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LELKES NAPOK 2021
Először vettem részt idén a Lelkes Napokon július 5-től
10-ig a vajtai Zichy kastélyban.
Mesés környezetben, elhivatott szervező csapattal
körülvéve teremtődött lehetőség idén immár
tizenegyedik alkalommal arra, hogy keresztény fiatalok
százai találkozzanak Istennel, szerezzenek soha nem
tapasztalt lelki élményeket és gazdagodjanak lelki
adományokkal.
A 15-25 éves korosztálynak szóló táborban jól felépített
programsorozat várt ránk. Minden nap egy rövidebb
dicsőítéssel és mély, érdekesnél érdekesebb tanításokkal
indult, majd kiscsoportokon belül beszéltük át az éppen
aktuális témákat. A délutánok izgalmas programokkal
teltek; csapatversenyen és különböző műhelyeken
vehettünk részt, mint például a nyelvimáról,
párkapcsolati, önismereti kérdésekről, Eucharisztiáról,
szellemvilágról szóló műhely. Azt gondolom, hiánypótló
jellegű kérdéseket ragadtak meg és tisztáztak az előadók
ezeken az alkalmakon.
A délutáni programokat minden nap szentmise követte,
a vacsora után pedig ismét tanítás és éjjelig tartó
dicsőítés, közbenjáró imaszolgálat következett. Sok
csoda történt, sok fiatalt töltött be a Lélek és sok fiatal
élete változott meg a hét folyamán.
A lelki élmény emelése érdekében a tábor alatt
mindvégig volt lehetőség szentgyónásra és lelki
beszélgetésre a jelenlévő atyáknál, nővéreknél, amely
segíthette az esti alkalmakon is az elmélyülést, tisztán
látást.
Mindezeket fűszerezte meg a mindennapos közös
reggeli, ebéd, vacsora, a tikkasztó kánikulára tekintettel
a délutáni és éjszakai medence-parti és a tábor folyamán
tanult közös tánc. Ezek közösség-kovácsolóan hatottak,
sok barátság kötődött a tábor alatt.
A Lelkes Napok “kistestvére” a Tini Lelkes Tábor, ahol a
fentiek kicsiben, de legalább ugyanakkora töltettel
történnek meg. Idén nyáron is így volt ez Tahitótfalun,
szintén mesébe illő környezetben. A Tini Lelkes Táborban
idén a szolgáló csapat tagjaként vehettem részt, 10-15
évesekkel igyekeztünk megismertetni Isten szeretetét és
közreműködni azért, hogy életreszóló élményt
szerezzenek a Szentlélek erejéből. Itt nagyobb hangsúlyt
kaptak a játékos időtöltések, ugyanakkor mind a

résztvevő gyerekek, mind mi szolgálók nagy mélységeket
éltünk meg a közbenjáró imák, dicsőítések, rövidebb
tanítások során.
A fentieket egészítik ki a Lelkes Nyári Esték, ahol van
lehetőség
a
táborokban
szerzett
élmények
felelevenítésére, vagy – annak, aki a táborban nem
tudott részt venni – az abba való belekóstolásba a 4
napos, minden nap délután kezdődő és estig tartó
programokon keresztül.

Sok élménnyel gazdagodtam a Lelkes Napokon, nagyon
jó lett volna hamarabb megismerkedni az Istennel és a
hasonló gondolkozású fiatalokkal való találkozás ezen
formájával. Biztosan mindig visszatérő résztvevő lettem
volna.
(Kispéter Anna)
RÖVID HÍREK
• Templomunk búcsúját szeptember 5-én tartjuk.
Szeretettel hívunk mindenkit!
VASÁRNAP
08.22.

11:00

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

18:00

Kovács Istvánné, lánya Ilona, élő
és elhunyt családtagok
Engesztelő imaóra

HÉTFŐ
08.23.

10:00

Gyászmise

KEDD
08.24.

8:00

Szentmise

CSÜTÖRTÖK
08.26.

18:00

Igeliturgia

VASÁRNAP
08.29.

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
11:00
18:00

Zámbó József, élő és elhunyt
családtagok
Engesztelő imaóra
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