
LELKISÉGI MOZGALMAK, 
KÖZÖSSÉGEK AZ IFJÚSÁGI 
MISSZIÓJUKRÓL 

Az ifjúsággal foglalkozó tematikus összeállítá-
sunkhoz kapcsolódóan megkértünk néhány lel-
kiségi mozgalmat, illetve közösséget, hogy mu-
tassák be, ők hogyan szólítják meg a fiatalokat, 
hogyan és milyen keretek között foglalkoznak ve-
lük, s a közösségükhöz tartozó fiatalok hogyan 
evangelizálják nem vallásos kortársaikat. Ezúton 
is köszönjük a felkérésünkre küldött írásai kat. 
(A szerk.) 

25 éves az Antióchia ifjúsági közösség 

„A tanítványokat először Antióchiában 
 nevezték keresztényeknek.” 

(ApCsel 11,26) 
 
Már az is kifejező, hogy az Antióchia nevet kap-
ta ez az ifjúsági közösségi forma. Életének számos 
vonásában tükröződik az apostolság, a küldetés, 
az összetartozás, az osztozás, a nyitottság, a be-
fogadás, a tettrekészség, a szolgálat, az együtt 
imádkozás — és a sor folytatható. 

Az Antióchia Krisztus-központú közösséget 
épít, és lehetőséget kínál a fiataloknak ebben a sok 
szempontból döntő életszakaszban, hogy ezeket 
az éveket együtt tegyék meg a hit útján. Az An-
tióchia a 16–24 éves korosztályt gyűjti plébáni-
ákhoz tartozó közösségekbe, ahol hamar kialakul 
bennük, hogy a közösség általuk, az ő tettre-
készségük és lelkesedésük által él. Működésének 
alapja az imádság mellett a társak vonzása. Ők 
sokszor hitelesebbek és vonzóbbak tudnak len-
ni társaik számára, mint a más korosztálybeliek. 

A fiatalok a közösségben egymást szolgálják. 
Ők látják el a közösségi élet minden feladatát. Ve-
zetik a heti imatalálkozókat, felkészülnek az 
évente kétszer sorra kerülő 3 napos úgynevezett 
Antióchia Hétvégékre. Ezeken bevezető előadá-
sok keretében tanúságot tesznek életükről, hi-
tükről, vezetik a kiscsoportokat, a kiengesztelődés 
estéjét, a kikapcsolódás játékait, a zeneszolgála-
tot. Az Antióchia Hétvége valódi célja a közösség 
megújulásán túl az, hogy a fiatalok ekkor hívják 
meg társaikat a közösségbe, valójában Krisztus 
egyházába. Ilyenkor van alkalom arra is, hogy 
egy érdeklődő plébánia kis csapata részt vegyen egy 
már működő közösség Antióchia Hétvégéjén, majd 
ezt követően — az anyaközösség támogatásával 
— plébániáján útnak indítson egy saját Antióchia 
közösséget. 

Az Antióchia Hétvégére való felkészülési idő-
szak arról szól, hogy a fiatalok a kapott témájuk-
ban igazán elmélyüljenek, a különböző feladatokra 
felkészüljenek, és mind együtt igazi, egymást sze-
rető közösséggé váljanak, hiszen „Arról fogja meg-
tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagy-
tok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,35). Személyesen 
pedig minden közösségi tag igyekszik elhívni akár 
hívő, akár a hittől eltávolodott vagy kereső társait. 
Ez igazi apostoli munka, és nagy öröm a közös-
ség számára minden új résztvevő. 

Komoly fejlődést eredményez a fiatalok életé -
ben, hitében az a hozzáállás, hogy a közösség a 
tagok aktivitása által működik. Mindenki kipró-
bálhatja magát a különféle szolgálatokban, eköz-
ben megtanulják egymást elfogadni és szeretni, 
hiszen az Antióchia nem a kiválasztottak közös-
sége. Megélik, hogy ez az a hely, ahol befogadnak, 
elfogadnak és önmagam lehetek, ahol szabad-
ságban megnyílhatok. A fiatalok szívesen vállal nak 
felelősségeket, és személyes tapasztalattá válik, 
hogy ők az egyháznak, Krisztus testének tagjai, 
amely általuk is él. A plébánia aktív közösségévé 
válnak, és különféle szolgálatokkal gazdagítják a 
plébániát. 

A felnőtt támogatás alapvető az Antióchia kö-
zösségekben. A felnőttek érettséget, folytonosságot 
biztosítanak, és tanácsaikkal segítik a fiatalokat. 
A papok, szerzetesek jelenlétükkel és lelki veze-
tőként vesznek részt a közösség életében, illetve 
tanúságot tesznek hivatásukról. 

Meghatározó, és előfeltétele az Antióchia kö-
zösségek működésének egy (vagy több) szentségi 
házasságban élő házaspár folyamatos jelenléte. 
A házaspár szerepe több, mint amit egy ifjúsági 
közösség támogatása jelent. Több annál is, hogy 
felnőtt férfi és női szerep-modellt biztosítsanak. 
Az Antióchia fő iránya, hogy Krisztus-központú 
közösséget építsen. A házaspár a legalapvetőbb 
emberi közösség. A családegyház mintájára meg-
nyitják szívüket és otthonukat a fiatalok számá-
ra. A fiatalok közösségében tanúságot tesznek egy-
más iránti elkötelezettségükről és bensőséges 
szeretet-kapcsolatukról. Ez a tanúságtétel és a há-
zasság szentsége olyan dimenziót ad a közös-
ségnek, amely mással nem pótolható. A törött há-
zasságból érkező fiatalok bennük láthatják a 
házasság és családi élet mintáját. 

Az Antióchia rendszerét a II. Vatikáni zsinat 
utáni megújulási mozgalmak keletkezésének 
idejében dolgozták ki az USA-beli Notre Dame 
Katolikus Egyetemen. Magyarországra ausztrál 
közvetítőkön keresztül, 1994-ben került. Az első 
magyar Antióchia Hétvégét 1995 februárjában a 
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budapesti Szent Rókus plébánia Antióchia kö-
zössége tartotta. 

Az Antióchia terjedése hasonlatos ahhoz, ahogy 
Jézus hívta a tanítványokat: „Gyertek, nézzétek 
meg” (Jn 1,39). A közösség folyamatos tovább élése 
a tagok missziós lelkületén múlik. A saját közösség 
esetében is, hiszen a fiatalabb évjáratúak meghí-
vása jelenti a folyamatos megújulást, az új kö-
zösség indulása pedig azt, hogy egyre több fia tal 
megtapasztalhatja a keresztény közösségi élet gaz-
dagító erejét. 

Jubileumi éve van az Antióchiának. Az indu-
lás óta eltelt 25 év sok örömöt, gazdagító élményt, 
mély találkozásokat hozott egymással és Jézus-
sal. Ezen időszak alatt mintegy 6000 fiatal volt tag-
ja a magyar Antióchia közösségeknek. 20 fölött 
van a száma az Antióchiából születő papi, szerze-
tesi hivatásoknak. Az Antióchia a fiatalok egymásra 
találásának is keresztény alapokat ad. Na gyon so-
kan találták meg itt a házastársukat. A közössé-
gek szülőházaspárjai kapcsolatuk elmélyülését, 
és saját, Isten felé vezető útjuk gazdagodását élik 
meg a fiatalok közösségében. 

Hála legyen az Úrnak! 

BITTSÁNSZKY JÁNOS ÉS SÁRI 
nemzeti felelősök 

www.antiochia.hu 

A Chemin Neuf Közösség 

1973-ban, Lyonban hét fiatal kezdett hetente 
együtt imádkozni. Imacsoportjukból alakult a 
Chemin Neuf Közösség. Az elmúlt 46 év során 
Franciaországból a világ számos országába elju-
tott, és ma már több mint kétezer elkötelezett tag-
ból áll. Magyarországon Budapesten és Bodrog -
olasziban van házunk. 

Nevét a Közösség arról az utcáról kapta, ahol 
az első imacsoportok voltak. A „Chemin Neuf” 
új utat jelent. A Közösséget fiatalok alapították, 
és a névválasztás is kifejezi a rácsodálkozást arra, 
hogy Jézust követni új utat jelent. Olyan úton ve-
zet, amit előre nem ismerünk. Az alapítókban és 
a Közösség tagjaiban ma is közös vágy Isten aka-
ratát megtalálni, és azt tenni, amit Ő kér tőlünk. 

A Chemin Neuf lelkisége két fontos forrásból 
táplálkozik: a Szent Ignác-i lelkiségből, amit a je-
zsuita alapítónktól kaptunk, és a karizmatikus 
megújulásból, Isten dicsőítéséből, a Szentlélekre 
fogékony lelki életből. 

Kezdetektől fontos volt számunkra az egység, 
nemcsak a különböző életállapotú testvérek, fér-
fiak és nők, hanem a különböző keresztény ha-
gyományt hordozó, különböző felekezetű és 
kultúrájú testvérek között is. Az ökumenikus el-
kötelezettség Közösségünkben konkrét minden-

napi valóság, a különböző felekezetű testvérek 
együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak, Jé-
zus főpapi imájának megfelelően. 

Közösségünk az Ifjúsági Misszió keretein belül 
foglalkozik 18 és 30 év közötti fiatalokkal. A fel-
nőttkor első évei kulcsfontosságúak mindannyi-
unk életében. Fontos döntések ideje ez, amikor 
meghallhatjuk Isten hívását. Abban próbálunk se-
gíteni a fiataloknak, hogy hogyan legyünk tanít-
ványok, hogyan keressük az Úr akaratát az éle tünk-
ben. Krisztus örömhírét nemcsak tanítással, hanem 
együtt megélt ünnepekkel és közös imákkal is 
igyekszünk továbbadni. Közösségünk számára 
alapvető fontosságú, hogy mindannyian átadtuk 
életünket Krisztusnak, és igyekszünk mind jobban 
ráhagyatkozni és befogadni életünkbe a Szentlé-
lek vezetését. A fiataloknak szervezett hétvégék és 
lelkigyakorlatok középpontjában elsősorban nem 
a hitoktatás áll, a tanítások, előadások mellett al-
kalmat teremtünk arra is, hogy személyesen ta-
lálkozhassanak Jézussal, megtapasztalják az Ő sze-
retetét, és így rá merjék bízni az egész életüket. 
Célunk, hogy segítsünk a fiataloknak megtalálni 
a következő lépésüket Jézussal. 

Sokféle programot kínálunk a fiataloknak, 
hogy ki-ki meg tudja találni a neki éppen megfe-
lelőt. Év közben hétvégéket szervezünk, amelyek 
egy-egy fontos téma köré szerveződnek (például 
kapcsolatok, döntések, Szentlélek). Karácsony 
után „Jerikó”-ra várjuk a fiatalokat, ami egy félig 
csendes, Szent Ignác-i alapokon felépített 5 napos 
lelkigyakorlat. Életre szóló esemény lehet ez a pár 
nap, közösen megélt istenélmény, az Úr szeretetével 
való személyes találkozás, az Istentől elválasztó fa-
lak leomlásának az alkalma. Nyáron pedig fesz-
tivált szervezünk az Hautecombe-i Apátságban, 
Franciaországban, ami több ezer fiatalt vonz. A Kö-
zösség ezen kívül több lehetőséget is kínál a ma-
gyar fiataloknak külföldi tapasztalatszerzésre. 
Ezek a programok közösségi, lelki és hitbeli kép-
zések (nyelviskola, önkéntesség, média iskola, bib-
liaiskola), az egyéni hivatás megismerését támo-
gatják és szolgálják, a nemzetközi sokszínűség 
megismerésén keresztül pedig a látókör szélesítését, 
az egyéni képességek kibontakoztatását. 

A Chemin Neuf Közösségnek sok országban, 
így itthon is működik kollégiuma egyetemista fi-
atalok számára, Budapesten a Zugligeti úton. Ez 
amellett, hogy remek környezetet biztosít a ta-
nulásra, kiváló lehetőséget nyújt mély baráti 
kapcsolatok kialakításra, és jó alkalom a hitben 
való elmélyülésre, a keresztény képzésre a hétvé -
géken, kollégiumi esteken és a Jerikó lelkigyakor -
laton keresztül. 

Ezen kívül minden héten lehetőség van a Kö-
zösség dicsőítő imacsoportjára eljárni, ahol a hét-
köznapjaink forgatagában időt szánunk arra, 
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hogy másokkal közösen imádkozzunk, Isten sza-
vára figyeljünk és megújuljunk a Szentlélekben. 

A Chemin Neuf Ifjúsági Misszió különleges-
sége, hogy a fiatalokat nagyon hamar bevonjuk, 
hogy velünk együtt evangelizáljanak. Közösen 
sokkal természetesebben, könnyebben szólít-
hatjuk meg a fiatalokat. Nagyon szép megélni a 
testvéri egységet ebben a szolgálatban. A fiatalok 
velünk együtt elköteleződnek, és a Közösség tag-
jaival nagyon jól kiegészítik egymást. A megosztás 
megsokszorozza az egyéni képességeket, adott-
ságokat és karizmákat. Megerősítő azt látni, hogy 
fiatalok, miután megélték az ifjúsági misszió Je-
rikó lelkigyakorlatát, a következő évben már má-
sok szolgálatára térnek vissza, hogy tovább ad ják, 
amit kaptak. 

Szeretnénk, hogy a fiatalok Krisztussal való 
kapcsolatukban elmélyülve megtalálják helyüket 
a világban és az egyházban, hogy ezáltal a „világ 
világossága” legyenek. 

SZENDRŐI-KOVÁCH RÉKA ÉS KRISTÓF 
Chemin Neuf Közösség 

www.chemin-neuf.hu 

Fiatalként, Istennel — az Emmánuel 
Közösség 

Az Emmánuel Közösség életében a fiatalok min-
dig is lényeges szerepet töltöttek be, hiszen ők 
hozzák az új lendületet, a pezsgést, és a tettre-
készségük valahogy mindig magával ragadja az 
idősebb testvéreket is. Az Emmánuel egyik fő is-
mertetőjegye, hogy minden életállapot jelen van 
a közösségben, és nem furcsa az a jelenet, mikor 
a megszentelt életű nővér mesét olvas fel a csa-
ládosok kisgyerekeinek, hogy a szülők nyugod-
tan vehessenek részt a lelkigyakorlaton. És az sem 
szokatlan, hogy a pap beül egy hamburgerre a fi-
atalokkal egy jól sikerült emmánueles imaest után. 
A családosok, az egyedülállók, a papok és a meg-
szentelt életű nők és férfiak jelenléte egy olyan ke-
gyelme a közösségnek, melyből kölcsönösen 
meríthetünk, így építve egymást már a puszta je-
lenlétünkkel. Nekünk, fiataloknak is nagyon 
vonzó látni, milyen életutakat éltek már elénk az 
idősebbek, milyen az ő istenkapcsolatuk, hitük, 
az egyház iránti szeretetük, és ez is segítsé-
günkre van a hivatásunk megkülönböztetésében. 
Minden életállapotban közös vonás azonban, 
hogy a világban élünk, és a saját környezetünkben, 
hiteles életünkkel igyekszünk tanúságot tenni Is-
ten szeretetéről. 

Az Emmánuelben a szolgálatokat alapvetően 
a Közösség három alapkegyelme — az adoráció, 
kompassió és evangelizáció — hívja létre. A Kö-
zösség tagjaiként arra köteleződünk el, hogy 

megújítjuk imaéletüket, és a napi imában szoros 
kapcsolatot ápolunk Istennel, legyen az szentmise, 
szentségimádás, vagy a dicsőítő imaforma. Az 
imádság, életünk Isten közelébe helyezése arra in-
dít bennünket, hogy Jézus példájára irgalmas sze-
retettel forduljunk szükséget szenvedő embertár-
 saink felé, akár anyagi, akár lelki-szellemi szükséget 
látunk. A megismert Igazság, életünk ben megta-
pasztalt öröm és szabadság arra késztet bennün-
ket, hogy tanúságot tegyünk mindarról, amit ve-
lünk tett a mi Urunk. Ez azt jelenti, hogy az 
Istentől elszakadt világban hirdetjük Jézus Krisz-
tus Evangéliumát életünk minden területén: csa-
ládunkban, munkahelyünkön, és ahol szabad-
időnket töltjük. 

Az eltérő életállapotokból adódóan az Em-
mánuel Közösség számos missziós szolgálatban 
tud részt venni (például egyedülálló, elvált szü-
lők felé, házasok felé, abortuszon átesett nők felé); 
ezek egyike a fiatalok szolgálata. 

2016 tavaszán a krakkói Ifjúsági Világtalálko-
zóra készülve imaesteket tartottunk fiataloknak, 
ahol meghívtuk őket erre a nyári fesztiválra, míg 
végül három busszal indultunk el a nemzetközi 
Emmánuel Közösség czestochowai előtalálkozó-
jára. A sok érdeklődő fiatalt látva fogalmazódott 
meg bennünk, hogy habár sokaknak vonzó az em-
mánueles lelkiség, nincs egy olyan rendszeres al-
kalom, ahova hívhatnánk őket. Így hát elhatároz-
tuk, megteremtjük ennek lehetőségét. Sok imát, 
beszélgetést, ötletelést követően született meg az 
az elképzelés, hogy — a Közösség alapját képező 
— úgynevezett házicsoport mintájára fogjuk meg-
alkotni a fiatalok alkalmait is, a MEZONÉ-t (a szó 
a Közösség francia eredetére utalóan, a „maison-
née” szóból származik, mely a magyar „házicso-
port” megfelelője). Csütörtök esténként találko-
zunk, mint a Közösség többi tagja is, és az esték 
felépítése is egészen hasonló: egy kis közös vacsora, 
dicsőítés, végül pedig megosztás. Viszont a ta-
pasztalataink azt mutatják, hogy a fiataloknak fon-
tos, hogy együtt legyenek, közösséget alkossanak, 
új embereket ismerhessenek meg, így — a többi há-
zicsoporttól eltérően — mi nem valakinek az ott-
honában találkozunk, hanem egy plébánián. Így 
hétről hétre 50–60-an gyűlünk össze, hogy közö-
sen megéljük, a mi Urunk valóban Emmánuel, aki 
mindig velünk van. 

A házicsoportban való megosztás fontos részét 
képezi a közösségi estéknek, hiszen ezáltal reflek-
tálhatunk az istenkapcsolatunkra, megoszthatjuk 
testvéreinkkel az esetleges küzdelmeinket és az Is-
tennel való találkozásból fakadó örömeinket. 

Az Emmánuel Közösség tagjai a Szentlélekben 
megkeresztelkedett hívők, akik a Lélek vezeté-
sével igyekeznek élni a mindennapokban is. Ah-
hoz, hogy ezt másoknak is továbbadhassuk, 
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időn ként úgynevezett Szentlélek Szemináriumot 
— egy nyolchetes kurzust — indítunk, mely so-
rán a résztvevők egyre inkább felfedezhetik az 
Atya szeretetét és a Szentlélek működését saját 
életükben is. 2018 őszén egy közel 130 fős sze-
mináriumot indítottunk 16 és 35 év közötti fiatalok 
számára. A heti alkalmakon a közös dicsőítés, egy 
tanítás és a megosztás segítette a résztvevőket kö-
zelebb kerülni Istenhez. Az előadásokat a közös -
ségi testvérek tartották, és a kiscsoportvezetők és 
egyéb szolgálatok vezetői is mind emmá nueles 
fiatalok voltak. 

Nemzetközi közösség lévén, az Emmánuel szá-
mos külföldi lehetőséget is tartogat a tagjai szá-
mára, illetve azon fiatalok számára is, akik szí-
vesen megismerkednének a lelkiséggel, vagy 
már a „közösség barátai”. 

2014 óta kerül rendszeresen megrendezésre a 
szilveszteri emmánueles ifjúsági találkozó (EEYM 
— European Emmanuel Youth Meeting), ahol dec-
ember utolsó néhány napjában egy európai fő-
városban jövünk össze, hálát adunk az évért, és 
együtt ünnepeljük az újévet. A programok között 
szerepelnek tanítások, műhelybeszélgetések, kö-
zös misszió, dicsőítés, a szilveszter éjjeli szentség -
imádás, és persze a hajnalig tartó buli. 

A Közösségben kiemelt szerepet kap a fiatalok 
képzése, érett, elkötelezett kereszténnyé való 
nevelése, ezért jelenleg hét evangelizációs isko-
lát (ESM — Emmanuel School of Mission) mű-
ködtet a Közösség a világ különböző pontjain. Ez 
a 9 hónapos program a 18–30 év közötti fiata-
loknak biztosít lehetőséget arra, hogy Jézus ta-
nítványaivá váljanak. A napi hosszas imádság, a 
közösségi élet és a különböző képzések (teológia, 
bibliatanulmányok, liturgia stb.) mellett fontos 
szerepet kap a misszió különböző formáinak meg-
élése, gyakorlása. 

Mindez ahhoz járul hozzá, hogy a fiatalok szik-
lára épült hittel, tudással felvértezve, bátran hir-
dessék a megismert Igazságot. 

SÁRDI TÍMEA 
az Emmánuel Közösség 

fiatalok szolgálatának vezetője 
www.facebook.com/fiatalok.emmanuel/ 

A Magyar Schönstatt Mozgalom  
az ifjúság nevelésében 

A nemzetközi apostoli Schönstatt-mozgalom 
eredetileg ifjúsági fiúmozgalomként indult. 1912-
ben az alapító Josef Kentenich atyát választották 
meg a schönstatti palottinus középiskola, kis-
szeminárium lelki vezetőjévé, spirituálisává. Fel-
ismerve a kor jeleit és az előttük álló kihívásokat, 
jó pedagógiai érzékkel meghirdette a schönstat-

ti nevelés/önnevelés programját, melyet aztán az 
évtizedek alatt, az élet hozta szükségleteknek 
megfelelően kiterjesztett és önálló, nagy peda-
gógiai rendszerré épített ki. 

„Meg akarjuk tanulni magunkat Mária oltal-
ma alatt szilárd, szabad, papi jellemmé nevelni… 
Meg akarjuk tanulni önmagunk nevelését. Ez egy 
nemes, királyi tevékenység. Az önnevelést ott ta-
láljuk minden valamirevaló társaság érdeklődé-
sének az előterében. Az önnevelést sürgeti a 
vallás, az ifjúság igénye, a kor követelése.” 

Ezzel kapcsolatban Schönstattban sok, a ta-
pasztalaton alapuló útmutatás és irodalom áll a 
rendelkezésre. 

Kentenich atya kifejezetten máriás lelkületű ne-
velésének alapja, hogy Isten rólunk alkotott esz-
ményképét, elképzelését találjuk meg, amely 
személyiségünk minden rétegét motiválja. „Le-
gyen nekem a Te igéd szerint!” Akkor leszünk iga-
zán boldogok, ha Isten ránk vonatkozó terve sze-
rint élünk. Ezt a tervet természetes örömeinken, 
vágyódásainkon keresztül is kereshetjük. Ken-
tenich atya tanítja, hogy Isten akarata és öröme 
az eredetiségünk sokszínűsége, és ennek kibon-
takoztatása. Ez a munka lelkesít, örömet okoz. Ki-
tűnő kereteket és fogódzókat ad ehhez a belső 
munkához az alapító útmutatása. Ezeket a kere-
teket mindenkinek magának kell tartalommal 
megtölteni. A Szűzanyát mint gondoskodó édes-
anyát és türelmes, következetes nevelőnőt állít-
ja a fiatalok és házaspárok elé. Buzdít a vele való 
személyes kapcsolat kialakítására. „Semmit Nél-
küled, semmit nélkülünk” — a jelmondat. Mun-
kánkat, kötelességteljesítéseinket, örömeinket és 
szenvedéseinket felajánljuk neki, hogy közben-
járására kegyelmi forrás legyen, cserébe a Szűz -
anya gondoskodik a lelki fejlődésünkről. „Mária 
szolgája sosem vész el” — ez a mondat veszi kör-
be a világszerte elterjedt schönstatti szentélyek 
kegyképeit. 

Schönstatt alapértékei közel állnak a fiatalok-
hoz, mert két nagyon fontos vágyódásukra ad vá-
laszt. Az első a belső szabadság. Kentenich atya 
azt tanítja, hogy mindent saját elhatározásunkból, 
szabadon tegyünk, a jót is. A belső szabadság nem 
jelent szabadosságot, hanem pont ellenkezőleg. 
Itt válaszol a fiatalság másik nagy vágyára: amit 
jónak tartunk, és amilyen célt kitűzünk magunk 
elé — odafigyelve a Jóisten és a Szűzanya hét-
köznapi eseményeken keresztüli apró jeleire, 
útmutatásaira —, azt hősies fokon tegyük. Sza-
badon, de teljes odaadással. 

A magyar Schönstatt kifejezetten mint csa-
ládmozgalom indult az 1980-as évek közepétől. 
Az ifjúsági ág, az alapító atya gyakorlata szerint, 
külön fiú- és lánymozgalom, mintegy ennek 
volt hozománya. Kezdetben a családnapokra 
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(egyhetes lelkigyakorlat, amelyre a gyerme keket 
is el lehet vinni) érkező családok gyerekeire kel-
lett gyerekfoglalkoztatókat, nagyobb gyerekeket, 
fiatalokat szervezni. Később a családok gyere-
keinek, nyári fiú- és lánytáborokat szerveztek erre 
vállalkozó szülők a fiatalok bevonásával, kor-
osztályos bontásban. 

Egy fiatal vezetőréteg felnövekedése után az 
ifjúsági mozgalom önállóvá vált, a vezetés is át-
került a fiatalok kezébe. Mind a fiúk, mind pedig 
a lányok már évek óta saját vezetőképzőt szer-
veznek. A fiúkét Vértezőnek, a lányokét Portré-
ningnek hívják. Mindkettő elsődleges célja az ön-
nevelés motiválása és megfelelő, Isten szándéka 
szerinti irányba állítása. Mindkettő kétéves, rend-
szeres együttlétet és nyári egyhetes schönstatti za-
rándoklatot magába foglaló kurzus. 

Minden évben a lelkiség módszere szerint a fiúk 
és a lányok külön zsinatot tartanak, ahol össze-
gyűjtik az élet aktuális jeleit: örömöket és gon-
dokat, kihívásokat, és ezekből a következő évre 
szóló jelmondatot hoznak létre. A fiú- és a lány-
mozgalomnak szoros és jó az együttműködése. Bu-
dapesten közös közösségi helyük van a ciszterci 
atyák nagylelkűségének köszönhetően, akik a bu-
dai rendház használaton kívüli épületét bocsá-
tották a rendelkezésükre, ahol külön-külön és 
együtt is szerveznek programokat: hittant, tár-
sasjátékozást, közös zenélést, szilveszteri bulit, a 
közösségi hely takarítását, rendben tartását; a ve-
zetőképzők, csoporttalálkozók helyszíne is ez. 
Minden év szeptemberében egy hétvégés ifjúsá-
gi találkozót szerveznek Óbudaváron, a magyar 
Schönstatt szívében, a nemzeti kegyhelyen. A Ma-
gyar Schönstatt Családmozgalom vezetőségé-
nek egy-egy tagja kapcsolattartóként, kísérőként 
jelen van a fiatalok életében, de a vezetést, szer-
vezést, a közösségek életét szabadon és önállóan 
élik. A Budapesten tanuló egyetemisták egy-egy 
csoportot alkotva rendszeresen találkoznak, de a 
fiatalabb korosztály csak a nyári táborokban van 
együtt. A nyári táborok menete és programjai 
egyeznek a legtöbb katolikus ifjúsági táboréval. 
A sajátosság, hogy a tábor végén lehetőség van a 
Szűzanyával szeretetszövetséget kötni, azaz meg-
hívni őt, és felhatalmazni a nevelői munkára. 

Mindeközben a fiatalok közelről találkoznak 
a családok életével. Ez erősíti bennük a vágyat, 
hogy majd ők is családot alapítsanak. Mindez azt 
jelenti, hogy a schönstatti fiatalok előtt kezdettől 
fogva ott áll a jövő útja is, a házasságkötés után 
a családmozgalomba való betagozódás lehető-
sége. Ilyen módon az ifjúsági mozgalom mintegy 
a családmozgalomnak az „előképzője” is. Emel-
lett a papi és szerzetesi hivatás kibontakozását is 
segíti a mozgalom. Életközelből láthatják ezt az 
utat, hiszen a fiúmozgalom vezetésében aktívan 

részt vesz egy schönstatti atya is, a lánymozgal-
mat pedig egy schönstatti Mária nővér is kíséri. 
Istennek hála, eddig hat fiatal lépett a papi és kü-
lönböző szerzetesi hivatás útjára a magyar kö-
zösségből. 

A schönstatti lelkiség önálló, a keresztény ér-
tékeket belsővé, sajátjává tevő, a külső erős hatá-
soknak ellenálló, mégis a világban élő, és abban Is-
ten útmutató jeleire figyelő 21. századi keresztényt 
nevel, aki felelősséget érez a környezetéért, és szol-
gálatot vállal az egyházban, ahová Isten küldi. Így 
evangelizál egy schönstatti fiatal. 

TÖRÖK PÉTER ÉS ORSOLYA 
a vezetőség tagjai 

www.fiuk.schoenstatt.hu 
www.lanyok.schoenstatt.hu 

A Regnum Marianum közösség 

Katolikusok vagyunk, ifjúságneveléssel foglal-
kozunk, több mint száz éve. Célunk, hogy a ránk 
bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett 
és boldog katolikus felnőttekké váljanak: legyen bá-
torságuk életükben Isten akaratának fürkészésére, 
és készek legyenek igent is mondani rá. 

Tevékenységünket Budapesten és az agglo-
merációban, valamint kitelepült tagjaink révén 
most már Sopronban is végezzük. Jellemzően egy 
környékről érkező alsó tagozatosakkal indul be 
egy-egy 10–14 fős kisközösség (népek vagy csa-
patok) élete egy lelkes és képzett, 18–30 éves fiú- 
és egy lányvezető iránymutatásával. Vezetőink 
szolgálatukat önkéntes alapon végzik, érettségi 
utánig kísérik a csapat életét. Kisközösségekkel 
dolgozunk, de elsősorban az egyéneket szeret-
nénk nevelni és segíteni, hogy kiegyensúlyozott, 
érett katolikus kereszténnyé váljanak. Vezérel-
vünk: a kegyelem a természetre épül (gratia sup-
po nit naturam) — nevelői munkánk az egész 
emberre irányul. Módszereinkben a kisközössé-
gi lét tehát elsősorban eszköz, de másodsorban cél 
is, mint fejlődési tér az egymásnak adás és egy-
más elfogadásának tereként, a bensőségesség és 
bizalom légkörében. Nevelésünkben fontos sze-
repet kap a természetjárás, a közösségi játékok és az 
imádság. A heti találkozókon túl minden nyáron 
egyhetes nomád tábort is szervezünk, mely szin-
tén fontos eleme munkánknak. Az egymásra 
utaltság segít megélni, hogy a csapattársak bíz-
hatnak és számíthatnak egymásra és vezetőikre 
— emiatt az ide tartozás egyben komoly elköte-
leződés is. Akik hozzánk járnak, általában nem-
csak egy-két évig teszik ezt, hanem életük fontos 
részévé válik a Regnum, hosszabb távon is szá-
mítanak ránk, mi pedig rájuk. Jelenleg közel há-
romezer gyerek és fiatal tartozik közénk, és ezzel 
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ugyan az ország egyik legnagyobb lelkiségi 
moz galma vagyunk, ám mégis fontosnak tartjuk 
és őrizzük a személyesség értékét. 

Alapító atyáink a 19. század végén Néri Szent 
Fülöp derűs, imádságos stílusában kívántak mű-
ködni. Kollégiumukat Filippinumnak nevezték el. 
Később vették fel a Regnum Marianum nevet. Az 
alapító atyák azt akarták, hogy a fiatalok valóban 
hívő keresztényekké váljanak, és Mária példájá-
ra igyekezzenek Isten akaratát követni, igent mon-
dani az ő hívására, hitüket másoknak is átadni. 

A cserkészet meghonosításával egészséges jel-
lemre és a természet szeretetére is akartak nevel-
ni, egybefogva a természetes és lelki nevelést. A ter-
mészetjárás nemcsak egészséges életmódra nevel. 
A természet szépségeinek szemlélése csodálatot 
vált ki, és a csodálkozás imádásban folytatódik a 
Teremtő iránt, aki ezt alkotta és nekünk adta. 

A Regnum egyetlen mozgalommal sem köte-
lezte el önmagát, ugyanakkor több atya és civil 
testvér, regnumi tagságát megőrizve, ezen moz-
galmakban igen tevékeny szerepet vállalt. Így is-
mertette és megosztotta a mozgalmak kincseit kö-
zösségünkkel. Ez a folyamat most is tart. A szalézi, 
jezsuita és taizéi közösség lelkiségi kincsei külö-
nösen is fontossá váltak, mások mellett. 

Így tehát elmondható, hogy lelkiségünk a ka-
tolikus egyház lelkisége, ugyanakkor számos fia-
talos stílusjeggyel. Minden csoportunk évi legalább 
egy lelkigyakorlaton vesz részt, és a nyári nomád 
táborainkban is van lelki nap, ezen kívül a heti ta-
lálkozásokon is hangsúlyos szerepet kap a kö-
zösségi imádság. Fontosak számunkra a csendben, 
szentségimádásban való találkozások Istennel. 

Az utóbbi években sok tagunk vett részt 
szentignáci lelkigyakorlatokon, többen a min-
dennapok lelkigyakorlatát is elvégezték. Ad-
ventben keddenként szoktunk összegyűlni közös 
rorátéra a városmajori templomban — ez idővel 
kibővült, és jelenleg adventen kívül havi egy al-
kalommal, minden harmadik kedd hajnalán tar-
tunk napindító reggeli szentmisét. 

A Regnum Marianum lelkiségét teljes valójá-
ban azonban nem tudjuk megfogalmazni, mert 
a lelkiség megfogalmazhatatlan isteni adomány. 

Regnumi közösségünk lelkiségi neveléséből so-
kat visszaadnak Soma atya éjszakai túrái. Őt 
idézzük: 

„Kiszámított időben csendesen felkeltjük a né -
pet, ahogy előre mondtuk: meglesni a természe-
tet éjszaka. A Napfivér énekével vagy hasonlóval 
indítunk. Majd elindulunk a sötétben, ami soha 
nem teljes. Lámpa csak a vezetőknél van szükség 
esetére. Időnként megállunk, figyeljük a csend 
hangjait: tücsköket, szél zúgását, más neszeket. 
Közben szólok arról, milyen jó paplant kaptunk 
Istentől, a levegő és a felhők által. Egy teliholdas 

éjszakán csodálatos látvány volt egy széltől hul-
lámzó kalásztenger. Egyszer egy vércsét riasz-
tottunk fel a fejünk felett levő fán… 

Telkek közti keresztnél megállunk rövid imá-
ra, ahogy a szántóvetők néztek munkájuk közben 
a keresztre. Távvezetéknél felolvastam Sík Sán-
dor Acélember című versét, amelyben ehhez ha-
sonlította hivatását. (Hosszú évek után is felem-
lítették az élményt.) Fennsíkról látszó falu alvó 
lakóiért imádkoztunk. 

Ha elfogytak a látnivalók, imádkozunk azo-
kért, akik nem tudnak aludni, akik virrasztanak 
betegek felett, ügyeletben lévőkért. Azokért is, 
akik dorbézolással töltik az éjszakát, vagy akik ép-
pen a sötétben rosszra készülnek… 

Pirkadatkor a madarak reggeli imájukat kez-
dik. A csendünk is oldódik. Napfelkelte előtt ki-
érünk egy keleti magaslatra, ott szentmise. A fá-
radtság ellenére nagyon jó kedvre derül a társaság. 

Mindez együtt edzés, aszkézis (vidáman, a tel-
je sít mény örömével), romantika, természetszeretet, 
szemlélődés, közös élmény, szentmise. A Reg-
 num élménypedagógiájának harmonikus egysé-
gében.” 

A Regnum legfőbb értéke talán az, hogy úgy tud 
Jézushoz hűséges, elkötelezett katolikus fiatalokat 
nevelni, hogy azok vagányok, vonzók, hitelesek. 
Kiegyensúlyozottak, magánéletükben és hivatá-
sukban egyaránt sikeresek. A regnumi fiatalok lel-
kesen, önfeláldozóan, együtt munkálkodnak, s eb-
ben az összefogásban sok jó dolog születik. 

MONOSTORI LÁSZLÓ 
a Regnum Marianum házfőnöke 

www.regnum.hu 

Szentjánosbogár Közösség 

A Szentjánosbogár Közösség, korosztálytól füg-
getlenül, a keresztény hit átadására törekszik a kö-
zösségépítésen keresztül. Erre módszerünk az úgy-
nevezett Bogárpedagógiánk, ami nem más, mint 
szeretve, elfogadva, játékok útján eljutni a fiata-
lokhoz. Nincs büntetés és retorzió, hanem ha hi-
bázik is egy gyerek, hibája felismerésére a belátás 
útján jut el, és ha szükséges, aktívan részt vesz an-
nak kitalálásában, hogy mivel is hozhatná hely-
re. Nincsenek elvárások és teljesítménykényszer, 
megpróbáljuk feltárni az egyén veleszületett te-
hetségét. Hisz mindenki kapott talentumokat, csak 
fel kell fedeznie őket, hogy tudatosan gazdál-
kodhasson velük. Végül a játék: a játék annak egy-
szerű öröméért, az egyént felszabadító erejéért. De 
minden egyes játék mögött további rétegek hú-
zód(hat)nak. Ezt a közösségben duplafenéknek 
hívják. Tehát minden beszélgetést meg lehet kö-
zelíteni egy játékon és annak élményén keresztül. 
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Így előkészítve a terepet, már egy másik szintről 
indul a beszélgetés, hisz a játék élménye a meg-
osztáskor még aktívan bennünk dolgozik, és 
erre rá lehet kötni a kapcsolódó témát. 

A Szentjánosbogár Közösség hívja a fiatalokat. 
Pontosabban, a közösség tagjai hívják meg az 
újabb és újabb résztvevőket. Nyárról-nyárra hív-
ják meg egymást, barátokat, osztálytársakat, 
testvéreket, akik szintén meghívják barátaikat és 
osztálytársaikat. A településeken hátrahagyott Lel-
ki Napok emléke hívja a következő évre a befo-
gadó családok gyerekeit az újabb tábor helyszí-
nére. Illetve a nyarakon túl az évközi programok 
is várják a csatlakozni vágyó fiatalokat. 

A megszólítás elsősorban személyes. A nyári 
Lelki Napokon a vezető párosok 10–12 fiatallal egy 
csoportban nagyon személyes kapcsolatba kerül-
nek. A vezetők a hét folyamán irányítják, építik a 
csoportot, de emellett partnerei is a gyerekeknek. 

Évközben a klubok keretében összegyűlő kis 
csapatok hétről-hétre élik meg bogárságukat. 
Az évek alatt nagyon szoros egységgé kovácso-
lódnak ezek a kis közösségek, aminek köszön-
hetően az élet vízválasztópontjain is együtt ha-
ladnak át. Legyen az iskola, munka, házasság, 
vagy a gyermekek születése. 

Az egyik legfontosabb út a sugárzás, a szent-
jánosbogár szimbólum megtestesülése. Amikor 
nem aktív szavakkal és tettekkel történik a meg-
hívás, hanem a másik, még a közösségen kívüli 
személyben indul el a vágy az odatartozásra. Két 
személy találkozása és kapcsolata bevonz egy har-
madik felet, vagy egy száz fős tábor behúz egy te-
lepülést. Az a közös ezekben, hogy a külső fél a 
Szentjánosbogarakat látva jut arra az elhatáro-
zásra, hogy ő is szeretne ide tartozni, és elkezdi 
keresni a kapcsolódási lehetőségeket. Ebben 
gyökerezik a Szentjánosbogár identitása. Itt nin-
csenek eskük és külső definíciók arra, hogy ki le-
het Bogár. Akkor válik az ember Bogárrá, ha an-
nak vallja magát. A legtöbben így, Lelki Napoknak 
köszönhetően kerülnek be a közösségbe. 

Azáltal, hogy felnőttek a 90-es évek fiataljai és 
megszülettek gyerekeik, kialakult a Bogár csalá-
dos közössége. Ezek a gyerek abban különböznek 
az ország többi fiataljától, hogy az ő szüleik is egy-
kor kisbogarak voltak. Így a családjuk révén az 
ő megszólításuk nagyon különleges és egyedi út, 
hiszen ebben a közegben nevelkedtek fel, ter-
mészetes számukra a közösséghez való tartozás 
és annak értékrendje. 

A Szentjánosbogár Lelki Napok egybefoglal-
ja a táborozás, a misszió és a lelkigyakorlat fo-
galmait. Egy héten keresztül egy falu vagy köz-
ség, adott esetben város befogad körülbelül 100 
gyereket vagy fiatalt. Helyi lakosoknál alszanak, 
napközben a köztereken kiscsoportoznak, délután 

pedig a település egy főbb pontján töltik a nap-
jukat a gyerekek. Táborozás a körülmények mi-
att, lelkigyakorlat a kiscsoportos témák és prog-
ramok miatt, és misszió, mert a helyieket bevonja 
az egészbe, a végén pedig életre szóló, személyes 
nyomot hagy. A háttérben pedig ott vannak a fi-
atalok csoportvezetői, a táborok vezetői és szer-
vezői. Kezdetben mindez egy településen és egy 
korosztályban történt, ma már tíz helyszínen és 
öt korosztályban zajlik. Közben eltelt 28 év. 

Akik a nyár folyamán megtapasztalt élményt 
év közben is élni szeretnék, korosztályos kiskö-
zösségekbe, klubokba gyűlnek, amennyiben a kö-
zelükben lehetőségük van erre. Itt a gyerekek ve-
zetőik segítségével, az idősebbek önmagukat 
koordinálva, hétről-hétre találkozva a Lelki Na-
pok kiscsoportjához hasonlóan egy-egy témát dol-
goznak fel. A klubok előszeretettel vesznek részt 
a közösség évközi életében is. 

A nyár zárásaként szeptemberben van a bu-
dapesti Rajzás a Hajógyári-szigeten, ami a Lelki 
Napok utáni találkozás lehetőségére született. Le-
hetőség van itt játékra, csoportos beszélgetésre, 
métára és egy kisebb akadályversenyre is, kor-
osztálytól függetlenül. Évről-évre mindig más vi-
déki településeken vannak helyi Rajzások is, 
ezek szintén a nyári Lelki Napok utózöngéi. 

Szeptember másik eseménye a Városjáték. 
Ez Budapest különböző pontjait keresztülhálózó, 
komoly kerettörténeten alapuló kosztümös aka-
dályverseny. Novemberben és a farsangi időben 
pedig van egy-egy bál, mindig más témában. Az 
esemény lehetőség az évközi kapcsolattartásra, vi-
déki és budapesti fiatalok részére. 

Tavasszal, a jó idő kezdetével a bogár méta-
lázban ég, ami az Országos Métabajnokság keretei 
közt csúcsosodik ki. Ez a játék a közösség nem 
hivatalos sportja. Itt szép számmal bogárklubok, 
iskolai osztályok, plébániai csoportok és más kis-
közösségek mérkőznek meg egymással a Hajó-
gyári-szigeten. 

A közösség belső épülését és a hivatalos jogi 
keretek tartását segíti az évenkénti Közgyűlés, il-
letve az egy éven át tartó, a jövő generációját ki-
nevelő Vezetőképző. 

Majd zárul az év, újra itt a nyár, hamarosan kez-
dődnek a következő év Lelki Napjai. Ezt megelő -
zően júniusban vannak a táborokat előkészítő 
alkalmak, melyek az adott év vezetőgárdáját hi-
vatottak felkészíteni és összerázni a nyárra. Itt is, 
mint minden Bogár programon, van mise, a Lel-
ki Napokon pedig természetesen minden nap. 

KISDI BENEDEK 
klub koordinátor 

www.szentjanosbogar.hu
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