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BEMUTATJUK A NEFELEJCS KATOLIKUS ÓVODA HITOK-
TATÓJÁT 

Gyöngyi Marianna vagyok, kecske-
méti születésű. Szüleim jószándékú 
emberek voltak, akik a tisztességes 
életre neveltek minket a testvérem-
mel. Templomba csak időnként jár-
tak, de fontos volt nekik, hogy legyek 
elsőáldozó és bérmálkozó. 
Az akkori plébános atya által megismerkedtem a Foko-
láre Mozgalom fiataljaival, és életem egy új úton folyta-
tódott tovább. Mindig kerestem önmagamban az igazi 
boldogságot és megértettem, hogy azt csak az evangé-
lium radikális megélésében tudom megtalálni. Sokat je-
lentett számomra a Szentlélekre hallgatás, aki mint egy 
aranyszál vezetett az úton lépésről lépésre és mindig vá-
laszra találtam Benne a kérdéseimre. A szívem egyre nyi-
tottabbá vált Isten és az emberek felé, a mozgalom élő 
közössége (gyerekek, fiatalok, felnőttek, családok) a ter-
mészetfeletti családommá vált, akikkel együtt próbáltuk 
életre váltani az Evangéliumot és megosztani tapasztala-
tainkat. A közösségben együtt éltük meg örömeinket, 
fájdalmainkat és segítettük egymást Isten felé. Egy nap 
megértettem, hogy Isten arra hív, hogy teljesen ajándé-
kozzam az életem Neki. Így lettem Istennek szentelt fo-
kolarina, és a noviciátusi időmet - 3 évet-, a Firenze mel-
letti Loppianóban töltöttem, ami a Mozgalom nemzet-
közi városkája. Ezután Budapesten, Szegeden, Kolozsvá-
ron, Bukarestben, a moldvai Jászvásárban, és most újra 
Szegeden élek a fokolárban, amely az Istennek szentel-
tek női/férfi közössége. A mozgalmunkban való szolgála-
ton kívül mindannyian laikus munkakörben dolgozunk. 

Megszentelődésünk útját főként a hétköznapokban, az 
emberek között, értük és velük leljük meg. A fokolár pél-
dája, a názáreti házban zajlott élet. Romániából 2 éve 
jöttem vissza. Fokozatosan született meg bennem a 

vágy, hogy sok éves óvónői munkám után hitoktatóként 
kezdjek el dolgozni, ami nem is olyan újdonság szá-
momra, hisz már sok éve a Mozgalom kisgyermekeivel is 
foglalkozom rendszeresen. Megtapasztalom, hogy 
mennyire gyönyörű misszió a hitoktatás. 
Állandó kihívás, hisz azt kéri tőlem, hogy egész lényem-
mel tegyek tanúságot a gyerekeknek arról, hogy Isten a 
Szeretet. A gyerekek mindig elbűvölnek a szívük tisztasá-
gával, nyitottságával a természetfelettire. Mennyire 

igaz, hogy a Léleknek 
nincs kora. Én csak 
közvetítő tudok lenni 
Isten és a gyermek kö-
zött. A hitoktatói 
munkámban sokat je-
lent a többi hitoktató-
val való kapcsolat épí-

tése is, ötletek közösbe adása, amiben Gábor Tamásnak, 
mint mentoromnak is jelentős része van. 
1 éve járok hitoktatni a Nefelejcs Óvodába, ahová mindig 
szívesen és örömmel jövök. Az óvónők, dajkanénik segí-
tőkészsége, kedvességük és szerető befogadásuk soha 
nem hiányzik. 

Köszönet és hála van bennem mindenért Istennek.  

(Gyöngyi Marianna) 

 

VASÁRNAP 
05.22. 
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HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA 
Májusi litánia 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
05.24. 
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Szűz Mária, keresztények Se-

gítsége – E 

Májusi litánia 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
05.26. 

17:45 

18:00 

Májusi litánia 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 
05.29. 
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URUNK MENNYBEMENETELE 
– FÜ 
Májusi litánia 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 


