyekeztek meríteni.
A nyitó szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya tartotta. Előadóként jelen volt Bíró
László tábori püspök atya, Orosz István görögkatolikus paróchus, Farkas István piarista szerzetes,
valamint az egyházmegye papjai: Finta József, Retkes Zsolt, Geszler Péter, Kőhegyi Dániel, Ruskó
Norbert és mások.
Ismét lehetőség nyílt arra is, hogy a fiatalok különféle szerzetesrendekkel ismerkedjenek. A lelki
programokon túl közös sportolás, táncház, túra, akadályverseny és sok más rendezvény gazdagította
a jelenlévőket.
A tábor szokásos programjai mellett most arra is igyekeztünk figyelni, hogy a 25 éves jubileumnak
megadjuk a kellő tiszteletet. Különösen az utolsó előtti napot, a szombatot szenteltük az
ünneplésnek. A „nosztalgiázó" egykori táborozókkal és egyéb vendégekkel együtt szombaton közel
kétszáz főre duzzadt a létszám a Hittanyán.
Felemelő volt a jubileumi szentmise, melynek főcelebránsa Szegedi László atya volt, a
lelkigyakorlatos ifjúsági táborok egyik ötletgazdája. A számos régi kép, videó közös nézegetése, az
ünnepi ebéd, az örömteli találkozások és beszélgetések, a tanúságtételek valóban különlegessé
tették ezt a napot. Egy hatalmas csokitorta közös elfogyasztásával is megünnepeltük a tábor
születésnapját.
Nagyon sokan járultak hozzá munkájukkal, adományaikkal a jubileumi tábor sikeréhez. A bugaci,
kiskunhalasi, helvéciai hívek mellett külön is szeretnénk megköszönni a környékbeli polgármesterek
sok segítségét, adományait, az Érseki Hivatal és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság
támogatását.
Jövőre, 2017. augusztus 6-13-ig várjuk az érdeklődőket az immár 26. Bugaci Lelkigyakorlatos
Táborba.
(Dr. Finta József érseki helynök, táborvezető)

