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Aranymise

Jú ni us 9-én Nagy oro szi ban ün ne pel te arany misé jét Tarnai Imre, a Bokor Bá zis kö zös ség egyik
köztiszteletben álló papja, aki immár tíz éve la punk fáradtságot nem ismerõ tördelõje is. Az
aláb bi kö szön tõ köz lé sé vel mi, az „Ér ted va gyok”
szer kesz tõ sé gé nek tag jai is öröm mel és nagy há lával állunk be az ün nep lõk és gra tu lá lók so rá ba, és
kí vá nunk Ne ki min den tes ti-lel ki jót!

Aranymise
Ked ves Im re bá tyám!
Lehet, hogy Gyur ka bá csi bölcs és ve re tes sza vai után
már nem is kí vá na tos az én lel kes kis cser kész be szé dem,
még is en gedd meg, hogy 28 évi kö zös test vé ri mun kál kodás jo gán én is meg kö szönt se lek pap pá szen te lé sed 50. évfor du ló ján, és há lát ad jak Ér ted Is te nünk nek a ma gam és
cso por tunk, de min den sze re tõ test vér ne vé ben is.
Na gyon örü lök, hogy van ilyen sze mé lyes jel le gû ün nepünk, mert ez meg ál lás ra kész tet, és al kal mat ad ar ra, hogy
a sze mér mes sé get fél re té ve, az ün nep re hi vat ko zás sal aggály ta la nul el mond has suk, mit is ér zünk és gon do lunk az
ün ne pelt rõl, Ró lad, és je lez zük, mit is je len tesz a kö zösség, a Te nagy családod szá má ra. Ez ne künk is jó, mert
ilyenkor önkéntelenül is szám ba vesszük a Tõ led ka pott
sok jót, és ez a jó ér zés ger jesz ti há lán kat Irán tad és Is ten
iránt, aki tõl Té ged kap tunk.
Ked ves Im re bá tyám! Ennyi to por gás után most ün nep lõbe öl tö zött szív vel ál lok Elõt ted, és az zal a hit tel, hogy kicsorduló szeretetszavaimmal minden testvérem azonosul,
hi szen Tarnai Im re olyan nagy kincs, olyan sze re tett test vér
szá munk ra, aki nél kül sok kal sze gé nyebb len ne éle tünk, és
hi á nya ûrt je len te ne az egész BO KOR szá má ra, de azon túl
is. Ezért is ki tün te tõ szá mom ra, hogy Eléd áll ha tok, és ki fejez he tem mind annyi unk örö mét és sze re te tét.
Ezen a szép na pon nem csak a ki vá ló pa pi egyé ni sé get
kö szön töm Ben ned, ha nem az em bert is a ma ga nagy sze rû
emberségében és kereszténységében, amely bõl év ti ze deken keresztül tanulhattunk és gazdagodhattunk. Életünk
köny vé ben, ame lyet Is ten ír, Te nem csu pán egy sor vagy
a Bo kor cím szó alatt, ha nem egy egész gaz dag fe je zet. A
meg ko pó em lé ke zet mi att szin te nem le het szám ba ven ni,
hogy évtizedeken keresztül mennyien éltünk, és élünk
még ma is Be lõ led. Ha a hû sé ges szol gá lat fo gal mát kel lene rö vi den meg ha tá roz nunk, csak azt mon da nám: Tarnai
Im re. Köz tu dott, hogy ed di gi éle ted mennyi re ér tel mes és
tar tal mas volt. Nem vá ra ko zás sal töl töt ted el, ha nem Te
nyúj tot tad adás ra ke ze det, mély nyo mo kat hagy tál Ma gad
után, s azok ban meg gyö ke re se dett sok-sok test vér hi te és
sze re te te. Le gyen sza bad lí ra i an azt mon da nom: a sze re tet
vi rá gai övez nek, és azt is el mond ha tom köl tõnk kel, hogy
nyomodban szebb lett a föld. Va jon le het-e en nél töb bet
kí ván ni és el ér ni, hogy az em ber azt érez he ti: sok ki et len
em be ri éle tet si ke rült egy ki csit szeb bé ten nie? Ez a tu dat
ad jon Ne ked erõt, ked ves Im re bá tyám, az idõs kor ne hézsé gei kö ze pet te.

Köszönjük Istenünknek, hogy megkaptunk Téged, aki
ké pes vagy egy be sze ret ni test vé re i det, ahogy az Atya kíván ja ezt. Mi lyen jó ne künk, hogy ta lál ko zá sa ink al kal mával mo soly gós, át ha tó te kin te ted tõl jobb kedv re de rü lünk,
és fel ol dód nak a gát lá sok, ha ma rabb ki bom lik a sze re tet
légköre.
Mind annyi unk elõtt is mert az a ter mé sze tes se gí tõ készség, amit min den té ren ta pasz ta lunk Ré szed rõl. Nem tudunk elég há lá sak len ni ér te. Olyan szé les kö rû a szol gá latod, hogy szin te szé gyell nünk kell ma gun kat sa ját kö zössé gi szûk mar kú sá gunk mi att.
Megtapasztaltuk, hogy milyen kifinomult lelki in tel ligen ci á val, ta pin tat tal for dulsz az em be rek fe lé, össze jö vete le in ken pe dig lo gi kus, okos ér ve lé sed del, lé nyeg lá tá soddal he lyük re te szed a dol go kat. Szá mom ra, de so kak számá ra is irány mu ta tó vagy, fi gye lünk ál lás fog la lá sa id ra, és
tanuljuk Tõled az önálló gondolkodást, vé le mény for málást. Na gyon ér té kel jük, hogy Te nem csak ki ne ve zett tekin tély vagy, ha nem te kin té lyed va ló sá gos te kin tély, amit
ki ér de mel tél böl cses sé ged del és szol gá la tod dal.
Nagy tisz te let és há lát vált ki be lõ lünk a kö zös sé gért vállalt és végzett sok-sok ál do za tos mun kád. Bámulatos te hetséggel és fi a ta los hoz zá ál lás sal bedolgoztad Ma gad a
fi a ta lok vi lá gát jel lem zõ szá mí tó gé pes tu do mány ba, és ezzel is ki vá ló pél dát adsz mind annyi unk nak a vál lal ko zókész ség re és a fi a ta los szel le mi ség re.
Drá ga Im re bá tyám! Nem akar ta lak za var ba hoz ni gátlás ta lan lel ke sült sé gem mel, de úgy hi szem, ez a rit ka szép
alkalom alkalom arra is, hogy szembesüljünk Istenünk
csodálatos törõdésével, gondviselésével, amelyet test véreink ál tal gyakorol. Köszönjük az Úr törõdését, és kö szön jük, hogy Te ilyen hû sé ges és nagy sze rû esz kö ze vagy
mennyei Atyánk nak, és ezért fél re té ve a sze mér mes sé get,
fo gadd el tü re lem mel szám ba vé te le det, és érezd meg nagy
tisz te le tün ket és ra gasz ko dó sze re te tün ket! En gedd, hogy
Veled együtt örüljünk e szép ünnepen, és méltóképpen
meg kö szön jünk Té ged Is te nünk nek!
Kér jük mennyei Atyán kat, hogy tart son meg Té ged jó
egész ség ben, so ka sít sa meg éveidet, hogy ál dott és érett
szol gá la to dat még so ká ig vé gez hesd az Õ di csõ sé gé re és
testvéreid örömére, gazdagodására, és mindebben találd
meg a Ma gad örö mét, ki tel je se dé sét is, ahogy azt Atyánk
is akar ja!
Bol dog ju bi le u mot kí ván va kér jük Rád Is te nünk gaz dag
áldását!
Sá gi Jó zsef

