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„ A rendezvények által lett 
nyilvánvaló számunk-
ra, hogy kellenek célok, 
ütemtervet kell kidol-
gozni, közösségben kell 
gondolkodni, és le kell 
osztani a feladatokat

A vissza- és előretekintés ideje
Őrségváltás a gyulafehérvári, főegyházmegyei fiatalság pasztorációjában

Az útkereszteződést, az útelágazást Székelyföld számos vidékén kereszt-
útnak nevezik. Az elágazás olyan hely, ahol érdemes megállni, szétnézni. 
Augusztus végi Hit-vallás mellékletünkben mi is megálltunk a jelképes 
keresztútnál, és szóba elegyedtünk néhány lelkipásztorunkkal, akiknek 
pályaívén irányváltást jelzett a Gondviselés. Vissza- és előretekintünk.

V áltozások történtek idén 
nyáron a főegyházmegyei 
fi atalság lelkigondozásáért 

munkálkodó ministráns-, illetve 
ifj úsági főlelkészség (FIF) élén. A je-
lenleg a székelyudvarhelyi Kis Szent 
Teréz Plébánián szolgálatot teljesítő 
ikerpár, Tamás Barna és Tamás Huba 
plébánosok meséltek az elmúlt évek 
tapasztalatairól.

Tamás Barna tizenegy éve vette át 
a főegyházmegyei ifj úsági főlelkész 
szerepkört. „Volt valamilyen szerve-
zettség is, amikor én bekerültem a 
képbe. Megújulásra volt szükség, hi-
szen az előző, fi atalokból álló csapat 
és struktúra kifulladt” – emlékezett 
vissza. Kiegészítette: hiányolta, hogy 
az adminisztrációs átadáson túl nem 
volt egy átadható munkacsoport, 
melynek élére állhatott volna, nem 
voltak letisztázott célok, prioritások. 
Örökségként azt a biztatást kapta az 

elődjétől, hogy meg kell újulni és új 
utakra kell vezetni a fi atalokat. A Fő-
pásztortól annyi eligazítást kapott, 
hogy azt kell tovább folytatnia, amit 
az elődje abbahagyott.

Együtt a Keresztirány Katolikus 
Ifjúsági Szolgálattal

„Az első évek a vívódással teltek, nem 
tudtuk, hogy mi a feladatunk. Nehe-
zítette, hogy nem tudtam, hogy fogok 
majd megfelelni az elvárásoknak Fo-
garasból. Akkoriban én ott teljesítet-
tem szolgálatot” – vallotta be Barni 
atya. A Keresztirány ifj úsági szerve-
zettel való közös munka hozta meg az 
áttörést, a képzéseket elvégző fi atalok-
kal alakították ki az első csapatot. „Az 
első nagyobb rendezvényünk az Erdé-
lyi Madrid volt 2011-ben, még Gyergyó-
szentmiklóson. A következő évtől köl-
töztünk át Csíksomlyóra” – mesélte.

A célkitűzéseik megfogalma-
zásában kiemelte: Kerekes István 
szervezeti szakember segített so-

kat: a plébániai ifjúsági csoportok 
megerősítését helyezték első hely-

re. „Ahhoz, hogy a plébániákon ak-
tív fiatalok lehessenek, rájöttünk, 
vezetőket kell képeznünk. A Csík-
somlyói Ifjúsági Találkozók pedig 
ezeket az egyházmegyei csoporto-
kat voltak hivatottak összefogni” 
– példálózott. Hozzátette: a képzé-
sek szervezését az éves találkozók-
kal tették teljessé. A Teljes Szívvel 
képzésük végül három területet is 
fel tudott karolni: plébániai ifjúsá-
gi vezetőket, zenecsoport-vezetőket 

képeztek, továbbá kispapok számá-
ra nyári egyetemet is tartottak.

Fiatalok a fiatalokért

Az elmúlt tizenegy évet Barni atya úgy 
aposztrofálta, hogy számára ez volt az 
igazi teológia. „Amit Gyulafehérvá-
ron tanultunk a hat év alatt, az tudo-
mány volt. Amit pedig mi csináltunk, 
az az élet maga” – vonta párhuzamba. 
Kiemelte: nagyon sokat tanult a fi ata-
loktól, nagyszerű munkatársai voltak, 
akiktől sok emberséget kapott. „Azt 
az elköteleződést látni, hogy önkén-
tesen másokért dolgoznak, nagysze-
rű volt megtapasztalni. Innen is jött 
a megnevezésünk, ami a mai napig, 
mintegy vezérelv ott van előttünk: fi -
atalok a fi atalokért” – világosított fel. 
Úgy érzi, az egyik legszebb területet 
kapta a pasztorációnak azzal, hogy 
fi atalokkal dolgozhatott. „Próbáltam 
alázatosan fi gyelni a Szentlélek veze-
tésére. Igyekeztem nyitott lenni a vál-
tozásra, a tanulásra. A rendezvények 
által lett nyilvánvaló számunkra, 
hogy kellenek célok, ütemtervet kell 
kidolgozni, közösségben kell gondol-
kodni, és le kell osztani a feladatokat” 
– részletezte a teendőket, amelyek az 
évek során előrébb vitték az ifj úsági 
lelkészség munkáját.
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