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Hála a lelki értékekért

Barni atya határozottan kijelentette, 
semmiképp sem fájó szívvel gondol 
vissza a több mint tíz évre. „Úgy 
gondolok vissza, mint egy nagyon 
szép szakaszára az életemnek, az én 
papságomnak. Nagyon sok örömben 
és sikerben volt részem. Csodáknak 
lehettem a szemtanúja: ahogy a fi a-
talok életében változások történtek, 
ahogy a fi atalok egymásra találtak” 
– pontosított. A lelki értékek terén 
kiemelte: meglepően nagy áldás volt 
megtapasztalni, hogy a fi atalok har-
colnak azért, hogy tisztaságban éljék 
meg a jegyességet. 

Öröm van a szívében, hiszen nem 
egy kényszerű döntés miatt vette 
most át Csíki Szabolcs az ifj úsági 
főlelkészi megbízatást: „Nem kellett 
elvegyék tőlem ezt a kinevezést. Én 
éreztem úgy, az én fáradtságommal – 
mert őszintén szólva, elfáradtam egy 
kicsit ebben a munkában – nem le-
hetek akadálya a szervezetnek. Nem 
szerettem volna hátráltatni a megkez-
dett és jó táptalajban fejlődő munkát. 
Szerettem volna egy megújulást” – in-
dokolta visszavonulását. Imái is sokat 
segítettek abban, hogy új vezető ke-
rüljön a FIF élére. Elmondta: sikerült 
felelősen átadni a szervezetet, hiszen 
már egy éve folyamatosan avatta be 
Szabolcs a székelyföldi ifj úsági lel-
készt a működésbe. „Hálás vagyok a 
munkatársaknak, hogy mellé álltak 
és támogatták. A célok ismeretében 
ugyanúgy megy tovább a munka és a 
lelkiség, a módszerek pedig meg tud-
nak újulni” – zárta gondolatai Tamás 
Barna plébános.

Gyermekek részvétele 
az oltárszolgálatban

Tamás Huba 2012-ben vette át a fő-
egyházmegyei ministránspasztoráció 
koordinálását. A kezdeti években jó-
magam is besegítettem a programok, 
táborok szervezésébe Huba atyának, 
így a kellemes emlékek által vezé-
relve beszélgettünk. „Nagy ajándék 
a katolikus egyházban, hogy a leg-
szentebb áldozat bemutatásánál, a 
különféle szertartásokon a pap nem 
egyedül, hanem közösségben cselek-
szik. Mellette gyerekek, fi atal fi úk és 
lányok segédkeznek, hogy a liturgia 
a jó Istenhez méltó, felemelően szép 
legyen. Ebben mindenkinek megvan 
a maga feladata. Az együtt végzett 
szolgálat aztán közösséggé formálja a 
ministránsokat. Rendszerint egy élet-
re meghatározó barátságok születnek 
a közösen végzett szolgálat és élmé-
nyek hatására. Mint egyházmegyei 
ministránslelkésznek az a feladatom, 
hogy a plébániák ministránsvezetőit 
a szolgálat lelkületében megerősít-
sem, hogy egy ministránstáborból, 
egy papszentelésre szervezett mi-
nistránszarándoklatról, nemzetközi 
ministránstalálkozóról hazatérve 

újult lelkesedéssel, odaadással szer-
vezzék, vezessék saját ministránscsa-
patukat” – magyarázta a ministráns-
pasztoráció hátterét.

A templom és a szentély 
varázsa

A ministránsok jelenléte vagy hiánya 
a szentmisén fokmérője a lelkipásztor 
és a szülők buzgóságának. Ha a pap 
részéről egy kis fi gyelmet, kedvessé-
get, a szülők részéről egy kis biztatást 
kapnak a gyerekek, szívesen jönnek 
ministrálni. A gyermekszívbe el van 
rejtve az Isten szeretete, mint mág-
nes vonzza a Szent a tiszta gyermeki 
szívet. Nagy felelősség ezt a lelkese-

dést közömbösséggel, durvasággal, 
igénytelenséggel kioltani. Persze ez 
a szolgálat kis pedagógiai érzéket, 
nagy kreativitást, leleményességet 
igényel. Egy mosoly, egy köszönet, 
egy dicséret csodákra képes. És eb-

ben a szolgálatban a lelkipásztor 
nincs, nem lehet egyedül. A jó Isten 
mindenütt gondoskodik egy segítő-
kész tanító néniről, egy jó anyukáról, 
akinek a szívére helyezi ezt a szolgá-
latot. Egy pár napos nyári tábor, a kö-
zösen szerzett élmények csodákra ké-
pesek. Ha hozzátesszük a mi törékeny 

erőnket, lelkesedésünket, a többiről a 
Szentlélek gondoskodik. 

Meglátása szerint a templom és 
a szentély varázsa, amely meg tud-
ja ragadni a gyerekeket, leginkább 
a családon múlik. „Egyáltalán nem 

elhanyagolandó, hogy milyen hamar 
viszik el a gyerekeket a templomba, 
akik így meg tudják tapasztalni töb-
bek között azt is, hogyan kell visel-
kedni egy liturgia alatt. Azt látom, 
hogy ezáltal hozzá tudnak nőni a 
ministrálás feladatához, és hűsége-
sen tudják végigvinni a liturgia alatti 

szolgálatot” – mutatott rá, kiemelve 
a rendezett élet fontosságát az Is-
ten-kapcsolat szempontjából. Elis-
merte: vannak, akiknél elsőáldozás 
környékén fellángol a szolgálat, de 
ez idővel el is múlik.

A hitnek is érlelődnie kell

„A gyermeki, jó értelemben véve naiv 
hitünknek egyszer éretté kell válnia. A 
hit formálódásában nagy segítség az 
oltár közelsége, az ott végzett szolgála-
tok által szerzett tapasztalatok. Nagy-
szerű élménnyel tölt el tizenöt éves 
papsággal a hátam mögött, hogy aki-
ket annak idején én is tanítottam, tá-
borba hívtam, most már komoly, érett 
hitű fi atalok. Hiszem, hogy szolgála-
tunkkal a hivatásuk megtalálásában 
is segíthettünk” – vallja Huba atya.

Eljött a váltás ideje

„Egyházmegyei szinten ezt a szolgála-
tot idén nyártól átadom egy fi atalabb 
paptestvérnek, Balla Imre atyának” 
– mondta a ministránslelkész. Ha 
visszagondolok arra a nyolc eszten-
dőre, melyben a plébánosi szolgála-
tom mellett még ezt az egyházmegyei 
szintű feladatot is elláttam, öröm és 
hála van bennem. Kezdetektől pap-
testvérekkel, kispapokkal, szerze-
tesnővérekkel és lelkes fi atalokkal 
közösen terveztük meg és viteleztük 
ki programjainkat. Nyaranta rend-
szerint közel egyhetes tábort szer-
veztünk külön-külön száz fi únak és 
ötven lánynak. Minden évben vala-
melyik csoporttal, két autóbusznyi 
ministránssal részt vettünk a gyulafe-
hérvári papszentelésen. Négyévente 
egy autóbusznyi ministránssal részt 
vettünk a Rómában szervezett nem-
zetközi ministránstalálkozón. Felejt-
hetetlenek a csíksomlyói Salvator-ká-
polnában megtartott, éjfélbe nyúló 
szentségimádások, a táborok végén 
az eskütételek. Öröm volt látni, hogy 
az egyházmegye különböző szegletei-
ből érkező ministránsok hogy lelkesí-
tik, inspirálják, bátorítják egymást, és 
hogy szőnek pár nap alatt életre szóló 
barátságokat. Örömforrás az is, hogy a 
programjainkon részt vevő fi atalokat 
az Úr megszólítja és papi, szerzetesi 
pályára hívja. Istennek hála, többen 
mondtak már igent a jó Isten hívására. 

A kihívás: hitelesen bemutatni 
a ministránsoknak, hogy Istennek 
szolgálni csak teljes szívvel lehet, 
csak teljes odaadással szabad, s ha Ő 
hív, életünket érdemes odaadni. 

A visszalépő főegyházmegyei mi-
nistránslelkész egyértelmű választ 
adott arra, hogy mi fog a leginkább 
hiányozni: „A táborok, kétségkí-
vül. És minden évben részt vettünk 
a gyulafehérvári Szent Mihály-szé-
kesegyházban a papszentelésen is. 
Összességében hála van a szívemben, 
hogy egy színesebb arcát láthattam 
meg az egyháznak. Számomra egy 
virágos rét látszatát keltette az elmúlt 
nyolc év tapasztalata. Jó érzés volt lát-
ni, hogy nagyon sok helyről érkeznek 
gyerekek, akik lelkesek és gazdag 
színfoltját hozzák a plébániájuknak. 
A ministránsok által Istennek a cso-
dájára tudtam felfi gyelni” – összegez-
te a lelki vezető.

Korpos Attila

A vissza- és előretekintés  ideje
Őrségváltás a gyulafehérvári, főegyházmegyei fi atalság pasztorációjában
т  Folytatás az  I .  o ldalról

„ Hála van a szívem-
ben, hogy egy színe-
sebb arcát láthattam 
meg az egyháznak
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