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IFJÚSÁGI CSOPORT A PLÉBÁNIÁN 

Talán sokan nem tudják, hogy a Kisboldogasszony Plébánia 
közösségén belül vannak kis lelki szigetek, amelyekhez tar-
tozva, kapcsolódva erősödhet az egész közösség ereje. 
István atyának köszönhetően minden második szombaton 
összejön egy 8-10 középiskolás korú fiatalokból álló csoport a 
hittanteremben, elfoglaltságuktól függően változó létszám-
ban. 

István atya az első alkalommal megosztott egy különböző té-
mákból álló listát, amiből válogattak. Miről szeretnének bő-
vebben beszélgetni, hallani, esetleg megvitatni. 
Előfordult, hogy külső előadót hívott, de volt olyan foglalkozás 
is, ahol egy házasság előtt álló fiatal pár jött el beszélgetni a 
párválasztásról, együtt járásról keresztény szemlélettel. 
A fiatalok is készülnek előre beosztva, egy-egy olyan kérdés-
körrel, amelyhez saját tapasztalataikat fűzik. Volt már szó a 
kitartásról, illetve arról is, hogy milyen egy ateista közösség-
ben keresztényként tanulni. 

Van közöttük olyan diák, aki keresztény szellemiségű középis-
kolába jár. Ezért kérdeztem Gyuris Enikőt, hogy annak elle-
nére, hogy a Szegedi Piarista Gimnázium tanulója, és ott lelki 
vezetést is kap, mit ad neki ez a szombati csoport? 

„Az a jó, hogy nagyjából azonos korú fiatalok jönnek össze, 
akiknek hasonló problémájuk van. Mivel a fiataloknak van 
egyfajta közös múltjuk, szívesebben osztják meg gondolatai-
kat, érzéseiket, mint az új iskolai közösségben. Mivel ez egy 
önkéntes hittanos csoport, biztosítja azt, hogy valóban HÍVŐ 
fiatalok jönnek össze, bátrabban tudunk a hitünkről beszél-
getni. Az egyházi iskolába sem feltétel, hogy csak hívő fiatalok 
járjanak. Az, hogy az atya összefogja, lelkiismeretesen és na-
gyon lelkesen hív össze minket és vezeti a foglalkozásokat, na-
gyon jó érzéssel tölt el. A témák pedig nagyon jók és aktuáli-
sak.” 

Balog Sárától pedig azt kérdeztem, hogy a Deák Ferenc Gim-
názium tanulójaként miben segíti az összejövetel? 

„Én nagyon szeretek az ifjúsági csoport találkozóira járni, mert 
olyan témák kerülnek elő, amelyek számomra érdekesek, fon-
tosak. Ezekről jó együtt elmélkedni, és saját tapasztalatainkat, 
gondolatainkat megosztani egymással. Örülök, hogy korom-
beliekkel beszélgethetünk a hitünk megéléséről, a vallásról és 
bíztatást, megerősítést és segítséget kapunk egymástól.” 

A korábbi bemutatkozó interjúimat készítve, saját életemből 
és ismerőseim elmondásából is tudom, hogy a 14-18 éves kor-
osztály az, ahol már a szülőkről való „leválás”, az önállósulás 

és a családi kötelékektől való elszakadás sokszor a hitélettől 
való eltávolodást eredményezi. 

Nagy köszönet illetti tehát István atyát, hogy az elkallódás ve-
szélyét ezzel a kezdeményezéssel is igyekszik megakadá-
lyozni. A biztos családi háttér ellenére is fontos, hogy a gyer-
mekeink saját korosztályukkal alakítsanak ki kapcsolatokat, 
barátságokat. Vagy csak érezzék azt, hogy a problémáikkal 
nincsenek egyedül. 

Isten áldása legyen ezen a közösségen és István atya tevé-
kenységén! 

(Földiné Fülöp Katalin) 

 

RÖVID HÍREK 

• A Zsombói Édesanyák Szent Mónika csoportja sze-
retettel várja a családokat május 5-én, csütörtökön 
18 órakor tartandó szentmisére, hogy együtt ad-
junk hálát édesanyai, nagymamai hívatásunkért és 
közösen imádkozzunk családjainkért! 

 

 

VASÁRNAP 
04.24. 

 
 
11:00 
17:00 
18:00 

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI 
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 
Szentmise, búzaszentelés 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
04.26. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖR-
TÖK 

04.28. 

18:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 
05.01. 

 
11:00 
17:00 
18:00 

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 


