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Nyári Oratórium Polgáron 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az 

Isten országa.” Mt 19, 13-15 

Ezzel a Jézusi üzenettel lendültünk neki 2018-ban a nyári oratórium megszervezéséhez. 

A gyerekek részére idén is kétszer adott napközis táborlehetőséget a polgári római katolikus 

egyházközség. Az augusztusi oratórium programtervét templomunk 160. születésnapja köré 

építettük. Célunk az volt, hogy a táborozók minden percét lekötve, részletes 

templomismerettel gazdagítva, játékosan megerősítsük bennük a közösséghez való tartozás 

jelentőségét. 

Fontosnak tartottuk, hogy minden nap Jézus szeretetével teljen, ezért reggelente 

szentmisével vagy közös reggeli imádsággal kezdtünk, hálát adva, hogy együtt lehetünk. 

Ehhez kapcsolódva készült el az első nap terve is: Kincskeresés.  

Először két csoportban dolgoztunk, ahol megbeszéltük miért van szükségünk Isten házára: 

 „Boldog vagyok, mert a szentmiséken mindig együtt ünnepel a családom.” Ágota 

„Akármikor bemegyek, mindig sokkal nyugodtabban jövök ki.” Regő 

„Hálát adhatok a jó Istennek mindenért, amim van!” Robi 

„Megerősítést kapok abban, amiben kérem.” Bebi 

„Őszintén megbánhatom a bűneimet.”Lujzi 

„Ministrálással szolgálhatok Jézusnak a szentmiséken.” Dani 

Majd következett a kincskeresés! A teljes templom adta a kincs útjának térképét. Különböző 

pontjain feladatokat rejtettünk el a gyermekek számára (puzzle, egyházi személyek és 

templomok felismerése, egyetlen egy ceruza segítségével csapatrajz készítés, kulcsszavak 

keresése adott imádságokban, labirintus). Egy-egy feladat megoldása után lehetett tovább 

indulni a kincs felfedezéséhez, majd ha mindegyikkel elkészültek, a legutolsó állomáson, egy 

külön borítékot talált minden kincskereső, ez már az igazi kincset rejtette: Jézus szeretetét, 

ami egy ajándék fából készült szívben nyilvánult meg.  

A második napon kirándultunk Nyíregyházán. Megtekintettük a legfontosabb 

látnivalókat, elsősorban a Magyarok Nagyasszonya székesegyházat, ahol Bákonyi János atya, 

külön a polgári hittanosok számára mutatott be szentmisét. Hatalmas élmény volt 

mindannyiunk számára! A városnézés és ebéd után, pedig egy sóstói varázslatos kastélyban 

játszhatott kicsi és nagy egyaránt. 

A harmadik nap lehetőséget adott színészi tehetségek felfedezésére, vagyis Istentől 

kapott talentumaink felismerésére. Két történetet, a Szívtelen szolga és a 

Megszentségtelenített templom bibliai történeteket dolgoztuk fel csoportbontásban. Mindkét 

csapat nagyon élvezte a felkészülést, de legfőképpen azt, hogy belebújhatott egy általa 
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kiválasztott szereplő bőrébe. Természetesen elő is adtuk egymásnak és László atyának is az 

elkészült munkáinkat. Tapsvihar övezte!   

Utolsó oratóriumi napunkat a hajdúnánási strandfürdőn töltöttük. A program kötetlen 

volt, szabadon játszhatott mindenki – természetesen felügyelet mellett-. A csapat 

legkedveltebb játékának a csúszdát választotta. Persze sokszor elővettük a vízilabdát, 

úszóversenyt is, de a csúszda mindent vitt. Olyannyira, hogy a végére nem csak a gyerekek 

álltak be a sorba, hanem a felnőttek is.  

Úgy gondolom, kitűzött célunk megvalósítása részben sikeres volt. Legalábbis a 

gyerekek egytől egyig csapatban, felhőtlen jókedvvel, együtt tudtak dolgozni és játszani. 

Látszott rajtuk, hogy kedvelik, sőt szeretik egymást és segítenek egymásnak, ahol csak 

tudnak. Viszont ahhoz, hogy teljes mértékben sikeres legyen célunk, nekünk a továbbiakban 

is tennünk kell érte. Segítenünk kell őket a közösség építésében, s legfőbbképpen 

megerősítésében! 
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