KERESSÜK ŐT
AZ ÉLŐK KÖZÖTT

Katolikus ifjúsági
lelkigyakorlat Nagyhéten

IFJÚSÁGI NAGYHÉT

Sátoraljaújhely
2015. április 2-5.

Mi az ifjúsági Nagyhét?
Hallottam valakitől, hogy idén rendeznek valamilyen Ifjúsági
16:40 
Nagyhetet. Te benne vagy ezekben… tudsz róla valamit?
16:42 

Igen, én is hallottam. Ez egy lelkigyakorlat. Ima,
elmélkedés, különböző foglalkozások, na meg sok fiatal.

Ez valami újszerű dolog?

16:43 

Magyarországon ez az első alkalom, de más országokban már
16:45  régóta szerveznek ilyet és ott nagyon bejött, nagy sikere van.
Tuti, hogy katolikus hétről van szó? Ugye nem szekta?
16:47 

16:46 

Persze, hogy katolikus. A Marista testvérek, Szent Ferenc
Kisnővérei és a Piaristák szervezik.

Akkor, mi a különbség egy szokásos Nagyhét és az ifjúsági
Nagyhét között?
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Hogy fiataloknak szól. A mise és a foglalkozások is kifejezetten az
ifjúságot szólítja meg. Persze a lényeg ugyanaz: van szentmise,
gyónási lehetőség, keresztút… a mise mindig gitáros, sőt. Bárki
16:51 
beszállhat a saját hangszerével.
Kicsit azért messze van… minek ennyit utazni?
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Én a közösség miatt megyek. Sok fiatallal együtt!!! Könnyebben
megértem és átérzem a nagyhét lényegét. Jobban el tudok
16:55  mélyülni Krisztus szenvedésében, halálában és feltámadásában.
És milyenek az ottani foglalkozások? 16:56 
16:58 

Lesz kiscsoportos beszélgetés, tanítás a Nagyhétről és a
liturgiájáról, ima … és gondolom egy csomó meglepetés.

Nem hangzik rosszul. Hol találok több infót a programról? 17:00 
17:01 

Gyere mindenképp! Nézd meg a honlapot:
www.marista.hu/nagyhet és regisztrálj!

Részletek:
Mi lesz a program?
Nagycsütörtök:
14:00 –ig érkezés
Bemutatkozás
Katekézis
Szentmise
Baráti este
Szentségimádás

Nagypéntek:
délelőtt
Énekpróba
Csoport beszélgetés
Keresztút
Szentgyónás
délután
Katekézis
Csoport beszélgetés
silencium
Szentmise
Kereszt hódolata

Nagyszombat
délelőtt
Énekpróba
Rózsafüzér
Szentgyónás
délután
Katekézis
Kis csoport
Énekpróba
Silencium
Húsvéti vigília
Fesztivál

Húsvéti vasárnap
küldetés
Haza utazás

Mennyibe kerül?
Összesen 5.000 Ft-ot kell fizetned. A szállást ingyen
adja a kollégium. Az árba beletartozik az étkezés,
valamint a programokhoz szükséges anyagok.
Az útiköltséget az ár nem tartalmazza.

Ki vehet részt?
17 évesnél idősebbek jelentkezését várunk.

Mit kell, hogy vigyek?
Ruhát és tisztálkodó szereket.
Szentírást, füzetet, tollat, stb.
Ha szeretsz zenélni, hozd el a hangszeredet is!

Részletek:
Hogyan regisztrálhatok?
Csak a www.marista.hu/nagyhet
honlapon lehet regisztrálni.
Jelentkezni március 15-ig lehet.

Mivel utazzak?
Vonattal: minden órában indul vonat a Nyugati Pályaudvarról
Itt leszünk:
Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium
3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 12.

Kihez forduljak, ha kérdésem lenne?
Nyugodtan írhatsz e-mailt a maristatestverek@gmail.com címre és
hamarosan választ kapsz.
Látogass el a www.marista.hu/nagyhet honlapra még több információért.
Telefonon is beszélhetsz velünk: 06-30-9810957 (Pau testvér)

