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"Keresd a helyes irányt!" 

 - regionális ifjúsági találkozó a nagyváradi 

egyházmegyében  

Április 30-tól kezdődően több hétvégén regionális ifjúsági találkozókat 

tartanak a nagyváradi egyházmegyében. Május 7-én, szombaton a tasnádi és a 

margittai esperesi kerület közel 50 fiatalja Tasnádszántón jött össze egynapos 

együttlétre.  

A "Keresd a helyes irányt!" mottójú, Gózner Artúr hitoktató által összeállított 

program kezdetén Szabó Ervin, a nagyváradi Szentlélek kiáradása-templom 

plébánosa tartott előadást a szeretetnyelvekről. Ezt követően a résztvevők 

kiscsoportokban beszélgettek az elhangzottakhoz kapcsolódóan, majd közösen 

írtak elmélkedést a programot lezáró szentségimádásra. 

Központunkból négy fiatal vett részt ezen találkozón, melyről nagy 

lelkesedéssel számoltak be.   

 

2022 május 7-én került 
megszervezésre Tasnádszánton a regionális ifjusági találkozó. 
Szentjobbról mi reggel 8.00 után indultunk el Tasnádszántora, a 
központunkból négyen, a faluból két fiatal jött velünk. Miután 
megérkeztünk regisztráltunk majd volt egy közös játék. Ezt követte 
Szabó Ervin Atya előadása amelynek mottója: Keresd a helyes 
irányt! volt.  
Az előadás után csoportokra voltunk osztva és minden csoport 
ezzel a mondattal kapot egy feladatot, amit meg kellett oldjunk 
együtt. Ezt követte egy finom ebéd, majd ezután voltak 
akadályversenyek amiken végig mentünk a csapatunkkal. Nagyon 
tetszett mindenik kihívás.  
Később Babota Adrienn egy fiatal nagyváradi lány tanuságtételt tett 
vallásos életáről.  Ez engem nagyon megérintett és szerintem mindenkinek a szivébe megmaradt. 
Ezt követte egy  Szentségimádás, amely után  visszamentünk volt  az akadályerseny eredményhirdedése. 
Nagyon szépen  köszönjük Blanka nővérnek és a szentjobbi tisztelendő úrnak Májernyik Mihály atyának, hogy  elvállalták, 
hogy erre a napra elkísérjenek minket.  
Külön köszönjük a  tasnádszántoi plébánosnak Jácint atyának és a tasnádi plébánosnak Józsi atyának, hogy ezt a szuper 
jó lelki napot megszervezték nekünk és a fiatalokkal együtt fogadtak  minket. Bennem megmaradt ez a mondat: Keresd a 
helyes irányt!  Köszönöm ezt a találkozót!  István (18 éves) 
 

Számomra eddig ez volt a leges-legjobb találkozó. Megismerkedtem a zenélő csoport 
tagjaival Tamással, Dáviddal és Petivel, akik szerintem 
nagyon jó fejek. Megengedték, hogy velük zenéljek és én 
doboltam nekik, ez szuper jó érzés volt. Az is érdekes volt, 
hogy ők elmondták, hogy hobbyból zenélnek és úgy tartják, 
hogy amikor Istennek énekelnek, az olyan mintha duplán 
imádkoznának. Szerintem ezt nagyon jó tudni. Azt hiszem ha 
így énekelnének nálunk is a templomban, akkor én minden 
nap szívesen mennék a templomba.  
Egyébként a többi program is jó volt, nagyon tetszettek a 
közös játékok és az egész nap úgy ahogy meg volt szervezve. 
Örvendek, hogy elmentem erre a találkozóra és ilyen jó 
barátokat szereztem. Zsolti (13 éves)  



Szombaton reggel korán indultunk Blanka Vincés 
nővérrel Tasnádszántóra. Nagyon jó volt az 

autóban, mert  énekeltünk, imádkoztunk és hamar eltelt a hosszú út.  
Amikor megérkeztünk volt egy úgy nevezett SZERETET KERÉK, amelyet ha megforgattunk mindenki kapott egy-egy 
érdekes üzenetet.  
Tasnádszántón nagyon jó programok vártak ránk. Megismerkedtünk más fiatalokkal, táncoltunk, részt vettünk különféle 
csapat játékokban. Nekem az öltőztetős játék tetszett a legjobban.  
Nagyon megható volt a Szentségimádás is, mert itt azokat az imákat olvastuk fel, amelyeket mi fogalmaztunk meg a 
csapatunkkal. Az egész nap nagyon jó volt és örvendek, hogy én is részt vettem rajta.  Andi (18 éves) 

Adományok Melkből 

 Az elmúlt héten egy újabb szállítmány érkezett a Melki Apátságból, mely 

Központunkat és annak működését hívatott támogatni.  

A szállítmányban ruhaneműk, műszaki 

cikkek, butorok érkeztek, melyek 

Központunk üzletébe kerülnek be. 

Hálásan köszönjük mindenkinek 

a nagyszerű adományokat és hálásak 

vagyunk a sok háttér munkáért, amelyet 

az önkéntesek végeznek, hogy ezek 

szerencsésen megérkezzen hozzánk. 

Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük fel 

Május 12 Ronald Ehlers 

diakónus urat  

Május 15-én kolléganőnket 

Fábián Krisztinát 


