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• A Gyulafehérvári 
Római Katolikus Ér-
sekség megbízásából 
végzi szolgálatát a Fő-
egyházmegyei Ifjúsági 
Főlelkészség. Céljuk a 
fiatal generációk pasz-
torációja oly módon, 
hogy a vallásos és 
erkölcsös élet legyen 
előtérbe helyezve. 
Évközi képzéseik és 
programjaik közül már 
két nyári találkozó is 
kiemelkedik. 

KORPOS ATTILA

A z egyházmegye egyik leg-
nagyobb nyári programja 
a fi atalság körében a Csík-

somlyói Ifj úsági Találkozó, vagyis a 
CSIT. A Főegyházmegyei Ifj úsági Fő-
lelkészség (FIF) szervezésében sorra 
kerülő, már több évtizedes múlttal 
rendelkező találkozó rendre a 14 év 
feletti korosztályt célozza meg az 
egyházmegye minden szegletéből. 
Lázár Annamária, az idei CSIT egyik 
főszervezője sikerként könyvelte el 
az augusztus 10–14. között tartott 
programot. „A visszajelzések alap-
ján a résztvevők, a szervezők és az 
önkéntesek is elégedettek voltak a 
rendezvénnyel. Minőségi volt az a 
pár nap, és ami számunkra a legfon-
tosabb, hogy célba ért az az üzenet, 
amit megfogalmaztunk a szervezés 
alatt” – értékelte az idei eseményt. 
Előzetesen több erdélyi helyszínen 

tartották volna a találkozót, de a 
járványügyi korlátozások végül 
mégis lehetővé tették, hogy a hagyo-
mányokhoz híven Csíksomlyón, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent 
István Kollégiumának udvarán és a 
Mária kertben tarthassák meg. „Bár 
az utolsó hetekben sok mindent át 
kellett irányítani Csíksomlyóra, gör-
dülékenyen meg tudtuk oldani az 
átszervezést, és nem érződött a kap-
kodás, a fejetlenség” – fogalmazott. 
Tavaly csak online volt lehetőség 
megtartani a találkozót, így felvető-
dött a kérdés, hogy mekkora igény 
mutatkozott a fi atalok részéről a ke-
resztény közegre. „Nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy óriási. Leginkább 
a közösségi élmény hiányát láttuk 
rajtuk, hiszen még a hat helyszínes 
találkozó iránt összességében sem 

volt akkora az érdeklődés, mint ké-
sőbb a hagyományos lebonyolítás 
iránt. Igazi húzóerőnek bizonyult 
a szakrális helyszín” – jelezte. A 
témakörök iránt is lényegesen töb-
ben érdeklődtek, lelki szempontból 
pedig szintén sok fi atal igényelte a 
mélyebb hangvételű, komolyabb té-
mákat érintő programokat.

Példaértékűség

A FIF szervezete a „Fiatalok a fi a-
talokért” jelszóval egyértelműsíti, 
hogy öntudatos, hitüket megélő, a 
társadalomban hivatásukat felelős-
ségteljesen vállaló fi atalok a követ-
kező generációkért dolgoznak. Hogy 
mennyire nehéz az erkölcsös élet és 
a vallásos lét felé terelni a huszon-
egyedik századi fi atalokat, azt An-

namária sem tagadta. „A fi atal ge-
neráció egy szűk rétegére jellemző a 
keresztény életforma. Akik eljönnek 
a CSIT-re, azoknál ez adott, de ahol 
élnek, ahol tanulnak, ahol barátkoz-
nak, ott mindez már nem ennyire 
magától értetődő. Emiatt számukra 
is nehéz kiállni és képviselni nap 
mint nap saját értékrendjüket” – 
világított rá. Példaként felhozta: az 
iskolában a tanévnyitó szentmisén 
vet-e keresztet, felmérő írásakor be-
áll-e a sorba és puskázik, mint a töb-
biek, vagy ellentmond egy közösségi 
meggyőződésnek, elhatárolódik 
tőle, és nem vesz részt benne, mert 
neki ez nem fér bele. „Ilyenkor erő-
sen felmerül, hogy milyen példamu-
tatást látott a fi atal. Ezért is helyez-
zük mi előtérbe a találkozón, hogy 
egyáltalán nem rossz, ha az önérze-
tedre és a lelkiismeredre hallgatsz, 
sőt. Nem csak papok és szerzetesek 
élik ezt a fajta életet. A szervezők 
között is számos olyan felnőtt van, 
aki példa tud lenni, és akire ránézve 
bebizonyosodik, hogy igenis élhető 
ez az életforma” – érvelt. Emelett 
a közösségi élményre mutatott rá, 
amely rávezeti a fi atalt arra, hogy 
működőképes a mindennapokban is 
vallásosnak és erkölcsösnek lenni, a 
barátságok és kialakult kapcsolatok 
által pedig tovább erősítik egymás-
ban ezt az életformát. Mint megje-
lölte, ennek a korosztálynak az ese-
tében a keresztény nézőpont szerinti 
látásmód aktuálisan a párkapcsolat 
és az önismeret körül forog.

Hitelesség az útkeresésben

A FIF által szervezett nyári progra-
mok itt nem állnak meg. Ezekben a 
napokban zajlik a harmadik alka-
lommal megszervezett Nézőpont 
Keresztény Nyári Szabadegyetem. 

A Zeteváralján sorra kerülő ren-
dezvényt három évvel ezelőtt a 
felnövő keresztény generáció irány-
mutatására és társadalombeli kap-
csolatainak elmélyítésére hozták 
létre. Mivel a CSIT a húsz év alatti 
és a húszas éveikben járó fi atalokat 
célozza meg programjaival és téma-
köreivel, az elmúlt évtizedben az 
eseményből „kinőtt” réteg számára 
nem maradt olyan nyári esemény, 
amely az egyházmegye égisze alatt 
tovább kísérte volna útjukat. Ezzel 
az elgondolással született meg a 
Nézőpont, amely töretlen népsze-
rűségnek örvend a húszas és har-
mincas éveikben járó, egyházköze-
li fi atalok körében. Pál Zsuzsa, az 
idei szabadegyetem főszervezője 
elmondta, viszontagságos szervezé-
sen vannak túl, amelyben hideg és 
meleg pillanatok egyaránt voltak. A 
korábbi négynapos esemény helyett 
idén ötnapos programot szerveztek, 
mert igény mutatkozott a szélesebb 
körű előadás-sorozatokra. „Az idei 
rendezvényt a Keresem az utam 
mottóval indítottuk el. A 20–30 év 
közötti korosztály keresi a helyét a 
világban, mind társadalmi, mind 
párkapcsolati, vallási vagy akár a 
szakmai életben. Mi, szervezők is 
keressük a saját utunkat nagyon 
sokszor” – érvelt. Mint kiemelte, 
két fő témát érintenek ezáltal: a pár-
kapcsolat és a pályaválasztás kerül 
majd előtérbe különböző megvilágí-
tásokban. Az előadásokat elismert 
szakmabeliek fogják tartani – pél-
dául Benedek Dezső antropológus, 
Bíró Enikő személyi edző vagy Mé-
száros Andrea pszichoterapeuta –, 
a műhelymunkák pedig kibontatni 
hivatottak ezeket az ismereteket. Az 
egyházi közelséget szintén előtérbe 
helyezik, hiszen szociális nővérek, 
lelki vezetők, ferences szerzetesek 
rendszeres látogatói a szabadegye-
temnek, akik saját szolgálati he-
lyükön is igyekeznek összetartó 
keresztény közösséget fenntartani. 
„Számunkra elsődleges, hogy hite-
les példákat tudjunk megmutatni a 
fi ataloknak. A párkapcsolat keresé-
se a szingliséggel indul, majd a mit 
keresek a másikban, milyen sztereo-
típiákat hozok otthonról, milyen 
értékrend felel meg nekem kérdések 
jogosan vetődnek fel. Tehát a lépcső-
zetes építkezésre fektetünk hang-
súlyt a teljes szabadegyetem alatt, 
így az alaphelyzetektől indulva min-
denki felismerheti és megtalálhatja 
saját magát az adott témakörök-
ben” – tudatta. Az itthonmaradás 
és a szülőföldön boldogulás szintén 
érintve lesznek, de a szórakozásra is 
jut idő például kajakozás és airsoft  
formájában. Színészek és társula-
tok fogják esténként szórakoztatni 
a résztvevőket a zeteváraljai Nap 
Parkban, az érvényben lévő járvá-
nyügyi korlátozások szerint pedig 
maximálisan 150 fővel számolnak a 
szervezők.

Hitelesség  az ifjúság előtt
Saját hangjukon kell megszólítani a fiatalokat a keresztény értékrend érdekében
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