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0. Bevezető  
 Dolgozatomban megpróbálom az ifjúság pasztoráció területét más oldalról megközelíteni. A 

marketing, piacgazdaság, a reklám világa az ami napjainkban teret hódít, ez ma a trend. Mindent 

megpróbálnak ezeknek a sajátos fogalmaival meghatározni. Megpróbálom felkutatni a 2006-os év 

jelentős Ifjúsági programjait a teljesség igénye nélkül. 

Dolgozatomban követem én is ezt a példát, azzal a szándékkal, hogy bebizonyítsam hogy csak 

bizonyos szintig lehet alkalmazni az ifjúság pasztoráció területén is, de van egy határ, ahol már azt kell 

mondanunk, hogy: „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok 

- mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti 

útjaitoknál, az én gondolataim - a ti gondolataitoknál.” Iz 55,8-9  

 

1. Ifjúság: 
 Az ifjúkor mint életszakasz.  
A gyermekség és a felnőttkor között van egy rendkívül jelentős tanulási időszak, az ifjú- vagy 

serdülőkor. Társadalmi szempontból ez az idő a hivatás- és partnerválasztás, a hivatásra való 

felkészülés ideje. A személyes kibontakozást tekintve a különböző elvárások, a testi és közösségi 

fejlődés (növekedés, nemi érés, új kapcsolatok) küzdelmei közepette alakuló én-tudat időszaka. A 

legújabb idők társadalmi körülményei miatt (munkanélküliség, többszöri hivatásváltás) az ifjúkor 

meghosszabbítását külön életszakasznak számítják: „ifjú felnőttek”-ről, serdülés utáni korszakról 

beszélünk. 

Ám a fiatalok nem mindig látják ,,olyan szépnek'' a saját életkorukat, mint ahogyan ezt a felnőttek 

gondolják. Kifelé büszkék és határozottak, nyeglék, tiszteletlenek, esetleg szemtelenek. Kritikusak 

másokkal, önmagukkal szemben viszont sokszor elnézőek, és megértésre vágynak. Mindez abból 

fakad, hogy az ifjúság átmeneti életszakasz. Van benne a gyermekkorból és a felnőttkorból valami. Ha 

baj van, akkor az ifjúság igényli a gyermekeknek járó kivételezettséget és menekül a felelősség elől. Ha 

a dolgok jól mennek, akkor felnőtt jogokat követelnek anélkül, hogy az ezzel járó kötelezettségeket is 

vállalnák. Ez a sajátos kettősség, ambivalencia tükröződik érzelmi életükben. Sokszor érzelmi világuk 

még gyermeki, de ezt önmaguk és mások előtt szégyellik és hetykeséggel kompenzálják. Keresik 

önmagukat. Felnőtt énjüket, ami bár bontakozik, de még nem bontakozott ki. Néha ,,előrefutnak'' a 

felnőttségbe, de ha nincs mögöttük szilárd bázis, elbizonytalanodnak és elvesztik tájékozódó 
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képességüket.1 A gyermekből felnőtté válás állapotában a fiatal ember mindennek az értelmét és értékét 

keresi. A pluralista társadalomban különféle értelem- és értékrendszerekkel találja magát szemben, 

melyek a megnehezítik az önmagára találást, vagy teljesen háttérbe szorítják az értelemkeresést. A 

fiatalok központi életkérdései között (a jövő alakítása, béke, igazságosság, ökológia, partnerkeresés) – 

bár sokszor rejtve – felmerül az istenkérdés is. 

 A közösségkeresés. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a fiatalok számára az azonos 

korú csoportok jelentősége2. A közösségi vallásos tapasztalat utáni vágy a katolikus rendezvények, sőt 

még az Egyházon kívüli ,,lelki napok'' látogatottságában is megmutatkozik. Ugyanakkor a felekezeti 

megkülönböztetés eltűnik, mert a fiatalok számára a felekezethez tartozás egyre kisebb szerepet játszik.  

Az élet és a hit, a szó és a cselekedet összekapcsolása elengedhetetlen követelmény az ifjúság 

részéről. A fiatalok lelkülete szorgalmazza a tevékenység és az elmélyülés, a misztika és a politika 

összetartozását, és azt a fajta világhoz forduló jámborságot, amely a Szentírás tanúságából táplálkozik 

és így megakadályozza az egyoldalúan befelé forduló, különc-vallásosságot. A középpontban Jézus 

Krisztus áll, aki életében megvalósította szavait, és éppen ezáltal lelkesíti ma is a fiatalokat. 

 A szentek megismerése, akik prófétai karizmával előretekintve alakították életüket, a hit és az 

élet lehetséges összekapcsolásának távlatait nyitja meg, és lehetővé teszi az olyan példákhoz fordulást, 

akik a maguk részéről Jézus Krisztusra utalnak. 

 Az ifjúkori spiritualitásnak megújító szerepe van a korszerű vallásosság alakításában. Az 

ifjúsági istentiszteleteken a hit mélyebb befogadását segíti újabban a tánc, a pantomim, a képek, 

melyek játékos-kreatív módon szóhoz juttatják a fiatalt is. Az életből vett konkrét helyzeteket elemzik 

és magyarázzák, s a fiatalok kapcsolata a hitben a valóságos élettel a felnőttek számára is érzékelhető 

és kihívást jelentő lesz. A kísérletezés merészségét nem szabad elhamarkodott előírásokkal letörni. Az 

ifjúsági lelkiség alakítása csak közlékeny és párbeszédre képes közösségben történhet, mely megérti és 

megőrzi az egységet a szándékolt spirituális sokféleségben is. Éppen a közösségi lelkiségnek van 

szüksége a nemzedékek fölötti párbeszédre, melyben a fiatal a felnőttől, a felnőtt a fiataltól tanulhat, és 

így kölcsönösen osztoznak a hitben. 

 A fiatalok egy pillanatig sem tévesztik szem elől a felnőttek igyekezetét, csak azt 

nehezményezik, hogy nem veszik figyelembe a fiatalok egyéniségét személyes igényét.3

 
1 Vö. Bolberitz Pál, Elkötelezetten, Budapest, 1996 in.: http://www.communio.hu/ppek/konyvek/bolelk01.txt  (2006. 11.8.) 
2 Vö. FEDERSPIEL, Krista, LACKINGER KARGER, Ingeborg, A lélek egészségkönyve, Kossuth kiadó, 1998, h.n.,41. 
3 Vö. SÁVAI János, Fejlődés– és gyermeklélektan, Valláslélektani és valláspedagógiai kiegészítéssel, Agapé 2000, 208.  
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II. János Pál pápa is mondta: az ifjúkor nem csupán egy az emberi élet korszakai közül, hanem olyan 

életszakasz, amelynek a döntései kihatnak egész későbbi életünkre.4

 A gyulafehérvári főegyházmegyének van Ifjúsági főlelkészsége, amely munkálkodik azon, 

hogy a fiatalokat meg tudja szólítani és megnyerhesse az egyház számára. Az egyházmegyében a 2005-

ös év folyamán 2096 fiatal bérmálkozott 5 . Ezek lehetnek a potenciális résztvevői az ifjúsági 

pasztorációnak és nem csak, mert a bérmálás szentsége bekapcsolja, elkötelezetté teszi (kellene tegye) 

a fiatalokat az egyházban, a plébánián.  

2. Kereslet, kínálat és a Marshall-kereszt 
 Életünk minden területére kezd jellemző lenni a piacosodás. 

 Fogyasztó racionalitásának lényege, hogy szükségleteinek maximális kielégítésére törekszik, 

ezért jövedelmének legjobb elköltésével azokat a javakat szerzi be, amelyeket más javaknál 

vonzóbbnak vél. A termelői, vállalati racionalitás lényege a jövedelem maximalizálása.6

 Felmerül a kérdés: A szükséglet és az igény azonos fogalmak vagy nem? Ezért különbséget kell 

tenni szükséglet, igény és kereslet között.  

 Az emberi szükséglet valamilyen alapvető elégedettség hiányát jelenti. Az ember élelmet, 

ruházatot, lakóhelyet, biztonságot, valahova tartozást, és megbecsülést kívánnak. Ezeket a 

szükségleteket nem a társadalom, vagy a marketing szakemberek teremtették, hanem az ember valódi 

biológiai felépítéséből és ember voltából következnek. 

 Az igények a szükségletek sajátos kielégítésére irányuló vágyat jelentik. Egy amerikai, amikor 

élelemre van szüksége, akkor hamburgert, sült krumplit és kólát kíván. Egy másik társadalomban 

ezeket a szükségleteket másként elégítik ki. Az éhes ember Mauritius szigetén mangót, rizst, babot és 

lencsét kíván. Bár emberi szükséglet kevés van, az emberek igénye számtalan. Az emberi igényeket 

 
4 Vö. A pápa a boldogság útjánról, in Új ember, 2002.08.04 LVIII. évf. 31. (2818.) 
http://209.85.129.104/search?q=cache:40GxTD01bfoJ:ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.08.04/0701.html+II.+J%C3%
A1nos+P%C3%A1l+p%C3%A1pa+is+mondta:+az+ifj%C3%BAkor&hl=hu&ct=clnk&cd=2&lr=lang_hu (2006.11.08.) 
5 Vö. A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE 2005-ÖS STATISZTIKAI ADATAI főesperesi kerületekre lebontva, 
http://www.hhrf.org/gyrke/statiszt.html (2006), (2006.11.05.)
6 CSUCSKA Gábor, Közgazdaságtan felvételi előkészítő, in: 
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/2het/kozgaz/kozgaz2.html (2006. V. 12.) 
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folyamatosan újraformálják a társadalmi erők és intézmények, beleértve az egyházakat, iskolákat, 

családokat és a vállalkozásokat. 

2. 1. A kereslet fogalma  

 A kereslet olyan különleges termékek iránti igény, ami mögött vásárlási képesség és akarat áll. 

Az igények akkor válnak keresletté, ha vásárlóerővel is alá vannak támasztva. Sok embernek lenne 

igénye Mercedesre, de kevesen vannak, akik meg is „tudják” és meg is „akarják” venni. A 

vállalatoknak ezért kell felmérniük nemcsak azt, hány ember igényli a  terméküket, hanem, ami még 

fontosabb, hányan akarják és képesek azt megvásárolni.7

o Az egyéni kereslet azt fejezi ki, hogy a fogyasztó hajlandó és képes valamilyen 
terméket vagy szolgáltatást megvásárolni. 

o Az egyéni kínálat azt jelenti, hogy a cég képes és hajlandó valamely termék vagy 
szolgáltatás előállítására.8 

 A gazdaság egésze tehát összefüggő részpiacok összessége, melyeket külön-külön is piacoknak 

nevezhetünk. Elemzéseink alapvető piacai: a fogyasztási javak és szolgáltatások piaca (termékpiac), a 

termelési tényezők piaca (a munkapiac, a tőkepiac, a föld piaca). <Lásd 1. melléklet> 

2.2. Összegzés 

Szükséglet az tulajdonképpen nem más, mint igény javakra és szolgáltatásokra. Ha fizetünk 

érte, akkor keresletté válik. Egyetlen lényeges különbség, hogy az igényekkel kapcsolatosan meg 

szokták kérdezni: ”Milyen sürgősen igényelnék ezt vagy azt?” Ez az a kérdés amelyik a kereslet 

fogalmához vezet. A kereslet lényege, hogy a javak vásárolt mennyisségei kapcsolatban állnak azzal, 

milyen áldozatokat kell hoznunk megszerzésükért.9 A keresletnek10 van egy törvénye is, miszerint: 

általában negatív kapcsolatban áll egymással egy dolog azon mennyisége, amelyet az emberek meg 

kívánnak vásárolni, és az az ár, amelyet fizetni kell érte. Magas áron kevesebbet, alacsony áron többet 

fognak vásárolni.11

 
7 KOTLER, Philip, Marketing, menedzsment, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest 2002, 40. 

8Az egyéni kereslet és kínálat a gazdaság egészének csak egy részpiaci mozzanata. Ezeknek az összességét nevezzük piaci 
keresletnek és iparági kínálatnak. 

9 HEYNE, Paul, A gazdasági gondolkodás alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest 1991, 36. 
10 Vö. HEYNE, i.m., 38-40. A keresletet világosan meg kell különbőztetnünk a keresett mennyiségtől. 
11 HEYNE, i.m., 36-37 
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 Így már világos az, hogy a marketing szakemberek nem teremtenek szükségleteket. A 

szükségletek léte megelőzi a marketing szakembereket. A marketing szakemberek sok más társadalmi 

befolyás mellett, befolyásolják az igényeket. Szakemberek lévén segítik azt a felismerést, hogy a 

Mercedes kielégítheti egy személy társadalmi státusszükségletét. De semmiképpen nem ők teremtik a 

társadalmi státusszükségletet. A marketing szakemberek azáltal befolyásolják a keresletet, hogy a 

terméket megfelelővé, vonzóbbá, elérhetőbbé és könnyebben megszerezhetővé teszik a célfogyasztók 

számára. 

3. Az Isten iránti vágyunkat12  tehetjük-e kereslet és kínálat 
tárgyává?  

 
A Katolikus Egyház Katekizmusa azt mondja: az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, 

mert Istentől és Istenért teremtetett; Isten pedig szüntelenül hívogatja magához az embert, és az ember 

csak Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot, amelyet szüntelenül keres. Ez a vágy isteni 

eredetű: Isten oltotta az ember szívébe, hogy az embert magához vonzza, mert egyedül csak Ő képes 

megnyugtatni az emberi szívet. 13

 Hogyan fizethetünk érte? Az embernek, ha szüksége van valamire vagy igényel valamit, akkor 

keres, megnézi a kínálatot és választ14. Általában azt választja, ahol többet és látszólag jobbat ajánlanak 

és az ár is megfelelő, vannak akik hatalmas árat is képesek fizetni pl. a Jehova tanúi vagy más 

szektások. Valószínű, hogy az elköteleződésen is sok múlik. Itt nem mondhatom azt, hogy fizettem 

(pénzt) és adták Istent, hanem itt minden egyébért fizetek, csak azért nem, hogy találkozom Istennel. 

Fizetni kell útiköltséget, szállást, élelmet, stb., Istent pedig a közösségben megtapasztalhatom, időt 

szánok rá, elcsendesülök, megfeledkezem saját magamról (elsősorban nem a saját javamat keresem, 

lemondok az életemről, azért hogy megtaláljam). „Az ember öntudatlanul is keresi az istenélményt 

(Isten közvetlen megismerését), a megbocsátást (mint a feltétel nélküli szeretet kifejezését) és a 

megváltást (mint a halhatatlanság jelét).”15 Tehát, Jean Vanier nem véletlenül adja a következő címet a 

 
12 „(Uram) magadnak teremtettél minket, és nyughatatlan a szívünk, míg csak el nem pihen benned” Szent Ágoston 
vallomásai, Budapest 1995, 24. 
13 Vö. KEK 27, KEK 1718 
14 Döntéseinket befolyásoló szellemi irányzatok: Vö. Tomka Miklós előadása a Lelkipásztori napok keretében, Csíksomlyó, 
2006.szept. 4-6. mp3 változatban hallgatható a Gyepi honlapján: 
http://209.85.129.104/search?q=cache:5BVwhh_UowsJ:www.hhrf.org/gyrke/pasztoralis.html+Gyepi&hl=hu&ct=clnk&cd=
5&lr=lang_hu  (2006.11.08.) 
15 Vö. SZENTMÁRTONI Mihály, Istenkeresésünk útjai, Agapé, Szeged 2000, 100. 
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könyvének: A közösség - A kiengesztelődés és ünneplés helye, mert egy krisztusi közösségben 

megtapasztalhatom az Istent.  

Lehet Isten utáni vágyunkról így beszélni, de nem 100%-osan úgy, mint ahogy gazdaságilag 

beszélünk kínálatról és keresletről.16

Az Isten utáni vágyunk akkor válhat keresletté, ha képesek és hajlandók vagyunk fizetni, 

áldozni is érte. A vágy önmagában se nem jó, se nem rossz, az a lényeg, hogy mit kezdünk vele. Az 

ember Isten utáni vágya emberi mivoltából fakad, szüksége van Istenre („LÉT”SZÜKSÉGLET). A 

kereslet pedig arra a módra irányul, ahogyan ki tudja vagy akarja elégíteni ezt a szükségletet. 

Szükségünk van Istenre, csak más-más a vágyunk/idényünk ennek a szükségletnek a kielégítésére. 

A piacgazdaságban a Kínálat azt az igényt erősíti fel, amelyiket akarja.  

Az ifjúság pasztoráció területén szezonban orrvérzésig van program, megesik, hogy 

mindenhova ugyanazok járnak. Itt a kínálat egy része hasonlít a turisztikai szezonális kínálatokhoz, 

mert a nyári szezon tele van jobbnál jobb programokkal. Persze ez egy normális jelenség, mert ez a 

vakáció ideje a tanuló ifjúság számára és ekkor lehet több embert megszólítani. 

Állandó szolgáltatásokat kell biztosítani, mert ha nem, akkor hibernálók leszünk. Esetleg Istent 

úgy fogjuk használni, mint egy aszpirint. 17  A nyáron megkaptuk a lelki táplálék adagunkat az 

elkövetkező egy évre, gondolják egyesek, mert nincs otthon, ahol töltődjenek. Megtartó erő kell. 

4. A nyári szezon! 
A legtöbb és legváltozatosabb kínálat ekkor van. Nagy a „verseny”. Néha megesik, hogy egymásra 

szerveződnek a programok. Ha már nagy a kínálat, akkor az ember megnézheti, hogy mi az amit 

megengedhet magának. Az országban a legolcsóbb táborok és rendezvények a Kolping mozgalom által 

szervezettek. 

4.1. Táborok: 

4.1.1. Kolping:  
 Közismert dolog, hogy az ifjúságban mindenki bízik. Mindenki a fiatalokat akarja megnyerni. 

A fiataloké a jövő – mondják. Adolf Kolping is ifjúsági egyesületet alapított. Így nevezte: katolikus 

legényegylet. 

 A Kolping-mozgalom ma az ifjúságra tekint. Benne látja a jövő zálogát.  

 
16 Vö. CALVO, Gabriel, Kéz a kézben, MÈCS Családközösségek, Budapest 2005, 64-65. 
17 Vö. POWELL, John, Miért félek a szeretettől?, Vigilia Kiadó, Budapest 2001, 91. 
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A Kolping-mozgalom egy másik nagyon aktív részt vállal az ifjúsággal való foglalkozásból ez kiderül 

az alábbi táblázatból is. 

Program Kolping Tineret Aprilie-Decembrie 200618  

LUNA DATA DIECEZA DENUMIRE ACTIVITATE Nr. 
PARTICIP. RESPONSABIL 

Aprilie . . Actiune Pasti . Ramona Heimerl 

Mai 12-14 Moldova Seminar Conducatori Grup III  15 Adrian Baciu 

Iunie 30-02 Banat Intalnire Kolping Tineret 20 Ramona Heimerl 

. 30-02 Alba Intalnire Kolping Tineret-KIT'06 50 Tánczos Edit 

Iulie 03-09 Moldova Festival Vara Kolping 100 Adrian Baciu 

. 17-23 KOR Tabara limbi straine 60 Tánczos Edit 

August 01-06 KOR Saptamana Europeana de Tineret  8 Klp Serbia 

Septembrie 22-24 Alba-Fag. Intalnire Kolping Tineret 50 Anca Botezan 

. 29-01 Alba Zile spirituale 20 Tánczos Edit 

Octombrie 06-08 Banat Intalnirea Conducatorilor de Grup 20 Ramona Heimerl 

. 13-15 Moldova Intalnire Kolping Tineret 100 Adrian Baciu 

Noiembrie 03-05 KOR Intalnirea Conducatorilor de Grup 30 Tánczos Edit 

Decembrie 01-03 Alba Actiune Advent 20 Tánczos Edit 

. . Banat Actiune Advent . Ramona Heimerl 

. . Alba-Fag. Targ Craciun . Anca Botezan 
 

 
 

 A Kolping programok nem csak a legolcsóbbak az egyházmegyében, hanem nagy hangsúlyt 

fektetnek az informálásra, a reklámra. Postán küldenek színes értesítőket a különböző programokról. 

Elsősorban azoknak, akik már az elmúlt három évben részt vettek valamelyik Kolping Ifjúsági 

programon. Tehát nagyon jól kínálják az árujukat, portékájukat. Ezek a programok nem a mélységükről 

híresek, hanem inkább azt teszik előtérbe, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, csoportszellem 

kialakítása, erősítése, kreativitás. Az idei Kolping tábor: „Tabăra Kolping de limbi străine” Ivó Július 

17-23., ahol angol, német, magyar nyelvet lehetett tanulni. Ezekben és a hasonló rendezvényekben 

megmutatkozik a kreativitás. 

 4.1.2. Szeretet város 
 A Szeretet Város Közösség történet 1983-ban kezdődött, amikor egy csoport gyergyói fiatal elvonult a 

hegyek közé imádkozni.19 A nyári táboraikat Háromkúton tartják. Az idei tábort július 17-24 között 

tartották. A Mini SzV - találkozókat minden évben tavasszal és õsszel szervezik meg. Ezeknek a 

találkozóknak az a célja, hogy a nyári lelkigyakorlatokon kívül is legyen lehetőség az együttlétre, az 
                                                 
18 http://www.kolping.ro/tineret.html (2006. X. 28.) 
19 Bővebb információt a következő címen lehet találni: http://www.geocities.com/szeretet_varos/tabor/szvtortenet.htm 
(2006-11-07) 
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élmények és tapasztalatok megosztására. A 2006-os tavaszi Mini-SzV-t május 12-14 között 

Gyergyószárhegyen rendezték. 

4.1.3. Oázis Biblia-tábor. 

 A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezi Nagy József (Saxi) atya vezetésével. Helyszín: Ivó. 

Időpont: aug. 20-23. Az idei tábor témája: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Ez a tábor olyan 

hely, ahol életre, közösségre találsz, ahol Isten szólhat hozzád a Szentírás szavain keresztül. Szentírási 

személyek példájának fényében lehetőséget kínál önértékelésre, leleményességre a 

közösségépítéshez.20

4.1.4. Zernyest (aug. 12-20)  

4.1.5. Mustármagos: 
A Parâng hegységbe szervezett tábor.  

4.1.6. KEL  
 Az egyetemi lelkészségnek a programját teljes mértéken nem hozhatom, mert nagyon változatos 

és lefedi a hét minden napját. De mint általában az egyetemi lelkészségek az egyetemisták, 

kereszténységét gyakorló része ide jár. Úgymond ezek a legforgalmasabb helyek és ez a forgalom 

huzamosabb ideig tart pl. egy találkozóhoz képest. 

Tábor a Csalhón. A kolozsvári egyetemi lelkészség hagyományos nyári táboráról van szó, ahova 

szeretettel járnak vissza hajdani kelesek is és nem csak. 

 4.1.7. Kalot 
 A KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom21. (25-26 résztvevővel), Csík, Gyergyó és Udvarhely 

környéki fiatalok számára szervezett III. KALOT-tábora a gyimesközéploki Bükkhavason zajlott. 

Mottója: „Láss, ítélj, cselekedj!” „A Romániai KALOT-mozgalom vezetői, Bányász László és Fejes 

Ildikó tudatosan választják a táborok irányadó mottóit, tavaly az egyéni és közösségi értékekre vezették 

rá a fiatalok figyelmét, most a Szent Ignác-i jelszóval, a Láss, ítélj, cselekedj! mindenkor alkalmazható 

elvvel ismerkedhettek a táborlakók. Ehhez nyújtott irányadó gondolatokat és azokat alátámasztó bibliai 

idézeteket Albert Krisztina segítőnővér. „Hozzám ez a jelszó azért is közelálló, mert a Belgiumból 

 
20 Vö. 
http://209.85.129.104/search?q=cache:OPtKD0BQjasJ:verbum.catholic.ro/vasarnap/archiv06/0634/fuzer.htm+O%C3%A1zi
s+Biblia+t%C3%A1bor&hl=ro&gl=ro&ct=clnk&cd=18 (2006.10. 26.) 
21 Vö. http://www.kalot.hu/  
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induló, nemzetközi jellegű Keresztény Munkás Ifjú Mozgalom keretén belül módszerként próbáljuk 

alkalmazni. Gyergyószentmiklóson és Csíkszentdomokoson kiscsoportokban próbáljuk rávezetni a 

fiatalokat a saját valóságuk megértésére, és segíteni nekik abban, hogy próbáljanak tudatosan 

változtatni a problémákon. Ezt tettük most itt, a táborban is” – magyarázza Albert Krisztina.”22

4.1.8. Gregorián tábor23,  

4.1.9. Az erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás24 ifjúsági szolgálata  

által szervezett programok: 

 Az erdélyi KKM ifjúsági szolgálata 2004-ben indult, amikor az ET (erdélyi tanács) arra a 

döntésre jutott, hogy nagyon fontos nem csak a felnőttek evangelizációja, hanem a fiataloké is. Fontos 

segíteni, hogy ebben az értékvesztett világban rátaláljanak AZ értékre: Jézus Krisztusra!

 A Tanács arról is döntött, hogy legyen a bizottságban egy ezzel megbízott személy. 2006 

májusában az ET további 2 évre bizalmat szavazott Sidó Éva, ifjúsági felelősnek. Állandó 

munkatársak: Majoros Tibor és Szilágyi László Nagyváradról, de még nagyon sok munkatársunk van, 

akik egy-egy program erejéig besegítenek, imáikkal, ötleteikkel támogatnak. Köszönettel tartozunk 

érte!  

 2004. óta sok minden történt. Kialakult egy látás az ifjúsági munkát tekintve. Ezt 2 kulcsszóval 

így lehetne megfogalmazni: evangelizáció és közösségépítés. 

Ebbe a két irányba összpontosul tevékenységünk: 

 Evangelizáció: Segíteni minél több fiatalnak megismerni az Úr Jézust és eljutni a megtérésre, 

egy személyes kapcsolatra Vele 

 Közösségépítés: Hogy ebben az új kapcsolatban megmaradjanak és ebben növekedjenek a 

fiataloknak is (mint minden korcsoportnak) közösségre, társakra van szükségük. Ezért buzdítjuk a 

fiatalokat, hogy kapcsolódjanak be helyi, plébániai vagy más keresztény ifjúsági csoportokba. 

 De felmerült annak szükségessége is, hogy ebben a munkában képezzünk munkatársakat. Így 

született a KIKELET ötlete: ifjúsági vezetőképző. 

Ifjúsági szolgálatukat nem akarjuk elszigetelten végezni, hiszen az erdélyi fiatalok sorsáért csak 

másokkal együtt, közösen tehetünk érdemlegeset.25  

 
22 ANTAL Ildikó, Láss, ítélj, cselekedj! in. Hargita Népe, 2006. augusztus 18., XVIII. évfolyam, 183. szám 
23 http://www.hhrf.org/schola/gy_tabor/2006/tabor_2006.htm (2006. X. 28.), + a Vasárnap egyik száma. 
24 Vö. DEGRANDIS, Robert S.S.J., Új bevezetés a katolikus karizmatikus megújulásba; Marana Tha, Budapest, 1997 



„AA  kköözzöösssséégg  nneemm  aaddóóddiikk  mmaaggááttóóll,,  ééss  nneemm  iiss  lleehheett  rráá  sszzeerrtt  tteennnnii  lleesszzáállllííttootttt  áárroonn””--  
              MM..  SSccootttt  PPeecckk    
 

 11

                                                                                                                                                                       

Programok: Az erdélyi megújulás különféle ifjúsági programokat szervez fiatalok részére. Ezek nem 

kizárólag közösségeink fiataljainak szólnak, programjaink többnyire nyitottak bármilyen lelkiséghez, 

sőt más felekezethez tartozó fiatalok felé is. 

2006-os év programja: 

Február 10-12 - Marosvásárhely, Ifjúsági Vezető-képző (18 résztvevő) 

Március 18 - Arad -regionális találkozó - Hunyad, Déva, Csernakeresztúrról jöttek fiatalok (21 

résztvevő) 

Április 18-23 - Piski - Ászáf Kurzus (24 résztvevő) 

Június 2 - Kisiratos - Evangelizációs Koncert Csiszér Lacival 

Július 9-11 - Csíkszereda (Szécseny) - regionális ifjúsági találkozó (40 résztvevő)26. 

Július 26-29 - Pálpataka - tábor-előkészítő Team-képzés (10 segédszervező) 

Július 29-Augusztus 4 - Pálpataka Ifjúsági tábor (48 résztvevő) 

Augusztus 23-27 - OKIT-on sátorral és programmal, csoportvezetőkkel voltunk jelen 

Október 21-22 - Csíkszereda - KFT-n segédkeztünk a szervezésben 

November 4-5 Arad - Spielhózni  

December 2 - Arad - Adventet előkészítő Lelkinap, evangelizáció 

December 27-29 - Marosvásárhely - Ifjúsági találkozó27

Kapcsolatok

Lehetőségeik szerint igyekszenek bekapcsolódni mások által szervezett programokba. Így kapcsolatban 

vannak más hazai ifjúsági csoportokkal, az ifjúsági/egyetemi lelkészségekkel, a nemzetközi katolikus 

karizmatikus megújulás (ICCRS) ifjúsági képviselőivel, közösségeivel, valamint a Renewal Ministries-

vel. 

Másrészt előszeretettel hívnak meg másokat a programjakra, akár előadóként, akár résztvevőként. 

 A Katolikus Karizmatikus Megújulás (ifjúsági szolgálata) az egyik olyan mozgalom, amely a 

nagyon sok fiatalt tud megmozdítani. Radikalitásuk is ismert, de ennek ellenére sok fiatalnak otthont 

tudnak nyújtani, fejlődési közeget.  

 
25 Vö. Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás - Ifjúsági Szolgálatának honlapja in: http://ekkmifi.wordpress.com/about/ 
(2006. X. 28) 
26  A Kikelet ifjúsági vezető-képzőt elhalasztották objektív okokból. Helyette egy regionális ifi-találkozót tartottak 
Csíkszereda mellett, a szécsenyi deszkatemplomnál Vö. www.ekkmifi.wordpress.com Pl. A KIKELET kínálatként 
szerepelt, igény is van rá, csak keresletként nem értelmezhető. Reklám is volt meg minden ami kell, csak „fizetni kell érte”, 
elköteleződés. 
27 Sidó Éva. <sidoeva@yahoo.com> „KKM ifjúsági szolgálatának 2006-os programjai” 2006. 11. 03., Személyes E-mail 
(2006-11-03) 
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 Most inkább arra összpontosítanak, hogy összegyűjtsék a fiatalokat, hogy segítsenek a létező 

csoportoknak a programjaikat követő utómunkálatokban... Vagyis, hogy azok a fiatalok, akiket 

megszólítottak, azok tovább növekedjenek, beépüljenek valahol egy egyházközségbe, és ha van, 

ifjúsági csoportba. Kb. 200 fiatalt sikerült megszólítaniuk az idén és ebben nincsenek beleszámolva a 

KFT résztvevői.  

5. Más programok:  

5.1. Spielhózni:  
Varga Péter előadása 17 év feletti, házasság előtt álló fiataloknak Hogyan találjuk meg a nagy Ő-t? 

És ha végre rátaláltunk, merre tovább? Tapasztalatokból merített tanácsok szerelemre váróknak és 

szerelmeseknek.  

 2006. március 18, Csíkszereda, a Segítő Mária bentlakás kápolnájában.28 Közel 500 fiatal hallgatta 

végig a 10 órás előadást (persze voltak szünetek is).29 A következő hétvégén pedig Sepsiszentgyörgyön 

tartott előadást Varga Péter. Az ok amiért van Spielhózni, hogy minél több fiatal kaphasson valódi 

segítséget élete fontos döntéseinek meghozatalához. 

5.2. Várom az Urat  
Adventi keresztény zenefesztivál30– ötödször31került megszervezésre Kolozsváron 2005. december 

elején.  

 A Várom az Urat (VAU) ökumenikus keresztyén zenefesztivál megszervezésére minden évben 

az adventi időszakban kerül sor. A szervezők célja a keresztyén fiatalok számára olyan zenefesztivált 

szervezni, ahol együtt készülődhetnek a karácsonyra, Jézus megszületésére. . Koncertekkel, 

barkácsműhellyel, színdarabokkal tarkított zenefesztivál. „2001. december 11-én került sor az első 

Várom az Urat keresztyén zenefesztiválra, egy zeneest keretén belül. Az első fesztiválon 3 együttes 

lépett fel: a Kharisz, a Magvető, és az akkor alakult Szikra együttes. Akkor már tudtuk, hogy többre 

vágyunk, nem csak egy estés „várakozásra", és ezért 2002-ben háromnapos, az ezt követő években 

pedig egy-egy félnapos rendezvény gyűjtötte egybe a kolozsvári, illetve a Kolozsváron tanuló 

fiatalokat.  
 

28 GYÖRGYPÁL Enikő, Spielhózni in Vasárnap 2006.04.02. http://verbum.catholic.ro/vasarnap/archiv06/0614/fuzer.htm 
(2006.11.04.) 
29 Képek: http://www.hhrf.org/szentkereszt/buzamag/buzamagkepek.htm (2006.11.04.) 
30 2005. október 22 - Rendezvények, D. I.[Szabadság]  
http://fesztival.szikra.net Takács Zoltánnal a zenefesztivál egyik megálmodójával beszélgettünk a kezdeményezésről.  
–http://fesztival.szikra.net (2006.11.08.) 
31 GYÖRGYPÁL Enikő, Kolozsváron ötödik alkalommal...Vasárnap, XV. évf. 50. szám 2005. dec. 11., 9 
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Évről évre többen jöttek el és a részt vevő zenekarok száma is a kezdeti háromról tízre növekedett, 

legutóbb pedig egy színjátszó csoport is fellépett a 600 fiatalból álló közönség előtt.”32  

A 2005-ös alkalom szervezői az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület és a Katolikus Egyetemi 

Lelkészség voltak. 

 (6 csíkszeredai keresztény fiatal33 jelentkezet a Médiabefutóra egy angol számmal Mercy Me I 

can only imagine34) 

6. Találkozók:  

6.1. A CSIT 
CSIT vagyis Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, amely már 30 éves múltra tekint vissza. A CSIT szorosan 

összefonódik Gergely István csíksomlyói plébános nevével. Az ateista diktatúra ideje alatt indult, 

amikor a CSIT két dolgot is jelentett: Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, és csitt!– azaz csak csendben.35 A 

rendszerváltás után rendezvény hivatalos kereteket nyert, ma már a Főegyházmegyei Ifjúsági 

Főlelkészsége (FIF) által támogatott programok36 egyik legjelentősebbike, már csak méreteit illetően is. 

Témája: A CSIT mindig a ma kérdéseire próbálta és próbálja keresni a választ. A fiatalok javaslatai 

alapján választják, ez lehet egy szentírási résszel kapcsolatosan37 vagy egy kérdés amely foglalkoztatja 

ezt a generációt38. 2005-től Az élő reménység pasztorális tervhez kapcsolódnak a témák. 2006– Mt 

23,8b „Ti pedig mind testvérek vagytok”)  

„Pár száz, olykor ezer ember gyűlt össze Csíksomlyón szeptember első vasárnapján a CSIT–re, a 

diktatúra éveiben is. 

– Legtöbben talán 1989–ben voltak – emlékszik a Tiszti néven ismert csíksomlyói plébános –, akkor 

1500–an jelentek mg meg a Kis-Somlyó hegyén… A részvevők száma a kilencvenes évek elején 

nagyon megugrott, 5-6 ezer fiatal jelent meg a rendezvényen. Igaz, akkoriban kevés hasonló találkozót 

 
32 2005. október 22 - | Rendezvények, D. I.[Szabadság]  
33 Ezek a fiatalok már elve tartoznak valamilyen ifjúsági csoporthoz/közösséghez. Túljutottak a selejtezőn, de a gálán nem. 
34 A Mercy Me jelenleg az egyik legismertebb keresztény zenekar, akik 2,5 millió példányt adtak el lemezükből. Könyv 
jelent meg a zenekar egyik legismertebb nótája kapcsán. Az I Can Only Imagine (Ma Csak Álmodom Arról) című dalból 
"készült". A kiadó elnöke szerint "...amikor egy olyan dal születik, mint az ‘I Can Only Imagine és szó szerint milliók életét 
érinti meg, akkor a dal önálló életet kezd el élni" A könyv érdekessége, hogy a címadó dalt tartalmazó album dalszövegei 
és a dallal kapcsolatos bizonyságtételek szövegei alkotják. Vö. Könyv jelenik meg a Mercy Me egyik legismertebb nótájából 
(2004.04.23.), in: http://www.szolmagazin.hu/readarticle.php4?article=hivojaras.html, (2006. 11. 02.) 
http://209.85.129.104/search?q=cache:VdWqo7nMcCEJ:szolmagazin.hu/readarticle.php4%3Farticle%3Dhivojaras.html+M
ercyme+I+can+only+imagine&hl=en&ct=clnk&cd=1&lr=lang_hu (2006. 11. 02.) 
35Választ kerestek a mai kihívásokra, in: Keresztény élet, A vallásos családok hetilapja, 2003.szeptember 21, XI/38, 3. 
36 Vö. Pünkösdi Ifjúsági Találkozó (PIT), Ifjúsági Fórumok, stb.  
37 2003-ban a szeretetszolgálat, diakónia, mottója: „Amit a legkisebbel tettél, nekem tettél.” 
38 2004-ben a közösség volt a téma, olyanoknak, akik már és még nem tartoznak közösséghez. 
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szerveztek. Mára a résztvevők száma 1500 körül állapodott meg, a találkozót látogató közönség 

letisztult.”39

 (Lassan a résztvevők száma nem éri el az 1000-et sem.40 Ennek mi lehet az oka? 

• A „konkurencia”? a kínálat növekedése? 

• Az igény csökkent? Motiváció hiánya? 

• „A sok bába közt elveszhet a gyermek”. A sok lehetőség, a kínálat kielégíti azokat az igényeket, 

amelyekre szükségük van közösségi élményekre.  

Az idei CSIT═OKIT41, kb. 2600 fiatal „Ti mindnyájan testvérek vagytok.” Mt 23, 8 Az egyházmegye 

pasztorális tervének második szakaszához kapcsolódó témája volt, a kiengesztelődés42. Élő reménység 

a Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális terve az evangélium fényénél értelmezi az idők jeleit43, 

cselekvési modelleket sugall konkrét személyeknek, közösségeknek, hogy azok egyre inkább Isten 

Igéje és a szentségek, különösen az Eukarisztia ünneplése köré összegyűlt tanúságtevő 

szeretetközösséggé – kommúnióvá – váljanak.44 Nagyon nagy segítséget jelenthet a pasztorális terv, 

mert részletes ajánlata van és segítséget, segédanyagokat, tanácsokat is kaphat bárki, azért hogy otthon 

a saját közösségében, családjában feldolgozhassa. Pasztorális Terv idei szakasza Életünk válasz Jézus 

Krisztus hívására egy nagyon fontos szakasz lehet, amelyben sok fiatal meghozhatja a döntést Jézus 

Krisztus mellett. Az idei CSIT méretét tekintve elég nagy vállalkozás volt. Látható volt, hogy mint 

szervező csoport a FIF mindent beleadott és az igényeknek megfelelően szervezték meg. Az alternatív 

programok nagyon nagy változatosságot tükröztek, hisz egy időben több mint 20 helyen volt program, 

amiből választani kellett45. A programok az igények széles skáláját igyekeztek kielégíteni. Az alternatív 

programok megoszlottak: nyelv szerint és intenzitás, mélység szerint is. Játék, kézügyesség, hivatás 

keresés, koncert, stb. „-Elérte célját a találkozó – hangsúlyozta Tamás József püspök –, ugyanis 

 
39 Keresztény élet, XI/38, 3. 

40 TAKÁCS Éva, 28. CSÍKSOMLYÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Tanúságtevés a közösségre találásról, in Hargita Népe, 
2004. augusztus 30. 

41 ANTAL Ildikó, Ma kezdődik a CSIT, in Hargita Népe, 2006. augusztus 23. szerda, XVIII. évfolyam 187. szám 
(http://www.hhrf.org/hargitanepe/)
42 Kiengesztelődés, Reconciliere, Vesöhnung. Hatalmas lépés volt ennek a találkozónak a megszervezése, mert olyan nehéz 
elfogadni másokat. Jó volt arra is, hogy a téves meggyőződéseinkre fényt derítsünk és megszabaduljunk előítéleteinktől, 
mert ezek bontják az egységet, amelyet Krisztusban megtapasztalhatunk. A fiatalok megtudhatták, hogy a kiengesztelődés 
az önmaguk elfogadásával kezdődik. 
43 Vö. GS 4 
44 Gyulafehérvári Főegyházmegye, Pasztorális terv, in: http://www.hhrf.org/gyrke/dok/paszt-terv-c.html (2006-11-09). 
45 Vö. ORSZÁGOS KATOLIKUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Csíksomlyó/Csíkszereda 2006.augusztus 23-27, 
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, Státus Kiadó, (Szerk. Bereczki Silvia, Főcze Edit), 
39-55. 
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hozzásegítette a Romániában élő román és magyar fiatalokat ahhoz, hogy jobban megismerjék egymást 

és közelebb kerüljenek egymáshoz, ugyanakkor közelebb kerüljenek Istenhez, az egyházhoz.”46 A 

CSIT sokféle nyomot hagy az emberekben, pl. voltak az idén fiatalok Paderbornból és tanúságot tettek 

arról, hogy ők hogyan próbálják megélni az evangéliumot mindennapi életükben, és hoztak a 

fiataloknak igekártyát, amelyen a szeptemberben megélésre választott ige van(egyelőre román nyelven, 

de azóta magyarra is lefordították) és mellette van egy elmélkedés. Néhány fiatalnak ez nagyon 

megtetszett és ők maguk is elhatározták, hogy havonta megakarják élni az evangéliumot.47

6.2. OKET 
 Országos Katolikus Egyetemista Találkozó(k) 1993 óta az erdélyi magyar katolikus egyetemisták 

rendszeres találkozásokra gyűlnek össze az ország különböző egyetemi városaiban. Az előző években 

elindított rendezvénysorozat 1997-től az Országos Katolikus Egyetemista Találkozó (OKET) 

elnevezésű vándortalálkozóvá alakult, otthont adott neki Temesvár, Brassó, Csíkszereda, 

Marosvásárhely és Kolozsvár, szervezői az előbbi városokban működő egyetemi lelkészségek voltak, 

akiket a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség segített ebben a munkában. A találkozókat évente 

kétszer, tavasszal és ősszel szervezik.

 Az egyetemisták és főiskolások minden alkalommal együtt ünneplik a szentmisét, az előre 

megjelölt témakörben tartott előadásokon, elmélkedéseken vesznek részt, imádságban és baráti 

együttlétben töltik a találkozó napjait, építik és ápolják a kapcsolatot az egyházmegyéinkben működő 

egyetemi lelkészségek között. Mivel a lelkészségek is bekapcsolódtak az Élő reménység pasztorális 

terv megélésébe, ez kihat a találkozókra is. A 2005-ős őszi OKET-et Kolozsváron szervezték és a 

témája a megbocsátás volt.48 

A találkozókon nemcsak az említett városokban tanuló diákok vettek részt, hanem jöttek fiatalok 

Szatmárnémetiből, Nagyváradról, Gyergyószentmiklósról, Gyulafehérvárról, Hunyadról, 

Székelyudvarhelyről, Székelykeresztúrról, Sepsiszentgyörgyről, Bukarestből és Jászvásárról is, hogy 

csak a gyakoribb helyeket említsük. Az idén ezen a téren is páratlan jelenségnek voltunk szemtanúi, 

 
46 SARÁNY István, Magyarul is köszöntő román püspökök, in Hargita Népe, 2006 augusztus 28., XVIII. évfolyam 191. 
szám.  
47 Bővebben lásd: www.jugendhaus-hardehausen.de, www.onword.de, vagy szocscsaba@yahoo.com címen lehet 
érdeklődni. 
48 GYÖRGYPÁL Enikő, 70X...7X...BOCS, Vasárnap, XV. Évfolyam, 48. szám ,2005.11.27. ,9. 
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hogy áprilisban a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola szervezte meg.49 Az őszi OKET szervezői a 

CSEL-esek, vagyis a legfiatalabb egyetemi lelkészség (???) 

6.3. KFT 
 Katolikus Fiatalok Találkozója az idén okt. 21-22. Szervezők: Steve Thomashefski diakónus az USA-

ból, a Renewal Ministries részéről és Majoros Tibor Nagyváradról. Helyszín: Csíkszereda, Segítő 

Mária líceum bentlakása. Az idén negyedik alkalommal került megszervezésre.50

6.4. PIT 
 Pünkösdi Ifjúsági Találkozó, amely a FIF szervezésében valósul meg. „1994 Pünkösdjének éjszakáján 

az ifjúság "birtokba vette" a templomot. Egész éjszakát betöltő ifjúsági műsort szerveztek. Szervezők: a 

helyi plébánia körül kialakult ifjúsági csoport. Szabad bejelentkezés alapján léptek pódiumra helyiek (a 

csíksomlyói plébánia körüli és csíkszeredai csoportok), brassóiak, sepsiszentgyörgyiek, 

marosvásárhelyiek és magyarországiak. Minden csoport önálló, a többitől teljesen független műsorral 

jelentkezett... A műsor közönségének (a templomba a műsorért elmenő fiataloknak) a viselkedése a 

hagyományos templombajárók számára megbotránkoztató volt. Igaz ugyan, hogy tulajdonképpen a 

hagyományos templomban éjszakázó búcsúsok is profanizálni szokták a templomteret, hiszen a 

cókmókjukat ott szokták hagyni "helyfoglalóként", aludni szoktak a padokban, vackokat szoktak vetni 

a padlaton a kisgyerekek számára - de az ők viselkedésük nem számít normaszegésnek, az belefér a 

búcsús viselkedés szokásrendjébe. A műsor ifjú közönsége azonban tapsolt, a fiatalok oszlopra 

másztak, hogy jobban lássanak, leszedték a kilátást akadályozó templomi zászlókat, jöttek-mentek, 

leültek a padlóra, a mellékoltárok lépcsőire... 

És közben a színpadi tér egyre tágult. Eredetileg csak a főoltár körüli tér, a szentély szolgált színpad 

gyanánt, de előadás közben a játék néha átfogta a teljes templomhajót. Az elsötétített templomon 

hatalmas földgömbre illesztett égő gyertyával mezítlábos szereplő táncolt végig, a szereplők 

egyszerűen "lejöttek" a színpadról, és helyettük a következő műsor "artistái" foglalták el a szentélyt, 

kissé "templomidegen" zaj, csörtetés közepette. A szereplők és a szereplőkkel szinkronban lévő 

közönség, az ifjúság jól érezte magát Pünkösd éjszakáján a Szent Péter templomban. "Teret hódított", 

"hatalomra jutott" - A hagyományos templomban éjszakázókat idegesítette az egész, de tehetetlenek 

                                                 
49 A tavaszi OKET 2006. április 28-30. között zajlott. Mottóját a helyszín is ihlette: „Kincseinkből régit és újat!” Vö. 
CSONTA István, OKET Fehérváron, in: 
http://209.85.129.104/search?q=cache:kwjwh_V3PpEJ:verbum.catholic.ro/vasarnap/archiv06/0619/fuzer.htm+kincseinkb%
C5%91l+r%C3%A9git+%C3%A9s+%C3%BAjat&hl=en&ct=clnk&cd=5&lr=lang_hu (2006-11-03) 
50 Képek: a www.catholicyouthday.ro –n láthatók. 
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voltak ellene. Persze, a hatalomra törő ifjúságnak azért nem adták oda az "ősi jusson szerzett" 

"talpalatnyi földet", az idejében elfoglalt ülő-, pihenő-, alvóhelyeket nem engedték át a 

betolakodóknak. Szenvedtek és tűrtek, de hősiesen "helytálltak" (pontosabban "helytültek") ők is egész 

éjszaka. 

A "hatalomra törő" ifjúság győzelmét igazolta, erősítette, legitimizálta a nagyszámú alkalmi betérő, 

külső szemlélő, érdeklődő idegen, akik ugyanúgy viselkedtek, mint a fiatalok: tapsoltak, jöttek-mentek, 

földre ültek, beszélgettek, magnó, fényképezőgép, videófelvevő segítségével igyekeztek minél 

nagyobb mozgásteret kikönyökölni maguknak a nyüzsgő, mozgékony tömegben.”51 Így kezdődött. 

6.5. KIT 2006 
Kolping Ifjúsági Találkozó, amelynek múltja 2003-ra tekint vissza és az első lelkes helyi szervezője: 

Becze Franciska. Az első két alkalomra Nagykászonban került sor. Az idén július 6-9. között 

szervezték meg Ivóban a Kolping táborban. 

7. Zarándoklatok 

 7.1. Ferences Ifjúsági zarándoklat: 
 július 29. és augusztus 3. között sorra kerülő IV. FERENCES IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLATRA 

(FerIZa), amely alatt a természet, az együttimádkozás, a közös játék, beszélgetés stb. által az "Uram, 

mit akarsz, hogy tegyek?" kérdést probálták életükben élővé tenni.  

A zarándoklatot olyanoknak ajánlták akik már betöltötték a 15. életévüket, és bírják a napi 15-20 km-es 

gyaloglást.52  

 8. „Hálós Taizé” 

A következő programokat ajánló szervezetek, mozgalmak nem csak kimondottan fiataloknak 
szerveznek programokat, de pl. a Hálós nagytáborok kisebb altáborokból állnak korosztály szerint a 
fiatalok részére53 és a felnőtteknek pedig tematika szerint.  

8.1. Háló Egyesület: 
 A HÁLÓ saját definíciója szerint katolikus közösségek kárpát-medencei hálózata. 54  A HÁLÓ 

elsősorban katolikus híveket szeretne megszólítani. Nem próbálja meg összemosni a különböző 
                                                 
51 TÚROS Endre, Mozaikkocka a csíksomlyói búcsúról, in Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról 
(szerk. Túros Endre) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995., 223. 
52 Vö. www.zarandoklat.freeweb.hu és http://www.hhrf.org/gyrke/feriza.html (2006.11.03.) 
53 A 2002-es zánkai nagytábor 16-18 közötti korcsoport táborát “Jövőnk”-nek hívták.  
54 HÁLÓ, Háló egyesület, 2000, 3. 
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vallások nézeteit, határozottan és szilárdan áll az egyháza mellett. Ugyanakkor nyitott más vallások 

képviselői felé is: magáénak tartja az ökumenizmus eszméjét. A HÁLÓ segíteni szeretne mindenkit 

abban, hogy valahol otthonra, közösségre találjon, hogy a közösségek ne legyenek magányosak, hogy 

segítsük püspökeinket a felnőtt, közösségi egyház építésében. A HÁLÓban feladatot vállaló személyek 

a környezetükben is aktív feladatokat vállaló emberek közül kerülnek ki. Fontos meglátni az üzenetet: a 

HÁLÓ nem szolgáltatás, hanem lehetőség arra, hogy másokért munkálkodjunk. A HÁLÓ 

önmeghatározása szerint mozgalom; tevékenységének lényege az élő keresztény közösségek 

felkutatása, információs és baráti hálóba vonása, „bogozása”.55

Az erdélyi Háló története az 1990-es évek elejére nyúlik vissza. A születése 1996. október 13. 

Csíksomlyó és összefügg Gergely István plébános nevével.56 Ma Sebestyén Ottó SJ az Erdélyi Háló 

Egyesület elnöke és kárpát-medencei szinten az egyik lelkésze, valamint a Kalot Mozgalom elnökeként 

dolgozik a gyulafehérvári egyházmegyében. Háló nagytáborok szervezésére is került már sor 

gyulafehérvári egyházmegyében, 1999 Homorodfürdőn, 2005-ben Marosfőn. Az utóbbin kb. 400-n 

vettek részt. Az együttlét lelki ívét pedig Sebestyén Ottó SJ határozta meg éspedig: Életünk alapjai 

Istenben.57 Ezek az alkalmak sok fiatalt is megmozgatnak, elsősorban olyanokat akik már tartoznak 

közösségekhez, és az olyanok akik még nem tartoznak semmilyen közösséghez, azok vágyat kapnak a 

szívükbe, hogy otthon vagy keressenek, vagy hozzanak létre egyet. HÁLÓ találkozó lesz az idén 

Csíkszeredában, november 17-19 között a Segítő Mária líceum bentlakásában. 

 8.2. Taizé mozgalom: 
 A taizéi közösség ökumenikus és egyben közösségi tapasztalatokat nyújtó lelkiséget táplál, amely 

ezreket lelkesít arra a belső zarándokútra, amely elvezeti őket vallási képességeik felismerésére. Az út-

motívum (elindulás, úton lét, hasonlóságok az exodus eseménye és az ifjúság szituációja között) 

nagyon gyümölcsözőnek bizonyul. Ugyanakkor ez a kép arra is rámutat, hogy a fiataloknak szüksége 

van az úton egymás és az idősebbek támogatására. 

 Rendszeres találkozókat tartanak Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában58. Az év végi 

találkozót Zágrábban tartják dec. 28-tól 2007. január 1. Ez a Taizéi Közösség által rendezett és 

támogatott európai Ökumenikus találkozó. 

 

 
55 HÁLÓ, Háló egyesület, 2002, 6. 
56 Vö. HÁLÓ, Háló egyesület, 2002, 35-37. 
57 Életünk alapjai Istenben, ez az Élő reménység pasztorális terv első lépése. 
58 A tavaly Tőke Andrea vezetésével a Segítő Mária Katolikus Líceum diákjainak egy csoportja volt Taizében. 
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Ezek az alkalmak inkább tömegesen mozgatják meg az embert, a másik emberre tesz inkább 

nyitottá, mint Istenre. „Egy–egy dicsőítő koncert vagy egyéb az csak hab a tortán, a tortát meg otthon 

készítjük”59. Nagy mi egyéni felelősségünk. Mindennek megvan az előny és a hátránya is, az a lényeg, 

hogy meg kell találni az egyensúlyt. Ha csak találkozókra járok, akkor csak egyoldalúan fogok fejlődni 

(nagy a kockázata), ha csak csendes lelkigyakorlatokra, akkor lehet, hogy Istennel való kapcsolatom 

rengeteget fejlődik, de szükség van arra is, hogy emberekkel megosszam a tapasztalataimat, hisz az 

ember közösségi lény. 

Az év többi részében az egy hétvégés, egy napos rendezvények a dominánsak, ezek szerepelnek 

gyakrabban az ifjúság pasztoráció piacán: lelkigyakorlatok, találkozók stb. Ezek célja inkább a 

személyes döntés, Isten és ember személyes kapcsolatának az építése és erősítése. 

9. Lelkigyakorlatok: 

9.1. Csendes lelkigyakorlat: 
6.1.1. Csíkszentdomokoson 2006. november 30-december 3. között lesz. Évente kb. 3-4 alkalommal 

szoktunk ilyet tartani, adventben, tavasszal (nagyböjt vagy húsvéti idő), nyáron és esetleg kora ősszel. A 

2007-es program meg függőben van, de elég valószínű, hogy a tavaszi elmarad vagy a szokottnál későbbre 

tolódik. Ha valaki részt szeretne venni, jelentkezzen mielőbb, mert a helyek létszáma korlatozott.60

6.1.2. Manréza  

9.3. Kolping hétvégék 
 2006. szeptember 29-oktober 1. között Zenés, lelki hétvégét tartottak Segesváron. Már volt ehhez 

hasonló alkalom a Kolping Ifjúság keretén belül 2004. november 19-21-én is. Közreműködött: Bara 

Irén és Bereczki Silvia segítőnővérek. 

9.2. Szent András Evangelizációs Iskola61  
Az idei év folyamán több alkalommal is tartottak kurzust fiatalok részére: 2 magyar nyelvű Fülöp-

kurzus62 Kolozsváron az egyetemisták részére: március 10-12, 28 résztvevővel és november 3-5, 13 

résztvevőnek. Román nyelvű kurzus ugyancsak Kolozsváron volt február 24-26 között és 11 

résztvevővel. Március folyamán Marosvásárhelyen is volt Fülöp kurzus: március 24-26 között 13 
 

59 PINTÉR Béla, koncert Kolozsvár, 2006.  
60 BERECZKI Silvia <

helpers@knet.ro> „Re: lelkigyakorlat” 2006.11.06., Személyes E-mail (2006-11-06)  
61Vö. http://209.85.129.104/search?q=cache:xX3-
qHmj7FEJ:szentandras.ujevangelizacio.hu/%3Fq%3Dbemutatkozas+Szent+Andr%C3%A1s+Evangeliz%C3%A1ci%C3%
B3s+Iskola&hl=ro&gl=ro&ct=clnk&cd=3 . Erdélyben 2006 szeptemberében rendezett Lelkipásztori napokon be is mutatták 
az iskolát és programját a papok és a világiak számára. 
62 Az Élő reménység pasztorális terv egyik ajánlott programja az idei évre és nem csak. 
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résztvevő. Augusztusban Homorodfürdőn szerveztek Fülöp kurzust 35 fiatalnak. Bérmálkozok számára 

is tartottak még ilyen kurzusokat Székelykeresztúron május 5-7, 49 résztvevő volt jelen, 

Marosvásárhelyen remeteszegi plébánián november 17-19-én lesz hasonló alkalom. Ugyancsak az 

Iskola szervezésében volt Ászáf kurzus Hargitafürdőn júl.23-29 kb. 30 fiatal részére és Piskin április 

18-23 között 21 résztvevővel. Június 9-11 között Emmausz kurzus volt  Kolozsváron a lelkészség 

keretén belül, a Szent András Evangelizációs iskola szervezésében és 24-en vettek részt rajta. A 

kurzusokat mindig egy átlagosan 6-7 emberből álló „team” tartja.63

5. Konklúzió 
  Vannak nagyon jól működő projektek: GYEPI, FIF, Kolping Ifjúság, Katolikus Karizmatikus 

Megújulás Ifjúsági Szolgálata, stb., de mindez akkor igazán sikeres, ha egyházközösségi szintre is le 

lehet vinni. Maga a plébánia is közösségekből kell felépüljön. A főegyházmegyei zsinat ifjúsággal való 

foglalkozással kapcsolatos rendelkezések között az 52-53 konkrétan vonatkozik a kerületekben és a 

plébániákon működő ifjúsági munkákra.64 Tény az, hogy nagyon sok egyházmegyei szintű program 

van, lehet éppen abból a meggondolásból, hogy a fiatalok igényeit kielégítsék, de ez nem folytatódhat 

így sokáig, mert nem jönnek létre akkor igazi közösségek.  

Egy érdekes folyamatnak lehetünk tanúi: Egyházmegyei vagy nagyobb rendezvényekről –> Kis 

közösségekre –> Család 

Fordítva sokkal hatékonyabb lenne, de ki kell nevelni egy olyan nemzedéket, akikkel ezt már el 

lehet kezdeni fordított irányba működtetni 

Van amit egymástól tanulni. Nem merném azt kijelenteni, hogy versengés van ezen a „piacon” is, 

hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy a különböző igényeknek megfelelően alakul a kínálat. Ha a 

fiatalok szeretnének valamit, akkor van miben válogatni, csak az a fontos, hogy el kell juttatni az 

információkat. Fel kell ismertetni a fiatalokkal, hogy mi is az, ami kielégítheti igényeiket (ezt csinálja 

egy jó marketing szakember a gazdasági piacon). Az igény mindig meglesz, csak a fiatalokat kell 

kellőképpen motiválni. Érdekeltek kell legyenek az egyházban. 

6. Tapasztalatok:  
Mindenki képes 3 napra csak a jó oldalát mutatni, ezért is nagymértékben csak pozitív 

élmények születnek az emberekkel kapcsolatban, de a feszültség ott adódik, hogy otthon nem 

ilyenek az emberek, a fiatalok. Könnyű vasárnaponként jó példaadó keresztény lenni, de a 
 

63 Az információk az Iskola saját adatbázisából származnak. Köszönet érte Gergely Gabriellának és Samaj Arnoldnak. 
64 Gyulafehérvári Főegyházmegye Zsinati könyve (Zsk), Kolozsvár 2001, 89 
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feszültségek ott adódnak, amikor a hétköznapokban az ellenkezője mutatkozik meg életünkön. 

Sok fiatal közösségi igényét épp ezeken az alkalmakon éli ki, vagyis eljár minden találkozóra, 

táborba, ahol elvárásainak megfelelő emberekkel találkozik, de ennyiből áll az ő közösségi élete. 

Nem tudja, hogy ideális, tökéletes közösség nincs és az emberek egymás által csiszolódhatnak és 

ez a folyamat nem mindig fájdalommentes, de megéri. Ezek az emberek, akik benzinkútnak 

használják ezeket a programokat, mert otthon vagy nincs közösség vagy éppen csak ők nem 

tartoznak hozza. Természetes folyamat az, hogy az ember fel töltödik lelkileg egy ilyen 

programon, de a gond akkor adódik, amikor ez a „gőz” kezd kifújni65 , egyedül maradnak, 

nosztalgiáznak azon, hogy milyen jó volt ott és akkor. Hiányzik valami, ahhoz hogy ne 

megmaradjon az a lelkesedés, hanem átalakuljon tevékenységgé. Egyedül nem képes a világot 

megváltoztatni, ezért a világ fogja megpuhítani. 

 Van egy olyan réteg a fiatalok között, akik minden lehetséges ilyen rendezvényen ott vannak, 

mert igazán igényük van arra, hogy szabadidejüket keresztény módra és lelki töltődésre fordítsák. 

Véleményem szerint fontos a fiatalok számára, hogy tudják, tapasztalják, hogy léteznek más fiatalok 

is, és ha van a plébániájukon ificsoport vagy valami, arról ne gondolják azt, hogy ez csak egy helyi 

szokás és ezzel egyedül vannak az egyházmegyében (csak azért, mert másokat nem ismernek)  

 A főegyházmegyei Ifjúsági lelkészség vagy FIF által szervezett programokon való részvétel 

egyik és lehet legfontosabb motiváló ereje a közösség, a plébániai ifjúsági közösség, csoport. 

Motivál arra, hogy mint közösség együtt vegyenek részt a programon és más közösségekkel is 

ismerkedjenek meg, hogy majd személyes élményeik által építsék saját közösségüket. Már egy 

párszor megemlítettem, hogy mennyire fontos a közösség, a plébániai ifjúsági közösség, csoport a 

főegyházmegye ifjúság pasztorációs programjában, mert ez szorosan összefügg a FIF által és nem 

csak szervezett programokkal. Ezért jó lenne tisztázni, hogy:  

Mi is a közösség? 

 Szociológiai szempontból a csoport kialakulásának kritériumai: Saját szokásaik alakulnak ki, 

olyan cselekvési módokat hoznak létre, amelyeket csak a csoport  együttlétkor figyelhetünk meg, s 

nagyobb közösségben nem észlelünk. Ilyen csoporttradíciók: mindenkinek állandó helye van, egyes 

tárgyaknak állandó tulajdonosa, meghatározott tárgyakat közösnek tekintenek, csoportzsargon és 

csak a csoportban érvényes játékszabályok alakulnak ki. Az együttes helyzetek gyorsan rögzülnek és 

könnyen felidézhetőek. Az egyszer lepergett epizód felidézhető egy gesztussal, amely része volt a 

 
65 Ezt a szófordulatot használja Varga Péter a Spielhózni-ban, amikor azt mondja hogy a házasságban a szerelem át kell 
alakuljon valami mássá, igazi, kőkemény, mint a vidia–feltétel nélküli szeretetté. 
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történésnek 66 Már itt is látszik, hogy a közösség-, csoport tagjai különleges kapcsolatban vannak 

egymással.  

 A magányosok számára a közösség valami csodálatosnak tűnik: mint a befogadás helye, ahol 

megnyílhatnak mások előtt. A közösség akkor kezd kialakulni, amikor mindenki arra törekszik, 

hogy a másikat úgy fogadja el és úgy szeresse, amilyen.67 a közösségben jelentkeznek ellenszenvek 

is. Mindig akad olyan, aki nem ért meg, gátat vet nekem, ellentmond és elfolytja a bennem 

bontakozó életet. Vannak barátságok, amelyek puszta rokonszenven alapulnak, hamarosan a 

középszerű klubok szintjére süllyesztik a közösséget. A jó barátok elkülönülnek a többiektől, 

hízelegnek egymásnak és elhitetik egymással, hogy egyedül ők értelmesek, - legalábbis 

értelmesebbek, mint a többiek. Itt már el is mondtam, hogy mi az ami már nem közösség.68 A 

közösség nem tud egy nap alatt éretté válni. A teljes igazság az, hogy a közösség soha nem kész. 

Folytonosan fejlődik és növekszik a nagyobb szeretet irányába, vagy pedig visszafejlődik. 

 Az igazi közösség felszabadító erőként hat. Ha valaki elszakad a többiektől, akkor egyedül 

marad félelmével és így találja szembe magát az ellenséges erőkkel, a gonosz hatalmakkal. Csak 

akkor tud valaki gyökeret ereszteni a közösségben, ha az egybeesik titkos mély vágyával és szabad 

választással teszi azt. 69  A gyökéreresztés ideje átmeneti időszak. Átmenet az ifjúságból az 

érettségbe. Csak akkor vagyunk képesek elszánni rá magunkat, ha bizonyos érési folyamat ment 

végbe belső világunkban. 70

 A közösségnek célja kell legyen, nem akármilyen hanem önmagán túlmutató cél kell. Bruno 

Bettelheim ezt a következő képen fogalmazza meg: „Meg vagyok győződve arról, hogy a közösség 

csak akkor indulhat virágzásnak, ha van önmagán túlmutató célja. Csak így lehet megélni, 

olyasvalamiként, ami kifejezésre juttatja: mély odaadás él bennünk valami valóságért, amely 

túlmutat magán a közösségen.” 

Az egymás iránti kölcsönös bizalom a közösség szívverése, amely a mindennapi megbocsátások és 

önmagunk szegénységének, gyöngeségének elfogadása nyomán születik meg. Ez a bizalom nem 

épül fel, jön létre egy nap alatt. Amíg a közösséget kialakítjuk, bizony időbe telik. Amikor valaki 

belép a közösségbe, akkor még szerepet játszik, olyannak igyekszik látszani, amilyennek a 

közönség látni szeretné őt, amit a többiek várnak tőle. Lassan fölfedezi, hogy a közösség olyanként 
 

66 Vö. MÉREI Ferenc, Közösségek rejtett hálózata, Osiris kiadó, Budapest 1996, 25-28. 
67 Vö. VANIER, Jean, A közösség - A kiengesztelődés és ünneplés helye, OMC, Bécs 1986, 18. 
68 Vö. VANIER, Jean, i.m. 18-19. 
69 VANIER, Jean, i.m. 57. 
70 Roger Schutz szerint „Az elkötelezettségere kimondott igenünk az a tengely, amely körül egész életünk forog, az a forrás, 
amely körül táncolunk. Ez az alap nővekedésünk során a belső fölszabadulás felé.“ 



„AA  kköözzöösssséégg  nneemm  aaddóóddiikk  mmaaggááttóóll,,  ééss  nneemm  iiss  lleehheett  rráá  sszzeerrtt  tteennnnii  lleesszzáállllííttootttt  áárroonn””--  
              MM..  SSccootttt  PPeecckk    
 

 23

                                                

szereti őt amilyen, és hogy bízik benne. A bizalomnak azonban tartósan meg kell állnia a próbát, 

hogy növekedni tudjon. A közösségben szenvedések, nagy nehézségek, feszültségek közös 

leküzdése után, amikor a hűségnek próbát kellett kiállnia, növekszik a bizalom. Az a közösség, 

amelyben él a valódi kölcsönös bizalom, szétbonthatatlan.71

 Tehát a fentiekből látszik, hogy a közösség az elég komoly dolog és nem tud tartós közösség 

alakulni 1 vagy 10 nap alatt. A közösség stabilitást is jelent. Véleményem szerint különbség van 

közösség és közösség között, az elköteleződéseket tekintve és a mélységet tekintve. Maguk a 

közösségek is sokrétűek, sokszínűek, az igényeknek megfelelően.  

 A közösségi élet nemcsak szükséglet, hivatásunk is a keresztség által. Jézus bár egyénileg 

szólította meg az embereket, de utána közösségbe hívta őket. Isten országa a közösségbe találja 

meg a helyét, mert Istenre hasonlít, aki közösség- Szentháromság. A közösség keresztény létünk 

fontos eleme, alappillére. „Aki következetesen vállalja a közösség, az egymás iránti szeretet 

iskoláját, azt a csoport közösségi emberré csiszolja, az egyre alkalmasabbá válik egyrészt arra, hogy 

mély kapcsolatokat legyen képes kialakítani, másrészt, hogy a hithez vezető kapuvá, megtérések 

eszközévé váljon a kívülállók számára... Hiszen kevés dolog nyitja úgy meg az ember lelkét, mint 

ha valaki képes (magáról lemondva!) végighallgatni, megérteni őt.”72  

 A krisztusi plébániaközösség (vagy csoport) megszületésének feltétele, hogy tagjainak ideálja a 

Krisztusnak átadott élet legyen. 73  Minden hívő hivatásában az elsőség az életszentségé 74 . 

Közösséget, krisztusi, közösségi magatartást tanulni, begyakorolni krisztusi közösségben lehet. 

Tehát egy-egy tábor, lelkigyakorlat még nem közösségalkotó és önmagában megtartó erő. Ezek 

mind támasztékok, táplálékok, de ha hiányzik mellőlük a gyakorlás, a megélés helye, akkor nincs 

ahogy hatékony legyen. A plébániai (krisztusi) közösség és az egyházmegye ifjúsági programjai 

egymástól elválaszthatatlanok, a sikeresség, hatékonyság csak együtt képzelhető el. 

„A mai pasztorálteológia és számos egyházi dokumentum szerint korunk lelkipásztorkodásának 

nagy tévedése, hogy egyénekkel és tömegekkel foglalkozik, s nem azt tartja első feladatának, hogy 

 
71 Vö. VANIER, Jean, i.m. 24. 
72 TOMKA Ferenc, Hogyan születik krisztusi közösség a plébánián? in Vigilia 62. évfolyam 1997. február.  
73 TOMKA Ferenc, Hogyan születik krisztusi közösség a plébánián? in Krisztusi közösség a plébánián? Lelkipásztori 
(teológiai) Napok, Eger, 1996.I. 19-31, OLI, 1996, 17-37 
74 Vö. Christifideles laici, 30. 
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igazi kapcsolatokra, illetve személyes kapcsolatokra épülő közösségre neveljen.” 75  

„Másfélórázás”76ez egyjó módszer, amely által épül a közösség. Lényege: időt kell szánni az 

emberekre. A közösség emberekből áll és nem lehet tökéletes. Az emberek sokszor a saját 

elvárásaiban csalódik. Az emberek egymás által csiszolódnak. 

Rengeteg mindent lehet elmondani a közösségről, de mégis valahogy titok marad előttünk, Isten 

legbensőbb titka a közösség, hisz Ő maga is egy közösség.77

Az egyházmegye fiataljai szívesen és aktívan vesznek részt a FIF által számukra szervezett 

programokon, ugyanakkor legtöbben tagjai valamilyen helyi szervezésű csoportnak egyesületnek.78 

A mai életnek nagy igénye, hogy megtalálják egymást azok az emberek, akik hasonló módon élnek, 

gondolkoznak. A Krisztusban élő emberek ezt másképpen nem is valósíthatják meg, csak az Ige, az 

ima, a szeretet és az Eucharisztia közösségében. Ez az amire el kell vezetni a fiatalokat, mert ez a 

közösség jóval több, mint egy halász-vadász egyesület.79

Egységesítő törekvés a pasztorális terv?  

Ha az akkor nagyon jó ötlet csak a megvalósulás nem jön össze mindenhol. Nagyon sok esetben 

egyéni döntés, mulasztás miatt, avagy meggyőződésbeli eltérések miatt, nem tud egységesen 

megvalósulni. De nem hiába a neve: Élő reménység! A gyulafehérvári főegyházmegye híveinek a 

mindennapi életben az útmutatóul a következő „dokumentumok” szolgálnak: Szentírás, CIC, Zsk, 

az Élő reménység pasztorális terv.  

Egyetemi lelkészségek80, a FIF-fel kapcsolatos ifjúsági csoportok fiatal plébánosok, segédlelkészek 

azok, akik alkalmazzák is a pasztorális tervet. A FIF megítélése szerint a pasztorális terv érezhetően 

nagy lendületet adott a gyulafehérvári egyházmegyében az ifjúságpasztorációban dolgozók 

számára.81 Konkrét ötletekkel segíti a pasztorációs munkát, lelkigyakorlatokhoz, találkozókhoz ad 

témát és segédanyagot. A közösségek pedig saját igények alapján kell megválasztaniuk, azt ami 

hozzájuk a legközelebb áll és igényeket kielégítheti. 

Még egy dologra kellene csak figyelni: a reklám, a terméket valahogy közel kell vinni a 

fogyasztóhoz. Ha nem hallott a programról, akkor biztos, hogy nem fog elmenni. Ebben jelentős 

felelősség hárul a plébániákra, ha ezeken nem helyeznek kellő figyelmet az ifjúságra, akkor lehet, 
 

75 Vö. TOMKA Ferenc, i.m. 21. és Papi Szolgálat 6.  
76  Vö. VARGA Péter, Spielhózni, Zászlónk Stúdió, Budapest 2002, 90-91. Regnum Marianum. 
77 TOMKA Ferenc, i.m. 
78 FŐCZE Edit, Ifjúsági programok a gyulafehérvári egyházmegyében, in Vasárnap, XV. Évfolyam, 48. szám. 2005. 
november 27.,5. 
79 Vö. MAROSI Izidor, A közösségekben élő egyház, Vigilia 1982 júl. 47. évf. 7. szám, 483. 
80 Vö. 2005-ös Őszi OKET, Kolozsvár, témája: 70x7szer BOCS 
81 FŐCZE Edit, i.m. 
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hogy tényleg „halottetetés” lesz az egész. (Pl. ha egy gyerek a családban nem kapja meg a 

szükséges neveltetést, akkor az iskola ezt nem igazán tudja behozni, áthidalni.) 

Itt jön be az ami újat és használhatót tud nyújtani a gazdasági piac: kereslet, kínálat, piac, 

marketing, reklámstratégiák felmérése és alkalmazása. 

Vigyázni kell, mert az ember a gazdaság, a termelés szolgájává válhat. Nem a mennyiségre, hanem 

minőségre kell törekedni. 

. 

Munkanélküliség 

Minden megvehető. 

Mindenért fizetni kell– 

automata.

Isten országának szolgálata. 

Várni kell. Türelem és alázat

 Nagyon jó világi reklámok vannak, amelyek nagyon jól hasznosíthatok keresztény berkekben 

is, és különben is a kreativitás adománya az megvan a keresztényeknek is, csak a motiváltság az 

ami ösztönzi. Slogenek:  

1. Élvezd az élet ízét! 

2. A látszat csal a szomjad sosem! 

7. Végkövetkeztetések 
 A felnőttek, vagy túlságosan beleszólnak az ifjúság életébe, vagy magára hagyják. Mindkét 

hozzáállás rossz. Az ifjúság megértésre vágyik. Ám kérdés, hogy mit kell értenünk a megértésen? 

A helyes megértés nem azt jelenti, hogy a fiatalok kénye-kedve mindig jóváhagyást és támogatást 

kapjon a felnőttektől. Az ifjúságnak feladatokat kell adni. Olyan feladatokat, ahol kipróbálhatják 

képességeiket s felkészülhetnek későbbi életükre. A feladat a jelenben mindig, mint jó cél lebeg 

előttünk. A cél pedig a jövőben várja megvalósulását. Az ifjúság a jövőben él. A jelen problémái 

elől álmodozásaiban a jövőbe menekül, ami számára mindig ígéretesebb mint a jelen. A felnőtt 

embert a jelen problémái érdeklik. A felnőtt -- szülő, tanár, nevelő -- jót akar a fiataloknak, vagy 

azzal, hogy neveli, vagy úgy, hogy nem neveli a rábízottakat. Pedig az ifjúságot nem nevelni kell. 

Az ifjúságot rá kell venni az önnevelésre82. Hogyan? Úgy, hogy példákat állítunk elé, amivel 

azonosítani tudja az önmagáról és céljairól kialakított elképzeléseit. Mivel ezek az elképzelések – 

sokszor a helyes önismeret vagy tájékozottság hiányában – eléggé körvonalazatlanok, ezért vonzó, 

 
82 Egy idő után, 6. év után nem biztos, hogy lehet már nevelni, hanem csak segíteni kell, lehet a gyerek önnevelését és itt 
van nagyon fontos szerepük a szülőknek és egyáltalán a felnőtteknek.  
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pozitív életpéldákat és helyzeteket kell eléjük állítani. Sokat segítenek itt a jó könyvek, híres nagy 

emberekről (feltéve, ha nem süppednek a dagályosság mocsarába). Persze a legcélravezetőbb a jó 

példa. Az ember ugyanis ,,utánzó lény''. Sokkal mélyebb nyomot hagynak bennünk az élmények, 

látványok, minták, mint a bemagolt elméleti tanítások. Arra is van természetesen igény, de már 

inkább a felnőttkor hajnalán, amikor az ember a konkrét eseteket szeretné általános összefüggésben 

látni. Figyelemre méltó, hogy észlelési képességünk erősebben őrzi meg az emlékeket, mint az 

értelmünk. A fantázia kép-szerűen, és nem annyira fogalmilag idézi föl a múlt emlékeit. A fantázia 

működését erősítik az érzelmek. Az érzelmek művelése (helyes értékrendbe való állítása) rendkívül 

fontos. Ezért nem szabad elhanyagolni az ifjúság művészeti nevelését. A felnőtteknek nem szabad 

magukra hagyni a fiatalokat az érzelmi önművelődés területén, mert érzelmi vadhajtásaik, ha nem 

nyesegetik azokat, könnyen felnőttkorban kiirthatatlanul elburjánzanak. Nevelni csak az tud, aki 

folyvást önmagát is neveli. A fiatalok ezt megérzik, és csak ilyen nevelőre hallgatnak. A felnőttek 

túlnyomó része ,,belefáradt az önnevelésbe (vagy tán el sem kezdte?). Fixálódott szokásaik vannak, 

s ezt akarják rákényszeríteni a fiatalokra. Meg kell mondanunk, nem sok eredménnyel. A tanárok 

akárhányszor nem mernek szigorú elvárásokkal diákjaik elé állni, mert maguk elé sem állítanak 

szigorú elvárásokat. A szülők nagy részét csak az előre ,,beprogramozott'' gyermek anyagi jóléte és 

anyagi érvényesülése érdekli. Úgy gondolják, ha ennek eleget tesznek, megtették szülői 

kötelességüket. Ám a fiatalok keresztül látnak a szitán. Tudják, hogy sok szülő haszonlesésből, 

egyéni kedvtelésből nemzette őket, és ők így nem Isten gyermekei, hanem a szülők tulajdonai. De 

nem akarnak azok lenni! Ezért egyrészt zsarolják szüleiket, másrészt ellenállnak nekik. Ám ott, 

ahol megérzik, hogy a szülők magasabb értékrend szerint élnek, akkor előbb vagy utóbb követni 

fogják példájukat.83.  

 A fiatalok úgy, mint bárki más igénylik a szeretetet és az elfogadást, ha kell mindent meg is 

tesznek ennek az igénynek a kielégítése érdekében. A szeretet pedig egy paradoxont tartalmaz, ha 

magányunk ürességét mások szeretetét keresve próbáljuk meg kitölteni, elkerülhetetlenül még 

mélyebb sivárságot találunk, nem pedig vigaszt. Tehát ha keressük a szeretete, amelyre szükségünk 

van, sohasem fogjuk megtalálni. De ha az emberek azon igyekeznek, hogy ne kapjanak, hanem 

adjanak szeretetet, akkor szeretetre méltóvá válnak, és végül biztos, hogy őket is szeretni fogják. A 

megoldás tehát: többé nem önmagunkkal és igényeinkkel, elvárásainkkal foglalkozunk, hanem 

elkezdünk másokkal törődni.84

 
83 BOLBERITZ Pál, i.m. in: http://www.communio.hu/ppek/konyvek/bolelk01.txt  (2006. 11.8.) 
84 POWELL, John, Miért félek a szeretettől?, Vigilia kiadó, Budapest 2001,  
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 Az ifjúság, minden látszólagos magabiztossága ellenére, támaszt igényel. Csakhogy 

támaszkodni csupán arra lehet, aki maga is támaszkodik. A Szentatya számos beszédében 

hangsúlyozza: az egyház számít a fiatalokra. Ők a jövő egyháza. Rajtuk múlik, hogy Isten országa 

hogyan terjed a földkerekségen. Ők meghívottak, és kiválasztottak. Mindegyikükkel Istennek 

egyedi, személyre szóló elképzelése van. Olyan küldetést kell betölteniük, amit kizárólag csak ők 

végezhetnek el85. A fiataloknak nagy önértékeléssel kell önmagukra tekinteniük86. De tisztelettel 

nézzenek a többi emberre is, mert azokkal is egyedi elképzelése van az Istennek, amit értékelni kell. 

A fiatalság ereje az, hogy sok bennük az erő: szellemileg, fizikailag, érzelmileg ösztönösen is. 

Ezeket a hatalmas energiákat nem szabad elpazarolni, rossz célra használni. Az ifjúság nagy előnye, 

hogy nem kell a múlt örökségét és terhét hordoznia. Tiszta lappal indulnak az életbe, és ezt a tiszta 

lapot nem szabad beszennyezni. Felnőtté az embert nem a ,,tapasztalat'', hanem a felelősség teszi. 

Szabadság, felelősség nélkül, a szabadosság zsákutcájába fut. Minél magasabb elvárásaink vannak 

önmagunkkal szemben, annál erősebb lesz a megtartó erő a felnőtt- és öregkor viharaiban. Az 

egyház nem mond le (mert nem is mondhat le) arról a magas erkölcsi mércéről, amit maga az Isten 

Fia állított elénk: ,,Ti pedig legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes” (Mt 

5,48). Nem mondhatunk le tehát arról az eszményről, melynek követésére mindnyájan meg 

vagyunk híva.87  

 Hogy mennyire a paradigmaváltás korszakában élünk a keresztény életkérdésekben is, azt jól 

mutatják a következő kérdés. Tegnap még az volt a probléma, hogyan hirdessük az evangéliumot az 

ifjúságnak? (Az idevonatkozó szakirodalom egyszerűen áttekinthetetlen.) S íme ma az ezredforduló 

küszöbén már így hangzik a probléma, mi az ifjúság szerepe az evangélium hirdetésében, s hogyan 

lehet, sőt kell erre a szolgálatra az ifjúságnak felkészülnie? A paradigmaváltás lényege tehát ennyi, 

az ifjúság nemcsak dativusa (címzettje) többé az evangélium hirdetésének, hanem – emberileg 

szólva – nominativusa (felelős alanya) is.88 Az ifjúság az a generáció, amelynek van, lehet ideje, 

lehetősége felkészülni erre a feladatra. A vakációk jó lehetőségek a felkészülésre. A szülök esetleg 

erre szánnak pénzt. Elég érdekes a helyzet, mert úgy tűnhet, hogy a gyerekek nevelik a szülőket, 

nem egészen de a gyerek által meg lehet fogni őket, ez tény89. 

 
85 Vö. SÁVAI, i.m. 258 
86 Vö. SÁVAI, i.m. 231-235 
87 BOLBERITZ Pál, i.m., in: http://www.communio.hu/ppek/konyvek/bolelk01.txt  (2006. 11.8.) 
88 Vö. Bibliaóra. Hogyan készüljek fel egy bibliaórára, ha a lelkészt kell helyettesítenem? Milyen könyvek, segédanyagok 
szükségesek a felkészüléshez? Ifjúság szerepe az evangélium hirdetésében. (Dr. Boross Géza teol. professzor előadása 
Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen az Életkérdések 7. c. sorozatban: 1995. szept. 21-én.) 
89 Vö. DOBOS László, Világiak a plébániai lelkipásztorkodásban, Lámpás kiadó, Abaliget 1996.  
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 Lassan 10 évvel ezelőtt megjelent egy könyv, egy felmérési eredményeket tartalmazó90. a 

szerző szerint az erdélyi főegyházmegyének még van 5-10 perce, ahhoz, hogy a fiatalokat 

megnyerje az egyház számára, közelebb vigye őket Jézushoz. Ezt támasztja alá egy későbbi 

tanulmány is.91 2000 szept. 29-én zárult a főegyházmegyei zsinat, amelynek rendelkezései között 

szerepel egy pasztorációs tervre való utalás, amely a fiatalok igényeit is figyelembe veszi.92 Azóta 

Nagy-György Attila, aki az előbb említett felmérést végezte, a főegyházmegyei ifjúsági főlelkész 

lett, van egységes pasztorális terv, amely a fiataloknak lebontva sok jó programot, témát kínál. 

Nagy-György Attila felmérése 1997-ből főleg az egyetemi lelkészségeket térképezte fel93

„... ma egy határozott, kikerülhetetlen vagy-vagy előtt állunk. Vagy morális 

átalakulás, vagy pedig végérvényes megsemmisülés következik.”  

(Albert Einstein)  
Nagyon radikális ez a mondat, de más út nincs, az az 5 perc94 már fogytán van és jó azt látni, 

hogy nem telt el hiába. Ez a sürgetés nem azt jelenti, hogy most vaktába kell lövöldözni, hanem, 

hogy tenni, megfontoltan célirányosan és hagyni a gyümölcsöket beérni maguktól, nem 

szüretelni kell, hanem magotvetni. 
 Az Egyház és a plébániaközösség célja nem az, hogy látszólag működjön, hanem hogy a 

Krisztus által megfogalmazott szeretet-egység éljen benne. Akkor lesz benne jelen Isten országa: s 

a világ akkor fogja megismerni általa Istent.95 Tehát minden egyházközösségnek (kivétel ahol már 

 
90 NAGY-GYÖRGY Attila, Ifjúság és egyház „5 perccel 12 előtt”, Marosvásárhely 1997. 
91Vö. TOMKA Miklós, Jelentés a vallásosságról - Erdély, az Úr 2000. évében, in GEREBEN Ferenc, TOMKA Miklós, 
Vallásosság és nemzettudat-vizsgálódások Erdélyben, JTMR Kerkai Jenő Egyházszociológiai intézet, Budapest 2000, 9-52 

92  „48. A Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség hatékony működése érdekében az ifjúsági lelkészt fel kell menteni minden 
más feladatkör alól, valamint biztosítani kell a megfelelő helyet és az infrastruktúrát. 49. A főegyházmegyei ifjúsági munka 
felelősei dolgozzanak ki egy átfogó pasztorációs tervet, amelyben vegyék figyelembe a fiatalság minden rétegének 
szükségeit és igényeit. 50. Meg kell teremteni a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség hatékony működésének feltételeit. 
Ehhez szükséges legalább egy főállású világi referens alkalmazása. A Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség feladata az 
ifjúsági munka segítése, információszolgáltatás, valamint a kapcsolattartás más egyházmegyék és felekezetek ifjúsági 
szervezeteivel, világi és külföldi fórumokkal. 51. A lelkészség munkáját egy Ifjúsági Fórumnak kell segítenie, amelynek 
tagjai a kerületi ifjúsági és egyetemi lelkészek, valamint világi referensek. Az õ kompetenciájuk a pasztorációs terv 
kidolgozása, valamint egy Ifjúsági Konferencia megszervezése, amelyben képviseltesse magát minden ifjúsági 
pasztorációval foglalkozó intézmény és szervezet. Az utóbbi feladata legyen az ifjúsági programok összehangolása is 
főegyházmegyei szinten.” ZsK, Kolozsvár, 2001, 88-89 

93 Akkor még csak három volt. A Csíkszeredai Egyetemi Lelkészség 2001-ben alakult, amikor létrejött a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány Egyetem Csíkszeredában és a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság kinevezett egy lelkészt erre a 
tevékenységre. 2003 őszén egy jezsuita szerzetest hívtak meg, hogy egyetemi lelkész legyen. 2004-ben a lelkészség 
hivatalosan is be lett jegyezve, mint jogi személy, az érsekség alegységeként. 
94 NAGY-GYÖRGY Attila, i.m. 4. 
95 Vö. LG 1 
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nincsenek fiatalok) élő ifjúsági csoportja kell legyen, amelyben, amely által a fiatalok 

megismerhetik Istent. Persze nagy a kihívás, de ha jövőt akarunk építeni akkor a jelenben kell 

cselekedni. Elindultak néhány szálon az események és amire hangsúlyt kell fektetni, az az hogy 

reklámozni, kínálni, hirdetni az evangéliumot, akár alkalmas akár alkalmatlan az idő. A fiatalok, ha 

nem hallják az igazságot akkor nincs ahonnan tudják, kell aki hirdesse nekik.96 Ahol ketten vagy 

hárman.....ott vagyok köztük – ígérte az Úr Jézus. És nem véletlen, hogy a keresztény közösség a fő 

evangelizátor.97 Portik–Hegyi Kelemen atya mondta, hogy ahol van jövő ott a jövőre kell tekinteni, 

a gyerekekre a fiatalokra.98A 89-es változások után az egyházmegye megpróbált a fiatalokhoz 

fordulni, hogy megnyerje magának és továbbra is ezt kell tegye, az idők jeleinek kémlelése alapján.  

8. Mellékletek 

8.1. Marshall-kereszt 

 A keresleti függvény-adott termék fizetőképes keresletének mennyiségeit fejezi ki a termék árának 
függvényében. A keresleti függvény minden piaci szereplő számára adottság, melyet igyekszik megismerni, 
de nem képes befolyásolni. A keresleti függvény nem a ténylegesen megtörtént vásárlásokat képviseli, 
hanem mindazon árak és keresett mennyiségek összességét, melyek egy áru piacán elvileg 
megvalósulhatnak. 

• A kínálati függvény azt fejezi ki, milyen mennyiséget kínálnak a termelők különböző árak mellett. 

 

 A keresleti és kínálati függvény egy közös ábrába rajzolható (Marshall-kereszt). A fenti ábra a bor 
keresletét és kínálatát ábrázolja. 80 Ft/l áron a kereslet 260 ezer liter lenne, a kínálat csak 100 ezer liter, ilyenkor 

                                                 
96 Vö. Róm 10, 17. 
97 Vö. KEK 781. 
98 Elhangzott a 2006-os Lelkipásztori Napok keretében tartott előadásában. Csíksomlyón, szeptember 4-6 között. 
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túlkeresletről beszélünk. 180 Ft/l áron a kínálat haladja meg nagyságrendekkel a keresletet, vagyis a piacon 
túlkínálat van. Míg a 100 Ft/l ár mellett a kereslet és kínálat megegyezik, a piac egyensúlyban van. Egyensúlyi 
ár az a piaci ár, amely mellett a termék keresleti és kínálati mennyisége egyenlő. A termék 
mindenkori ára a piaci ár, de csak egyetlen kitüntetett ár lehet egyensúlyi.  

8. 2. Kérdőív és részleges értékelése 

Kérdőív 

 Ezzel a kérdőívvel szeretnék egy felmérést végezni az ifjúság pasztorációval kapcsolatosan. 
Kérlek hogy karikázd be azt a választ, amelyiket a legmegfelelőbbnek tartod. Ha más véleményed van, 
kérlek, hogy azt mindig írd be az üres helyre. 
 

1. Életkorod 

 a) 13-15 b) 16-18 c) 19-21 d) 22-24 e) ......... 

2.  Nemed  

 a) férfi  b) nő 

3. Melyik egyházmegyéhez, azon belül melyik főesperességhez tartozol? 

...................................................................................................................................................................

................. 
 
4. „Az ember alapvetően Istenre nyitott lény.”  

Megkérlek, hogy indokold meg a válaszod!!! 
 

a) Igaz , 
………………………………………………………………………………………………
…………. 

 
b)  Hamis, 

………………………………………………………………………………………………
………... 

 
5. Voltál már bérmálkozó?  

a) Igen 

b) Nem 

Ha Igen a válaszod akkor, milyen évben és hány éves voltál, mikor 

bérmálkoztál?.......................................................................................... 

6. Számodra mit jelent ez a szó, hogy „bérmálás”? Szabad megfogalmazásban.  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

....................................................... 
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7. Milyen gyakran jársz szentmisére? 

 a) évente  b) havonta c) hetente  d) hetente többször  e).............  

8.  Az otthoni plébániádon, ahova tartozol van ifjúsági csoport/közösség? 

............................................................................................................................................................ 

9. Tagja vagy-e annak az ifjúsági csoportnak? 

a) Igen 

b) Nem 

10. Milyen gyakran jársz az otthoni plébániai ifibe? 

 a) havonta b) hetente  c) hetente többször  d)............. 

11. Milyen gyakran jársz a KEL-hez? 

 a) havonta b) hetente  c) hetente többször  d)............. 

12. Miért jársz a lelkészségre? 

a) otthon is volt közösség 

b) otthon nem volt és vágyom rá 

c) más: ............... 

13. Milyen nagyobb méretű ifjúsági programon szoktál részt venni? (pl OKET, CSIT, stb) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................... 
 
14. Kikkel szoktál együtt menni ezekre a programokra? 

 a) senkivel b) barátaimmal  c) plébániai ificsoporttal  d) lakótársakkal 

 e) Egyetemi lelkészséggel  f) más: .................. 

15. Miért jársz ezekre a programokra? Milyen új dolgot tud nyújtani számodra egy ilyen találkozó, 

amit úgy érzel, hogy az otthoni ifibe nem tudsz megkapni? 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................... 
 

16. Az idén milyen fiataloknak szervezett keresztény programokon/táborokban/lelkigyakorlatokon 

vettél részt? 

Megkérlek, hogy jelöld meg azon programokat, amelyeken részt vettél! Több válasz 

lehetőség is van!!! 
1. PIT (Pünkösdi Ifjúsági Találkozó) 
2.  Spielhózni 
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3.  CSIT/OKIT   
4.  KFT (Katolikus Fiatalok Találkozója) 
5.  KALOT tábor 
6.  OKET   
7.  KEL tábor  
8. Kolping programok:........................................................................ 
9. Zernyest(Egyetemisták és fiatal értelmiségiek zernyest-királykői tábora) 
10. Oázis Biblia tábor 
11. Szeretetváros - Háromkút 
12. Mustármag - Parâng 
13. Fülöp-kurzus  Hol? ............... 
14. Taizé találkozó 
15. HÁLÓ találkozó 
16. Ifjúsági Ferences Zarándoklat 
17. Ászáf Kurzus 
18. Lelkigyakorlat....................... 
19. Más ................................. 

 
17. Évente hány keresztény programon szeretnél részt venni? Mennyire van igényed ezeken a 

programokon való részvételre? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
......................................................... 
 
18. Egy ifjúsági csoportban/közösségben milyen témákról szeretnél hallani vagy beszélni? 

................................................................................................................................................................. 

19. Mit fejez ki számodra a „közösség” szó? 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................... 
20. Te kikkel tudnál közösséget alkotni? 

...................................................................................................................................................................

................. 

21. Mit tudnál nyújtani/adni egy közösség tagjainak? 

 a) nem akarok adni b) semmit  c) jelenlétemet  d) tapasztalataimat e) 

egyéb......................... 

Értékelés: A felmérést olyan közegben végeztem, ahol akarva akaratlanul a fiatalok kellett 

szembesüljenek a kérdésekkel és állást is kellett (volna) mellette foglalni: KEL kolozsvári egyetemi 

lelkészség, katolikus bentlakások lakóival és teológusok körében. 

1. Az életkor szerinti megoszlása a válaszolóknak a következő ábrán látható: 
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2. Nem szerinti megoszlás:  

Férfi: 9 

Nő: 34 

3. Egyházmegyék szempontjából:  

Gyulafehérvári egyházmegye: 33 

Szatmári egyházmegye:6 

Nagyváradi egyházmegye:2 

Temesvári egyházmegye: 3 

Világosan látszik, hogy más egyházmegyékből érkező fiatalok is bekapcsolódnak a lelkészség 

programjaiba. 

8. Otthon a plébánián van ifjúsági csoport? 

Van: 27 

Nincs: 16 

9. Tagja vagy-e annak a z ifjúsági csoportnak? 

Igen: 19 

Nem: 22 

Itt figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az év minimum 9 hónapjában Kolozsváron vannak. Voltak 

olyanok is akik nem válaszoltak a kérdésre. 

10.Milyen gyakran jársz az otthoni plébániai ifibe? 

a) havonta:1 

b) hetente: 7  

c) hetente többször: 1   

d)soha:3, ritkán, mert nem vagyok otthon: 12, más: 18 

11. Milyen gyakran jársz a KEL-hez? 
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a) havonta:1 

b) hetente 8. 

c) hetente többször 17 

d)évente:2, naponta:3, különleges alkalmakkor: 3, Nem jár: 8.  

12. Miért jársz a lelkészségre? 

a) otthon is volt közösség: 7 

b) otthon nem volt és vágyom rá:4  

c) más: .22 ezen belül a következőket írták: „Szükségem van rá” 4-en, Második otthon 2, „mert 

szeretem és mert Istenre nyitott közösség”, „az életem része”, „a közösség szellemért”, „vágyom arra, 

hogy más Istent kereső emberekkel találkozzam” „Nehéz dönteni (a közösség mellett!?), mert nem 

ebben nőttem fel” 

13. A legnépszerűbb programok, amelyekre ezek a fiatalok járnak: OKET 21, CSIT 19, KFT (OKIT) 

8. PIT 5, FERIZA 2, stb. És van 8 olyan aki nem jár sehova. 

Ezek a fiatalok nyitottak és a gyakorlatiasabb témák azok amelyek inkább érdeklik, hogyan lehet a 

hétköznapokban megélni a kereszténységet. Ennek következtében meg vagyok győződve arról, hogy 

az Élő reménység pasztorális terv ebbe az irányba próbálja terelni a fiatalokat és nem csak. Nagyon 

sok múlik azon, hogy mi mit vállalunk a munkából.  

8.3. Szórólapok, felhívások  

 Az alábbiakban az idei évre vonatkozó programok úgymond „reklámai” láthatjuk:  

1. A Kikelet ifjúsági vezető-képzőt elhalasztottuk objektív okokból. Helyette egy regionális ifi-
találkozót tartunk Csíkszereda mellett, a szécsenyi deszkatemplomnál. 

A találkozóra mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne néhány napot Isten jelenlétében, más fiatalok 
társaságában tölteni. Lesznek elmélkedések, csoportos programok, játék, ének, vetélkedő, stb. 

Hasznos információk: 

- a találkozó július 9-én du. 5-kor kezdődik és július 11-én du. 4-kor ér véget 

- sátortábor jellegű, tehát kérünk hozz magaddal sátort, vagy jelezd a jelentkezésben, hogy nincs sátrad. 

- mindenképp hozz magaddal izolirt, hálózsákot. 

- étkezés mindenkinek abból, amit hoz, a közelben lehet kenyeret venni. 
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- ha tudsz valamilyen hangszeren játszani és azt el is tudod hozni magaddal, azzal nagyban emelnéd a 
találkozó hangulatát. 

- kérünk hozz magaddal szentirást99

2. Csíksomlyói - Pünkösdi Ifjúsági Találkozó, 2006. 
Koncertek, előadások és szentségimádás van az idei Pünkösdi Ifjúsági Találkozó programján, amit a csíksomlyói Szent 
Péter és Pál plébániatemplomban, illetve annak templomkertjében tartanak szombaton a búcsú után. A találkozó 
kiemelkedő művészi élményét a budapesti Vox Hungarica kórus hangversenye biztosítja. A program egyik fontos 
momentuma a pogánykorból átörökölt szokás, a hajnali énekes-imádságos  
 napfelkelte-várás, amit az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övez.  
Az idei találkozó témája a megbocsátás. 
Az idei találkozó témája a megbocsátás. 
Jelmondata: Fölkelek és Atyámhoz megyek 
 
A   P R O G R A M 
 
20.00: Árvácska-koncert 
20.30: Előadás: Megbocsátás - tartja Czikó László, a marosvásárhelyi kerület ifjúsági lelkésze 
21.30: Vox Hungarica budapesti kórus koncertje Szentségimádás különböző csoportok vezetésével:  
20.00: Udvarhelyi kerület 
20.30: Kolozs-dobokai kerület  
23.00: Marosvásárhelyi kerület 
23.30: Csíkszeredai Egyetemi Lelkészség (CSEL) 
24.00: Kézdi-orbai kerület  
00.30: Sepsi-barcasági kerület 
01.00: Alcsíki kerület 
01.30:Szeretetváros közösség 
02.00: Kolozsvári Egyetemi Lelkészség (KEL) 
02.30: Cserkészek 
 
03.00: Gyertyás, énekes menet a Kissomlyó hegyéhez (vezetik a gyergyói kerület fiataljai)  
05.00: Szentmise a Salvator kápolna előtt (igét hirdet Sajgó Balázs, a székelyudvarhelyi kerület ifjúsági lelkésze)  
 
A szentségimádáshoz a dekorációt a Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészség vállalta. 
3. Hazatérő lelkitábor 
Egyetemisták és fiatal értelmiségiek zernyest-királykői tábora július 25. - augusztus 2. között  
Mottó:„Felkelek, és Atyámhoz megyek"  (Lk 15,18)  
Témáink: döntéseink és az azokat befolyásoló tényezők, szabadságkeresésünk, előítéleteink, szabadon engedés, megtérés, 
megbocsátás.  
A tábor elemei: előadások; meghívottunk: Illyés Zsolt, szemináriumi lelkivezető, műhelymunkák, csoportos beszélgetések, 
közös elmélkedések és egyéni, csendes idők, szentmise, tábortűz, játék, királykői túra és még sok minden...  
Részvételi díj: diákoknak 500.000, keresőknek 800.000 lej  
Jelentkezési határidő: június 30.  
Bővebb információ és jelentkezési lap igénylése: Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség   tel. 0268-329201, e-mail: 
ifj.lelk@rdslink.ro Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez, 
bereczkis@freemail.hu Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a 
megtekintéshez     
Mobil: 0726-406325 (Bereczki Silvia), 0724-788045 (Főcze Edit),  0740-832151 (Kovács Melinda)  
Szeretettel várjuk a táborunkba először jövőket és a „hazaérkezőket"!  
 
4. INTC - OKIT 

                                                 
99 http://ekkmifi.wordpress.com/ 
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Intilnirea Nationala a Tinerilor Catolici 

Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó 

A katolikus egyház 20 éve szervezi a Világifjúsági Találkozókat. Ezeket kétévenként egy-egy 
világvárosban tartják, több százezer fiatal részvételével. A közbe eső években pedig országos szintű 
rendezvények viszik tovább a hagyományt. 2005–ben országunkból több mint kétezer fiatal vett részt 
Németországban a kölni, XX. Világifjúsági Találkozón. Országos szinten megszervezett találkozó volt 
már eddig többek között Bukarestben, Temesváron, Nagyváradon, Kolozsváron. 

2006-ban a gyulafehérvári fõegyházmegye szervezi az ország (római, görög és örmény) katolikus 
ifjúságának közös programját, amely egyben számukra a XXI. Világifjúsági Találkozó, és számunkra a 
XXX. CSIT is. 

Időpont: 2006. augusztus 23–27. 

Helyszín: Csíksomlyó–Csíkszereda 

Téma (egyházmegyénk pasztorális tervével öszhangban): Kiengesztelõdés 

Fõelõadó: Orosz István, kárpátaljai görög katolikus lelkész 

Résztvevők: fiatalok az ország 12 katolikus egyházmegyéjéből, ill. külföldi (német, osztrák, olasz és 
francia) vendégek   

Tervezett létszám: 2500–3000.A létszám megoszlása egyházmegyénk és nemzetiség szerint:Római 
katolikusokGyulafehérvári: 500 (főként magyar)Temesvári: 200 (több nemzetiség)Váradi: 150 
(magyar)Szatmári: 150 (magyar)Bukaresti: 200 (román)Iasi: 250 (román)Görög katolikusok 
(román)Gyulafehérvár–fogarasi: 200Kolozsvár–szamosújvári: 150Lugoji: 150Váradi: 150Nagybányai: 
150Örmény katolikusok (magyar): 50Külföldi vendégek, meghívottak, előadók: kb. 200.  

A találkozó tervezett keretprogramja:23–án, szerdán: 15 órától (este későig) érkezés, elszállásolás 
bentlakásokban és iskolákban (bentlakásonként 8 önkéntes recepciós lesz)19 – nyitómise (a 
kegytemplomban)vacsora saját csomagból  

24–én, csütörtökön 26–án, szombatig08 – reggeli a szálláshelyen (az önkéntesek osztják ki a kész 
csomagokat, amelyekben benne van a reggeli és a vacsora is) 

09 – ima, majd elõadás a kegytemplom előtti téren 

10 – szünet 

10.30 – kiscsoportos beszélgetések 

13 – ebéd  
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15–17 – alternatív programok Csíkszeredában (Segítő Mária Gimnázium + esetleg más iskolák, 
kultúrház)15.30–17.30 –   alternatív programok Csíksomlyón (templomok, Salvator kápolna, a 2 
kultúrház, Jakab Antal Tanulmányi Ház, Betlehem- és Fodor-ház, kegytemplom előtti tér)18 – 
szentmise a kegytemplomban, utána vacsora a kapott csomagból20– kulturális est a kegytemplom előtti 
téren (szombaton a Nyeregben)  

A három nap témái: csütörtök: Kiengesztelõdés önmagunkkal és Istennelpéntek: Kiengesztelõdés 
egymással 

szombat: Kiengesztelõdés más közösségekkel (egyházakkal, vallásokkal, nemzetekkel)  

Az alternatív programokban sokszínűségre törekszünk, ezért szeretnénk szervezni: 

pódiumbeszélgetéseket és kisebb előadásokat a nap témájához kapcsolódóan, 

kreatív foglalkozásokat, játékdélutánokat, tanúságtételeket, esetleg lelkiségek mozgalmakkal és 
szerzetesi közösségekkel való ismerkedési lehetőségeket, egyházmegyék ifjúsági életének 
bemutatását,imaórákat, csendes szentségimádást (a Salvator kápolnában) 

Az esti kulturális programok:  

csütörtök: előadás különböző nemzetek néptáncaiból (Háromszék vagy Hargita együttes) 

péntek: Te Deum – rockoratórium a Mustármag szervezésében 

szombat: a 11 egyházmegye közös fesztiválja   

27–én, vasárnap:08 – reggeli és úti csomag osztása a szálláshelyeken (a fiatalok legkésőbb 9–kor 
elhagyják a bentlakásokat) 

09.30 – kiértékelő, majd záró mise a Nyeregben, utána elutazás 

 Mi is ott leszünk 

Pénteken du. imaórát vezetünk a kegytemplomban, szombaton egész délutános játékprogramot, és 
szeretnénk lehetőségeink szerint egy sátort is felállítani a találkozó egész idejére… 

A későbbiekben még jelzünk a részletekről…100

5. Ászáf kurzus 

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni 

akarja az Urat. A kurzus nem csak dicsőítésvezetőknek illetve dicsőítésben szolgálóknak készült, 

hanem mindenkinek, aki szeretné még szenvedélyesebben dicsérni az Urat. Hisszük, hogy ez a pár nap, 

 
100 http://ekkmifi.wordpress.com/programok/intc-okit/ 
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amit Isten magasztalásában és imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, 

hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és hatalommal megújítsa az Ő népét! 

A KURZUS TÉMÁIBÓL 

·       Isten megismerése  

·         Isten jelenléte  

·         A dicsőítés formái 

·         Szabadság a dicsőítésben 

·         Dicséret, imádás 

·         Hallani Isten hangját és megcselekedni 

·         Elhívásunk a dicsőítés 

·         A dicsőítés, mint szellemi harc  

·         Támadások a dicsőítő életében  

·         A dicsőítés, mint az evangelizáció eszköze  

·         A szentmise: dicsőítés  

·         A dicsőítő élete, mint áldozat 

·         A szövetség 

·         A mennyei dicsőítés… 

Helyszin: Piski (Simeria), Szent István Közösségi Ház 

Időpont: 2006. ápr. 18-23 

Kurzusigazgató: Csiszér László101

 

 
 
 

                                                 
101 http://ekkmifi.wordpress.com/programok/aszaf-kurzus/ 
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 Egyetemi lelkészség 
 
Cím: 500403, Brassó, Zajzoni út. (Zizinului) 7. sz. 
Telefonszám: 0268-329201 
E-mail: ifj.lelk@rdslink.ro 
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy György Attila  
 
Vezetőségi tagok és szerepköreik:  
 
Dr. Nagy György Attila – ifjúsági lelkész 
Bereczki Silvia – pasztorálasszisztens 
Főcze Edit – titkár 
Jakab Attila – spirituális  
 
Az 1990-ben alakult Egyetemi Lelkészség a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyei 
Ifjúsági Lelkészség keretében működik a brassó-bolonyai plébánia mellett. Célja a Brassóban 
tanuló keresztény egyetemisták lelki és szellemi képzése, közösséggé formálása. Körülbelül 130 
egyetemista szerepel a nyilvántartásban, a rendszeres keddi előadások nekik és róluk szólnak. 
Csütörtökön imaiskolába járnak, kéthetente pedig az Egyetemi Lelkészségen belül működő Életige 
csoport találkozik. Ezenkívül az elmúlt évben bálokat, lelkigyakorlatokat, közösségépítő 
hétvégeket is szervezett az Egyetemi Lelkészség. A vezetőség minden második szerdán este fél 
nyolctól tartja megbeszéléseit. A működéshez szükséges anyagiakat a Főegyházmegyei Ifjúsági 
Lelkészség és különböző alapítványok biztosítják.  
 
A 2004-es év megvalósításai:  
 
– január 6.: Vízkereszt (Szentmise)  
– január 13.: Két szárny vagyunk (Párkapcsolat, felkészülés a házasságra)  
– január 20.: A szeretetnek törvénye is van (a házasságjog labirintusairól)  
– január 27.: Nézzük együtt (filmklub)  
– február 3.: Önfeledten (játékest)  
– február 10.: Könnyű a zene? (zeneest)  
– március 2.: félévnyító mise 
– március 9.: Fájdalmaink Krisztus szenvedéseinek tükrében 
– március 16.: Zene a liturgiában – előadás 
– március 23.: A katedra túlsó oldalán (nevelés, oktatás, diákközösség a fiatal tanár 
szemszögéből)  
– március 30.: Szavak, amelyeket nem mondunk ki (kommunikációnk mélyebbé tétele)  
– április 6.: lelkiségi mozgalmak 
– április 20.: Érzelmeink – emberi kapcsolataink mozgatórugói  
– április 23-25.: OKET (Országos Katolikus Egyetemista Találkozó)  
– április 27.: Európai Unió erdélyi, magyar keresztény szemmel– előadás 
– május 4.: Sok kicsi sokra megy? – Kisvállalkozóként a nagyvilágban 
– május 11.: És neked ezt a dalt írtam (dalírás Márk Attilával)  
– május 18.: Kommunió a szentháromság példájára 
– május 25.: A szegény asszony két fillérje – avagy miből él az egyház?  
– május 29.: pünkösdi ifjúsági találkozó  
– június 1.: játékest 
– június 8.: filmklub 
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– június 15.: Te Deum (évzáró szentmise)  
– július 11-18.: fiatal értelmiségiek tábora 
– augusztus 27-29.: CSIT (Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó)  
– október 12.: egyetemi tanévnyító szentmise 
– október 19.: nyári élménybeszámoló, ötletek, vágyak, az új egyetemi évben  
– október 26.: Van remény az ő számukra is (szenvedélybetegek és esélyeik)  
– november 2.: A halálon is túlmutató remény (élet a földi halál után)  
– november 9.: Istennel mindenütt találkozhatunk; hétköznapjaink és lelki életünk 
– november 16.: Ki, milyen a mi Istenünk?  
– november 23.: Nem elég a jóra vágyni… kitartás a cél felé vezető úton 
– november 30.: adventi készülődés 
– december 7.: Mikulás 
– december 14.: Vágyaink és azok legmélyebbike, Isten utáni vágyódásunk 
– december 21.: karácsonyi előzetes 
 
2005-ös tervek:  
 
– január 4.: ünnepi élménymegosztás 
– január 11.: Isten szeretetének megtapasztalása (tanúságtételek)  
– január 18.: játékest 
– január 25.: filmklub 
– február 1.: Amiről mindig is beszélni akartam… 
– február 8.: nótaest  

Ifjúsági program a gyulafehárvári egyházmegyében 2006-ra. 

március 2006 

10  Marosvásárhely  Lelkiismeretünk csiszolása  Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

10 - 12  Csíkszereda  Főegyházmegyei Ifjúsági 
Fórum  

FIF    FIF  

15  Segesvár  Petőfi-ünnepély  Cserkészek  Fehéregyháza  Takó István  

17  Marosvásárhely  Gregorián misék  Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

18  Segesvár  Csapatvetélkedő  Cserkészek  Breite  Takó István  

20  Segesvár  Szent József búcsú – 
díszőrség  

Cserkészek  Templom  Takó István  

24  Marosvásárhely  Film: A gyónási titok 
áldozata  

Nagy Szilárd  Templom + 
Kultúrház  

Molnár Miklós 
Csaba  

24  Segesvár  Őrsi-foglalkozások  Őrsvezetők  Kolping-ház  Takó István  

25  Segesvár  Kiscserkész-foglalkozás: 
mesemondás  

Cserkészek  Kolping-ház  Takó István  

31  Marosvásárhely  Kirándulás az erdőbe  G. Kinga és 
Tibor  

Csereerdő  Czikó László  

  

2006 április 

1  Segesvár  Videózás  Cserkészek  Kolping-ház  Takó István  

7-8  Búzásbesenyő  Maroskerületi Ifjúsági 
Találkozó  

Karácson Tibor, 
Kedei Előd 

   Czikó László  
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Ferenci István, 
Ferenci Árpád, 
Jakab Attila  

8  Segesvár  Kerületi nagyböjti lelkinap  Nt. Botár Gábor Medgyesi plébánia  Takó István  

8  Segesvár  Lelkinap  Cserkészek  Medgyes  Takó István  

14  Marosvásárhely  Bocsáss meg!  Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

15  Segesvár  Húsvéti szentsír-őrzés  Cserkészek  Templom  Takó István  

21  Marosvásárhely  Gregorián: húsvéti 
szekvencia  

Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

22  Segesvár  Próbáztatás  Cserkészek  Villa - Franka  Takó István  

28  Marosvásárhely  Film: Der Untergang  Nagy Szilárd  Ifjúsági Terem  Czikó László  

29  Segesvár  Kiscserkész-kirándulás  Cserkészek  Serkes-tó  Takó István  

  

Május  

5  Marosvásárhely  A világ és az én világom  Czikó László  Ifjúsági Terem     

6  Segesvár  Készülés anyák napjára  Cserkészek  Kolping-ház  Takó István  

12  Marosvásárhely  Mi fogyasszunk? Internet!  Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

13  Csíkszentgyörgy  Biciklitúra  Csibi Sándor  A hegyek  Csibi Sándor  

14  Segesvár  Avatás, fogadalomújítás  Cserkészek  Templom  Takó István  

19  Marosvásárhely  Gregorián: A zsolozsma 
liturgiája  

Czikó László  Ifjúsági Terem     

20  Segesvár  Kiscserkész-foglalkozás: 
kézimunka  

Cserkészek  Kolping-ház  Takó István  

26  Marosvásárhely  Film: 15 perc (a médiáról)  Nagy Szilárd  Ifjúsági Terem  Czikó László  

27  Segesvár  Buli  Cserkészek  Kolping-ház  Takó István  

Május – 
Június  

Csíkszentmárton  A.K.I.T. (Alcsíki Katolikus 
Ifjúsági találkozó)  

Szentmártoni 
fiatalok és a 
helyi plébánia  

Csíkszentmárton  Erdély Potoszky 
Mónika  
Györgydeák Lajos
Tulit Gabriella 
Csibi Sándor  

  

Június  

2  Marosvásárhely  Ne félj! (Jókai Anna: Ne 
féljetek – részletek)  

Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

2  Segesvár  Részvétel a Pünkösdi 
Ifjúsági Találkozón  Ifisek  Csíksomlyó  Takó István  

3 Segesvár  Részvétel a Pünkösdi 
búcsún  

Cserkészek  Csíksomlyó  Takó István  

3 - 4  Csíksomlyó  Pünkösdi Ifjúsági 
Találkozó  

FIF  Csobotfalvi 
templom  

FIF  

9  Marosvásárhely  Megszelídíteni valakit!  Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

10  Segesvár  Játéktanulás  Cserkészek  Kolping-ház  Takó István  
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14  Segesvár  Túra, búcsún való részvétel Cserkészek  Sárpatak  Takó István  

16  Marosvásárhely  Gregorián: Mária antifónák Czikó László  Ifjúsági Terem  Czikó László  

16-18  Fogarasi Havasok  Kalandra fel  Csibi Sándor  Fogarasi Havasok  Csibi Sándor  

19-23  Segesvár  Kiscerkésztábor  Cserkészek     Takó István  

21  Segesvár  Szabadtéri játékok  Cserkészek  Kis-Breite  Takó István  

23  Marosvásárhely  Film: Esőember  Nagy Szilárd  Ifjúsági Terem  Czikó László  

   -  Gyermektábor  Orbán László  -  Csibi Sándor  

  

Nyári programok  
Július 3 - 8  Sóvárad  Gyerektábor (IV. – VI. oszt.) Mustármag     Maki Júlia  
Július 21 - 28  Sóvárad  Ifitábor (16 – 28 év)  Mustármag     Maki Júlia  
Július 30 – 
Augusztus 6  

Parang  Tábor  Mustármag     Maki Júlia  

Július  Segesvár  Nyári tábor  Ifisek  Ivó  Takó István  
Július  Segesvár  Nagytábor  Cserkészek     Takó István  
Július 21-28  Királykő  Egyetemisták és fiatal 

értelmiségiek tábora  
FIF        

Július 31-
augusztus 6  

Sátoraljaújhely - 
Magyarország  

Kárpát-medencei HÁLÓ 
nagytábor  

Háló  Sátoraljaújhely Sebestyén Ottó SJ  

Augusztus  
12-19  

 KALOT nyári tábor  Kalot    Fejes Ildikó 
Sebestyén Ottó SJ  

Augusztus  
23 - 27  

Csíksomlyó  Országos Katolikus Ifjúsági 
Találkozó  

FIF    FIF  

Augusztus  -  Ifitábor  -  -  -  
Augusztus  Csíkszentgyörgy  Ministráns tábor  Csibi Sándor  Szent Anna tó  Csibi Sándor  
                  
  

Szeptember  
Szeptember  Csíkszentgyörgy  Szülinap  Gátkötők  Csíkszentgyörgy  -  

  

Hetente  
Hétfő  Kolozsvár  Angol kör  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Hétfő  Kolozsvár  Egyetemisták katekézis KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Hétfő  Csíkszereda  Taizé imaóra  Tőke Andrea  Milleneumi altemplom  Tőke Andrea  
Kedd  Kolozsvár  Taizé-találkozó  KEL  Református templom  Orbán László  

Nap Katalin  
Kedd  Kolozsvár  Parázs csoport  KEL  Lelkészség  Orbán László 
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Nap Katalin  
Kedd  Kolozsvár  Ministráns csoport  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Kedd  Kolozsvár  Énekkar  KEL  Teológia  Orbán László 

Nap Katalin  
Kedd  Csíkszereda  Jezsuita imaóra  Sebestyén Ottó SJ  Lázár Ház  Tőke Andrea  
Szerda  Segesvár  Énekpróba  Veress Lajos kántor  Segesvári Plébánia  Takó István  
Szerda  Kolozsvár  Társasági tánc  KEL  Báthory lic.  Orbán László 

Nap Katalin  
Szerda  Kolozsvár  Szentmise  KEL  Piarista templom  Orbán László 

Nap Katalin  
Szerda  Kolozsvár  Mécses Karizmatikus 

Imacsoport  
KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Szerda  Csíkszereda  Búzamag közösség  Tőke Andrea  Szent Kereszt plébánia  Tőke Andrea  
Csütörtök  Segesvár  Bibliaóra  Takó István  Segesvári plébánia  Takó István  
Csütörtök  Brassó  Magcsoport-találkozó  BEL  FIF iroda  BEL  
Csütörtök  Kolozsvár  Comunitatea Curcubeul KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Péntek  Kolozsvár  Zene csoport  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Péntek  Kolozsvár  Gitáros ifjúsági 

szentmise  
KEL  Piarista templom  Orbán László 

Nap Katalin  
Péntek  Kolozsvár  Színi kör  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Péntek  Kolozsvár  Dicsőítő csoport  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Szombat  Kolozsvár  Társalgó  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Vasárnap  Marosvásárhely  Énekpróba  

Ifjúsági szentmise  
Czikó László  Cserealji templom  Czikó László  

Vasárnap  Segesvár  Ifjúsági szentmise  Takó István  Segesvári Plébánia  Takó István  
Vasárnap  Kolozsvár  Comunitatea Curcubeul KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Vasárnap  Kolozsvár  Zene csoport  KEL  Lelkészség  Orbán László 

Nap Katalin  
Vasárnap  Kolozsvár  Gitáros ifjúsági 

szentmise  
KEL  Piarista templom  Orbán László 

Nap Katalin  
Vasárnap  Kolozsvár  Ima a KEL-ért  KEL  Lelkészség  Orbán László

Nap Katalin  
   Medgyes  Ifjúsági óra     Plébánia  Takó István  
   Szeben  Ifjúsági óra     Plébánia  Takó István  
  

Kéthetente  
   Medgyes  Cserkészfoglalkozás     Plébánia  Takó István  
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Havonta  
Hétfő  Kolozsvár  Szentségimádás  KEL  Piarista templom  Orbán László 

Nap Katalin  
  

Tervek  
2006 
tavasz  

Segesvár  Fülöp-kurzus vagy Élet 
a Lélekben 
szeminárium  

Regnum Christi, 
Marosvásárhely  

   Takó István  

 

 

 

 

“Gyertek velem külön, egy csendes helyre” (Mk 6,30) 

 

– Személyesen kísért, szentignáci, csendes lelkigyakorlat mindazok 

számára, akik szeretnék advent kezdetét Jézus hívására válaszolva 

tölteni 

 

 

 

Ajánlatunk: 
három nap teljes csendben, közös és egyéni elmélkedések, naponta 

személyes beszélgetés a kísérővel. 
 

Kísérők: 
Bara Irén sa, Bereczki Silvia sa, Simó Gáspár 

Időpont: 
November 30–án, csütörtökön estétől 3–án, vasárnap estig 

Helyszín: 
Szent Margit Ház, 
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Csíkszentdomokos 
(Templom utca 1650) 

Jelentkezési határidő: 
november 20. 

Részletes információ és jelentkezés: 
E–mail: helpers.bv@rdslink.ro 

Mobil:; 0726–406325 (Bereczki Silvia); 
november 8–a után: 0724–012984 (Bara Irén) 

 
Várunk szeretettel téged és csendre vágyó barátaidat is! 
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