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Gondoltátok volna valaha, hogy eljut-
tok Közép-Amerikába, hogy együtt tölt-
setek néhány napot a világ katolikus 
fiataljaival?

Trestyánszki Rita: Álmomban sem gondoltam 
volna! lehet, hogy közhelyesen hangzik, de 
tényleg így van. Természetesen hallottam már 
a találkozóról, de azt gondoltam, hogy nincs 
túlságosan közel, és így le is zártam magam-
ban a dolgot.

Nagy Réka Emese: Nem igazán. A találkozó 
alatt voltak pillanataim, amikor rá kellett esz-
mélnem, hogy nem álmodom, és tényleg része-
se lehetek ennek a csodának.

Az MKPK (Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia) Ifjúsági Tanácsa szerve-
zésében volt szerencsétek kiutazni. 
Hogyan jött a lehetőség, hogy éppen 
ti képviselhettétek az itthoni katolikus 
 fiatalokat? 

Rita: Nekem személy szerint Atanáz püspök 
atya szólt, hogy a miskolci egyházmegye Ifjú-
sági bizottsága javaslatára ketten képviselhet-
nénk – ha mi is szeretnénk – a miskolci egy-
házmegyét az IVT-n. 

Réka: engem Ábel püspök atya választott ki 
személyesen, pályázat útján.

 
 

Hogyan képzeljük el az utazást? Mi-
lyen előkészületekre volt szükség ré-
szetekről? 

Réka: elsőként repültem, bevallom, tartottam 
a tizennégy órás repülőúttól, de már lelkiekben 
itthon ráhangolódtam az útra, illetve szükség 
volt néhány komolyabb oltásra a biztonsá-
gunk érdekében.

Rita: Január 5-én részt vettünk egy itthoni elő-
találkozón budapesten, a Hungario kávézó-
ban. oda a csapat nagy része el tudott jönni, 
bemutatkoztunk egymásnak, és az mkPk ré-
széről a szervezők bemutatták a helyszíneket, 
a programokat, hogy mire, hogyan készüljünk. 
Például oltásokat kellett kapnunk, voltak köte-
lező (sárgaláz) és ajánlott védőoltások. Termé-
szetesen nyári ruhadarabokkal is készülni kel-
lett, gyógyszerekkel stb. mivel costa ricában 
volt az ún. előtalálkozó, ezért elsőként oda 
repültünk. Hajnal négykor találkoztunk janu-
ár 17-én a liszt Ferenc repülőtéren, és hatkor 
szálltunk fel. Fél kilencre megérkeztünk Párizs-
ba, ahol öt óra várakozás után, délután kettő-
kor szálltunk be a costa ricába tartó gépbe. A 
hétórás időeltolódás miatt, ottani idő szerint, 
este fél hétkor érkeztünk meg.

Costa Rica-i vendéglátóitok a helyiek 
voltak. Milyen volt találkozni az otta-
niakkal? Hogyan fogadtak titeket? Ho-
gyan élnek a közép-amerikai emberek? 
Vittetek-e nekik ajándékba valami ittho-
ni jellegzetességet?

Rita: mind a costa rica-i, mind a panamai fo-
gadtatás nagyon megható volt. costa ricában 
a szent Vincent-plébániához tartoztunk. Ami-
kor megérkeztünk a templomba az esti órák-
ban, sorfalat álltak bent a fogadó családok 
és a helyiek, és szinte mindenki kezében volt 
egy transzparens, rajta a nevünkkel. Akkora 
örömöt, szeretetet kaptunk már a megérkezés 
pillanatában, hogy alig hittük el. egyszerű és 
csupa szív emberek, barátságosak, közvetle-
nek voltak. Amelyik család nem tudott ango-
lul, ott a Google-fordítót hívtuk segítségül, de 
mindig megértettük egymást. Természetesen 
vittünk kis ajándékcsomagot: kalocsai pap-
rikaőrleményt, boci csokit, hűtőmágneseket. 
én például vittem egy spanyol nyelvű szakács-
könyvet, amelyben magyar ételek vannak. 
Nagyon örült az ottani „anyukám”, mert szeret 
főzni, és jól is főz.

Réka: Nem voltak elvárásaim, tudtam, hogy 
vendégszerető, kedves emberek fognak be-
fogadni, és így is lett. Három dolgot tudnék 
kiemelni az ottani emberekről. Vidámak, fiata-
losak és merik megélni a hitüket a mindennap-
jaikban. én a Hungarikum ajándékboltban vá-
sároltam szuveníreket, amire nem számítottak, 
és nagyon örültek nekik, így hazánkból egy kis 
darabot elvihettem közép-Amerikába.

szemán-TóTh Teodóra

A panamai Ifjúsági 
Világtalálkozón 

 jártak fiataljaink

Nem mINDeNNAPI élméNybeN VolT része AzokNAk A FIATAlokNAk, AkIk A VIlÁG 
mINDeN TÁJÁrÓl eluTAzTAk A JANuÁr 24–27. közöTT TArToTT PANAmAI IFJúsÁGI 
 VIlÁGTAlÁlkozÓrA (IVT). A mAGyAr FIATAlok mArokNyI csAPATÁNAk TAGJA VolT HAT 
GöröGkATolIkus TesTVérüNk Is. Velük beszélGeTTüNk élméNyeIkről.

(Megjegyzés: a fiatalok egyházmegyei támogatással, az egyházmegyéket 
képviselve jutottak ki a 2019-es IVT-re.)
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Milyen programokkal kedveskedtek nektek az előtalálkozón? 
Mi volt az, ami leginkább megfogott titeket, amire sok-sok év 
múltán is fogtok emlékezni?

Réka: Panama előtt volt lehetőségünk az Izarú-vulkánhoz is ellátogatni, 
ami nem mindennapi élmény volt a magyar csapatnak.

Rita: Nagyon színes volt a program az előtalálkozón: természetesen 
voltak lelki programok: szentmise, szentségimádás, körmenet – de volt 
koncert, kirándulás és városnézés is. Földrajztanárként az Irazú-vulkán 
meglátogatása sokat jelentett nekem, valamint hogy láthattam a csen-
des-óceánt. lelkiekben pedig a Desamparados városrész bazilikájában 
tartott szentségimádás, a szentlélek áradó és érezhető szeretete ha-
gyott maradandó nyomot bennem.

Réka: A programok után esténként közösen beszélgettünk a családok-
kal. Volt egy napunk, amit mindenki maga tervezhetett meg a család-
jával – hova szeretne menni, mit csinálni –, amolyan családi nap volt. 
sokan az óceánparthoz mentek, néhányan túrázni, vízesésben is úsztak 
egyesek, minket a hegyekbe vittek el egy festői szépségű helyre. 

Costa Ricából Panamába utaztatok, hogy Panamavárosban 
részt vegyetek a nyitó szentmisén. Milyen volt megérkezni a 
találkozó helyszínére? Milyen volt a találkozás a többi ország 
fiataljaival? 

Rita: már costa ricában belekóstoltunk a panamai hangulatba, abba, 
hogy több ország fiataljaival együtt dicsőíthetjük az urat. Találkoztunk 
brazilokkal, mexikóiakkal, olaszokkal, akiknek szintén costa ricában 
volt az előtalálkozó. Aztán Panamába érve a nemzetek száma megsok-
szorozódott, egyszerre rengetegen lettünk, mindenki nagyon más volt, 
egyben mégis hasonlítottunk: keresztény fiatalok vagyunk, és ide jöt-
tünk együtt imádkozni, együtt töltekezni lelkiekben.

Réka: Ahogy a lehetőség adta, beszélgettünk és ismerkedtünk más 
nemzetiségű fiatalokkal, erre leginkább akkor volt alkalmunk, ami-
kor másfél-két órát gyalogoltunk a plébániától a virrasztás helyéig, 
és útközben belebotlottunk kisebb-nagyobb csapatokba. A virrasztás 
napján épp Ferenc pápát vártuk, amikor izgalmas beszélgetésbe keve-
redtünk egy ausztrál fiúval. látta a pólónkon a magyar címert, odajött 
hozzánk, és kiderült, hogy nem is áll tőle messze a magyar vér, ugyanis 
kiss-rigó lászló (szeged-csanádi püspök) az ő nagybátyja. kicsi a világ!

Itthon olvastuk, hogy sokan önkéntesként vettek részt a talál-
kozón. Előkészítették a helyszíneket, szemetet szedtek. Mit le-
het még tudni az önkéntesekről, milyen visszhangja volt még a 
szolgálatuknak? 

Rita: személy szerint én annyit tudok, hogy hároméves előkészítő 
munka előzte meg a találkozót, mindenki megkapta a maga feladatát. 
megkülönböztető pólóban voltak, így mindig tudtuk, kihez forduljunk, 
ha segítséget akartunk kérni. De sokszor ők jöttek oda hozzánk, ha bi-
zonytalanságot véltek felfedezni az arcunkon. Nagy többségük tudott 
angolul, így könnyen ment a kommunikáció.

Réka: Több mint húszezer panamai és kétezer külföldi önkéntes vett 
részt az IVT-n, akik a legkisebb részletre is odafigyeltek, mint például 
egy pohár víz. Fontos őket kiemelni, mert más tevékenységet is választ-
hattak volna, de arra szánták az idejüket és energiájukat, hogy megter-
vezzék és előkészítsék a találkozót.

A kinti hangulatot nyilván nehéz visszaadni. Megpróbálnátok 
elmesélni, hogyan képzeljük el?

Réka: Akármerre néztél, széles moso-
lyú, életvidám embereket láttál, akik 
állandóan énekeltek és táncoltak, még 
az utcákon is. Az egész várost átjárta 
az IVT hangulata, így mindennap úgy 
telt, mintha ünnepelnénk. A magyaro-
kat nem volt nehéz kiszúrni, hiszen az 
elején még kissé félve csatlakoztunk 
be egy hosszabb vonatozásba, de azt 
is mindenki észrevette, hogy ahol bra-
zilok voltak, ott a hangulat is kétszer 
akkora volt, mint amúgy.
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Több nyelven zajlottak katekézisek a 
találkozó alatt. Mi volt a fő mondaniva-
ló? Mit emelnétek ki?

Réka: A böcskei lászló püspök atya által tar-
tott elmélkedésből két kérdést emelnék ki, ami 
elhangzott egy délelőtti katekézis során. mi az, 
ami a környezetemben segít jobban megismer-
ni önmagamat, ami jó irányba mozdít – és mi 
az, ami megakadályozza?

Rita: A katekézisek központi témája a meghí-
vás volt: sámuel meghívása és az angyali üd-
vözlet története állt a középpontban. Püspök 
atya ezeken a szentírási történeteken keresz-
tül mutatta be azt, hogy a mai keresztény fia-
talok mennyi értéket közvetítenek a világban, 
mennyire fontosak a közösségek. Nyitottnak 
kell lennünk arra, hogy meghalljuk Isten hívó 
szavát, és befogadjuk életünkbe őt.

Milyen egyéb lehetőségetek volt Pana-
mában? Milyen programokon tudtatok 
részt venni? 

Réka: Panamában a délelőtti órákban a ro-
mániai fiatal zarándokokkal közösen vettünk 
részt böcskei lászló nagyváradi megyéspüs-
pök katekézisein, aki magyar és román nyel-
ven tartotta nekünk az elmélkedéseket. Dél-
utánonként a pápával közös programokon 
vettünk részt.

Rita: A katekéziseken kívül volt városnézés, 
nyitó szentmise Ferenc pápával, voltunk a 
csendes-óceánnál, virrasztáson, záró szentmi-
sén. karitászélmény is volt, ugyanis a panamai 
san Pedro-plébánia plébánosa azt kérte, hogy 
hagyjuk ott a kézlenyomatunkat a plébánia fa-
lán, hogy így emlékezzenek ránk, és imádkoz-
zunk értük. Nagyon megható esemény volt.

A találkozó egyik csúcspontja az volt, 
amikor a pápa megérkezett. Ez hogyan 
történt? Milyen volt a hangulat, mit 
éreztetek akkor? 

Rita: egy személyes élményemet mondanám 
el: a program szerinti hivatalos ifjúsági ta-
lálkozó a pápával január 24-én volt. De én 
már a megérkezésekor, január 23-án láttam 
őt. Nagyon hosszú sorokban már kora dél-
utántól kiültek a kordonhoz a zarándokok, 
helybéliek, kicsik és nagyok, hogy elsőként 
köszöntsék a szentatyát. A jelenlévők tán-
coltak, énekeltek, a pápa nevét skandálták. 
mindenki szíve egyszerre dobbant meg, 
amikor megjelent a helikopter, mert akkor 
már tudtuk, hogy közel a szentatya. Amikor 
elvonult a pápamobillal, a szemekből könny 

szökött ki, a tömeg üdvrivalgásban tört ki. 
Nagy kegyelme a Jóistennek, hogy megaján-
dékozott engem ezzel az élménnyel. 

Réka: másfél-két órával hamarabb megérkez-
tünk a helyszínre, és már mindenki nagyon 
izgatott volt, a fiatalok énekeltek, zenéltek és 
lengették a zászlóikat. Felemelő érzés volt lát-
ni Ferenc pápát, mert áradt belőle a kedvesség 
és szerénység.

Meséljetek a panamaiakról! Hogyan él-
nek, miben más az életük, mint nekünk, 
hogyan élik meg a hitüket?

Réka: Teljesen más kultúra, mint amivel eddig 
találkoztam. egyszerű és szegény emberekről 
van szó, akiknek nem a külsőségek számí-
tanak, hanem a belső értékek. megható volt 
látni, hogy a szentmiséken örömmel vesznek 
részt kicsik-nagyok egyaránt, teljes lélekkel.

Ferenc pápa azt mondta, hogy az „öröm 
és a remény” ünneplése a panamai 
 Ifjúsági Világtalálkozó. Ti hogyan élté-
tek ezt meg?

Rita: Az öröm már costa ricától kísért minket. 
Annyi szeretetet kaptunk, hogy néha alig bír-
tuk el. ennyi boldog embert még sohasem lát-
tunk együtt, egymásért imádkozva, örömben, 
boldogságban. A remény pedig elengedhetet-
len a mai fiatalok életében. Ha az nincs, már 
letértünk az útról. Ahogy a katekézisekben is 
hallgathattuk, sohasem szabad feladni, men-
ni kell azon az úton, amelyet a Jóisten kijelölt 
számunkra. úgy vélem, a reménynek és az 
örömnek kéz a kézben kell járnia.

Réka: rám nagy hatással volt Ferenc pápa 
beszéde, igazán lelkesítő és jelentőségteljes 
volt. leginkább az a mondat gondolkodtatott 
el, hogy mi nem a jövő, hanem a jelen vagyunk. 
Foglalkozzunk a „most”-tal, és töltsünk több 
időt a szeretteinkkel, mert ha mindig a jövőre 
gondolunk, nem tudjuk teljes lélekkel megélni 
a jelen csodáit. Ne hagyjuk kihunyni magunk-
ból a szeretet lángját!

Visszagondolva az előző, krakkói Ifjú-
sági Világtalálkozóra, az imavirrasztás 
volt mindig a legmeghittebb, legszebb. 
Panamavárosban is így volt? 

Rita: Nekem ez volt az első világtalálkozóm, 
még nem tudtam, mire számítsak. Az biztos, 
hogy hatalmas, hömpölygő tömeg érkezett 
a virrasztás helyszínére, és ha nehezen is, 
de sikerült elfoglalni a helyünket. eleinte kis 
koncertek voltak, majd szentmise és szent-
ségimádás. Ami leginkább megfogott, az a 
szentségimádás volt. Amikor mindenki lebo-
rult, elcsendesedett, gondolataiba, érzéseibe 
feledkezett, és csendben hallgatta, mit mond 
neki az úr.

A záró szentmisén a hírek szerint nyolc-
százezren vettek részt. Ferenc pápa ezt 
mondta homíliájában: „Ti kedves fiata-
lok, nem a jövő vagytok! Nem, ti a jelen 
vagytok!” Milyen érzés volt hallgatni a 
pápát, ahogy a fiatalokhoz szólt? 

Rita: Nagyon lelkesítő volt, buzdított, ugyan-
akkor hangsúlyozta, hogy mekkora felelősség-
gel jár ez, de nekünk, fiataloknak ez az utunk. 
Azt jelölte ki számunkra az úr, hogy példaként 
járjunk elöl a felnövekvő nemzedékek előtt.

Réka: bár korát tekintve a szentatya idős, 
mégis hihetetlen fiatalsággal és szellemiséggel 
szólt hozzánk, amire egy életen keresztül em-
lékezni fogok.

Eljött a pillanat, amikor haza kellett in-
dulni. Mi volt a legnehezebb számotok-
ra a találkozó kapcsán? 

Rita: elválni a helyiektől és egymástól. Na-
gyon jó csapat jött össze, sok hasonló érdek-
lődésű fiatal, együtt lélegeztünk ez alatt a két 
hét alatt. így budapesten a repülőtéren szinte 
mindenki könnyes szemmel búcsúzott.

Réka: sosem szerettem a búcsúzkodást, min-
dig nehéz, és itt is hasonlóképpen volt. olyan 
kedves és jó embereket ismertem meg, akikre 
most is mosolyogva gondolok. Viszont Pana-
mában és costa ricában is hagytunk magunk-
ból egy kis darabot, emléket magunkból a 
helyieknek a kis ajándékokon keresztül, és a 
panamai san Pedro-plébánia falán még a kéz-
lenyomatainkat is elhelyeztük, amelyek sokáig 
ott fognak díszelegni.


