Jubileum a Hittanyán
Idén már a negyedik generáció vesz részt a Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye
ifjúsági táborában

Minden évben dr. Bábel Balázs érsek tartja a tábor nyitómiséjét
Mindig legyünk készségesek a jóra, mert a jó tettek megmaradnak. Ebben a
táborban a szolgálat és szeretet tettei által gazdagodjatok – fogalmazott dr. Bábel
Balázs érsek a Hittanya 25. táborának vasárnapi, nyitó szentmiséjén. A tábor idei
programja az irgalmasság évéhez kapcsolódik.
Mindig legyünk készségesek a jóra, mert a jó tettek megmaradnak. Ebben a
táborban a szolgálat és szeretet tettei által gazdagodjatok – fogalmazott dr. Bábel
Balázs érsek a Hittanya 25. táborának vasárnapi, nyitó szentmiséjén.
– Nekünk a ránk bízott „vagyonnal” kell szolgálni, másokat segíteni. Ez az
irgalmasság cselekedete. Mert van, aki egész életében gyűjtöget és csak magára

gondol, de az a vagyon könnyen kárba veszhet. Ám, ha valami jót teszünk, az
megmarad, az olyan mintha valami nagyon értékes vagyontárgyat gyűjtenénk, mert azt
maga a Jóisten is számon tartja. Ebben táborban megtehetitek, hogy odafigyeltek a
másikra, készségesek vagytok, és ami jót tettetek azáltal gazdagodtok – mondta az
egyházmegye legnagyobb ifjúsági lelkigyakorlatos táborában a főpásztor.
– Az első táborban, még nem tudtuk, hogy lesz-e folytatás. Elkezdtünk valamit, ami
hála Istennek azóta kiteljesedett – nyilatkozta lapunknak dr. Finta József érseki
helynök, a tábor vezetője. Voltak hullámvölgyek, amikor nehezebb volt, amikor
kevesebben jöttek. De természetesen voltak nagyon sikeres évek is. Ma már szinte
azoknakagyerekeijönnekhozzánk,akikalegelsőtáborokban fiatalként voltak itt. Ha jól
számolok négy generáció váltotta egymást a tábor fennállása óta. A visszajáró fiatalok
közösségi szelleme, lelkesedése különös vonzerőt jelent a táborozók számára. Ők
azok akik, megszólítják a többieket. A tábor olyan közösségi élményt ad a
gyerekeknek, amit mai világunkban már nagyon nehéz megtapasztalni. A Hittanya
helyszíne tökéletes az elvonulásra, a zajos világtól való elszakadásra. Így a fiataloknak
sokkal

több

lehetőségük

van

beszélgetni,

egymásért

dolgozni.

Ez

olyan

közösségélmény, amit a hétköznapokban ritkán élhetnek át – tette hozzá a
táborvezető.
A tábor idei programja az Irgalmasság évéhez kapcsolódik. Azt szeretnénk, ha a
gyerekek megtanulnák, hogy nem csak arról van szó, hogy mi kapunk irgalmat, hanem
arról is, hogy megbocsátó emberként nekünk is nagylelkűnek kell lenni.
Finta József bízik abban, hogy a Hittanyának hosszú jövője lesz. Már csak azért is
mert a tábor több kispapot is kinevelt. Így például Kőhegyi Dániel idén már újmisés
kispapként vesz részt a rendezvényen. De Retkes Zsolt, Ruskó Norbert és Kovács
Ferenc atyák is kisgyermek koruk óta aktív részesei a Hittanya programjainak.

