BOKOR NAGYTÁBOR 2014.

A Bokor 15. nagytábora 2014. augusztus 7-10 között Kecskeméten a Piarista Gimnázium és Kollégium
épületegyüttesében került megrendezésre. A rendezés munkáját és szellemi irányítását a Gyökér
közösség vállalta. A sok-sok korosztályokra bontott és már megszokott programsorozatot számos
segítő kéz és szív tette élményszerűvé és színvonalassá. A tábor összefogásáért és technikai
lebonyolításáért Orbán Ádámot illeti köszönet.
A szokatlan időpont és a párhuzamosan ez időpontban lévő más Bokor programok miatt a létszám
csak kicsivel volt 300 fő fölött. Külön öröm, hogy a programok lebonyolításában 80 testvérünk
segédkezett és így mondhatjuk, hogy egymás terhét és örömét hordoztuk ebben a szolgálatban.
A Tábor mottója: „Hitünk és életünk” volt. Hitünk a mindentadó és mindenkit átölelő
Szeretetistenben és a mindennapi életünk Jézus tanítása szerinti megélése.
A téma, előadásokban, színdarabokban és közös beszélgetésekben bomlott ki mindannyiunk
számára. A szellemi kincsekben nemcsak a felnőttek, hanem a fiatalok is több korcsoportos
bontásban részesültek.
A téma fő gerincére szervesen csatlakoztak rá a mindennapi élet napi és egyedi kihívásait elemző, a
jézusi megoldásokat bemutató helyenként megrendítő őszinteségű tanúságtevések.
A táborok megszokott elemei évek óta visszaköszönnek és hidalják át a táborok közötti időt. A
halottaink emlékszobája méltó bemutatása volt az „égi” Bokor tagjainak és itt érezhettük őket
magunk körül.
A sportprogramok, játékos vetélkedők, a néptánc, a filmvetítések olyan sokoldalú lehetőségeket
tártak elénk, hol az elmélyült gondolkodás, a játék és a felszabadult öröm egyaránt jelen volt.
A lelki beszélgetések, a női és férfi identitást segítő tematikus „sátorok” folyamatosan segítik saját
önmagunkra eszmélődéseinket és kiteljesedésünket.
A napi zárások bensőséges liturgiái, a jól megkoreografált mozdulatsorok segítették a találkozást
Istennel, egymással és önmagunkkal. Az összeszedett áhítattal teli szentmisék méltó találkozások
voltak Jézus és egymás szeretetével.
A szombat esti villámcsődület – először a Bokor történetében - alatt kivittük örömeinket a befogadó
város lakói felé és integettük el színes kis zászlókkal búcsúzóul együttlétünk, hitünk és életünk
örömét.
A Piarista Gimnázium és Kollégium adottságai megfelelőek voltak és a szükséges alkalmazkodás nem
okozott fennakadást. Köszönjük a szállás, az étkezés és a környezet minőségét, hiszen egy város
belvárosában egész más hangulata van pár napnak, mint egy klasszikus, természetbe ágyazott
táborhelyen.
A szervezők, a résztvevők visszajelzései egyaránt azt mutatják, hogy az idei táborozás jól szolgálta a
Bokor megújuló világát, örömben, békében lehettünk együtt kicsit elővételezve Isten Országának
légkörét.
A tábor Bokor-évének lezárása, így felüdülve és gyarapodva indulhatunk neki a jövő évi munkának.
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