Az első adventi gyertya meggyújtása 2018.december 1-jén
A decemberi este korán sötétbe burkolta a balatonkiliti katolikus templomot, de a nyitott ajtón
kiszűrődő fény barátságosan hívogatta a rendezvényre igyekvőket.
A Siófoki Női Kar szervezésében idén hatodik alkalommal kezdődött el az adventi várakozás
időszaka ünnepélyesen.
Pontban 18 órakor csengőszóra bevonultak a ministránsok és Máté atya, liturgikus keretet
adva az est programjának. Hallgattuk a szent szöveget, majd Bati Zoltán karnagy szólójával, a
Siófoki Női Kar énekével felcsendült a Rorate… kezdetű zsoltár, közben felgyulladt az
oltáron levő koszorú első gyertyájának lángja, majd következett az otthonról hozott adventi
koszorúk megáldása.
A kiliti hittanosok közül többen szívesen vállalkoztak a részvételre, köszönet Baumann
Barbara tanárnőnek.
Az első gyertya című verset Erdélyi Biankától hallottuk. A négy adventi gyertyáról szóló
verses feldolgozást nagyon ügyesen egymásra figyelve szintén hittanos gyerekek mondták el:
Babai Dominika, Fabó Zsófia, Borzok Jázmin, Orsós Bianka, Peller Stella és Erdélyi Kálmán
6-7-8. osztályos tanulók.
Ébredj ember mély álmodból! - énekelték a jelenlevők közösen az adventi dallamokat Bilák
Karolina orgonakíséretével.
Ezután hangzott el Soós Ferencné felolvasásában a Reményföldi történet című novella, mely
az odaadó szeretetről, a boldogságról, a békesség megteremtésének titkáról, a küzdelmekről, a
jószándékról, az önzetlen segítségről; az összetartás, a türelem, a féltés, a kitartás embert
nemesítő szép tulajdonságokról szólt.
Hunyadi László hittan tanár úr énekes gitárszólója új színt hozott az esti programba.
A Siófoki Női Kar műsoros ajándéka három kórusmű volt: Bárdos L.: Tábortűznél, Chris Rea
– Sztevanovity D.: Kell ott fenn egy ország, Karai J.: Esti ima.
A kórusművek elhangzása után a kórustagok áldás szövegeket olvastak fel, ajánlva a tartalom
befogadását.
Ismét közös énekléssel, orgonakísérettel hangzott fel a Harmatozzatok kezdetű adventi ének.
Az est üzenetének hallgatóság általi befogadását jelezték a lelkes tapsok, majd a műsor
végeztével a személyes köszönetnyilvánítások.
A program utolsó momentumaként Máté atyától liturgikus szöveggel kaptunk áldást, melynek
jelentősége útravaló a várakozás, az ünnepre való készülődés időszakában.
Az első adventi gyertyagyújtáson résztvevők a Hit, a Remény, az Öröm és Szeretet
emlékkártyáival és az est élményeivel távozhattak a templomból.
Szeretettel köszönjük a gyermekek és a felnőttek közreműködését a műsorban, és Máté atya
támogatását a szervezésben.
Siófok-Kiliti, 2018. december 3.
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