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Április 25-én, Szent Márk napján tartotta a Kaposvári Egyházmegye ministránstalálkozóját
Kőröshegyen, melyen mintegy kétszázan vettek részt – tájékoztatta szerkesztőségünket
Kiss Iván, a Kaposvári Egyházmegye sajtószolgálatának vezetője.

Varga Péter kőröshegyi plébános, az egyházmegye
ministránsreferense elmondta, évek óta tudatosan a Jó
Pásztor vasárnapja közelében szervezik meg ezt a
rendezvényt,
hiszen
minden
ilyen
találkozó
hivatásébresztés és -gondozás is egyben. Idén a
találkozó szentírási mottója a Jó pásztor-történetből
származott: „Azért szeret az Atya, mert odaadom az
életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el
tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam,
hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem” (Jn 10,17).
A ministránstalálkozó a megszentelt élet évéhez is
kapcsolódott: két szombathelyi ferences szerzetes:
Rácz Piusz és Bézsenyi Rafael beszéltek rendjükről,
mindennapjaik szépségéről. Elmondták, hogy milyen
munkát végeznek a kollégiumban, de szó volt
ministránséveikről is. Török Daniella Emmánuel
közösséghez tartozó nővér, aki a kaposvári püspöki
hivatalban dolgozik, a világban való megszentelt
életről beszélt, és közösségük munkájáról. Ezután
megszólalt egy olyan hívő házaspár, Nagy Attila és Tóth Mónika, akik az egymásra
találásban megélték a türelmes ima meghallgatását, és ma már boldog házastársak. Tóth
Mónika még 1997-ben, a párizsi ifjúsági világtalálkozón kapcsolódott bele az
egyházmegye életébe, azóta ő szervezi minden évben Balatonszemesen az
egyházmegyei hittanos farsangot.
Ezután kiscsoportokra oszlottak a résztvevők: a
Rómába induló ministráns zarándokoknak Varga
Péter és Fülöp Ákos tartott előadást, a
templomkertben
Török
Daniella
kézművesfoglalkozást vezetett a kisebbeknek, a ferences
testvérek
kiscsoportban
osztották
meg
a
gyermekekkel a szerzetesi élet szépségeit, Tóth
Mónika és Nagy Attila pedig külön csoportban
beszélt a fiataloknak a családi élet szépségeiről.

Több mint százötven ministráns öltözött be a szentmisére, hogy körülállják a kőröshegyi
műemléktemplom oltárát. A szentmisén Fülöp Ákos a nap ünnepeltjéről, Szent Márkról
beszélt, a ministránsokat pedig így buzdította: „Ti is keresitek Jézus útját. Lehet
próbálkozni, de ami lényeges, hogy mindig maradjatok ott Jézus mellett. Az legyen az
alapdöntésetek, hogy keresztényként éljetek, akár családban, akár egyházi hivatásban.”
Fotó: Hunyadi László
Magyar Kurír

