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MIJO BARADA LELKIGYAKORLAT 

Zsombói fiatalokat kérdeztünk kereszténységgel, hitükkel 
kapcsolatos élményeikről. Kispéter Anna után most Bálint Ka-
milla írását olvashatjuk. 

2020 augusztusában megrendezésre került egy Mijo Barada 
által tartott 3 napos lelkigyakorlat Szegeden. Szüleim már iz-
gatottan várták, hiszen hallották hírét Mijo remek előadásai-
nak, nekem viszont teljesen ismeretlen volt ez a név. Min-
denestere apukám megkérdezte, hogy lenne-e kedvem részt 
venni. Először semmilyen fajta motivációt nem éreztem arra, 
hogy elmenjek, de végül, az utolsó pillanatban úgy éreztem, 
hogy ott kell lennem. 

A helyszínen sok ismerős arc fogadott bennünket, akikkel re-
mek volt ismét találkozni. A templom szinte tele volt és min-
denki izgatottan várta a kezdést. Miután elfoglaltuk a helyün-
ket, megláttam az előadót. Egy nagyon magas és termetes 
férfi, akiből árad a béke. Mivel Mijo horvát születésű, és nem 
tud magyarul, ezért minden szavát egy nagyon kedves, vajda-
ságból származó nő fordította, de ez egyáltalán nem zavarta 
sem az előadás érthetőségét, sem menetét, sőt, sokszor talán 
hozzá is tett az összetett élményhez.  
A lelkigyakorlatot egy misével kezdtük majd az első előadással 
folytatódott. Bevezetésként Mijo egy-két viccet mondott, 
amelyek néha elgondolkodtatóak is voltak. Majd az életéről 
kezdett el mesélni, hogy 
hogyan is alakult az ő útja 
Isten felé. Utóbb kiderült 
számomra, hogy a híres 
és nagyérdemű Mijo Ba-
rada egy „egyszerű” me-
zőgazdász, aki leginkább 
mandarint termeszt. Ez 
egyszerre meglepett és megnyugtatott, hiszen ez azt mutatja, 
hogy Isten mindenkit hív az ő hirdetésére és bárkinek meg-
adja az ehhez szükséges erőt és tudást. 
Mijo történetei és tanulságtételei mélyen megragadtak. Raj-
tuk keresztül meg lehet érteni, hogy milyen is az Isten kapcso-
lat. Bizony néha van olyan, hogy az ember a sötétben tapoga-
tózik, de mégis az Isten mindig szerető gondoskodással fordul 
felénk. Többek között azt is megértettem, hogy micsoda ereje 
van az imának, és hogy milyen csodák történhetnek általa. Ba-
rada sokat hangsúlyozta Szűz Mária szerepét és biztatott arra, 
hogy bátran bízzuk rá önmagunkat. 
E mellett nem rejtette véka alá a bűnös lelkek és a gonosz csá-
bítását sem. Olyan esetekről számolt be, amiket alig akar el-
hinni az ember. Ezekből is rengeteget tanultam a tisztaságról 
és a bűnbánásról. 

A 3 napos lelkigyakorlatot még tarkította a folyamatos gyónás 
lehetősége, a közbenjáró ima kérése. Szombat este volt egy 
gyönyörű, gitáros szentségimádás, vasárnap pedig egy hála-
adó szentmisével zártuk a remek hétvégét. 
Hitéletemnek és lelkiségemnek sorsfordító volt eme lelkigya-
korlat. Általa tudtam olyan döntéseket hozni az életemben, 
amik közelebb hoztak Istenhez és ezért a mai napig nagyon 
hálás vagyok. 

(Bálint Kamilla) 
 

RÖVID HÍR 

• Október 21-én, csütörtökön este 19:30-tól face2Face 
Eucharisztikus Imaestet szervez az Ifjúságpasztorá-
ciós Iroda a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. 
Tanítást Thorday Attila atya mond, tanúságot tesz 
Lele Máté. Az alkalmon a Jelenlét zenekar teljesíti a 
zenei szolgálatot. Mindenkit szeretettel invitálunk! 

 

SZEPTEMBERI ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságot kötött Gyuris Ákos és Irge Szilvia, valamint Ocskó 
Tamás és Máté Ibolya. 
 
Elhunyt Krizsán Jánosné. Az örök világosság fényeskedjék 
neki! 
 

 

 

VASÁRNAP 
10.17. 

 
10:00 
11:00 
 
 
18:00 

A MISSZIÓK VASÁRNAPJA 
Rózsafüzért imádkozunk 
Jenei Vince, felesége Anna; Mo-
nostori János élő és elhunyt csa-
ládtagok 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
10.18. 

Szent Lukács evangélista – Ü 

KEDD 
10.19. 

8:00 Szentmise 

SZOMBAT 
10.23. 

Kapisztrán Szent János, áldozópap – E 

VASÁRNAP 
10.24. 

 
11:00 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 
Gábor János, felesége Margit; Il-
lés Antal élő és elhunyt családta-
gok 
Engesztelő imaóra 


