
Pákozdi Istvánnal 
Pákozdi István (1955) esztergom-budapesti egyházmegyés pap. Budapesten 
született, 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szerzett 
doktorátust. Jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tan-
székvezető tanár. A budapesti római katolikus egyetemi lelkészi szolgálatot majd-
nem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től tölti be. Saját megfogalmazása 
szerint „legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket 
Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével táplálok”. 

Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen papi életem több mint 
negyven évét kezdettől fogva fiatalok között tölthettem. Első és 
egyetlen kápláni helyem egy vidéki kisváros szalézi lelkészsége volt, 
Don Bosco szellemével átitatva. Noha 1978-ban még a rend nyilvánosan 
nem tevékenykedhetett, de egy „volt” szalézi rendtag, mint az egy-
házmegye papja, volt a principálisom, ízig-vérig szalézi nevelő. Később, 
római tanulmányaim folyamán egy külvárosi népes modern plébánia 
cserkészéletébe kapcsolódhattam be vasárnap esténként. Tíz éven át 
egy papnevelő intézet tanulmányi és fegyelmi elöljárójaként a felnö-
vekvő papi generációt okítottam, neveltem, majd immár harminc éve 
a főváros katolikus egyetemistáinak lehetek a pásztora. Sok élmény, sok 
tapasztalat, mind ez idáig megőrzött fiatalos lendület segítenek ahhoz, 
hogy bizonyos távolságból, ugyanakkor közelről tekintsek a fiatalok-
ra. A kérdésére válaszolva: egészen biztosan érzékelhető egyfajta vál-
tozás, persze a fiatal mindig fiatal… A hetvenes években még érződött 
a külső nyomás, a diktatúra kontrollja, a feszítő kérdések: katonai szol-
gálat, annak esetleges megtagadása, titkos kisközösségekhez tartozás, 
a földalatti élet kihívásai és veszélyei. A 89–90-es fordulatot követően 
érezhető volt a fiatalok között az eufória: kitört a szabadság, alakítsunk 
egyesületeket (KIM, KEFE stb.). Mára „lenyugodtak” ezek a kedélyek, 
inkább kis (baráti) közösségekben élik a fiatalok a mindennapi életüket. 
Persze nyitottak értelmes, vonzó nagy rendezvények irányában is, mint 
például ifjúsági világtalálkozók, nagymarosi, egerszalóki és ehhez ha-
sonló más ifjúsági találkozók, adorációs iskola stb. 

Leginkább az, hogy akkor divat volt az egyesületesdi, a nagyobb ala-
kulatok, intézmények, szervezetek létrehozása (alapítványok, KIM: Ka-
tolikus Ifjúsági Mozgalom, KEFE: Katolikus Egyetemisták és Főisko-
lások Egyesülete stb.), amelyek mára átadták a helyüket sokkal 
kisebb, sejtszerű, a barátságon, az azonos születési éven, a közös iskolán 
alapuló kisebb csoportok szerveződésének. Érdekes azt is megfigyel-
ni, milyen táborokba mennek nyaranta szívesen a fia talok. Plébániai, 
kis közösségi, csoport vagy szakmai érdeklődésű táborokat kedvelnek 
leginkább. A nagy, ismeretlen tömegtől tartanak, hacsak nem Ifjúsági 
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Az Ön papi, lelkipász -
tori szolgálatát kez-
dettől fogva végigkí-
séri a fiatalokkal való 
törődés. Mennyiben 
mások a mai fiatalok, 
mint lelkipásztori hi-
vatásának kezdetén, a 
hetvenes évek legvé-
gén voltak? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Továbbgondolva a fen-
 ti kérdést: mi a kü-
lönb ség a rendszervál-
tás idejének, a ’90-es 
éveknek a fiataljai és a 
maiak között?
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Világtalálkozóról van szó, amit a pápa hív össze, és a világ nagy vá-
rosaiban tartanak. Ezekre örömmel jelentkeznek. A mi közösségeink-
ben saját maguk által kitalált események zajlanak, amelyeket nagyon 
kedvelnek: „vacsora-csata” (a csoport valamelyik tagja meghívja ma-
gához a többieket, és egy meglepetés-vacsorával kedveskedik, azután 
a következő hónapban ez folytatódik másnál); csoport-hétvége (pén-
tek estétől vasárnap délutánig egy üresen álló vidéki plébániára men-
nek, ahol maguk főznek, beszélgetnek, társasjátékoznak), kirándulá-
sok, nyílt napok… Ezek vonzzák a mai fiatalokat. Jól összefogja a 
csapatot a szociális tevékenység (szedd magad, közös önkéntes taka-
rítás, festés, lomtalanítás és a honlapkészítés). Komoly igény mutatkozik 
a spiritualitásra (például létrehoztak egy lelkiségi munkacsoportot). Óri-
ási a különbség a gimnazista és az egyetemista vallásos fiatal között: 
az előbbi egy szentmise végeztével mint a kilőtt puskagolyó távozik 
a templomból, míg az egyetemista ott marad a padban és 10–15 per-
cet imádkozik csendben… Azt mondhatjuk, a mai ifjúság kérdései ha-
sonlóak a mindenkori ifjúságéhoz, csak a súlypontok tolódnak el néha. 
Szent II. János Pál pápa szívesen nevezte a fiatalokat a jövő zálogának: 
„látom bennetek a hajnal hírnökeit” — mondta például ifjúsági vi-
lágtalálkozókon. Ferenc pápa egy lépéssel továbbmegy. A legutolsó püs-
pöki szinódus során az ő szájából hangzott el: „a fiatal az Isten helye, 
akiben jelen van az Isten”. Tehát nem is annyira a jövő, mint a jelen pers-
pektívájában gondolkodik róluk. Minden időkre igaz Bosco Szent Já-
nos mondása: „szeressétek, amit a fiatalok szeretnek, azért, hogy azt 
szeressék, amit ti szerettek…” 

Valóban, a Facebookon, az Instagramon, e-mailben, az interneten… 
A velük való kommunikáció a személyes találkozásokon túl ilyen csa-
tornákon át folyik. Azt látjuk, hogy ha megérkeznek a közösségbe, azon-
nal előveszik az (okos) mobiltelefonjukat és kommunikálnak, vagy csak 
a barátaikkal való eseményekről értesülnek, üzeneteket küldenek, kis 
videókat nézegetnek. Ez régen nem így volt; ma kell egy erős impul-
zus ahhoz, hogy ezek az eszközök kiessenek a kezükből, és fontosabbnak 
ítéljék társaik jelenlétét, a közös éneket, imádságot, egy-egy alkalom 
fő témáját. Ennyiben nehezebb a megszólításuk, bekapcsolásuk, sze-
mélyes érintettségük. Persze egy jó „húzós” ének, amit szeretnek, ké-
pes máris bekapcsolni őket a közösség ritmusába. 

Már aki. Vannak olyanok, akik már gyermekkorukban tudják, hogy ma-
tematikusok, mérnökök, orvosok, papok lesznek. És általában ki is tar-
tanak, végigküzdik a képzések grádicsait és elérik céljukat. (Én magam 
is ilyen voltam annak idején.) Sajnos a többség harcol a bizonytalan-
sággal, sokszor fogalma sincs, mihez kezdjen, még a felsőoktatás évei-
 ben sem. Ennek sok oka van. Kiszélesedett világunk, a számtalan vá-
lasztási lehetőség, az úgynevezett bolognai képzés széthúzott rendszere, 
a külföldi erőpróbák lehetősége (Erasmus-ösztöndíjak), a külvilág to-
leranciája: egyáltalán nem sürgetik a fiatalokat, hogy végezzenek már, 
mert várja őket a nagybetűs élet, a munka, a házasság, a családalapí-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a mai fiatalok má-
sok, mint a negyven 
évvel ezelőttiek vol-
tak, nyilván más mód-
szerekre van szük ség 
ahhoz, hogy hatéko-
nyan lehessen meg-
szólítani őket… 
 
 
 
 
Ma már közhelynek 
számít az a megálla-
pítás, hogy a fiatalok 
későn érnek.
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tás. „Még kipróbálom magam” — szoktam hallani olyanoktól, akik ko-
rántsem állnak döntéshelyzetben. A 2012-ben elhunyt kiváló pszi-
chológus-pszichiáter Kopp Mária is felhívta már erre a figyelmet egyik 
előadásában: kitolódott a személyes érés, a párválasztás és a gyer-
mekvállalás ideje. Ugyanő megállapítja: „a fogyasztói szemlélet vezetett 
a magányosan szorongó, depressziós emberek tömegjelenséggé válá-
sához, hiszen ők a leginkább manipulálhatók. A fogyasztói társadal-
mat mozgató erők célja az erkölcsi tartás, a közös normák nélküli, anó-
miás emberek, belső ürességgel jellemezhető fiatalok »tömeggyártása«.” 
Ezek pedig nemcsak hogy megjelentek már, hanem nagy számban van-
nak társadalmunkban. Fiatalok, akik a „mama- hotelben” élnek akár 
harmincéves korukig, akiket elkényeztettek, akik bizonytalanok abban, 
hogy Németországba vagy Amerikába menjenek gyakorlatra, és azt 
sem tudják, akarnak-e párkapcsolatban élni, vagy nem. 

Nem nagyon szorgalmazza, így az iskolarendszer sem. Van olyan egye-
temistánk, aki tizennégy évig volt kollégista nálunk, s amikor eltávo-
zott, még akkor sem volt diplomája… Ugyanez az éretlenség mutatkozik 
meg a gyermekvállalás terén. Egyre kijjebb tolódik a házasságokban a 
gyermekvállalás: 30–35 éves korra. Kopp Mária híres kijelentése volt: 
„Európában a magyarok közül mondják legtöbben, hogy nem lehet iga-
zán boldog, akinek nincs gyermeke, ugyanakkor szinte nálunk születik 
a legkevesebb gyermek…” Keresztény fiatal házasok körében azonban 
még mindig nagyobb a gyermekek száma, mint másutt. Sokszor hang-
zik el fiúk szájából: „még nem érzem magam érettnek arra, hogy apa 
legyek”. Aztán a szülőszobában, feleségük fejét fogva, átélve a szüle-
tés csodáját, egy pillanat alatt apává érnek. Közösségeinkben általában 
sok a fiatal szülő, akik esküvő után azonnal nyitottak a gyermekek be-
fogadására. Kétségtelenül hatalmas erő egy pozitív közösség, ahová fi-
atalok tartoznak, s ahol mindig mutatkoznak olyanok, akik tudják, mit 
szeretnének, van elképzelésük az életről, hivatásukról, jövőjükről. És 
ők hatnak a többiekre, a bizonytalanabbakra is. Az ifjúsági közösségeknek 
manapság kimagasló értékük, küldetésük van! Ilyenek a szakmai ala-
pon szerveződők, szakterület, azonos kulturális (irodalmi, zenei stb.) 
érdeklődés alapján, vagy az úgynevezett hitvallásos közösségek: hit-
tanközösségek, imaközösségek, plébániai csoportok, vagy egy-egy lel-
kiségi mozgalomhoz kötődő csoportok. Ezek nagyon vonzók a kere-
ső fiataloknak, különösen akkor, ha a barátaik viszik őket oda. 

Azt is látjuk, hogy a családalapítás, a házasságkötés és a papi, szerzetesi 
hivatások választása párhuzamosan futnak. Sajnos, nem növekvő, ha-
nem csökkenő irányba tartanak. Ugyanaz a fiatal, aki bizonytalan a jö-
vőjében, kérdéses számára képességei, adottságai, lehetőségei, ugyan-
olyan nehezen dönt a házastársa kiválasztásában, mint hivatása 
kérdésében. Jellemző a hosszantartó baráti kapcsolatok, elhúzódó sze-
relmek (sokaknál már együttélés) gyakorlata, amelyben a fiú képtelen 
kimondani, hogy „téged választalak, téged akarlak egy életen át”. 
Ugyanezt Isten felé, az egyház felé talán még nehezebben mondja ki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felnőtté válást meny-
nyire szorgalmazza a 
mai társadalom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sok szó esik manapság 
az elköteleződés hiá-
nyáról. Ifjúsági lelki-
pásztorként milyen ta-
pasztalatai vannak 
ezen a téren? 
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A lányok — az anyaság késztetése és női természetük biztonságra vá-
gyó adottsága miatt — hamarább készek a házasságra, és sokszor 
várakoznak, amíg partnerük igent mond, megkéri a kezüket. Ezt a ne-
hézséget a világegyház is észleli. „Ma ezt választom, holnap azután meg-
látom, mi lesz. Az érzelmi kapcsolatokban éppúgy, mint a munka vi-
lágában, a látóhatár sokkal inkább a visszafordítható, semmint a végleges 
döntések összességéből áll egybe. Ebben a helyzetben a régi megkö-
zelítések nem működnek már, és az előző nemzedékek által átadott ta-
pasztalatok gyorsan túlhaladottá válnak” — fogalmazza meg a legutóbbi 
püspöki szinódust előkészítő dokumentum. Szent II. János Pál pápa, 
akit joggal neveztek az „ifjúság pápájának”, sokszor bátorította az őt 
nagyon szerető, rá hallgató fiatalokat: „fogd az életedet a saját kezed-
be és alkoss belőle egy valódi, személyes mesterművet!” Ennek a szán-
déknak, akaratnak, kemény elhatározásnak kell érvényesülnie a fia-
talok életében, hogy kiváló mesterművek szülessenek! Ide tartozik a 
mobilitás kérdése. Nem biztos, hogy igaz az, hogy minden fiatal „izeg-
mozog”, világcsavargó lenne. Egy felmérés szerint „a mobilitás kér-
désére a megkérdezett fiatalok bizonyos százaléka bizonytalan volt, 
nem tudott egyértelmű választ adni. A szakmunkás végzettségűek kö-
zül többen lennének hajlandóak akár öt évnél hosszabb időt is tölte-
ni egy másik országban, a diplomások pedig inkább csak néhány 
évet…” Vannak olyanok, akik azután hazatérve már látják, mit is kell 
választaniuk, mások újra próbálkoznak, vagy csalódottak a tapaszta-
lataikban. Közösségünkből a 28 év alatt tíz különböző hivatás szüle-
tett (egyházmegyés pap, szerzetes, nővér). 

Ha nehéz a döntés nagy dolgokban, akkor nem könnyebb kisebb meg-
bízatások elvállalásában sem. Sok fiatal irtózik a szerepektől (osztályban, 
tankörben, közösségben, plébánián). Nehezen látják be a szerepek szol-
gálat jellegét. Sokan azért nem vállalnak felolvasást a templomban, mert 
azt mondják: „nem szeretek szerepelni”. Pedig az nem szereplés, hanem 
szolgálat, istentisztelet. Tény, hogy bizonyos tapasztalatok után köny-
nyebben megy. Egy jó képességű harmadéves egyetemista csak azután 
mert a közösség vezető szerepére vállalkozni, miután Erasmus-ösztöndíjjal 
egy évet külföldön töltött. Ott élte át a nosztalgia, az otthon vonzereje, 
az otthoni lehetőségek, kapcsolatok fontosságát és azt, hogy igazán ő ott-
hon szeretne érvényesülni. Nehéz egy közösségi lap vagy egy ének-ze-
nekar élére vezetőt találni. Ugyanakkor vannak bizonyos szerveződé-
sek, amelyek igen öntevékenyen, spontán módon alakulnak. Ilyen a 
keresztény gólyatábor, a HEGY (a „hittel az egyetemen” rövidítése), ame-
lyet immár sok éve az egyetemisták szinte teljesen maguk szerveznek 
és bonyolítanak le. Elmennek a gimnáziumok végzős osztályaihoz, pla-
kátot visznek, személyesen meghívják őket. Így szervezik meg a saját 
nyaralásukat, nyári táboraikat, amelyekben könnyen akad főszervező, 
konyhás, pénztáros stb. Igaz az, hogy az „élő közösség fontosabb, mint 
az intézmény…” A fiatalok olyan közösségben érzik jól magukat, ott vál-
lalnak szerepet, ahol nevükön szólítják őket, ahol kissé elszakadnak a 
felnőttek világától, ugyanakkor leképezik, lemásolják, utánozzák is azt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mennyire aktívak a 
fiatalok a különböző 
feladatok elvállalá sá-
ban? 
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A fiatalok felnőtté válásnak egyik kísérőeleme az elégedetlenség 
megtapasztalása önmaga és a világ felé: ez sem jó, az sem jó, majd én 
jobban csinálom… Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megtapasztalják 
a végtelen lehetőségek kihívását, a „mindenhatóság” kísértését: „én min-
denre képes vagyok!” Sokakat mindez valami „messiási-komplexus-
ba” sodor: meg kell változtatni a politikai életet, a szervezeteket, a csa-
ládot, az egyházat… Kritikájukban túlteng a kifinomult igazságérzet. 
Véleményük Istenről és az egyházról egészen meglepő tükröt tartanak 
elénk. Szociológiai felmérések bizonyítják, hogy véleményalkotásuk-
ban mennyire fontos tényező az igazság, a felnőttek világának kemény 
kritikája, az örökség megrostálása, amit kaptak, amit nem kívánnak csu-
kott szemmel elfogadni. Igen kifinomult érzékkel veszik észre a sze-
mélyválogatást, a nem egyenlő elbírálást, a kis dolgokban is meghú-
zódó igazságtalanságot. 

Az utóbbi, nemrég befejezett főiskolai félévben egy nagyszámú kato-
likus egyetemista közösség (szabadon) választott témái voltak: testünk 
temploma, az idő, a pénz világa, szüleink példája, életutunk, én és a 
világ, megváltás-önmegváltás, szeretetnyelvek, imamódok. Mély 
igazságkeresésről tanúskodnak ezek a kérdések, amelyeket kis cso-
portokban megbeszéltek, meghallgattak róla katekézist, és személyes 
beszélgetésekben tovább vitattak. Szinte minden csütörtöki alkalom 
után a kisebb csoportok még egy kis ideig együtt maradnak, és vitat-
koznak az aznapi témáról, beülnek valahová egy sörre, teára, tovább 
beszélgetnek. Az is nem egyszer előfordul, hogy a katekézis után oda-
jön valaki és igen mély kérdéseket tesz fel, amelyek nyomán látszik, 
foglalkoztatják őket, nem hagyják nyugodni, keresik a válaszokat. Mi-
előtt az új apostoli nuncius meglátogatta a közösségünket, a fiatalok 
kérdéseket gyűjtöttek össze, amikre azután ő válaszolt. Ilyenek voltak: 
egyházi diplomácia, a pápával szembenállók, szabad szerelem, azo-
nos neműek házassága, ifjúsági szinódus eredménye stb. 

Egyáltalán nem szólnám le, nem értékelném le a kezdetektől mű-
ködő hitélet számtalan alkalmát: a családi katekéziseket, amelye-
ket a szülők tartanak, amikor kisgyermekük kérdez és ők a saját sza-
vaikkal adnak személyes választ. Tanítják őket imádkozni, elviszik 
a templomba. Ugyanígy fontos az ovis hittan, hisz ez a kisgyerekek 
számára az első közösség a hitben, a vallásosságban. Az általános 
iskolai, majd középiskolai hitoktatás is fontos lehet, hogy a tudo-
mányos tantárgyak között kapjon helyet a teológia is, persze kor-
hoz kötődő módon. Emellett azonban fontos az elsőáldozásra, bér-
málásra felkészítő kurzus és a katekumenátus a még meg nem 
keresztelt gyermekek számára. Talán az iskolai hitoktatás és a plé-
bániai csoportok között még nem alakult ki a teljes összhang, de ez 
is helyre fog kerülni. 

Igen jelentős a már említett HEGY, a keresztény gólyatábor, amit min-
den évben megrendezünk, előtte hirdetjük a gimnáziumok végzős 

A mai korban meny-
nyire igaz az a köz-
helyszerű megállapí-
tás, hogy a fiatalokat 
általában kifinomult 
igazságérzet jellemzi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kutatások mit mu-
tatnak: milyen témák 
érdeklik a mai fiatalo-
kat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fiatalokhoz általá-
ban a 16–29 éves kor-
osztályt sorolják, de 
mi van előtte és utá-
na? Az  egyházi isko-
lák gondoskodnak a 
hitre-hitben nevelés-
ről, illetve az állami is-
kolában a kötelezően 
választható hittan pró-
bálja ezt pótolni. Mik 
az eddigi tapasztala-
tok, és mik a kilátások? 
 
Hogyan tudják elérni a 
18 éven felüli korosz-
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diákjainak. Egyetemi csoportjaink létéről hírt adunk a médiában, a 
Face bookon stb. Vannak lelkipásztorok, akik nem féltékenyek a nagy-
városokban működő egyetemi lelkészségek tevékenységére, és kezé-
be adják az ottani fiataloknak a címüket, sőt ajánlják név szerint őket 
az egyetemi lelkészeknek. A ’90-es években próbálkoztunk minden egye-
temen csoportokat szervezni, mára inkább onnét (minden felsőokta-
tási intézményből) a templom körül összegyűlő vegyes csoportba jön-
nek szívesen. Nincs is annyi pap és hitoktató, hogy minden egyetemre 
jusson külön egyetemi lelkész. A vegyes csoportoknak interdiszcipli-
náris jelentősége is van: a műegyetemista megismerheti a közgázost, 
az eltést, a pázmányost… Ezekből akár igen jó barátságok, sőt házas-
ságok is lehetnek. 

Ez nagyban függ a helyi lelkipásztoroktól: nemcsak egyházi fenn-
tartású kollégiumokba kell őket küldeni, hanem a közösségi életbe, 
az egyetemisták istentiszteleti gyakorlatába is be kell kapcsolni őket. 
Minden évben leporellót osztunk a tanév programjairól, ezeket to-
vább lehet adni, de a honlapunkon is minden adat, minden program 
megtalálható (www.egylelk.com). 

Számukra is vannak közösségek, ilyen például a fővárosban működő, 
Bíró László püspök által alapított Csücsop (csütörtöki csoport), a plébániai 
ifjúsági hittanközösségek, a lelkiségi mozgalmak, például a Schönstatt-
mozgalom szervezett alkalmai. A rendszerváltás után senkit sem ül-
döznek azért, mert a fiatalokkal foglalkozik, csoportok alakulnak, sza-
badon szerveződnek, összejönnek, imádkoznak, kirándulnak, játszanak. 

Úgy gondolom, erről bőséges híradás volt elérhető a katolikus mé-
diában, de ha röviden össze kell foglalnom: a fiatalok meghallgatása, 
a fiatalok kísérése, a fiatalok komolyan vétele. Igen érdekes, hogy 
Ferenc pápa, aki egyáltalán nem fiatal, mekkora érzékenységgel bír 
a fiatalok iránt. A szinóduson is jelen voltak fiatalok, felszabadultan, 
őszintén. Éppen Ferenc pápa buzdítására a szinódus eredménye le-
het az, hogy a helyi egyházakban, egyházmegyékben, plébániákon 
jobban számítsanak a fiatalokra: válasszák be őket a képviselőtes-
tületbe, kérjék ki a véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, 
bízzák meg őket feladatokkal, kezeljék őket felnőtteknek! Fontos meg-
állapítása volt ennek a világméretű egyházi összejövetelnek, hogy 
az egyház jobban figyeljen a fiatalok hangjára, vegye észre sebeit, 
atyai-anyai szeretettel ölelje át őket! 

Mindkettőnek, hiszen ezek Jézus Urunk szavai, próféciák, ígéretek. 
A meglévő közösségeink, csoportjaink, a körülöttünk őszintén a hi-
tüket élő fiatalok — számosan vannak! — záloga annak, hogy ha hol-
nap lenne a világvége, akkor Jézus fog találni hitet a földön… és igaz 
lesz az is, hogy a társadalomban, a világban működő pokoli hatá-
sok, vonzások, erők sem győzik le a jót, az igazat, a szépet, amit a 
fiatalság képvisel, hitében hordoz, visz át a jövőbe…

tályt? Minden egye te-
men működik egyetemi 
lelkészség? Ahol igen, 
milyen hatósugárral, 
milyen módszerrel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan lehet biztosí-
tani a vidékről Buda-
pestre, vagy akár a 
nagyobb egyetemi vá-
rosokba fölkerülők kí-
sérését? 
 
Milyen hozzáférési le-
hetőségek vannak a 
nem egyetemista fia-
talokhoz? Hogyan le-
het őket megszólítani? 
 
 
Tavaly az ifjúsággal 
foglalkozó szinódus 
volt a Vatikánban. Mik 
voltak a főbb megálla-
pítások, tapasztalatok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jézust idézem: talál-e 
még hitet az Emberfia, 
ha újra eljön? Illetve: az 
egyházon a pokol kapui 
sem vesznek erőt. Me-
lyik megvalósulásának 
van nagyobb esélye?
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