’PLÉBÁNIAI KISOKOS’

CSOPORTOK
- Bérmaszülők megszólítása (volt és leendő)
- Családlátogatás hittanos gyerekek szüleinél
- Családtábor lehetséges szervezése
- Biblia kör lehetőségei
- Férfiak megszólításának lehetőségei – felnőtt asszisztencia, bormegáldás
- Ministránsok
- Alpha kurzus, Szentlélek szeminárium
- Mozgalmak a plébánia életében
- Keresztelői felkészítés
- Imacsoportok (építése, ehhez segédanyagok)

ESEMÉNYEK, ÜNNEPEK
- Tanszermegáldás
- Házszentelés, mint evangelizáció
- Adventi lelki nap szervezése, lehetséges menete
- Konferálás a szent három napra
- Nyitott templomok éjszakája, szakrális művészetek hete, teremtés hete
- Egyházközségi majálisok, főzőverseny, autó megáldás...
- Ötletek a pünkösdi virrasztásra
- Szentírásvasárnappal kapcsolatos ötletek
- Jubiláló házasok visszahívása
- Hogyan hívjuk vissza azokat, akiknek az elmúlt évben volt a keresztelője, elsőáldozása,
bérmálása, esküvője, hozzátartozó temetése?
- Egyházadó kiszámítása 1%
- Családi ima ötletek
- Lelkitükör fiatalok, ritkán és rendszeresen gyónóknak
- Web oldal, facebook, internet kihasználása
- Ajánlott irodalom (jegyes, ifi, ministráns, biblia kör, házas hittan, férfi csoport,
katekumenátus)
- Kocsmamisszió lehetőségei

„Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert
nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk keresztül
mond.” "
Meghívó egész napos szentségimádásra
Kedves Testvérem!
Hálásan köszönöm, hogy meghallottad és elfogadtad a hívást a Szentségimádásra
templomunkban.
SZENTSÉGIMÁDÁSRA HÍVLAK! Azaz,
SZERETETVÁLASZRA! Ő állandó Jelenlét – mi itt tanuljuk a jelenlétet, ezzel is
válaszolva a szeretetére. Adj időt, teret és lehetőséget Istennek a veled való
találkozásra. Szemléld szeretettel a Titkot, az Oltáriszentségben köztünk maradó Jézus
titkát, amit soha ki nem sajátíthatsz, de befogadhatsz.
SZOLGÁLATRA! Másokért, az Egyház, az egész Test, a Közösséged és a családod
javára. Aki térdel, az egyben áldás mások, a közösség számára. Vidd az Úr elé szeretteidet,
ellenségeidet, testvéreidet és ügyeiket, közbenjárva értük Nála!
ASZKÉZISRE! Lemondás a jóról, egy nagyobb jó kedvéért. Menni mindent
elintézhetnél, megoldhatnál ez alatt az idő alatt… Mégis, belépni Isten nyugalmának a
helyére, a szív békéjébe, a benső ima csendjébe, mindennél nagyobb jó, ami hosszútávon
termi meg gyümölcseit, a hűségben való kitartás által.
Ebben az órában, amit vállaltál, törekedj a belső csendre. A külső valószínűleg nem lesz
teljesen biztosítva, de ne veszítsd el a kedvedet. Először a szívedet próbáld meg
lecsendesíteni és ne a másik embert. Ebben az órában ne végezz hangos imát!
Gyakorlati tennivalók:
Amelyik órára beiratkoztál, az a te időd, azzal te rendelkezel. Amennyiben nem alkalmas,
rosszul választottál, próbálj cserélni egy jobbra!
Amikor közbejön valami, amit előre nem tudhattál, próbálj beszervezni magad helyett
mást, aki erre alkalmas. Szolgálótársaid neveit és időbeosztását a templomi faliújságon
olvashatod.
Próbálj meg személyesen megismerkedni azzal, akit váltasz és azzal, aki téged fog váltani.
Érkezz pontosan!!! Inkább pár perccel előbb, mint később!!! A késéseddel romokba
tudod dönteni az előtted lévő szívének békéjét.
Fontos, hogy amennyiben rajtad múlik, ne hagyd őrizetlenül az Oltáriszentséget és a
templomot. Ha rendbontást tapasztalsz, próbálj tapintatosan megoldást találni, és a plébánián
mindenképp jelezd!
Kérem hasznos javaslataidat, türelmedet, szeretettel teli megértésedet a többiek iránt és
irántam!

Alapvető tudniavók sekrestyések számára
Összeállította: az egri egyházmegyei papság munkabizottsága:
Juhász Imre, Kormos Gyula, dr. Medvegy János, Papp Endre, Székely Dénes
A sekrestyés
1. Hivatása
A sekrestyési munkakör a liturgiához kapcsolódó fontos isten- és emberszolgálat.
Betöltésére olyan világi férfi vagy nô alkalmas, aki elhivatottságot érez a katolikus Egyház
szellemében a templom szolgálatára, és örömét találja sajátos feladatainak teljesítésében.
Szükséges tehát, hogy hivatásként fogja fel szolgálatát, amely elsôsorban a papot segíti
lelkipásztori feladatai teljesítésében: elômozdítja az istentisztelet méltó végzését és a hívek
bekapcsolódását. Így bizonyos közvetítô szerepe van a pap és a nép között. A nép felé
képviseli a lelkipásztor szándékait, másrészt a pap felé a hívek jogos igényeit.
2. Alkalmazása
A sekrestyés az egyházközség alkalmazottja, akit a plébános ajánlására a Képviselôtestület
választ. Fizetését az egyházközségtôl kapja. Feladatainak ellátása során a látszatát is kerülje
annak, hogy a papot irányítani akarja. Ugyanakkor legyen benne kezdeményezô készség
mindarra, amivel a hívek számára az istentiszteletet gyümölcsözôvé, vonzóvá teheti.
3. Jellemzôi
Legyen ôszintén vallásos, egyházhû, tisztaságszeretô, józanéletû, pontos, anyagiak terén
megbízható, felettesével szemben engedelmes, és minden munkáját hittel végezze. A
szentmisén lélekkel vegyen részt és lehetôleg járuljon szentáldozáshoz. Ha vasárnap több
szentmisén kell részt vennie, akkor egy szentmisén legyen valóban személyes részvétellel, a
többin pedig olvashat szentírást, vallásos könyvet, hitbuzgalmi újságot.
4. Magánélete
Családi életében és a társadalomban példát mutat hiteles keresztény életével. Gondosan
kerüli a botrányokat (iszákosság, rendetlen házasság). A keresztény értékeket megtagadó

politikai csoportosulásokban nem vesz részt. Tôle telhetôen igyekszik mindent megtenni
gyermekei vallásos nevelése érdekében. Jól kell ismernie a katolikus hit igazságait, fôleg
azokat a szertartásokat, amelyekben neki aktív szerepe van. Még amiatt is, hogy a hívek
kérdéseire adott esetben választ tudjon adni.
5. Munkaterülete
Szolgálati helye a templom, ahol értékes berendezéseket, ruhákat, perselyeket ôriz, kezel,
gondoz. Munkaterületéhez tartozik a templom udvara, kertje, járdája és azok az épületrészek
is, amelyek nincsenek szem elôtt: a templom padlása, raktára és a torony. A sekrestyésnek
általában szoros kapcsolata van a ministránsokkal. Ha a lelkipásztor rábízza ôket, szívesen
foglalkozzon velük. Azon legyen, hogy a ministránsok minél tevékenyebben vegyenek részt a
szentmisén és egyéb szertartásokon. A sekrestyében fegyelmezze ôket, nevelje rendre, de ezt
mindig szeretettel tegye. Mivel a templom vallási életünk központja, benne a sekrestyés
minden körülmények között jelentôs szerepet tölt be.
6. Munkaszerzôdése
Munkarendjét, feladatait, jogait és kötelezettségeit az a munkaszerzôdés tartalmazza,
amelyet munkába lépésekor aláírt és felettes hatósága jóváhagy. Ez rögzíti munkabérét,
szabadnapját, évi szabadságát és munkaköri leírását. A sekrestyés munkája, az egyházközségben betöltött szerepe tehát nem jelentéktelen. Sokat tud jót tenni, de sokat tud rontani
is. Soha ne feledje: olyan az egész munkaköre, mint a tartóra állított mécses!
7. Felettese
Közvetlen fônöke a mindenkori plébános, akinek lelkiismereti kötelessége, hogy ellenôrizze
alkalmazottjainak tevékenységét és a templom rendjét. A plébános közvetlen felettese a
kerületi esperes.
8. A templom takarítása
Kis és nagy templomok egyik fô ékessége a rend és a tisztaság. Ezért a sekrestyés nagy
gondot fordítson a rendszeres takarításra. A takarítás módját és idejét úgy válassza meg, hogy
a templom belseje mindig a hely méltóságát tükrözze. Ma már a technika hatásos segítséget
nyújt ahhoz, hogy kevés por kerüljön a templom légterébe, de a gondos portörlés soha nem
maradhat el.
Az évi nagytakarítás alapos legyen! Az évi nagytakarítás legtöbbször meghaladja egy ember
erejét, akármilyen kicsi is egy templom. Ezért célszerû erre az alkalomra templomi hirdetés
útján, esetleg az Oltáregylet vagy a karitász csoport bevonásával segítô társakat megszervezni.
Terjedjen ki az ablakok, magas párkányok, oltárképek, szobrok, a szószék fölötti díszítések
tisztítására, a szônyegek, üléshuzatok kiporolására. A fémtárgyak megtisztítására is gondolni
kell.
Az oltárok és a szobrok aranyozott részeit nem szabad vizes ruhával törölgetni, mert a
nedvesség árt az aranyozott felületnek. A szenteltvíz tartójára külön gondot kell fordítani.
Azokat minden héten egyszer ajánlatos kimosni és tiszta szenteltvízzel feltölteni. Bevált a
szivacs alkalmazása, de legalább évente cserélni kell. A fémbôl készült hordozható
szenteltvízhintôkben nem szabad szenteltvizet tárolni, mert sótartalma miatt oxidálódik.
Ajánlatos a szenteltvízbe fertôtlenítôt tenni: egy neomagnol tabletta 10 liter vízhez elég.

9. A templom nyitása és zárása
A templom nyitásának idôpontját a plébános határozza meg. A sekrestyés anyagi
felelôsséggel tartozik a templomban lévô értékekért, amelyeket leltárba foglalva vesz át
szolgálata kezdetén. Ezért minden liturgia után gondosan kulcsra kell zárni a templomot, a
sekrestyét és a tornyot, de a mûemlék templomoknál gondolni kell arra, hogy idegenek
is szeretnék látni a templomot belülrôl, különösen nyári idôben.
10. A templom berendezésének karbantartása
A templom berendezéseinek karbantartását csak felettese tudtával és beleegyezésével
végezheti. A templom fából készült tárgyaira különösen vigyázni kell. Tilos ezekbe szöget
verni, de még a rajzszöget is csak nagy körültekintéssel lehet használni!
11. A templom kivilágítása
A villany használata általános. A plébános határozza meg, milyen legyen a kivilágítás.
Hétköznapokon kis látogatottság mellett kevesebb égôt kapcsolunk be, mint vasárnap. Az
összes fényforrást akkor kapcsoljuk be, ha van értelme: esküvôn, nagy ünnepeken. A
meghibásodott égôt mielôbb ki kell cserélnie.
12. A templom környékének gondozása
A sekrestyés feladata a templom környékének rendben tartása is. Gondoskodik a járda, a
lépcsôk takarításáról. Télen idejében elsepri a havat, nehogy eljegesedjen a templomtér, a
bejárati lépcsô és a járda. A templomkert füvét rendszeresen kaszálja vagy mással kaszáltatja.
Ajánlatos a fûnyíró használata. Ôsszel a fák lehullott lombját elhordja.
13. A templom fûtése
A sekrestyés kezeli a templom fûtôberendezését. Ehhez ismernie kell a be- és kikapcsolás
mûveletét. A fûtést a plébános rendelkezésének megfelelôen végzi. Ha a gyóntatószékben
vagy az orgonánál hôsugárzót alkalmaznak, azok kikapcsolásáról mindig gyôzôdjön meg,
amikor a templomot bezárja.
14. Az oltárok díszítése
Az oltárok díszítését a hétvégi takarítás alkalmával lehetôleg személyesen végzi a
sekrestyés. Ha a díszítést nem maga végzi, köteles azt ellenôrizni. Adventben és nagyböjtben
-- az örvendetes vasárnapot kivéve -- nem teszünk virágot az oltárra, a tabernákulum fölé
pedig semmilyen esetben. Az oltárok és a szobrok mûvirággal nem díszíthetôk.
15. A sekrestye
A sekrestye a templom szerves része, a sekrestyés szolgálati helye. Innét kíséri figyelemmel
a szertartást, amely a templomban folyik. Csak indokolt esetben hagyja el a sekrestyét a
liturgikus cselekmények alatt. A perselyezést mindig felajánláskor indítsa el, akár személyesen végzi, akár mással végezteti. Minden liturgikus cselekménybe kapcsolódjon be énekkel,
imával, térdeléssel. Olvasmányok, szentbeszéd és Úrfelmutatás alatt kerüljön minden mozgást
a templomban. Tartson rendet maga körül. A ruhák és egyéb használati tárgyak lehetôleg a

szekrényben legyenek. Templomi szolgálatát a helyhez méltó öltözetben végezze.
16. A harangozás
A harangokat mindig rendeltetésüknek megfelelôen használjuk: liturgiára, haláleset idején,
Úrangyalára, körmenetek alatt, búcsúsok fogadására vagy a plébános intézkedésére.
Liturgiára az elsô harangszó a nagy haranggal történik kezdés elôtt félórával. A beharangszót az istentisztelet kezdésekor végezzük 2 vagy 3 haranggal. A harangozásban a sekrestyés
pontos legyen! Úrangyalára ma már csaknem mindenütt beprogramozott automaták
mûködnek. Ezeknél akkor kell odafigyelni, ha áramkimaradás van.
Halottnak a helyi szokás szerint harangozzunk, de mindenkor a plébános tudtával,
hozzájárulásával. Püspökkari rendelkezés tiltja a harangszót olyan halottnak, aki nem részesül
egyházi temetésben. A haláleset közlése után a sekrestyés mielôbb csendít a lélekharanggal:
férfinak 3 versben (két megszakítással), nônek 2 versben (egy megszakítással), gyermeknek
egy versben. A temetéshez egy kísérô harangszó jár. A halvafekvôért végzett misék végén a
,,Ments meg engem Uram...'' ének alatt is szólnak a harangok. A sekrestyésnek legyen
gondja a harangok karbantartására, hacsak a plébános másképp nem rendelkezik. A csapágyak
rendszeres olajozása is az ô feladata. Tanácsos évenként legalább kétszer.
17. A templomi ruhák kezelése
A sekrestyés egyik szép és fontos feladata a templomi ruhák gondozása. Ennek egyik része a
rendszeres szellôztetés. A miseruhákat, palástokat, a szônyegeket évente több alkalommal
szellôztesse. Nyári idôben jó hatást lehet elérni azáltal, hogy a szekrényajtókat kinyitja,
az ablakokat kitárja. A ruhákat, fôleg az oltárterítôket és a ministránsok ruháját védeni kell a
gyertyacsepegéstôl.
18. A gyertyák kezelése
A misézô oltáron a szentmiséhez két gyertyának kell égnie. Ezekre akkor is szükség van,
amikor az egész templom villanyfényben úszik. Szentségkitétel alkalmával több gyertyát
szoktunk gyújtani az Oltáriszentség tiszteletére. A használatba vett gyertyákat takarékosság
céljából lehetôleg egészen égessük le.
A gyertyákat a mise kezdete elôtt néhány perccel gyújtjuk meg és a hívek távozása után
oltjuk el. A gyertyák meggyújtásához használt gyufaszálat nem szabad az oltáron a
gyertyatartóban hagyni, hanem visszavisszük a sekrestyei szemétgyûjtôbe. Magasan
elhelyezett gyertyák gyújtására használhatók olyan gyújtogatók, oltogatók, amelyeknek kúpos
részében zárt üveg van. Ebbe denaturált szeszt öntünk és az abból kicsüngô kanócot meggyújtva csepegés nélkül lehet a gyertyákat meggyújtani.
Az új gyertyákat mindig függôlegesen kell beállítani. A ferde gyertya csepeg. A gyertyák
kezeléséhez tartozik: gyújtás elôtt a kanócvég lecsippentése, a gyertyavég kiemelkedô
karimájának lefaragása és az oldalakról a gyertyaolvadék eltávolítása. Mindez a sekrestyében
kis késsel egy doboz felett történjék. A gyertyacsepegéstôl jól védi a terítôt a gyertyatartókon
elhelyezett kis tányér, amelyet bádogból is lehet készíteni. Az oltáron, ahol a szentmisét
végzik, elektromos mûgyertyát nem szabad alkalmazni.
19. A templomi ruhák mosása
A templomi fehérnemûket a sekrestyés maga mossa vagy mással mosatja, de a ruhák
tisztaságáért minden esetben ô felel. Neki legyen gondja arra, hogy a mosást áztatás elôzze

meg. Csipkés ruhákat nem szabad mosógépbe tenni. Ha valamelyik fehérnemû hibás, vasalás
elôtt javítsa ki. Hímzett miseruhák, stólák, palástok tisztítása vegyi úton történik és a plébános
engedélyével. A kehelykendôt és a kéztörlô kendôt nem kell keményíteni, a korporálét
azonban lehet.
20. A templomi ruhák raktározása
A miseruhákat és a palástokat megfelelô méretû vállfákon szekrényben kell tartani. Ha
fiókokban tároljuk, az gyûrôdésmentesen történjék. A mosásra váró ruhákat el kell különíteni
a tisztáktól.
21. Szent edények, fémtárgyak karbantartása
A liturgiához különbözô fémtárgyakat használunk: misekehely, áldoztató kehely, szentségmutató, kézi feszület, füstölô, gyertyatartók, tömjéntartó, szenteltvízhintô, csengôk, tálcák,
perselyek stb. Mind drágák, értékesek. Karbantartást igényelnek. Tisztításukra nem használható maró és karcoló anyag. Kerülni kell az olyan vegyszerek használatát, amelyek a
vésetekbe beragadnak.
Jó tudni, hogy az aranyozott kelyhek tisztítására újabban kereskedelmi forgalomba hoztak
olyan anyagot, amellyel eredményesen lehet az aranyozott felületeket megtisztítani anélkül,
hogy az aranyozott rész legcsekélyebben károsodna. Ez egy krémpúder, amely
tubusos kivitelben, ,,Cecilia make up'' felirattal megtalálható nagyobb drogériákban.
22. Az egyházi naptár (direktórium)
A direktórium eligazítást ad a szertartások végzéséhez. Jelzi a liturgikus ruhák napi színét,
tájékoztatást ad az ünnepekkel kapcsolatos tennivalókról. A bal margóján található színjelzések szerint kell a miseruhát kikészíteni. Ha a naptár egy napra több színt is jelez, a plébános
határozza meg a liturgikus színt. A kijelölt színtôl eltérôen akkor lehet feketében halottért
misézni, ha a színjelzés mellett 3-as szám áll. Az egyházi év folyamán állandóan
figyelemmel kell lenni azokra az elôírásokra, amelyeket a direktórium közöl.

AZ ÁDVENTI KOSZORÚKÖTÉS FORGATÓKÖNYVE
Asztalok, székek felkészítése. Gyermekfoglalkozás felkészítése.
Találkozunk előkészítőkkel, lelki indítás (Minél többeket hívjunk meg: legyenek itt a
felelősök és közösség felelős tagjai - hogy legyen, aki biztosítsa délután folyamán, hogy Jézus
szeretete lehessen köztünk)
Érkezők fogadása, egységcsomagok kiosztása
Ráhangolódás a közös együttlétre: Harmatozzatok égi magasok. (Olyan ének legyen, amit
otthon is tudnak majd énekelni, gyerekekkel, illetve más plébániáról jövőket is megerősít.
Figyelem: Többség már belekezdett a koszorúkötésbe: ezért ilyenkor kapcsoljuk le a terem
lámpáit, és csak a reflektorok világítsák meg a beszélőket. Ők pedig hívják meg a jelenlevőket
kis odafigyelésre: Nem csupán kézműves foglalkozásra jöttünk össze, hanem kicsit
belehatolni az adventi koszorú ősi szokásának – egy mély emberi-vallási titoknak
megértésébe.
Pár mondatos bevezető: összefoglalás Adventről - és a koszorú szimbolikájáról.
Meghívás, hogy most szeretetben legyünk együtt

Koszorúkötés – asztaloknál
KÖZÖS LITURGIA: - első gyertya meggyújtása a nagy koszorún
(Elején eloltjuk a lámpákat - csak reflektor marad. A közösség felelősei segítsenek, hogy az
asztaloknál elcsendesüljenek, ne folytassák a kötést...).
1. Atya köszönti az összejötteket - Advent: Hivőnek Jézus várása; - mindenkinek a szeretet
nagy lehetősége a családban, a világban!!! - Jézus jövetelére - a szeretet növekedésére hív a
koszorú
2. Az estét vezető (házas)pár elmondja:
Így gyújthatjuk meg a gyertyát a családban is, ahogyan most fogjuk..(Az egész este egy
otthoni gyertyagyújtást mutasson be!! olyanok számára is, akik először látnak ilyet. Minden
alkalommal vannak köztünk nem hívő keresők is: ne használjunk túl vallásos nyelvet! úgy
beszéljünk, hogy az utolsók is megszólítva érezzék magukat! )
3. Az imént tanult éneket énekeljük: Harmatozzatok...
4. Rövid evangéliumi (vagy szentírási) részlet: pl.
5. Személyes tapasztalatok az adventtel kapcsolatban (házaspár, gyermekek?)
maguk a szülők hogyan élik az adventet
gyermekekkel együtt (illetve a gyermekek) hogyan élik az adventet: szeretet tettei
közös jótettek, ima - adventi koszorúgyújtás stb. tapasztalatai a családban
6. Miatyánk!
7. Búcsúzás... Szép adventet kívánunk... hogy a koszorú a fényre, szeretetre emlékeztessen
Hirdetés: Aki kér, a bejáratnál kaphat szórólapot: "hogyan ünnepeljük az adventet, a
gyertyagyújtást"
ADVENTI GYERTYAGYUJTÁS egy formája, SZENTMISE ELEJÉN:
(Mise előtt gyakorolni kell: Éneklő Egyház 13. sz éneket!)
1. Papság bevonul, közben kezdődik a mise bevezető éneke - koszorú gyertyái nem égnek
2. Pap szól néhány szót az Éneklő Egyház 13. énekről, koszorúról, gyertyagyújtásról, hogy
hányadik gyertyát gyújtjuk stb.
Íme kedveseim, az ítéletnek ama nagy és rettenetes napja előttünk áll, elmúlnak a mi napjaink,
és sebesen eljön a mi Urunknak gyönyörűséges adventje. Gyakori szózatával int immár
minket és mondja: mielőtt bezáratik a paradicsomnak ajtaja, mindannyiótok sietve
igyekezzék, hogy bemenvén abba, mindörökre az Úrral uralkodják. - Készüljetek fel tehát ti
mindnyájan, hogy megláthassátok a halhatatlan jegyest, s tiétek legyen majd a mennyek
országa.
Énekesek éneklik: ÉE 13. refrén végéig
3. ministráns meggyújtja a megfelelő gyertyá(ka)t
a pap felhív egy kis misét bevezető csendre: éljem át: bennem ég-e a gyertya?!
4. Majd közösen éneklik: ÉE 13. refrénjét - és énekesek a folytatást: - Íme, ami anyánk
Jeruzsálem nagy megindultsággal kiált felénk és mondja: Jöjjetek, jöjjetek drága gyermekeim,
jöjjetek hozzám. a refrén részt ismét közösen: HOGY MEGLÁTHASSÁTOK
5. mise folytatódik a könyörgéssel
Egyháztanácsok munkahétvégéje
Az egyházközségek egyik legmarkánsabb csoportja a mindenhol meglévő egyházközségi
képviselőtestület. A velük való közösségi munka igazán gyümölcsözővé teszi a kegyelemmel
való együttműködést.
A találkozók napirendi pontjait érdemes minél több taggal összeállítatni. Legyen lehetősége
mindenkinek arra, hogy ötleteivel előálljon. A gyűléseken való megosztások során

mindenkiben megerősödhet a felismerés: érdemes gondolkodni és figyelni az egyházközséget
érő kihívásokra, az élettel járó változásokra, mivel van fórum, ahol kimondható és
orvosolható a megjelenő probléma. A napirendi pontok összegyűjtése során hasznos arra
figyelni, hogy legyen felelőse az egyes pontoknak, aki felvezeti és kifejti az ezzel kapcsolatos
helyzetelemzést. Ugyancsak érdemes meghatározni, hogy mennyi időt szánunk egy-egy
felvetésre. Ezeket jó ha a meghívón megjelenítjük.
A találkozó bevezető imájára is kérjünk fel valakit, lehetőleg minden alkalomra más személyt.
Ne legyen olyan tag a gyűlésen, aki ne szólalna fel, vagy ne lenne dolga. Imádság után a
továbbképzés gondolatát szem előtt tartva célravezető egy-egy egyházi dokumentumról szóló
előadás megtartása. (Világegyház zsinatai, egyházmegyei zsinatok határozatai, pápai
megnyilatkozások, stb.)
Érdemes az egyes területekért felelősöket kijelölni, a határidő is megszabva. Lényeges, hogy a
következő találkozón legyen beszámoló arról, hogy mit sikerült intézni az egyes ügyekben,
esetleg milyen további teendők szükségesek.
Időnként hívjuk meg az egyházközségben tevékenykedő más közösségek képviselőjét, hogy
ossza meg a velük történő dolgokat. (Hittantábor utáni beszámoló, énekkarosok
élménybeszámolói, katolikus iskolában zajló élet, karitászcsoport megosztása, alapítványok
beszámolója, stb.)
A találkozók végén elhangzó imádságot lehetőleg ne az vezesse, aki a bevezető ima felelőse
volt. Így még valakit bevonhatunk a tevékeny tagok közé.
A javasolt 2 órás időtartam után az aktuális név és születésnapok vagy egyéb ünnepeket
süteménnyel kis borozgatással ünnepelhetünk meg, ami a személyes kapcsolatokat erősíti.
Ahol testvéri szellemben, mindenkinek a képességeit elismerve működik együtt egy közösség,
ott a Szentlélek magával tudja ragadni a tagokat és hatékonyabban épülhet Isten országa.
Férfiak megszólításának lehetőségeihez
A férfiak nem annyira a beszélgetésben, mint inkább a közös tevékenységben érzik jól
magukat. Egy egyházközségben mindig akad munka, amihez szakértelem, együttműködés
kell.
Munkacsoportokat hozhatunk létre, amik egy-egy „szakterületre irányulnak. Pl. A
temetőgondnokság, kálváriafelügyelet, templomgondnokság, plébániagondnokság. Ha a
férfiak a munkát nem csak, mint feladatot élik meg, hanem lehetőséget találnak benne arra,
hogy Isten országát és építsék, akkor közösségbe tömörülhetnek a faipari, elektronikai,
építőipar, stb. dolgozók és az egyházközségben élőknek ingyenes, vagy önköltségi áron
vállalhatnak szeretetszolgálatokat. Ezek előkészítése, utógondozása inkább elméleti, lelki
felkészülést igényel. Feltérképezni, pl. hogy ki milyen segítségre szorul a településen, mire áll
készen a munkacsoport, stb.
Hogy a férfi munkacsoport ne pusztán humánus segítségnyújtó egylet legyen, törekedniük
kell Istennel való kapcsolatuk ápolására, az egyéni és közösségi imaélet, a szentmisén való
aktív részvétel, és szentségek vétele által. A heti rendszerességgel történő találkozások
imádsággal kezdődhetnek, a településen lévő igények felmérésével, ezek mérlegelésével,
majd a kivitelezés megtervezésével folytatódhatnak. Lényeges, hogy legyen szellemi
táplálékuk, amiből megerősödnek abban, hogy ’bármit tesznek, Istennek teszik.’ Példát
vehetnek más ilyen jellegű közösségektől, mozgalmaktól (Bau-order csoportok, 24 óra
kompromisszumok nélkül mozgalom, stb.)
A felnőtt férfiaknak az egyes liturgiákon saját szerepük van, amire meg lehet hívni, és
tudatosan lehet őket felkészíteni. A körmenetek, egyházközségi napok, ünnepek
előkészítésében és megtartásában vezető szerepet, konkrét tevékenységet lehet biztosítani a
férfiaknak. Az ezekre való felkészülés, (pl. körmeneteknél a baldachin vivő szolgálata milyen

feladatot is jelent: Jézus mellett haladok, védelmét, és kiemelt szerepét biztosítom, mint a
miniszterek testőrei. Jelenlétemmel megvallom, hogy Hozzá tartozom, elismerem uralmát és
hiszem valós jelenlétét…). A szolgálattevők képzését liturgiai ismeretek bővítésével tehetjük
meg. A felszerelések karbantartását, beszerzését szintén rájuk bízhatjuk. Ötleteikkel,
véleményükkel hasznos segítség lehetnek.
Baba-mama klub
Bevezető
Kisgyerekes anyukák régóta ismerik egymást templomból, játszótérről, miért jó mégis így
találkozni? Mert a közösség erejében hiszünk, ami több mint egy-egy kapcsolat.
Az indulás
Az egymást ismerő anyukákból álló mag el tud elindulni. Előnye, hogy régóta ismerjük
egymást, vannak közös témáink, ismerősként, barátként tekintünk egymásra. Hátránya, hogy
nehezebben merül fel a nyitás, a változás lehetősége. Pedig egy baba-mama klub az egyik
legnyitottabb közösség lehet a plébánián, hiszen anyává folyamatosan válunk. Ezért fontos
nyitva hagyni a baba-mama klub ajtaját. Ma már számunkra ez nemcsak elméleti nyitottságot
jelent, hanem újak megszólítását is. Van, akit mise után, van, akit az utcán, játszótéren
hívtunk meg közénk. Jó evangelizációs hely, ezért különösen fontos, hogy életünkkel,
gyerekeinkkel való bánásmódban, a közös imában példát tudjunk adni.
Alkalmaink
Heti találkozóinkon először mindig imádkozunk. Eleinte a Szent Mónika Közösség kötött
imáját imádkoztuk, felolvastuk a napi evangéliumot, hozzá tartozó magyarázatot. Aztán
ahogy nőttek a gyerekeink, azt éreztük, hogy csak elhadarjuk, vagy ima közben járni tanuló
gyerekeinkkel hadakozunk. Így új, egyszerűbb imaformát kerestünk. Most gitáros
gyerekénekeket éneklünk, ha van hangszer, sokat segít, gyerekeink meg csörgőkkel kísérnek.
Majd saját szavainkkal adunk hálát valamiért, fogalmazzuk meg kéréseinket. Igyekszünk a
keretekkel is segíteni az imára hangolódást, körbeülünk, gyertyát gyújtunk.
Érdemes az elején, majd újra és újra megnézni, mekkora gyerekekkel, hányan tudunk
rendszeresen összejönni. Ha sok a csecsemő korú, mellettük jobban lehet beszélgetni (inkább
mamaklub) a másfél-két évesek már sok figyelmet igényelnek, mellettük egy-egy hosszabb
témára már nincs idő (inkább babaklub). Összegyűjtöttünk minket érdeklő témákat, ha a
gyerekek engedték, ezekről beszélgettünk. De felmerült, hogy tartsunk kézműves
foglalkozásokat vagy mondókatanulást stb. Beszélgetéseinkből jött létre pl. egy TCST
tanfolyam, ahol többen részt vettünk, és találkoztunk más anyukákkal is. Segítség lehet, ha
egy-egy alkalomnak van témafelelőse.
Keretek
Hetente találkozunk a plébánián körülbelül 10-12-ig. Tavasztól őszig egyszerűbb, mert a
plébániakert remek felfedeznivaló tér a gyerekeknek, a kisebbeket könnyebb altatni még
beszélgetés közben is. Télen egy közösségi szobába szorultunk, egy szőnyeg és összegyűjtött
játékok segítik az együttlétet. A benti foglalkozásokon több kreativitásra van szükség. Egy
vezetővel indultunk, de úgy látjuk, jó egy-egy időszakra vezetőt választani, illetve újra és újra
megnézni, hogy a rendszeresen találkozók mit szeretnének-tudnak együtt csinálni. A
kapcsolattartás segítésére körímélt hoztunk létre.
Anyaestek
Bennünk másfél év után merült fel az igény, hogy babák nélkül is legyünk együtt. Jelenleg
havonta egy este találkozunk valamelyikünk lakásán. Ide hívogattunk már dolgozó anyukákat
is, akiknek igényük van így női körben együtt lenni. Itt is imával kezdünk, a Szent Mónika
Közösség imája (amit szerettünk imádkozni) erre az estékre került át. Minket érdeklő
témákról beszélgetünk, valaki vállalja egy-egy este vezetését. Azt érezzük, ezek az esték a
valódi közösségi alkalmak, amikor egymáshoz is közelebb kerülhetünk. Hiszen a kisgyerekes

találkozók mindig nehezen tervezhetők, és téli, beteges időszakban van, hogy hetekig nem
tudunk délelőttönként találkozni.
Záró gondolatok
Legfontosabbnak – Krisztuskövetőként, szülőként – a folyamatos megújulást érzem, az új
helyzetekhez, igényekhez való alkalmazkodást. Fontos a megszokott rend, de sokszor
akadálya lehet a közösség továbbfejlődésének.
Egy édesanya

Húsvéti tojásvadászat
Húsvét vasárnap az ünnepi szentmise után a plébániakertben, vagy közeli téren, füves
területen lehet egy kis csokitojás keresést rendezni a gyerekeknek.
A szervezés menete:
Meg kell bízni valakiket a csokitojások beszerzésével (lehetőleg ne olcsó kakaómassza
álcsokit vegyünk, hanem igazi csokit még ha drágább is), illetve azok elrejtésével!
Ki kell hirdetni a miséken, hogy várjuk a gyerekeket „vadászni”!
Lehetőleg korosztály szerint kell területeket kijelölni, hogy kik hol keressék a csokitojást,
különben a nagyok mindent elszednek a kicsik elől!!!
A mise után a plébános indító jelére indul a lázas csokikeresés a fűben!
A tojásgyűjtés fődíja egy élő nyuszi.

Bűnbánati liturgiák
A szentségek vételében, a liturgiák alkalmával éljük meg, ünnepeljük az Istennel való
kapcsolatunkat. Nagyon fontos, hogy ezeket az alkalmakat élményszerűvé tegyük a
gyermekek és a felnőttek számára egyaránt.
A kiengesztelődés szentségének vételét Adventben és Nagyböjtben célszerű bűnbánati
liturgiával összekapcsolni. De természetesen más alkalmakkor is élhetünk ezzel a
lehetőséggel. Az első gyónás alkalmával a gyermekek és szüleik számára vagy az iskolai év
kezdetén és végén a gyerekek és fiatalok részére is szervezhetünk ilyen alkalmakat.

Célszerű egy-egy bűnbánatról, bűnbocsánatról szóló szentírási rész kiválasztása, és e köré
csoportosítsuk az imákat, könyörgéseket, gondolatokat. A Zsoltárok közül is bátran
választhatunk. Néhány szép énekkel, kis csenddel segíthetjük az elmélyedést.
Különösen a gyerekek számára nagyon fontos, hogy konkrét tevékenységekkel,
cselekedtetéssel, szimbólumokkal is megértessük Isten megbocsátó szeretetét. A bűnöket
tartalmazó cédulák elégetése, a bűnöket szimbolizáló kövek letétele az oltár lábához, gyónás
után egy mécses meggyújtása, egy nyakba akasztott kis elveszett bárány papírból ugyan
apróságok, de a gyermekek számára meghatározó és maradandó élményt jelentenek.
Igen fontos gondoskodni a megfelelő külső körülményekről is, technikai részletekről is.
Célszerű kitenni néhány a korosztálynak megfelelő lelkitükröt és a gyónás menetét tartalmazó
lapot, hiszen mindig lehetnek olyanok, akiknek ez segítséget jelent. A gyerekekkel jó is, ha
átismételjük ezt és elmondjuk közösen a bánatimát. Gondoskodjunk néhány gyertyáról,
esetleg halk zenéről mialatt a szentgyónás folyik. Kitehetünk egy nagyobb képet, festményt a
tékozló fiúról, az elveszett bárányról. Ne mindent egyedül csináljunk, vonjuk be a
résztvevőket az imák, könyörgések olvasásába, az éneklésbe. Figyeljünk rá, hogy a bűnbánati
liturgia ne legyen túl hosszú, alkalmazkodjunk az életkorhoz, fejlettségi szinthez. Gyerekek
számára 10 perc bőven elég. Végül pedig adjunk lehetőséget a szentgyónás utáni nyugodt,
imádságos néhány perces együttlétnek az Istennel.
Egy-egy ilyen alkalom megszervezése nem igényel sok időt és fáradozást, mégis
maradandóvá és ünnepélyesebbé teszi a végtelenül szerető és bűneinket megbocsátó Istennel
való találkozást.

Házas közösség indítása
Keressünk legalább 3 házaspárt, akik rendszeresen eljárnak a templomba, 5-6 pár felett már
nehéz kezelni a technikai részleteket. Az emberek nagyon mély igénye a közösségbe tartozás,
az első lépések megtételében van csak tétovázás, ezekben kell segíteni
Jó példák vannak, ahol több filiából jött csak össze egy közösség, de elindultak és boldogan
élik meg a közösséghez tartozást
Jó ha tudatosítjuk, hogy különböző házaspárok próbálunk közösséget formálni, nem baj ha
másként gondolkodunk munkáról, gyereknevelésről, házasságról. Ha hisszük Krisztus
Örömhírét, tudunk testvérként együtt növekedni, elfogadva egymást.
Ha ismerünk működő házas-közösséget, hívjuk meg képviselőiket egy közös beszélgetésre
A csoport akkor lesz életképes, ha az ima mindig központi része az összejöveteleknek
Fontos, hogy legyen egy pár, aki elvállalja a „vezetést”. Ez a nevesített vezető lehet állandó,
de akár évente váltható. Ő vállalja fel, hogy emlékezteti, buzdítja a többieket, kirándulásokat,
egyéb közös programokat szervez, vállalja a kapcsolattartást a plébánossal, egyházközséggel
A közösség 2-3 hetente találkozzon, érdemes egész évre előre beosztani az összejövetelek
időpontját, az összejövetelek 2-3 órásak legyenek
A helyszín lehet közösségi terem, de nálunk bevált a forgószínpad, tehát mindig más-más
családnál jövünk össze.
Ahhoz, hogy bensőséges legyen az alkalom, a gyerekeknek vigyázást kell szervezni. Lehet
kérni nagyszülőket, de ha van ifi hittanos csapat, őket is meg lehet kérni a közös

gyerekvigyázásra, gyermekeinknek is élmény szokott lenni ez az a 2-3 óra. A
gyerekvigyázóinkat évente meglepjük kis ajándékainkkal, ezzel jelezve hálánkat
Az imával mindig a fogadó család készül, lehet kötött ima, lehet interaktív,lehet evangéliumi
szakaszra épített, lehet éneklős, közbenjáró ima szeretteinkért, papunkért… jó ha idővel
beépül az imába a saját szavakkal megfogalmazott hálaadás- könyörgés kör. Miatyánkkal
zárjuk.
Nagyon fontos a „szabad vagyok-szabadon hagylak” légkör, mindenki a lelki alkatának
megfelelően készülhet imával, illetve ennek megfelelően kapcsolódik be az imába
Az ima ne legyen hosszabb 20-30 percnél
Ima után legyen valamilyen téma. Rengeteg feldolgozható házas anyag van *, akár egy-egy
könyvet át lehet beszélgetni, de nálunk minden 2. alkalom az egyházközség teendőiről,
programjainak szervezéséről, missziós lehetőségeinkről szól. Ilyenkor már tea-sütemény
mellett szoktunk beszélgetni
2-3 havonta érdemes és fontos Férfi és Női kört összehívni, ilyenkor a fiúk illetve lányok
külön jönnek össze kötetlen beszélgetésekre, itt már koccintani is szoktunk
Az évek alatt kialakulhat- de nem elvárás- a közösség karizmája, valamilyen
megfogalmazható szolgálat, amire mint közösség küldetést kaptak az Úrtól. Ovis hittan,
gyerekmise, jegyes felkészítés, betegek szolgálata, roma misszió…
Az egyházközség legfiatalabb házas-közössége vállaltan nyitott marad, minden elérhető
fórumon hívja az új párokat csatlakozásra. Amikor már technikailag kezelhetetlenül nagy a
közösség, elindul a leválás folyamata, kialakul az új vezető-pár, leválik a következő nyitott
közösség, aki folytatja a missziós munkát.
A plébános, káplán folyamatosan jelezze, hogy bármikor szívesen elmegy a közösségi
alkalmakra, ha előre kérik felkészül egy-egy témával
Gary Chapman- Egymásra hangolva
J. Mycielski- Életrevaló Gyerekek
Kunyhó Házasközösség –Nagymaros – 20/46-828-46

Az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek tartott felkészítő
A plébánia életének fontos, missziós feladata az első gyónásra és elsőáldozásra való
felkészítés. Sokan még mindig megszokásból, nagymama kedvéért vagy egy majdani
templomi esküvő érdekében kérik gyermekük elsőáldozását. Ezek a szülők legtöbbször
jószándékú emberek, akik nem vallásos közegben nevelkedtek, így megszólításuk, a velük
való rendszeres találkozás nagyon fontos lehetőség, hitünk továbbadása szempontjából. Az
alábbiakban egy egész tanévre elosztható program vázlatát láthatjuk, melyet meg is tudtunk
valósítani, és elég jó visszajelzések voltak a szülők részéről.

Az alkalmak mindig egy rövid papi bevezetővel kezdődnek.
1. alkalom
-ismerkedés, rövid bemutatkozás –ezt a megbízott hitoktató vagy a plébános vezetheti
- mire készülünk a gyerekekkel – rövid ismertető a gyerekek egész tanévet felölelő
felkészítéséről (konkrétan programokkal, dátumokkal – ezt a hitoktató tartja)
- beszélgetés - kinek milyen gyermekkori hithez kapcsolódó élményei vannak – ezt a plébános
által megbízott csoportvezetők vezethetik, akik lehetnek az előző évi elsőáldozók szülei, akik
szintén részt vettek ilyen alkalmakon
(ha sokan vannak, lehet több csoportra osztani a szülőket! 5-6 főnél több ne legyen egy
csoportban!)
2. alkalom
-istenképünk – papi bevezető arról, hogyan látták Istent a bibliai szereplők, saját Istenről
alkotott képünk változása életünk során….
- beszélgetés -módszer: színes képek leszórva a padlóra (ezeket naptárakból vágtuk ki),
mindenki válasszon egyet-kettőt a képekből, ami szerinte valahogy Istenhez kapcsolódik,
erről lehet beszélgetni a kép segít, hogy könnyebben megnyíljanak a zárkózottabbak is. Ismét
érdemes több csoportot csinálni a létszámtól függően!
3. alkalom
-Jézus alakja – papi bevezető Jézus életéről, személyéről
- beszélgetés - módszer: egy rövid részlet valamelyik Jézus filmből, utána beszélgetés: hogyan
látom Jézust, ki nekem Ő, VAGY lehet fontos mondatokat kiírni a szentírásból (Jézus fontos
mondatai pl. Én vagyok az út…) kis papírra, melyiket választja a szülő, erről beszéljen, hogy
miért éppen ez érintette meg!
4. alkalom
-Közös lelki nap a gyerekekkel a Tékozló fiú története alapján, lásd melléklet ezután bíztattuk
őket, hogy gyónjanak együtt a gyermekeikkel
5. alkalom
-Személyes istenkapcsolat – papi bevezető az imádkozásról, elcsendesedésről
- beszélgetés- módszer: istenkereső versekből válogatni idézeteket, ezeket kinyomtatni és
leszórni a padlóra, a szülők választanak, majd párba rendeződve beszélgetnek az általuk
választott versről, végén összefoglalás,
-egy hitét gyakorló szülő beszélhet arról, hogyan imádkoznak otthon a gyerekekkel ötletadás
céljából
6. alkalom
-Találkozás Istennel- papi bevezető Isten alkalmai az életünkben, fontos kiemelni az
Eucharisztia lényegét!
- templomi együttlét- módszer: bemehetünk a templomba, ahol előzőleg a padokra ragasztunk
az eucharisztiával kapcsolatos idézeteket, a szülők sorban végig mennek, elolvassák ezeket,
majd leülnek a padba, rövid vezetett szentségimádás következik, majd az oltár körül körbe
állunk, és a pap sorban megáldja néhány kedves, személyes szó kíséretében a szülőket
Természetesen a gyakorlati tudnivalókat is el kell mondani ezeken a szülői alkalmakon, de ne
csak ruhamegbeszélés legyen!

A felnőttekkel való foglalkozásnál nagyon fontos, hogy mindig elmondhassák saját
meglátásaikat, tapasztalataikat, az előadások nem elegendőek. A legtöbb szülő akkor érzi,
hogy érdemes volt elmennie, ha az ő gondolataira is kíváncsiak, és nem csupán fejtágításról
van szó!

Február második hete: Házasság hete (vasárnap: házasság világnapja)
A rendezvénysorozat célja: az egyházközségben élő házaspárok házasságának ápolása, a
házas közösségek egységének növelése. Missziós cél: a házasságukon keresztül megszólítani
hitetleneket, kevésbé hívőket. Ökumené jegyében reformátusokat, evangélikusokat is. A
problémás házasságban, vagy rendezetlen házasságban élőknek (esetleg válófélben lévőknek)
és az egyházközség fiataljainak reményt és példát adni, hogy ez egy megerősítő, fontos
szentség!
Tudnivalók : ( Ha a rendezvény sorozatot szeretnénk, előadásokkal vagy egyéb
programokkal)
Ki kell jelölni min. 1 szervező házaspárt vagy közösséget.
Legalább fél évvel előbb meg kell hívni az előadókat! (szeptemberben, mert a jó előadók
elfoglaltak)
A helyszínt időben le kell foglalni. (ebben az időben vannak a farsangi bálok, mulatságok)
A hirdetést már hetekkel előbb el kell kezdeni. (javasolt január elején, amikor még az új
naptárak nincsenek feltöltve mindenféle programmal) Fontos a személyes megszólítás, csak
az e-mail és a hirdetés sajnos nem elég hatékony, csupán megerősítésre jó.
A témaválasztásnál figyelembe kell venni a missziós jelleget, hogy a keresők vagy nem
annyira elkötelezett emberek is eljöjjenek ezekre a programokra.
A rendezvénysorozatot ünnepi szentmisével, házasság megújítás liturgiájával és egy kis
agapéval is zárhatjuk.
Készülhet egy kis emléklap erre az alkalomra, hogy könnyebben felidézhessék a házaspárok
ezt a napot.
Gondoskodni kell a felmerülő költségekről. (előadók benzin költsége, köszönetként virág,
desszert; esetleg pogácsa, szalvéta, innivaló, poharak az előadások alkalmaira, emléklap stb.)
Kell egy teremberendezésért/elpakolásért felelős ember az előadásokra.
Kell az előadáshoz a kellékekért felelős (projektor, laptop, vetítő állyány)
Emléklapok elkészítéséért felelős (szöveg, idézet, papír stb.)
Ha szeretnénk megosztást, kiscsoportos beszélgetéseket – ehhez kell egy felelős, aki leírja és
szétosztja a témával kapcsolatos kérdéseket, kijelöli a csoportvezetőket.
Valaki figyeljen a tervezett idő betartására
Mise liturgiájának felelőse. (összeállítása az atyával egyeztetve - olvasás, könyörgések)
Agapé megszervezője.
Szállást keres a Szent Család

A Szállást keres a Szent Család régi hagyomány, melyet újabban ismét egyre több
plébánián gyakorolnak. A családok egymáshoz elvisznek egy megáldott Szent Család-képet
és elmondanak közösen egy imádságot. Mai rohanó, karácsonyi bevásárlástól zajos
adventünkben a rorátékon kívül ez is egy lehetőség arra, hogy ne csak fizikailag, hanem
lelkileg is készüljünk a Karácsonyra. A Szent Család-kép szimbóluma által helyet adhatunk
Jézusnak szívünkben, a másik családra szánt időnk pedig a legszebb ajándék az Úrnak. „Ahol
ketten vagy hárman összejöttök a nevemben, köztetek vagyok.”
Ez az ima a szentképpel együtt megy körbe a családok között a következő liturgiával:
Adventi énekkel kezdünk, de persze ez ki is hagyható, ha valaki nem nagyon énekes fajta.
(Pl.: Az Úrra vár a szívünk; Ó jöjj, ó jöjj...; Nézz, testvér, fel!)
A szentképet hozó így köszönti a háziakat:
Békesség e háznak és minden benne lakónak! Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele
fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, szent anyjának, Máriának alázatosságát,
Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét!
A házigazda így fogadja a képet:
Hogyan lehet az, hogy az én Uramnak anyja látogat el hozzám? Hogyan érdemlem én meg,
hogy Teremtőm és Megváltóm, akit az egész világ nem tud befogadni, az én szerény
otthonomban vegyen szállást?
Szeretettel és tisztelettel fogadlak, ó Jézusom, Szent Anyáddal, és a Szent Szűz jegyesével, a
Te tiszteletreméltó gyámoddal, Józseffel együtt. Hozzál e ház lakóinak lelki megvilágosodást,
tisztulást, szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk karácsony ünnepét.
Elhelyezik a képet, felolvasnak a Szentírásból:
Iz 45,7-8; Lk 1,39-56.
Közösen elmondjuk a Magnificatot.
Családfő: Mutasd meg nekünk Uram, irgalmasságodat.
Mind: És a Te üdvösségedet add meg nekünk!
Családfő: Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
Mind: És az én kiáltásom jusson eléd!
Családfő: Könyörögjünk! Add meg kérünk mindenható Isten, hogy mi, akik imádandó szent
Fiad születését várjuk, egykor örvendezéssel nyerjük el örökkévaló ajándékait is, ki él és
uralkodik mindörökkön örökké!
Mind: Amen.
Mária-éneket éneklünk, pl.: Ó fényességes szép hajnal, Magnificat, Üdvözlégy Mária.
A család egyik tagja mond könyörgést:
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Mind: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk Téged Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő
kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk

által.
Mind: Ámen.
Most a szentkép hozója mond áldást:
Adventjének megvilágosító erejével szenteljen meg benneteket az Isten!
Ámen.
Szabadítson meg titeket a vétek bilincseitől, hogy megtisztult szívvel várjátok második
eljövetelét.
Ámen.
Nyugodalmas jó éjszakát és boldog véget adjon nekünk a mindenható és irgalmas Isten, az
Atya, a Fiú, és a Szentlélek.
Ámen.
Adventi énekkel búcsúzunk, pl.: Várj és ne félj; Ébredj ember; Ó jöjj, ó jöjj, Bölcsesség!
Az énekek és a Magnificat szövege szintén benne van a dobozban, ezzel a szöveggel együtt.
A vendéglátó család természetesen szívesen megkínálja az érkezőket valamivel, de lehetőleg
ez csak egy tea vagy keksz legyen. Jó lenne, ha tényleg a lelki készületen lenne a hangsúly!
Áldott adventi készülődést mindenkinek!

Egyházközségi farsang
Mi a közös farsangolás célja?
az örömben, a vigasságban is együtt legyünk – ne csak a „liturgikus” eseményeken
a családok (gyerekek, szülők) együtt játszhassanak, táncoljanak, szórakozzanak
evangelizációs lehetőség – a rendezvényen részt vevő gyerekek révén a „nyájon kívüliek”
megszólítása
Mi az ideális helyszín?
közösségi ház, helyi művelődési ház, bármilyen rendezvényterem – feltétlen szükséges egy
nagyobb befogadóképességű terem, de előny, ha több, elszeparált kisebb helyiség is
rendelkezésre áll
Kik a potenciális résztvevők, mi a megszólítottak köre?
fő rétegközönség az egyházközségben élő gyermekek, és azok szülei
a különböző helyi közösségek fiataljai
családközösségek, házas közösségek
középkorú és idős korosztály – a rendezvény bizonyos részeibe való bekapcsolódásuk
életszerű elképzelés, de a tapasztalatok alapján nem igazán érzik magukénak ezt a
rendezvényt
Melyek a rendezvény finanszírozási lehetőségei?
alapvetés, hogy az enni, innivalót a résztvevők maguk hozzák, batyubál jelleggel

belépőjegy: mivel a rendezvény általában nagyobb létszámú közösséget vonz (50-150 fő), a
viszonylag olcsóbb (200-500 Ft) belépőkből is érdemi anyagi fedezetre lehet számítani.
Jegykategóriák: gyerekjegy (legolcsóbb), egyéni belépőjegy, családi jegy (az egyéni belépő
fölötti áron), pártoló jegy.
tombola: úgy lehet érdemi bevételi forrás, ha a tombolatárgyakat az egyházközség hívei
ingyenes felajánlásként adják össze. Ez némi szervezést igényel, de ha van nevesített felelős,
és a tárgyak leadására kijelölt helyszín, a rendszer működik. A rendezvény előtt 2-3 héten
keresztül a vasárnapi szentmiséken hirdetni, kérni kell a tombola tárgyak gyűjtését, és a helyi
egyházközségi sajtóban (ha van ilyen) is időben közzé kell tenni ugyanezt. A tombola
nyereményjegyek a rendezvény egész ideje alatt folyamatosan árulhatók néhány lelkes
aktivista által, pár száz forintért. A sorsolást érdemes több alkalomra bontani.
Kik és hogyan szervezzék a rendezvényt?
3-5 fős civil team a lelkipásztorral egyeztetve, együttműködve
a szervezést a rendezvény előtt 2-3 hónappal érdemes kezdeni
jó feladatleosztás, és aktív szervezői részvétele esetén 3-4 megbeszélés mellett a rendezvény
megszervezhető
Milyen legyen az egyházközségi farsang programja?
Lehet/érdemes:
a rendezvény helyszínén megtartandó szentmisével kezdeni
a helyi lelkipásztor vezetésével 20-25 perces evangelizációs blokkal kezdeni: imádság, az
eseményhez hangolt lelkipásztori beszéd, gitáros éneklés
a rendezvény első része hagyományosan a gyermekeké: jelmezverseny, jelmezbemutató,
gyerekjátékok, gyermekvetélkedők. (~ 1.5-2 órás blokk) 3-4 aktív, talpraesett, a gyermekek
nyelvén értő segítő szükséges.
kisközösségek előadásai, műsorszámai (zene, tánc, próza, ének, rövidke színpadi mű, stb.): az
est legizgalmasabb, legnagyobb sikerre számot tartó része. Fontos, hogy az egyházközség
közösségeit időben (2-3 hónappal előre) felkérjük műsorszámaik összeállítására, és a
kisközösségek érezzék, hogy aktív részvételükkel az egész közösséget szolgálják. (~ 1-1.5
órás blokk)
tombolahúzás: az est folyamán több alkalommal (2-3) kerüljön sor a nyeremények várva várt
kisorsolására.
„evangelizációs” blokk: ismert, hiteles egyház vagy világi személyiség meghívása,
szerepeltetése beszélgetés vagy egyéni produkció keretében. (~ 20-30 perces blokk)
tánc, vigadalom: a várható bevételek lehetővé teszik színvonalas zenész csapat meghívását,
szerepeltetését – pl. az élőzenés táncház nagyon népszerű, a szülők, csemeték, gyermekek
együtt ropják. (1-1.5 órás blokk)
„Retro disco”, tánczene: a jó, sokakat megszólító tánchoz fontos egy olyan zenei válogatás,
amelyet a jelenlévő korosztályok mindegyike valamilyen formában magáénak érez. Nem kell
hivatásos „DJ”, némi munka árán (zeneszámok előzetes összeválogatása) bárki vállalhatja az
egyházközségből.
vizuális blokk: rövid, pergő, jól összeállított film/filmek az egyházközség életéből,
rendezvényeiről, eseményeiről (20-30 perces blokk)
a nagytermen kívüli egyéb életterek (külön terem):
társasjáték szoba; felnőtt kártyaszoba; női teázó és beszélgető szoba
gyermek zsibongó, tombolda, játékterem, csocsózó
„férfi bűnbarlang” – sörsátor vagy forralt bor sátor
Idősek hete
Ez az egyházközség rendezvénysorozata, aminek középpontjában az idősek állnak. A
házasság hetéhez hasonlóan alapvetően lelki megerősítést szolgáló alkalom.

Célok:
-az öregedés élet-feladatában való lelki segítségnyújtás.
-közösségi és vallásos élmények felkínálása
-az egyházközség számára alkalom arra, hogy kifejezzük az idősek iránti tiszteletünket, azt,
hogy fontosak a közösség számára. Ezen túl tanuljuk a hozzájuk való viszonyulást.
Módszer:
Keressük azokat az eszközöket, amelyek az idősek speciális lehetőségeihez szabottak.
Célcsoport:
Természetesen az idősek, de nemcsak a hívők és nemcsak azok, akik el tudnak menni a
templomba.
Milyen jellegű alkalmak legyenek?
- templomi események: kezdő és zárómise
- „képzési” rész: előadás és prédikáció az öregedés valamelyik alap-kérdéséről (veszteség,
elengedés, magány, bűntudat)
-közösségi alkalmak: kiscsoportos beszélgetés, amelyben a témával kapcsolatban a saját
élettapasztalat megnyilvánulhat. Ilyen alkalom közösségi színtéren és magánházaknál.
Minden összejött 6-8 fős csoporthoz a szervezők biztosítanak egy vezetőt, aki az alkalmat
levezeti. Férfi csoportot külön kell indítványozni!
-a kiscsoportos alkalom keretében legyen „gyógyító ima”, amit minden résztvevőért mond a
csoport. Olyan kiscsoportokban, ahol olyan emberek vannak, akiknél a dementia jelentős,
inkább a közös imára tenni a hangsúlyt.
- lelkigondozói beszélgetési és gyónási lehetőség közösségi színtéren és otthon egész hét
során.(több pap, lelkigondozó álljon rendelkezésre)
-hangulatos záró agapé
-az egyházközségnek szóló rész: prédikáció keretében. Az idősek köszöntése a zárómisén.
-megosztás: a templomi alkalmak és az előadás menjen a kábel tv-n is.
Megvalósítási terv
Rávezető és motiváló szakasz: az Idősek Világnapjával kezdődően (Szept.28) Újság hirdetés,
Kábel TV reklám
Nyitó alkalom szentmisével. Prédikáció ezzel kapcsolatban
Hétfő : Előadás a Napköziben meghívott előadóval.
kedd-szombat kiscsoportok. Templom, lakások mindenütt 1 vagy 2 vezető
Naponta lehetőség lelkigondozói beszélgetésre és gyónásra
Zárómise. Ennek keretében szólni a közösséghez az öregekhez való viszonyulásról.
A gyerekek köszöntsék az öregeket
Agapé a kertben- asztaloknál. Jó lenne, ha ezt családok készítenék elő annyiban, hogy a
család üljön le 1-2 öreggel, hogy lehessen személyes kapcsolat.
Feladatok és felelősök
Szervező csoport
Kiscsoport alkalmak lerbonyolítása
Lelkigondozók
Az agapé megszervezése (családközöségek)
PR feladatok: újsághirdetés, szórólapok,

Katekumenátus - a beavatás útja az Egyházban
Valahol lenni kell egy lakomának,

Hová hivatalos, kit idelenn
Halálba űzött az éhség, a bánat,
A reménytelen szerelem.
Valahol lenni kell egy palotának,
Hová bejáratos, kit idelenn
Minden örömből és fényből kizártak
S elhullt a rögös útfelen.
Valahol lenni kell egy orgonának,
Melyen majd egyszer befejezhetem
A dallamot, mely itt halálba bágyadt
S amely az életem nekem!
(Juhász Gyula: Szimpozion)
Egyre több ember él körülöttünk hasonló szomjúságban. Sokan még azt sem tudják
megfogalmazni, hogy mire vágynak igazán. Nehéz hiteles forrást találni, ahol valóban
olthatják szomjukat. Ezt még nehezíti az értékek megkérdőjeleződése, amely a bizalmatlanság
falát építi a kereső köré.
Ebben az élethelyzetben csak kevés plébánián tud működni a beavatás korábbi folyamata:
szentségek - evangelizáció - megtérés. Ennek ugyanis feltétele az a családi, társadalmi közeg,
amely természetes módon, a példáján és a nevelésen keresztül, elvégzi az evangelizációt.
A legtöbb településen ahhoz, hogy hatékonyan elvezessük a keresőket a krisztusi életre, át
kell alakítani a beavatás folyamatát: evangelizáció - megtérés - szentségek. Ebben a
klasszikus beavatási folyamatban mindig ott segítjük a keresőt, ahol éppen tart. Ez a szemlélet
hatja át a katekumenátus intézményét, amely a ll. Vatikáni Zsinatot követően, a társadalmi
változások hatására, újra visszakerült a gyakorlatba. A zsinatot idézve nevezi a Katekézis
Általános Direktóriuma a katekumenátust, minden katekézis modelljének (KÁD 59.). A
katekumenátus intézménye segíti a plébánia közösségét is, hogy azzá a közeggé válljon,
amely képes szolgálni a keresők evangelizációját.
Mi a katekumenátus?
A katekumenátus középpontjában Krisztus és az ő húsvéti misztériuma áll. Az ő életébe,
tanításába és közösségébe akar beavatni. Szem előtt tartja a kereső emberben lezajló
változások tempóját és egyéb sajátosságait.Ezért fokozatos, a beavatás dinamikáját követő
szakaszokra oszlik.
Az első szakasz az elő-katekumenátus, amelynek elején előkészítjük a kereső szívét. Ez
rendkívül fontos időszak, mert ekkor tudjuk megalapozni életének Krisztusban való igazi
átalakulását. Segítünk megfogalmazni a vágyait, amelyek Istenre irányulnak, hogy nyitott
legyen az Evangélium befogadására. Így valóban örömhírnek élheti meg a Krisztussal való
találkozást. Ez csak akkor tud megvalósuli, ha megszületik köztünk a "szeretet dialógusa"
(AG11-12.). Figyelmes, szerető érdeklődésünkkel segítünk reflektálni az életére és mi is
őszintén tanúságot teszünk reményünk forrásáról. Ebben a szakaszban hangzik el a
megtérésre való első meghívás is. Rálép Krisztus követésének útjára és megjelennek életében
a megtérés első jelei. Így érkezik el a Befogadás szertartásához, amelyben belép a második
szakaszba és a keresőből katekumen lesz.
A katekumenátus szakaszban tovább folytatódik a kereső formálódása. Mélyebben
megismerkedik az Egyház tanításával és a keresztény élettel. Ez a tanítás és a tanultak életté

váltásának időszaka. A Kiválasztás rítusában, amely általában nagyböjt első vasárnapján van,
átlép a megvilágosodás és megtisztulás szakaszába.
Ebben a szakaszban a rítusok (skrutíniumok) segítségével átvizsgálja az életét. Mi mindent
formált benne az Úr és még mit kell átadnia az ő irgalmának, hogy szabad legyen a beavató
szentségekben való találkozásra Krisztussal, Húsvét vigíliáján.
A beavatást követően nem engedjük el a hitújoncok kezét, mert még támogatásra szorulnak.
Az előző szakaszokban nem tudtuk az Egyház minden tanításával megismertetni és a
keresztény közösségbe való begyökerezését is tovább kell segítenünk. Ezek a misztagógia
szakaszának elsődleges céljai.
További fontos kérdések
Kiknek szól a katekumenátus?
Elsődlegesen a még meg nem keresztelteknek. Azonban sok olyan beavatott él hazánkban,
akik soha nem részesültek hitoktatásban. Az ő megtérésüket is hatékonyan segítheti a
katekumenátus intézménye. Természetesen tiszteletben kell tartanunk, hogy ők már be vannak
avatva a krisztusi életbe.
Milyen hosszú a katekumenátus?
Erre a kérdésre nem lehet általános választ adni. Két kereső ember között nagy különbség
lehet azon a téren, hogy hol tartanak a megtérés útján és azon milyen tempóban haladnak,
miként válaszolnak Isten indításaira. A katekumenátus ezt igyekszik szem előtt tartani. Az
országos tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen kopogtatnak be a plébániákra olyanok,
akiknek még semmiféle komolyabb találkozásuk nem volt a katolikus élettel, tanítással
(templomban csak egy-két esküvőn voltak, nem volt még kezükben Szentírás, stb.). Számukra
a megtérés útja általában tovább tart.
Melyek a katekumenátus bevezetésének első lépései?
A katekumenátus vezetője a plébános, még ha nem is tud részt venni a katekumenátus minden
összejövetelén.
Az egyik első lépés a plébánia közösség felkészítése, hogy valóban befogadó közössége
lehessen a megtérőknek. Ez történhet a prédikációkban, hirdetésekben, lelkinapon, plébániai
újságban.
A másik fontos előkészület a befogadó csoport megalakítása. Ők azok, akik közvetlenül
kísérik a keresőket a katekumenátusban. Amennyiben a plébános nem tud részt venni minden
összejövetelen, fontos, hogy egy katekéta vezesse a befogadó csoportot. Tagjai olyan
elkötelezett hívők, akik alaklmasak arra, hogy szeretettel támogassák a katekumeneket a
megtérés útján. A befogadó csoport feladata, hogy megjelenítse az Egyház befogadó
szeretetét és megteremtse a bizalom légkörét, amelyben megnyílhatnak a keresők az
evangélium befogadására. Bár sok nehézséggel is járhat a befogadó csoportban való
együttműködés, de minden fáradtságot megér. Sokkal gazdagabbá válhat ezáltal a
hitoktatásunk/katekézisünk. A lelkipásztori munka megújulását is magával hozhatja.
A befogadó csoporttal együtt hordozhatjuk a misszió feladatát, az emberek megszólítását.
Elsődlegesen együtt imádkozva Isten vezetéséért, majd konkrét lépéseket tervezve. Egészen
más úgy megszólítani az embereket, hogy tudjuk, van egy csoportunk ahova bátran hívhatjuk
őket.
Mi segítheti az elindulást?
Vegyük fel a kapcsolatot egy működő befogadó csoporttal. Ebben segítséget kaphatunk az
Országos Lelkipásztori Intézettől és a MKPK Hitoktatási Bizottságától
(www.hb.katolikus.hu).
Segítséget kaphatunk a Hitoktatási Bizottság által szervezett Országos Katekumenátus
Konferencián.

A katekumenátus kézikönyve részletes útmutatást ad a katekumenátus bevezetéséhez és
vezetéséhez (Fogassy Judit SDSH: A katekumenátus kézikönyve, Budapest, 2005, SZIT)

Szerelmes mise
Szeretnénk az együttjáró párokat külön is köszönteni,
ezért arra kérünk
töltsétek ki az erre a célra kihelyezett
jelentkezési lapot és
legkésőbb január 31-ig
adjátok le a sekrestyében vagy az irodában.
Továbbá szeretettel várunk erre a szentmisére minden szerelmes párt is!

Ötlet a nagyböjti idő mélyebb, közösségi megéléséhez:
A közösség tagjait nagyböjt elején megkérjük, hogy gondolják végig, kivel nem teljes a
kapcsolatuk (családban, munkahelyen és a plébániai közösségben) és törekedjenek a
kiengesztelődésre.
Kártyákat készíttettünk, egyik oldalán "Kérlek, bocsáss meg" a másikon "Igen, megbocsátok"
felirattal, ami segíthet megtenni az első lépést. Ezt odaadhatják személyesen, elküldhetik
levélben stb.
Nagycsütörtökön egymás lábát mossuk meg hármas csoportokban: 'A' személy lábát mossa 'B'
személy, közben 'C' imádkozik értük, majd cserélnek, amíg mindhármuk lábát meg nem
mosták. Közben a zenei szolgálat aláfestő zenét játszik, a közösség jelen lévő tagjai pedig akik épp nem vesznek részt a lábmosásban - imádkozik a háttérben.
Ez a szentmise előtt történik, amelyben hálát adunk a kiengesztelődésekért.
Nagypénteken a liturgia után a taizé-i keresztet egy fehér lepelre helyezzük a földön. A taizé-i
énekek közben ki-ki ráhelyezheti egy-egy kő képében a gondjait, sebeit és egy-egy szál virág
képében azokat a kapcsolatait, amelyekben megtörtént a kiengesztelődés.
Nagyszombaton használhatjuk ezeket a virágokat a díszítéshez is, ki-ki viszontláthatja a
Feltámadás Ünnepén.

KANTÁR
Persze, e szó hallatán, rögtön valamiféle póráz jut az eszünkbe, amely mindenképp irányításra
szolgál…

Senki nem gondolná, hogy a Kantár (így, nagy kezdőbetűvel), változó létszámú (húszhuszonöt főből álló) keresztény férfiközösség neve, amely kaposvári Szent Imre Plébánián
működik.
Az első találkozások idején, névtelen csoportba gyülekeztünk – senki nem gondolt arra, hogy
„nevesítsük” magunkat. A közös hit, az őszintén mély beszélgetések, amelyek – életkortól
függetlenül – közösséggé kovácsoltak bennünket. A lényeg: semmi nem kötelező, nincs
igazolatlan távolmaradás – viszont aki nem jön el minden hónap első szombatján a plébániára
– hiányzik az ott lévőknek.
Ezek az esték íratlan forgatókönyv szerint zajlanak: közös ének, ima, majd a másnapi,
vasárnapi Evangéliumot olvassuk fel, s fűzünk hozzá magyarázatot.
Ezt követi – a csoport aktuális létszámától függő – kiscsoportos megbeszélés, amelyen az
Evangéliumhoz kapcsolódó, előre meghatározott témát, kérdéseket beszéljük meg (e sorok
íróját leginkább a férfitársak hangos imája és őszinte kitárulkozása fogta meg).
A közel egy órányi beszélgetés néha rövidnek bizonyul – vannak csoportok, amelyek
olyannyira belelendülnek a beszélgetésbe, hogy csak nehezen bírhatók rá a szellemi
táplálékok magunkhoz vételét követő agapéra. Zsíros kenyér, hagyma, bor – amelyek mellé
gondos feleségek süteményt is küldenek közösségünk részére – a jó hangulatú beszélgetések
kelléke.
A Kantár közös kirándulásokat, is szervez: felkeressük a szomszédos, vagy távolabb található
plébániákat.
A bor, mint evangelizációs eszköz, avagy, hogyan szervezzünk borbemutatót evangelizációs
célzattal ?
Első rész összefoglaló: Miért tartsunk borkóstolót?
Élmény az Egyházról: Az Egyházban élni jó - Isten meghív téged a vele való közösségre ezekről pusztán beszélni..., élményt kell adni
Közös együttlét,
meghittség élménye,
barátságok szövődnek,
bárhol összetalalkozunk, van már közös élményünk, amihez kapcsolódik az öröm, a szépség,
kultúra
Ezek emberi értékek, és a hit az értékekre tud építeni
pl. Jó együtt lenni - közösség, Egyház
Nyitottság, rácsodálkozás a teremészetre- Isten világára, Teremtő gazdagságra
Bor tisztelete- Eukarisztia
Értékek megerősítése, kialakítása, minta utáni tanulás, szimbólumok kapcsolatok
élmények
értékek
előkészítjük a talajt a vetésre
A bor és a kultúra, bor és a hit:
Babits: Őszi pincézés
a kultúra szimbóluma: a világ javait egy magasabb szintre emelni
a bor szimbolikája megnyit a transzcendensre: a szőlő átalakulása borrá = átistenülés,
Eucharisztia, feltámadás; Babits Őszi pincézés
Szentírás: "A bor megvidámítja az ember szívét" (Zsolt 104,15)
Ez az idézet és a kánai menyegző
Az öröm Isten ajándéka - Kánai menyegző, az első csodája Jézusnak az együttlét örömének
éltetése, lakomák itala, Isten országának elővételezése

Magyar borkultúra film kb. 2 perc
mértékkel fogyasszuk - magyar borkultúra nemes gyökerei - a kommunizmus pusztító hatása
Egymás után a szavak
rettenet, amit nem szabadna meginni - élelmiszer (asztali örömök) - beszélgetőbor (esti
beszélgetéseink) - műalkotás (merengések)
Egy pohár bor
észlelés - megtanít érezni (nekünk férfiaknak nagyon fontos lecke) - élni tanít
a nagy borban megjelennek alkotója vonásai, a kor amelyben született, és szülőföldjének
történelme, kultúrája (új bortrend keresi is az adott kultúra sajátos jegyeit) - tehát a nagy
bornak, mint minden műalkotásnak üzenete van
Petőfi: Egri hangok (énekeljük)
A vers szövege versszakonként
Hogyan vágjunk bele ?
A borkóstoló nem tivornya (csak, ha készen állnak)
Bor iránti tisztelet
Ki vezesse?
Értsen a borokhoz
"jó ízlés" - erkölcsös
Hívő
Kiknek?
miért
mikor
hogyan
Hogyan építsünk fel egy kóstolót?
Előkészületek
Téma kiválasztása
Pohár bor: Téma
bor/szakmai
szőlőfajta
borfajta
borvidék
borász
Festmény
bor és étel (fontos, hogy utanajarjunk, hogy melyik borhoz mi való!)
sajt
sonka
csokoládé
karácsonyi menü
Hangjegyes pohár
kulturális ( figyeltünk az ünnepi időre, liturgikus időszakra, borhoz milyen
versek, irodalmi rész, novella
zene
történelem
Iniciálé
hittani
Szentírás
szerzetesség

A következő pontok animálva szavanként
Borok kiválasztása
Szellemi anyag összeállítása
Kóstolási sor készítése
Kifli
Víz
Poharak kiöntővel
Terítés
dekoráció
poharak
kiöntők! Nem kell mindent meginni, a kóstoláson, a megismerésen van a hangsúly
Segítők - aktív bekapcsolódás, vásárlás, fogadni az érkezőket, terítés, szeletelés, rendrakás,
mosogatás,
Kóstoló
Végig a pontok animálva
Pénz beszedése
Szellemi alapozás, ne üres fejjel, szívvel kóstoljanak (max. 15 perc)
ez az evangélium előkészítésének egyik kiemelt helye
Borok kóstolása
Max 7 bor
Minden borból 1/2 dl
Minden borhoz szellemi kísérő jár
első bor vezetett kóstolása
interaktív kóstolás
Minden kóstoló Istennel zárul: Szent János áldás
Trappista sörök
"Szakrális" kóstolóink
Katekumenátus - hogyan olvassuk a Szentírást
Bérmálkozók - a kamaszkor érlelődése
Tábori trappista sörkóstóló
Zárás a kóstolás előtt
Szőlő áldás
Lőrincz György a hitről
Kóstolás

