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Bevezető 
Ghislain du Chéné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z elmúlt évben a Níluson hajózva elmélkedtünk a Hit és Fény 
imájáról. Így készültünk fel a nagy nemzetközi találkozóra, 
melyre júliusban Libanonban került sor. Energiával és 

lelkesedéssel teli vágunk neki a következő öt évnek. Új csapattal és 
igen ambiciózus új célok mentén folytatjuk napi menetelésünket, azt 
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az Út maga Jézus. 

Idén átkeltünk az Atlanti-óceánon, és az Útravalónkat a 
mexikóiak csapatával készítettük, akik kultúrájuk legjavát kínálják 
nekünk. Meg akarják mutatni, hogyan gyökerezik a Hit és Fény a 
helyi hagyományaikban. Az Útravaló készítése során felkerestük Szűz 
Mária guadalupei kegyhelyét Tepeyac hegyén Mexikó északi részén. 
Egész évben a Guadalupei1 Miasszonyunk lesz velünk, aki lehetővé 
tette, hogy fia, Jézus Krisztus ne csak egy legyen azon fehér emberek 
közül, akiket a spanyolok a maguk misszionáriusaival együtt 
magukkal hoztak, hanem valóban egy legyen közülük! Minden évben 
20 millió zarándok keresi fel ezt a helyet, hogy imádkozzon (ez a 
                                                           
1
 Ejtsd: Gvadalupei 

A 
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világ leglátogatottabb Mária-kegyhelye). 1987-ben az amerikai Hit 
és Fény közösségek is ide zarándokoltak el, amire sokan máig 
elevenen emlékeznek. 

Bár a Hit és Fény ma a világ 84 országában van jelen, a 
közösségi találkozók mindenhol ugyanolyanok, hiszen mindannyian 
ugyanazt az Útravalót használjuk, ugyanakkor nagyon mások is, 
hiszen tele vannak olyan dallal, tánccal és imádsággal, amelyek csak 
az adott országra jellemzők. Bátorítani szeretnénk benneteket arra, 
hogy még jobban igazítsátok közösségi találkozóitokat a helyi 
körülményekhez. Nem jó, ha lemásolunk valamit, ami máshol talán 
működik, de nálunk felszínes külsőség marad, nem pedig a helyi 
hagyomány kifejeződése. 

Az „Íme, újjáteremtek mindent!” (Jel 21,5) szellemében minden 
közösség újra megalkothatja a maga Hit és Fényét, hogy jobban 
kifejezze azt, amik vagyunk. Ami a liturgiát illeti, elképesztően szép 
hagyományaink vannak, ugyanakkor a római vagy anglikán rítusú 
katolikus mise még csak nem is hasonlít az ortodoxok Szent 
Liturgiájához vagy a protestánsok úrvacsorájához, holott 
mindannyian keresztények vagyunk! Ugyanez vonatkozik a közösségi 
találkozóinkra is. Így leszünk befogadó családi közösség, az öröm és a 
remény, az őrök, a menekültek, az  ünneplés, az imádók, a 
tanúságtevők és a lelki elmélyülés közösségei, házi közösségek, 
amelyek mind készek arra, hogy újabb közösségeket hozzanak létre, 
és hirdessék a Hit és Fény örömhírét. 
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A borító és a képek 

Ezt az Útravalót a mexikóiak csapata készítette nagy-nagy 
lelkesedéssel. Egy-két mexikói hagyományt a  Hit és Fény egész 
családjával meg akartak osztani.   

A borítón néhány Hit és Fény-est festettünk le, amint az ország 
közepén található Xochimilo térségében használatos „trajinéra” nevű 
bárkaszerű alkalmatosságban hajóznak. Ebben a közlekedési eszközben 
mintegy 10-25 ember fér el. Többféleképpen díszítettük fel, mindig úgy, 
ahogy az év során éppen ünnepelt esemény megkívánta. Az emberek 
sokszor hoznak magukkal ennivalót, és sokszor zenélnek. A mi közösségi 
találkozóink is ilyenek: az ünneplés, a zenélés helyei, melyet minden 
térség a maga és a térségben működő közösségek szokásaihoz igazít. 

A "trajinérát" ábrázoló festmény alatt a "sarape" nevű nagy 
vállkendő színeit látjuk, amely alatt mindannyian menedéket 
találhatunk, csakúgy, mint a közösségi találkozóinkon.  

Az egyes hónapokhoz tartozó rajzokat egy 
„loteria” nevű hagyományos mexikói kártyajáték 
ihlette, melyet felnőttek és gyermekek egyaránt 
játszhatnak. Ezek a rajzok nem tipikusan olyan 
képek, amelyek a loterián láthatók, hanem a 
hónapok témáihoz vannak igazítva. Az Útravaló 
végén megtanuljuk, hogyan kell játszani, és a 
nyári táborokban is elszórakozhatunk vele. Az 
idei Útravaló képeit chihuahuai új barátunknak, 
Sylvia Chapának köszönhetjük. 
Isten áldjon mindenkor mindannyiótokat!  

Az Útravaló csapata 

Lorenzo, Gabriela, Toni atya, Alejandra, Ghislain, Florencia, Jorge, Corinne 
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Miért pont ezek a rajzok? 

• 1. hónap: A hold 
 Mária láthatóvá tette magát. A Hit és Fénynek is láthatóvá kell 
 tennie magát, hogy reményt és örömet vigyen a világba.  

• 2. hónap: Meghívó levél  
 Szüntelenül hirdessük a Hit és Fény örömhírét! 

• 3. hónap: Az angyal  
 A szentek közössége és a fehér ruha. 

• 4. hónap: A sarape  
 Hagyományos mexikói vállkendő, amely alatt menedéket találhatunk. 

• 5. hónap: A piñata  
 Édességgel töltött játékszer, amelyet a gyerekek egy bottal 
 pukkasztanak szét. 

• 6. hónap: A kisbusz  
 Hogy kiszakadjunk életünk megszokott menetéből. 

• 7. hónap: A rózsa 
 Hogy megünnepeljük az örömteli híreket. 

• Karácsony: A csillag 
 Jézus a legszegényebbeknek és a leggyengébbeknek mutatja meg 
 magát. 

• A Fény ünnepe: A gyertya 

• Húsvét: A kenyér  
 A kenyértörésben ismerik fel. 

• Pünkösd: A galamb  
 A Szentlélek segítségével mindannyian a Hit és Fény alapítói 
 vagyunk. 

• A nyári táborok: A nap 
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Nektek, 
a koordinátor csapat tagjainak 

Irány Mexikó! A maga 33 közösségével Mexikó olyan ország és a 
Hit és Fény olyan rendkívül dinamikus új tartománya, melynek tagjai 
igen életvidámak, zeneszeretők és szenvedélyesek. Katolikus talajon 
vagyunk, ahol a Guadalupei Miasszonyunk tisztelete mindenütt nagyon 
elevenen van jelen. Rendkívül nagy becsben tartják, és azt szeretnék, 
ha mi is felfedeznénk őt, csakúgy, mint kultúrájuk néhány területét.  

Mint tavaly, most is meg szeretnénk könnyíteni a déli féltekén élő 
barátaink dolgát, akiknél az iskolaév februárban kezdődik, nyári 
vakációra pedig januárban mennek, illetve azokét, akiknek időre van 
szükségük a fordításhoz, és nem tudnak szeptemberben kezdeni, ezért 
nem a hónapokat tüntettük fel, hanem megszámoztuk az egyes témákat, 
hogy mindenki úgy használja őket, ahogy a legjobbnak látja. Hét 
elmélkedés a közösség különböző fajtáiról szól, négy a nagy liturgikus 
ünnepekről, amelyeket természetesen a megfelelő időszakban kell 
elővenni, az utolsó pedig a nyári táborról vagy lelkigyakorlatról. 

Amint azt mindannyian tudjátok, az Útravaló pusztán egy ajánlott 
eszköz, melyet közösségeitek sajátosságaihoz kell igazítanotok.  

Az egész éven végigvonuló „téma” idén a Guadalupei 
Miasszonyunk lesz. Minden hónapban kiszínezzük a 73. oldalon található 
kép egy-egy részletét.   

A nemzetközi Hit és Fény honlapján a „Letöltések”-nél 
(Downloads) az Útravalóban javasolt valamennyi eszközt megtaláljátok, 
a „Fotóalbum”-nál pedig (Photo Album) az egyes hónapokhoz, illetve a 
Műhelyhez tartozó képeket.  

Mindannyiótoknak csodaszép évet kívánunk a Guadalupei 
Miasszonyunk társaságában, aki egyetlen dolgot szeretne: nekünk adni 
fiát, Jézust!  
 
Corinne Chatain 
Főtitkár 



 9 

Guadalupei 
Miasszonyunk 

A Guadalupei Miasszonyunk megjelent egy kis 
indiánnak,Juan Diegónak2, és egy értékes képet 
hagyott ránk, amelyet különösen mi, mexikóiak 
szeretünk.  

1531. december 12-én kedden a Guadalupei 
Miasszonyunk negyedszer jelent meg Juan Diegónak. Az eseményre akkor került 
sor, amikor a cuautitláni3 férfi éppen útnak indult, hogy segítséget hívjon 
beteg nagybátyjának. Mexikó védőszentje Pocito4 közelében találkozott az 
egyszerű indiánnal, és közölte vele, hogy nagybátyja meggyógyult.  

Mária ekkor megkérte, hogy menjen fel Tepeyac5 hegyére, ahol az évszak 
ellenére virágzó rózsákat talált. Azt mondta, hogy szedje le őket, és vigye el a 
püspöknek találkozásuk bizonyítékául, és hogy építsenek templomot ezen a 
helyen. A férfi teljesítette kérését.  

Zumarraga püspök fogadta Juan Diegót, aki megnyitotta „tilmáját” (bő 
köpenyét), a rózsák kiestek belőle, a köpenyen pedig a Guadalupei Szűz képe 
jelent meg.  

Minderről a Nican Mopohua6 című könyv számol be, melyből minden 
hónapban olvashatunk néhány mondatot. A Guadalupei Miasszonyunk azért 
jelent meg Juan Diegónak, a Szűz szent képe azért tűnt fel csodás módon az 
egyszerű „tilmán”, és azért beszélt Isten szeretetéről, hogy Jézust, az ő 
szeretett fiát hirdesse az „új világban” élő embereknek, ma pedig az egész 
világnak.  

A Guadalupei Miasszonyunk 1737 óta Mexikóváros, 1895 óta pedig egész 
Mexikó védőszentje. 1951-ben XII. Pius Latin-Amerika védőszentjévé rendelte. 
2000-ben Szent II. János Pál „Mexikó királynőjévé és egész Amerika 
császárnőjévé” nyilvánította. Juan Diegót 2002-ben avatták szentté. 

                                                           
2
 Ejtsd: Huán Diégónak 

3
 Ejtsd: kvautitleni 

4
 Ejtsd: Pokitó  

5
 Ejtsd: Tepeják 

6
 Ejtsd: Nikán mobóvá 



 10 

1 

 

Az öröm és a remény 
közösségei 
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A hónap üzenete 
 

 

 

oé és családja mellett igen fura emberek is helyet foglaltak 
a bárkában. Állatoknak öltözve a világ teremtését 

játszották el: így tudták kijátszani Noé fiainak éberségét…7 
Némelyikük furcsán viselkedett: nem beszéltek vagy csak 

hibásan, mások nem tudtak járni, de mindannyian barátok 
voltak. Amikor csak tudtak, összejöttek, hogy megosszák 
egymással örömeiket és bajaikat, ünnepeljenek és 
imádkozzanak, és többnyire majd kicsattantak az örömtől! 
Ezért Noé fiaival, Szemmel, Jáfettel és Kámmal, feleségével és 
fiai feleségeivel időről időre csatlakozott hozzájuk, mert jót tett 
nekik, ha olyan emberekkel találkoznak, akik tele vannak 
örömmel és reménnyel. Mikor látták, hogy elered az eső, 
sötét fellegek gyülekeznek, és dörgött az ég, kételkedni 
kezdtek küldetésük sikerében, új barátaik körében azonban 
komoly vigaszra találtak, és mikor aztán eljött a búcsú ideje, 
mindig könnyebb szívvel folytatták útjukat!  

Hit és Fény közösségeink olykor olyanok, mint ezek a 
potyautasok Noé bárkájában… a világból érkező hírek nem 
mindig túl biztatóak, a jövő kilátásai pedig olykor igen 
lehangolóak. Vajon tudatában vagyunk annak, hogy képesek 
vagyunk jót tenni a körülöttünk levőkkel? Tovább tudjuk adni 
az örömünket? Nyitva tartjuk az ajtót, hogy mások is 
beléphessenek rajta, csatlakozhassanak hozzánk, hogy újra 
felébredjen bennük a remény, és ráleljenek a rég elvesztett 
örömre?  

Ne féljünk megnyitni ajtajainkat, mikor valamilyen 
eseményt ünneplünk a közösségünkben, hiszen így leszünk 
láthatóbbak, és a tanúságtételünk is így lesz erősebb!  
 

                                                           
7
 Mexikói legenda, nincs szentírási alapja. 

N 



 12 

A hónap témája 

 Az a küldetésünk, hogy örömet és reményt vigyünk az 
emberek közé.  
 A közösségeink tartsák nyitva az ajtajaikat. Fontos, hogy 

láthatóbbak legyünk, és jobban szót értsünk a külvilággal.  
 Közösségeinknek a valóságban kell gyökerezniük. 

Bibliai hivatkozás: Örüljetek az Úrban szüntelenül! Fil 4,4-7. 

Az érkezők fogadása  
A közösség tagjait Noé, a felesége, három fiuk és fiaik feleségei 

fogadják, és betessékelik őket a bárkába. Mindenki valamilyen állat 
álarcát viseli. A szobát állatképekkel díszítettük fel. 

Beszélgetés 
• Megjelenítés  

Kezdhetünk egy imádsággal és egy vidám énekkel annak jeleként, 
hogy a bárkában is imádságos és vidám légkör uralkodik. Noé fiai, 
Szem, Kám és Jáfet, akik a bárkában való életért felelnek, 
meglepődnek ezen az ünnepi légkörön, és elmennek, hogy 
édesapjuknak is szóljanak. Noé és gyermekei visszajönnek, és látják, 
hogy mindenki táncol és vidáman énekel. A közösség meghívja őket, 
hogy csatlakozzanak az ünnepléshez.  

Azok az emberek, akik állatot színlelve a bárkába mentek, a mi 
közösségünk. Gyakran jól elvagyunk egymás között, és szép csendben 
megtartjuk a találkozóinkat anélkül, hogy odafigyelnénk rá, mi 
történik a külvilágban.  

Szem, Kám és Jáfet igen meglepődik a csoport tagjain. Hiába 
válságos a helyzet a bárkában, ők imádkoznak és vidáman 
ünnepelnek. A fiúk az apjukat és a család többi tagját is 
magukkal hozzák. Mikor meglátják ezt a csodálatos közösséget, 
úgy döntenek, hogy csatlakoznak hozzájuk. 
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• Szülők és barátok csoportja  
 Kik lehetnek korunk Szemei, Kámjai és Jáfetei?  
 Elég láthatóak vagyunk ahhoz, hogy kedvet csináljunk másoknak 

ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzánk? 
 Nyitva vannak az ajtajaink?  

• Sérültek csoportja  
 Miért érzi magát Noé és gyermekei boldognak az állatok 

társaságában? 
 Szeretnéd, ha több barát lenne a közösségben? 

Imádság 
• Az imasarokban a lelkész vagy az imádság vezetője mindenkit 

megkér, hogy számoljon be egy olyan eseményről, amely boldoggá 
tette ebben a hónapban, majd mindannyian köszönetet mondunk 
érte Jézusnak. Mindenkit megkérünk,  hogy osszon meg velünk 
egy szomorú vagy nehéz eseményt is. Mindannyian könyörgünk 
Jézushoz, hogy vigasztaljon meg minket, és segítsen. Mikor 
mindenki elmondhatta, amit akart, együtt adunk hálát Istennek 
azért, hogy olyan közösség vagyunk, ahol megoszthatjuk 
egymással életünket, és egyek lehetünk Jézussal. Végül elmondjuk 
a Miatyánkot a Hit és Fény által javasolt mutogatással (lásd 72. 
old.). 

• A szegények imája  
Jézus, minden családban, amelyet befogadunk, Téged fogadunk be. 

Ünneplés  
• Játék: Találd meg a társad!  

Két-két embernek ugyanazt az állatot adjuk. Bekötött szemmel 
szétszóródunk az egész szobában. Úgy kell megtalálnunk a társunkat, 
hogy annak az állatnak a hangját utánozzuk, amelyet kaptunk. A 
kutyák azt mondják, hogy „vau-vau”, a kacsák azt, hogy „háp-háp”, 
egészen addig, míg minden állat meg nem találja a társát.  
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Műhely 
Kis papírhajókat készítünk, amelyek Noé bárkáját jelképezik (lásd 74. 
old.). Az ajtajai nyitva állnak, hogy aki akar, találkozhasson a Hit és 
Fény-esekkel. Külsősöknek fogjuk adni őket.  

Guadalupei Miasszonyunk   

• Üzenet  
Miasszonyunk, királynőnk, Júdea lánya, nem szeretnélek gyötörni, 
nem akarom, hogy arcod és szíved gyászba boruljon. Boldogan 
teljesítem szavad, habozás nélkül megteszem akaratodat. 
(Nican Mopohua)  

• Kép 
A kartonlapunkon kiszínezzük az első részt, a holdat, mely 

bevilágítja a sötétséget (lásd 73. old.).  
 

És a következő találkozóig  
Megpróbálom megőrizni szívem örömét, hogy mindenkinek 
hirdethessem a Hit és Fény örömhírét. 
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Az őrök közösségei 
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A hónap üzenete  

 próféták nem egy esetben azt a hivatást kapták, hogy őrök 
legyenek. Ezekiel így szól: Az Úr szózatot intézett 

hozzám:Őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból 
szavaimat, és közvetítsd intelmeimet (Ez 33,7). Azt adta tovább, 
amit maga is kapott az Úrtól, csakúgy, mint Szent Bernadett, 
aki ezt mondta a lourdes-i plébánosnak: Az a küldetésem, hogy 
mindezt elmondjam Önnek, és nem az, hogy meg is győzzem 
annak igazáról. Nekünk is őröknek kell lennünk: figyelnünk 
kell, hogy meghalljuk magányukban a szegények kiáltását. 
Azok a fiatal szülők, akiket mély fájdalommal tölt el sérült 
gyermekük születése, nem tudják, mit tegyenek, vagy kihez 
forduljanak. Az egészégügyi rendszertől megkapják ugyan 
azokat a címeket, ahova fordulhatnak, de a legfontosabbra nem 
találnak rá egykönnyen: olyan barátokra, akiknek 
megvallhatják félelmeiket és kétségeiket…   

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy ezek a szülők a szociális 
rendszereken keresztül próbálják felvenni a kapcsolatot más 
szülőkkel, mivel névtelenül kicsit könnyebben megy a dolog. 
Vannak, akik hallottak már a Hit és Fényről, ugyanakkor tudják, 
hogy nem sok a fiatal köztük. És aztán ahhoz sincs kedvük 
(legalábbis kezdetben), hogy olyanokkal találkozzanak, akik 
nyilvánvalóan több tapasztalattal rendelkeznek, hiszen az 
idősebb sérültek látványa azzal a jövővel szembesítené őket, 
amely rájuk is vár, ezzel pedig – egyelőre legalábbis – nem 
szeretnének foglalkozni.  

Hogyan tudjuk elérni ezeket a sebzett szívű szülőket? Mi 
lenne, ha ezeket az elszigetelt szülőket, akik különböző 
fórumokon adnak hangot érzéseiknek, közösségeink fiataljai 
próbálnák meg elérni, akik jobban ismerik az új technikai 
lehetőségeket, és virtuális közösségeket hoznának létre, amely 
– ha a személyes találkozás vágya megerősödik – egy nap 
valóságos közösséggé válhat?  

 

A 
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És aztán ott vannak azok is, akik szégyellik magukat és 
rejtőzködnek, mivel nem szeretnék, ha az emberek látnák 
gyermeküket, aki más, mint a többiek, és akit egyfajta átoknak 
tekintenek. Ők nagyobb odafigyelést igényelnek. Be kell vonni a 
plébániákat, továbbá azokat a szerzetesközösségeket, amelyek 
a szociális-egészségügyi szférában tevékenykednek, és ezért 
ismerik a környezetükben élő családokat.  

Mindez része a Hit és Fény közösségek DNS-ének, amelyek 
örömet hirdetnek a világnak: figyeljünk oda másokra, és 
mindig készségesen hirdessük: "Vigyázzatok magatokra és az 
egész nyájra, amelynek őrzőivé tett titeket a Szentlélek" (ApCsel 
20,28).  

A hónap témája 

 Mindent meg kell tennünk azért, hogy elérjük azokat a 
szülőket, akik rejtőzködnek (akár a számítógép képernyője, 
akár lakásuk ajtaja mögött), és elszigetelődnek.  

 Ezt a feladatot a fiatalokra bízhatnánk, akik jól kiismerik 
maguk a közösségi hálózatokban.  

Bibliai hivatkozás: Mária útnak indul, hogy meglátogassa 
Erzsébetet Lk 1,39-45. 

Az érkezők fogadása  
Minden érkezőt Erzsébet fogad, akit a koordinátor csapat egyik tagja 
jelenít meg. Egy Mária-képet nyújt át nekik ezekkel a szavakkal: 
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, 
Jézus. Ezután mindannyian egymás után bemegyünk a szobába.  
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Beszélgetés  
• Megjelenítjük, hogyan látogatta meg Mária Erzsébetet  

A megjelenítés végén mindenki együtt énekli a Magnificátot 
Máriával. A várandós Mária, aki tudja, hogy Erzsébet segítségre 
szorul, bátran nekivág a többnapos útnak. Hosszan ott marad 
nagynénjénél, hogy segítsen neki és támogassa. Máriához hasonlóan 
nekünk is el kell érnünk új szülőket és barátokat, és segítenünk kell 
nekik, hogy le tudják győzni nehézségeiket, és ehhez minden 
rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk, beleértve a 
különböző közösségi hálókat és a többi mai kommunikációs eszközt 
is.  

• Szülők és barátok csoportja  
 Milyen eszközökkel szoktuk elérni a közösségben azokat, 

akiknek a Hit és Fényre van szükségük? Felhasználjuk-e ehhez a 
hírközlő csatornákat, például a közösségi hálókat és a különböző 
újságokat, és élünk-e a személyes meghívás lehetőségével?  

 Készen áll-e a közösségünk arra, hogy új szülőket és fiatal 
barátokat fogadjon be?  

• Sérültek csoportja  
 Hogyan hívnál új barátot a közösségbe? 

Műhely 
Meghívókat készítünk, melyeket a barátainknak és ismerőseinknek 
küldünk, hogy jöjjenek el a következő találkozóra (lásd 74. old.).  

Imádság  
• Az imasarkot lábnyomokkal dekoráljuk, a hírnökök lábnyomával. 

A lelkész vagy a vezető felolvassa a Rómaiaknak írt levél 10. 
fejezetének 15. versét: „S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? 
Amint meg van írva: »Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó 
hírt hirdetik!«” Mindannyiunkat buzdít, hogy kérjük Istent, hogy 
lábunk Jézus lába legyen, és így tanúságtételünkkel másokat is 
elérhessünk, és elvihessük nekik a szeretet üzenetét. Végül 
megfogjuk egymás kezét, és ismét meghallgatjuk a szöveget. 
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• A szegények imája  
Szeretlek téged, Jézus! A Te hírnököd szeretnék lenni. 

Ünneplés 
• Játék: Az alagút alatti labda 

Kis csoportokat alkotunk, egy csoport 6-10 emberből áll. A csoport 
tagjai kb. 2 méterrel egymás mögé állnak, széttárt lábakkal. A 
legelején álló egy labdát fog a kezébe, és átdobja a labdát a második 
ember lábai között, akinek el kell kapnia, és tovább kell dobnia a 
harmadik embernek úgy, hogy a lábát nem szabad megmozdítania. 
Mihelyt az utolsó elkapja a labdát, előre szalad, és az egész 
kezdődik elölről. Mikor az első játékos visszatér előre a helyére, 
mindenki felkiált: „Mi vagyunk a bajnokok!”  

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Kérlek és buzgón esedezek hozzád, hogy holnap kezdjél mindent 
elölről. 
(Nican Mopohua)  

• Kép 
A kartonlapunkon Juan Diegót, Mária hírnökét színezzük ki.  

És a következő találkozóig  
Ha sérült emberrel találkozom, vagy olyan szülőkkel, akiknek sérült 

gyermekük van, bátran meghívom őket a következő közösségi 

találkozóra.
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A mennyország közössége 
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A hónap üzenete  

agycsütörtök este Jézus hosszan beszélt tanítványainak 
elmeneteléről, de azt is megígérte, hogy vissza fog térni 

hozzájuk: „ Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, 
megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet 
készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, 
újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott 
legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,2-3) Sokan vannak, akiket 
ismertünk és szerettünk közösségeinkben, és akik már az Atya 
házában vannak. Örömmel várnak bennünket Jézussal együtt, 
aki helyet készít nekünk, hogy egy nagy közösséget alkossunk, 
melynek közösségteremtő öröme a menny valamennyi 
lakójának elnyeri tetszését. Sok sérült ember is van köztük, 
például Paulinha Brazíliából és Laurent le Polain Belgiumból, 
továbbá szülők, például Francesco Gammarelli Olaszországból 
és Yasuhiro Hattori Japánból, barátok, például Henri Major 
Kanadából, Stefano di Franco Olaszországból és Alfredo Souto 
Neves Portugáliából, lelkészek, például Joseph Larsen és 
Hagyó Jóska, sőt alapítók is, például Mariangela Bertolini 
Olaszországból, és még oly sokan, hogy lehetetlen lenne 
mindannyiójukat felsorolni… Már nemcsak havonta egyszer 
találkoznak, hanem sokkal többször! Ha valamelyik 
közösségünk találkozót tart, vagy csak néhány ember külön 
összejön (negyedik idő), akkor a szentek közössége révén ők is 
jelen vannak.  

Közösségi találkozóinkon azokról se feledkezzünk meg, 
akik előttünk jártak, és amikor elérkezik az imádság ideje, név 
szerint említsük meg őket, és kérjük, hogy együtt lehessünk 
majd a Paradicsomban… Odafenn mindannyian fehér ruhát 
fogunk viselni, mert méltók leszünk rá (vö. Jel 3,4). A szülőket 
gyermekeik fogadják, és ők vezetik őket a nekik fenntartott  

N 
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helyre. A szülőkön is fehér ruha lesz. Ruhájukat a nagy 
szorongatásból jőve a Bárány vérében mosták fehérre. 
Gyermekeik vezetik őket Istenhez, aki minden könnyet letöröl 
a szemükről (vö. Jel 7,14 és 17). A barátokat is mind fogadják, 
és a város kapuin át engedik be őket, mivel közösségükben 
meghallották a Biblia végső boldogságmondását: Boldogok, 
akik megmossák ruhájukat (a Bárány vérében). Hatalmuk lesz 
az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba. (Jel 22,14)  

A hónap témája 

 A szentek közössége. 
 Hála fehér ruhánknak, mindannyian újra együtt vagyunk. 

Bibliai hivatkozás: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei 
Atyám arcát (Mt 18,1-5;10). 

Az érkezők fogadása  
A szobát azoknak a közösségi tagoknak a nevével dekoráltuk, akik 
már az  Atya házában vannak.  
Két sérült ember két angyal lesz. Fogadáskor minden közösségi 
tagnak adnak egy piros és egy fehér szalagot (valamilyen anyagot 
vagy papírt, hogy lehessen rá írni). 

Beszélgetés  
• Mindenki együtt  

A vezető elmagyarázza, mit jelentenek ezek a szalagok, és 
felolvassa a Jelenések könyve 7. fejezetének 13. versét: Kik ezek a 
fehér ruhába öltözöttek? 
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A vezető vagy a lelkész nagyon egyszerű szavakkal elmagyarázza, 
mit jelent a mennyország nagy közössége és a szentek közössége: 
Jézus valamennyi élő és meghalt barátja, akik a hit, a remény és a 
szeretet életét élték, és akik a keresztség által Jézushoz kapcsolódtak. 
Ez a mindenkit egyesítő szeretetközösség meghaladja a tér és az idő 
korlátait, ezért azok, akik előttünk jártak, közbenjárnak értünk, mi 
pedig őérettük.  

• Szülők és barátok csoportja  
 Mindenkit megkérünk, hogy beszéljen azokról, akik a 

Paradicsomban közbenjárhatnak érte, és hogy kik voltak ők. 

• Sérültek csoportja  
 Mit szeretnél, hogyan fogadjanak majd, ha megérkezel a 

Paradicsomba?  
 Mit szeretnél, ki fogadjon majd téged?  

Műhely 
Készíthetünk egy „halotti oltárt”, amellyel a mexikói hagyomány 
szerint a szüleink és a barátaink iránti tiszteletünket fejezzük ki (lásd 
75. old.). 

Imádság   

• Az imasarkunkban egy házat ábrázoló képet teszünk az Atya házát 
jelképező felhőre. Gyertyát gyújtunk. A lelkész felolvassa János 
14,1-3-at: Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Csendben 
mindenki elgondolkozik azon a helyen, amelyet Isten készített a 
számára. Az érkezéskor kapott szalagra mindannyian ráírjuk 
annak az embernek a nevét, aki már az Atya házában van, majd a 
szalagot ráragasztjuk a házra. Megfogjuk egymás kezét, és 
imádkozunk elhunyt szüleinkért és barátainkért.  

• A szegények imája  
Köszönjük, Jézus, hogy azok, akik a Te házadban élnek, már 
boldogok. 
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Ünneplés 
• Játék  

Mindenszentek ünnepét és a halottak napját egészen különleges 
módon, igen vidáman ünneplik Mexikóban. Hogy a szentek 
közösségét megjelenítsük, nagy körtáncot járhatunk a „Remember 
me” (Gondolj rám) dallamára, mely a Coco című filmben szerepelt.  
https://youtu.be/3iDxU9eNQ_0 

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Ki vagyok én? Merre tartok? Lehet, hogy ez az a hely, amelyről az 
öregek, az őseink, a nagyszüleink beszéltek: a virágok földje … lehet, 
hogy ez a mennyei ország? (Nican Mopohua)  

• Kép 
Kiszínezzük a Guadalupei Miasszonyunk lábánál álló angyalt. 

És a következő találkozóig  
Minden nap imádkozni fogok azért, akit a beszélgetésben említettem, 
és megkérem, hogy ő is imádkozzon értem és az egész közösségért.  
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Menekültek közösségei 
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A hónap üzenete  

iután az Úr angyala álmában figyelmeztette Józsefet, 
Máriával és Jézussal együtt Betlehemből Egyiptomba 

menekült (vö. Mt 2,13-14). Ott – más migránsokkal együtt – 
meg kellett tapasztalniuk a menekülttáborok nehéz életét. Így 
menekült meg Jézus Heródes király gyilkos haragja elől, aki 
sok ártatlan gyermeknek okozta vesztét.  

Ma is sokan vannak, akik ismerik ezt a bizonytalan életet, és 
ma is ritka, hogy tárt karokkal fogadják őket… A Közel-Keleten, 
Ázsiában vagy másutt sok ország szembesül a migránsok, 
illetve a menekültek áradatával, akik a háborúk, az üldöztetés, 
a természeti katasztrófák vagy a szegénység elől menekülnek. 
Bizonyára olyan családok is vannak köztük, ahol sérült 
gyermeket nevelnek. Az iraki Erbil-beli táborban a Bárkához és 
a Hit és Fényhez hasonló Szeretet és Öröm mozgalom tagjai is 
rendszeresen az adott hónap ünnepéről emlékeznek meg 
találkozóikon. Az európai országok közösségeiben a szíriai Hit 
és Fényhez tartozó családok is otthonra leltek.  

Az elvándorlók és menekültek 2018. január 14-i 
világnapjára megfogalmazott üzenetében Ferenc pápa a 
befogadásukra, védelmükre, támogatásukra és az 
integrációjukra szólított fel. Nem mindig egyszerű és könnyű 
dolog ez, ugyanakkor tudjuk, hogy a sérültekben mély 
szomjúság él a kapcsolatok után, és ha el tudjuk érni őket ott, 
ahol vannak, akkor a mi dolgunkat is meg fogják könnyíteni.  
Idézzük csak fel egy pillanatra, honnan származunk, és látni 
fogjuk, hogy a családfánknak többnyire igen mély gyökerei 
vannak, amelyek gyakran más országokra és földrészekre is 
átnyúlnak. Arra, hogy „hol élsz?”, könnyebb válaszolni, mint 
arra, hogy „honnan származol?” Fontos persze, hogy ezekben 
a feladatokban a szakmai szervezetek segítségét is igénybe 
vegyük, hiszen úgy kell nagylelkűeknek lennünk, hogy közben 
nem vagyunk hiszékenyek. Csak akkor tudunk befogadni 
embereket, ha az ilyen találkozásokra megfelelően 
felkészülünk.  

M 
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És ha már az egyiptomi meneküléssel kezdtük, arról se 
feledkezzünk meg, hogy Heródes halála után az Úr angyala 
hirtelen  megjelent álmában Józsefnek Egyiptomban, és így 
szólt: Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, 
mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek! (Mt 2,19-20) 
Befogadásunkban nagylelkűeknek kell lennünk. A Leviták 
könyve egyértelműen fogalmaz: A veletek lakó idegen olyan 
legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint 
saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén 
(Lev 19,34). Arról is gondoskodni kell ugyanakkor, hogy 
amikor hazájukban rendeződik a helyzet, mindenki 
visszatérhessen. Kövessük a Szent Családot az evangélium 
útjain Názáretből Egyiptomba, majd Egyiptomból Názáretbe.  

A hónap témája 

 Próbáljunk meg felkeresni egy olyan családot, ahol sérült 
gyermeket nevelnek, vigyük el nekik a találkozón készítendő 
nyakláncot, és hívjuk meg őket.8  

 Sokféle oka lehet annak, hogy valaki menekülni kényszerül: 
háború, szegénység, természeti katasztrófák…  

Bibliai hivatkozás: A veletek lakó idegen Lev 19,34 és:Megjelent 
Józsefnek álmában az Úr angyala Mt 2,13-15.  

Az érkezők fogadása  
A találkozó helyét különféle szerencsétlenségek áldozatainak és 

menekülteknek biztos kikötőjévé alakítjuk. Minden érkezőt a 
koordinátor csapat fogad, és ad neki egy takarót, sütit vagy italt.  

                                                           
8
 Lehet olyan család is, amely csak mostanában költözött a környékünkre, vagy olyan, 

amelyhez eddig még nem léptünk oda, vagy korábban visszautasított minket. 
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Beszélgetés  
• Mindenki együtt  

Az evangéliumi rész megjelenítése: Az egyiptomi menekülés, Mt 
2,19-21.  
A Szent Családnak olyan idegen országban kellett menekültként 
élnie, amely ellenségesen viszonyult a vallásukhoz és a 
szokásaikhoz.  
 

• Szülők és barátok csoportja  
 Találkoztál már olyasvalakivel, aki tehetetlen helyzetben volt 

(baleset, menekülési kényszer vagy mások megvetése miatt)?  
 Mit tettél?  
 Hogyan lehet a közösség a befogadás helye?  

• Sérültek csoportja  
 Mit tennél, ha olyan magányos emberrel találkoznál, akinek 

nincs hol laknia, vagy nincs mit ennie? 

Műhely 
A befogadás jeleként papír nyakláncokat készítünk, amellyel majd 

meghívunk valakit, hogy jöjjön el a következő találkozónkra (lásd 76. 

old.).  

Imádság  
• Az imasarokba a Szent Család és Jézus, a Jó Pásztor képét 
helyezzük. Körben ülve meghallgatjuk a 23. zsoltár szavait (az Úr  az 
én pásztorom). Hálát adunk Istennek, hogy a közösség minket is 
befogadott, ahol új erőre kapunk, és a testvéri szeretettel 
táplálkozunk. Imádkozunk, hogy a Szent Család minket is tanítson 
meg arra, miként fogadhatunk be új családokat közösségeinkbe 
ugyanolyan mély szeretettel, mint ahogy egykor ők Isten Fiát 
fogadták. Végül ismét elolvassuk vagy elénekeljük a zsoltárt. 

• A szegények imája  
Jézus, minden nap be akarlak fogadni, és be akarom fogadni a 
szenvedő családokat is. 
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Ünneplés  
• Játék: a mozdony és a vasúti kocsik  

Minden játékos egy kocsiszínben álló vasúti kocsi lesz (minden játékos 

egy-egy újságlapon áll). Az egyik játékost felkérjük, hogy legyen a 

mozdony. A mozdony egymás után kihozza a kocsikat. A kocsik 

nyomban a mozdonyhoz, majd egymáshoz kapcsolódnak oly módon, 

hogy megfogják egymás derekát vagy a vállát. A vonat egyre hosszabb 

lesz, és különböző sebességekre kapcsol. Mikor a mozdony sípol egyet, 

az egész vonat bevonul a kocsiszínbe. Az a játékos lesz a mozdony a 

következő körben, aki nem talál helyet magának a kocsiszínben.  

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Nem érzed magad boldognak az ölemben, nem érzed magad 
biztonságban palástom rejtekében? 

 (Nican Mopohua)  

• Kép 
Kiszínezzük a Guadalupei Miasszonyunk palástját, amely alatt 

menedéket találunk.  

És a következő találkozóig  
Ha magányos emberrel, hajléktalannal találkozom, … akkor 
odamegyek hozzá, és megpróbálom megvigasztalni és egy kis örömet 
hozni az életébe.  

Már most kezdjünk el gondolkodni a nyári táborról és/vagy a 
lelkigyakorlatról, amelyet legalább hat hónappal hamarabb el kell 
kezdeni előkészíteni (lásd 66. old.).  
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A hónap üzenete  

 kis szamariai falu, Szikar legtöbb lakója jó embernek 
számít. Megtartják vallásuk hagyományait, amely Mózes öt 

könyvére és – Mózes parancsát követve – Gerizim hegyének 
áldozati kultuszára épül: Mihelyt átkeltek a Jordánon, Simeon, 
Lévi, Júda, Isszachár, József és Benjamin, sorakozzál fel Gerizim 
hegyén a népet megáldani! (MTörv 27,12) Biztosak voltak 
benne, hogy övék az igaz hit, és megvetették a zsidókat, 
akik a jeruzsálemi templomban imádták az Istent. 
Közösségük azon tagjait is megvetették, akik nem a szabályaik 
szerint éltek, például a szamariai asszonyt, akinek oly sok férje 
volt már … Ennek az asszonynak nem az volt az első dolga 
reggel, hogy Jákob kútjához menjen vízért. El akarta ugyanis 
kerülni a többi nő rosszalló tekintetét, akik aztán hátat 
fordítanak neki, hogy ne kelljen beszélniük vele… Délben, a 
nagy forróság idején ment oda, mivel biztos volt benne, hogy 
ebben az időpontban senki ismerőssel nem fog találkozni… 
Egy nap azonban olyan találkozásban volt része, amely sok 
mindent megváltoztatott a faluban. Jézus örömhírét éppen ez 
a nő mondta el a falusiaknak, akitől olyannyira igyekeztek 
távol tartani magukat, és immár együtt hívták meg Jézust, 
hogy maradjon náluk két napig.  

Biztos, hogy közösségeink nem hasonlítanak Szikar 
falujához? Jók vagyunk egymáshoz, megvannak a magunk 
szokásai, és nem igazán szeretjük, ha valaki jön, és megzavarja 
a találkozóinkat: ismerjük jól a Hit és Fényt, a Chartáját és a 
Konstitúcióját, miért is kellene hát örülnünk ennek a 
tartományi koordinátor-helyettesnek, aki ide jön, hogy 
kémkedjen utánunk? Csak arra jó az egész, hogy fuccsba 
menjen a találkozó.  

A 
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Miért is hívjunk fiatalokat, akik aztán majd gitárral és 
furulyával akarják kísérni az énekeinket? Nem, mi kívülről 
tudjuk a „Kicsiny kis fényemmel”-t, és ez elég is lesz nekünk!  

Miért is mondanánk igent a közeli gyülekezet meghívására, 
amely más felekezethez tartozik, mint mi? Nem, az ökumené 
túlságosan bonyolult dolog a számunkra!  

Miért is fogadnánk be olyan családokat, akik nem hisznek, 
és nem is keresztények? Mit kezdjünk azokkal, akik már attól is 
ódzkodnak, hogy közösen imádkozzunk? Nemde a Hit és Fény 
lényegét veszélyeztetjük ezzel?  

Jézus azonban ma is meg akar lepni minket szokásaink és 
kényelmünk közepette: Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha 
valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele 
étkezem, és ő énvelem. (Jel 3,20) Hallgassuk meg azokat, akikre 
olykor haragszunk, mert Jézus talán éppen rajtuk keresztül 
akar megtanítani arra, miként járhatunk az evangélium útjain. 
Az eljövendő lakoma ígérete pedig, melyre Jézus hív minket, 
arra bátorítson, hogy ne zárjuk be fülünket mások kiáltása elől, 
hisz a Hit és Fénybe is ugyanez a kiáltás hívott egybe minket. 
De vajon ez a lakoma, amelyet itt megízleltünk, nem lesz ízetlen 
odaát? És mi van akkor, ha mindez csak rajtunk múlik? 

A hónap témája 

• Nézzük meg, mely közösségek azok, amelyek rugalmatlanok lettek, 
és szokásaik foglyaivá váltak.  

• Ne fáradjunk bele új embereket hívni! 

Bibliai hivatkozás: A királyi menyegzőre meghívott vendégek Mt 
22,1-14 és Az alkalmatlankodó barát Lk 11,5-10.  



 33 

Az érkezők fogadása  
Érkezéskor mindenki kap egy gyufásdobozt, melybe egy cédulát 
rejtettünk el a következő szöveggel: A Hit és Fény közösség érted van! 
Ez a gondolat segít megértenünk, miként tárhatjuk szélesre szívünk 
és közösségünk ajtaját.  

Beszélgetés  
• A közösség megjeleníti az alkalmatlankodó barát evangéliumi 
történetét 

• Szülők és barátok csoportja  
 Miért nem szeretjük a közösségben a változásokat és az új 

dolgokat?  
 Miért nem fogadunk be olyanokat, akik nem ugyanazt a hitet 

vallják, mint mi?  
 Szívesen meghallgatunk olyasvalakit, aki másként gondolkodik, 

mint mi?  
 Milyen ürüggyel zárkózunk el attól, hogy közösségünk ajtaját 

mások előtt is megnyissuk?  

• Sérültek csoportja  
 Hogyan reagálunk, ha olyankor kérdeznek tőlünk valamit, amikor 

nagyon el vagyunk foglalva? 

Műhely 
Egy mini piñatát készítünk, amelyet majd odaadunk valakinek, hogy 
jöjjön el a következő találkozónkra (lásd 76. old.). 

Imádság 
Az imasarokba egy világtérképet és egy Jézus-képet teszünk. Nézzük 
a világot, és közben azokra a családokra gondolunk, amelyek 
ugyanolyan helyzetben vannak, mint mi, de még nem ismerik a Hit és 
Fényt. Az imádság ideje segíthet abban, hogy meghalljuk Jézus 
hangját, aki közösségeink ajtaján kopogtat. A vezető felolvassa a 
Biblia szövegét: Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja  
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szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem. 
(Jel 3,20) Kérjük Istent, nyissa meg szívünket, hogy új családokat is 
befogadjunk. A végén elmondjuk a Miatyánkot mutogatva (lásd 72. 
old.).  

• A szegények imája  
Jézus, hálát adok neked. Te nyitod meg szívem és közösségem ajtaját. 

Ünneplés  
• Játék: A kör megnyitása  

Körbe állunk, és megfogjuk egymás kezét. Egyikünk középre áll, 
egy másik ember pedig a körön kívülre. Egy vidám dalt énekelve 
forogni kezdünk. Mikor véget ér az ének, megállunk. A körön kívül 
álló ember megpróbálja szétszakítani az egymásba kapaszkodó 
kezeket, hogy a kör közepén álló embert kihozza a körből. Azok 
közül, akiknek a kezét sikerült szétszakítania, egyik a körön 
belülre, másik a körön kívülre áll...  

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet  

Nemde itt vagyok, én, a te édesanyád? (Nican Mopohua) 

• Kép 
Kiszínezzük Mária kezét, aki mindig örömmel fogad minket 

karjaiba (lásd 73. old.).  

És a következő találkozóig  
Igyekszek meghallgatni másokat, különösen azokat, akikre néha 

haragszom. 
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A hónap üzenete  

zek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte 
őket kettesével maga előtt minden városba és 

helységbe,ahova menni készült (Lk 10,1).  
Olykor nem könnyű rávenni a családokat, hogy jöjjenek el 

a találkozókra, mert túlságosan messze laknak egymástól, az 
utazási költségek túl nagyok, és a szülők nem igazán értik, 
miért is kellene részt venniük ezeken a találkozókon… Vannak 
olyan országok, ahol a Hit és Fény vezetői úgy gondolják, hogy 
az evangéliumban szereplő hetvenkét tanítvány példáját kell 
követniük: Jézus előtt járnak, és a Hit és Fényt hirdetik a 
családokban, az iskolákban és a különböző központokban. 
Sem pénztárcát, sem táskát nem visznek magukkal, szandált 
sem vesznek, mivel elsősorban nem anyagi segítséget 
kívánnak nyújtani (amire gyakran nagyon nagy az igény), 
hanem a Hit és Fény üzenetét szeretnék átadni minden 
lehetséges módon. Azt mondják, hogy az a hivatásunk, hogy 
ráébresszük az értelmi sérülteket arra, mennyire értékesek és 
szépek, hiszen ők gyakran úgy érzik, hogy semmire sem jók, 
és semmibe veszik őket, nem ritkán még a saját szüleik is, akik 
össze vannak zavarodva, és nem tudják, mit tegyenek. 
Segítenek a szülőknek felfedezni, hogy gyermekük egyáltalán 
nem Isten büntetése, hanem áldás, mivel közelebb viheti őket 
Istenhez, aki mindig velük van megpróbáltatásukban. 

Egy afrikai ország lelkésze a következőket írta a nemzeti 
felelősnek: Nemcsak egyféleképpen tapasztalható meg a Hit és 
Fény. Talán a mi hibánk volt: úgy gondoltuk, hogy ugyanazt kell 
csinálnunk, amit Európában csinálnak. Itt más a helyzet, és az 
embernek mindent a helyi körülményekhez kell igazítania. Arra 
bátorítalak titeket, hogy ezen az úton haladjatok tovább, és 
minden lehetséges módon terjesszétek a Hit és Fény üzenetét. 
Olyan feladat ez, amelyet Jézus bízott ránk, ahogy annak idején, 
az első pünkösdkor barátaira is ilyesvalamit bízott.  

E 
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Ezek a találkozók tehát többféleképpen is megtarthatók, 
és ez semmiképpen sem csorbítja azt az örömhírt, amelyet 
hirdetnünk kell. Ahogy a napok múlnak, lassanként minden 
ilyen házat, amelyet meglátogatunk, átjár a Hit és Fény 
szellemisége, és felébred bennük a vágy, hogy találkozzanak 
egymással, hiszen más, hozzájuk hasonló családok is vannak 
…, még ha csak negyedévente egyszer is, a találkozás öröme 
pedig csak annál nagyobb lesz! 

 Vannak olyan országok is, ahol az a szép hagyomány él, 
hogy a közösségi találkozó után meglátogatják mindazokat, 
akik nem tudtak eljönni. Ez elevenen tartja az egymással 
való kapcsolatot, és biztosítja, hogy azok is a közösség teljes 
értékű tagjának érezzék magukat, akik valamiért nem 
tudtak eljönni. Szűkebb, családi körben pedig arról is 
beszélgethetünk, milyen volt nekünk a találkozó. 

Ne felejtsük el, mit tett Jézus, mikor küldetésük végeztével 
a hetvenkettő nagy örömmel tért vissza. A Szentlélekben 
felujjongva így szólt: Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy 
elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a 
kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! (Lk 10,21)  

A hónap témája 

 Legyünk találékonyak, leleményesek és nyitottak a valóságra! 
Merjünk kiszakadni életünk megszokott menetéből! 

 Nem kell minden Hit és Fény közösségnek ugyanolyannak lennie.  

Bibliai hivatkozás: Az aratnivaló sok; Lk 10,1-10. 
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Az érkezők fogadása  
A közösségi  tagok kinn állnak szétszóródva. Valaki, aki Jézust 
jeleníti meg, kiküld három embert, hogy hozzon vissza azok közül 
néhányat, akik kinn álldogálnak. Hárman megint kimennek, és 
ugyanezt teszik, amíg mindenki össze nem gyűlik.  

Beszélgetés  
Egy családot megkérünk, hogy ne rögtön érkezzenek meg (de azért 
ne legyenek túl messze sem). Azokat fogják jelképezni, akik 
valamilyen okból nem tudtak eljönni. A vezető utal rá, hogy 
nincsenek köztünk. Mindenki keresni kezdi őket. Azt példázzuk 
ezzel, hogy fontos, hogy azokat is megpróbáljuk elérni, akik nem 
tudnak eljönni a találkozóra. 

• Szülők és barátok csoportja  
 Figyelembe véve közösségünk helyzetét, hogyan tudjuk elvinni a 

Hit és Fényt azokhoz, akik nem tudnak részt venni a 
találkozókon?  

 Ugyanolyan lenne az életed, ha nem lennél a Hit és Fény 
közösség tagja?  

 Hogyan tudjuk a találkozóinkat a környezetünkhöz igazítani 
anélkül, hogy a Hit és Fény lényege kárt szenvedne? 

• Sérültek csoportja  
 Kit szeretnél meghívni a Hit és Fénybe?  

Műhely 
Készítsünk egy kis buszt újrahasznosított papírból, és adjuk oda 
valakinek, aki nem tartozik a közösséghez (lásd 76. old.).  

Imádság  
Az imasarkot a Guadalupei Miasszonyunk képével és a világ számos 
országában jelen levő közösségek fényképeivel díszítjük, hogy 
bemutassuk a különbségeinket. A lelkész emlékeztet rá, hogy a 
szenvedő és elnyomott mexikói embereknek a Szűz indiánként jelent 
meg. Azért imádkozunk, hogy Hit és Fény közösségeink el tudják 
érni a szenvedő családokat, reményt és békességet ajándékozva 
nekik. 
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• A szegények imája  
Hálát adunk neked, Jézus, aki enyhülést adsz azoknak, akik terhek 
alatt roskadoznak, és arra tanítasz, hogy mi is ugyanígy tegyünk. 

Ünneplés 
• Játék: gyümölcssaláta 

Az első játékos így szól: „A gyümölcssalátámba teszek egy kis …”, 
és kimondja a gyümölcs nevét (pl. eper). A második játékos így 
szól: „A gyümölcssalátámba teszek egy kis epret”, majd mond egy 
másik gyümölcsöt (pl. ananász). A harmadik játékos így szól: „ A 
gyümölcssalátámba teszek egy kis epret, ananászt”, majd mond egy 
harmadik gyümölcsöt, és így tovább. Minden játékos elismétli az 
eddig beletett gyümölcsök nevét, majd hozzátesz egy másikat.  
Aztán készíthetünk együtt egy igazi gyümölcssalátát is. A Hit és 
Fényben mindannyian mások vagyunk, együtt azonban csodaszép 
nemzetközi közösséget alkotunk. 

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet  

Kedves fiam, ez a sokféle virág a bizonyíték, a jel, amit el fogsz vinni 
a püspöknek, és elmondod neki, hogy azt szeretném, ha az én 
kívánságomat látná benne, és teljesítené az akaratomat. 
(Nican Mopohua)  

• Kép 
Kiszínezzük a Guadalupei Miasszonyunk arcát és testét (lásd 73. 
old.), Máriáét, aki egy indián arcát öltötte magára, hogy jobban 
azonosuljon Juan Diegóval és az összes mexikói emberrel. 

És a következő találkozóig  
Megpróbálok bátorságot és reményt önteni a szenvedőkbe.
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Az ünneplés közösségei 
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A hónap üzenete  

Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, 
sem testvéreidet, sem rokonaidat, sem jómódú szomszédaidat, 
nehogy visszahívjanak és viszonozzák neked. Ha vendégséget 
rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S 
boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak 
feltámadásakor megkapod jutalmadat. (Lk 14,12-14)  

Mikor a Hit és Fényben ünneplünk, mindig nagy a zsivaj, 
és azok, akik hallanak minket, ámulatba esnek, hogyan tudunk 
együtt örvendezni, énekelni és táncolni az értelmi sérültekkel. 
Akik jelen vannak ilyen eseményeknél, először sajnos gyakran 
úgy viszonyulnak hozzá, ahogy azok, akik annak idején ezt 
mondták Loïc és Thaddéé szüleinek a lourdes-i kegyhelyen: 
Ha ilyen gyerekeik vannak, akkor inkább otthon kellene 
maradniuk. Az öröm ugyanakkor elválaszthatatlan része a Hit 
és Fénynek. Valamennyi tartományunkban erről az örömről 
teszünk tanúságot.  

Mikor arról beszélünk, kik is vagyunk, azt szoktuk 
mondani, hogy a különböző tevékenységek (ünneplés, 
beszélgetés, imádság…) révén, amelyek számunkra az öröm 
forrásai, megtanuljuk elfogadni gyengeségeinket, és 
nyugalomra, vigaszra és gyógyulásra találunk. Aztán pedig, a 
barátság erejéből megújulva, és egymás adományain 
ámuldozva, új energiával telünk el, és erősek leszünk.  

Oly sok alkalom adódik, amikor megoszthatjuk 
örömünket a körülöttünk élőkkel! Használjunk fel minden 
eseményt arra, hogy a körülöttünk levőkkel 
megismertessük magunkat!  
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Minden eseményt: legyen az akár születésnap (a közösség 
egyik tagjáé, vagy olyasvalakié, aki régen járt a közösségbe; 
fontos, hogy róluk se feledkezzünk meg!), plébániánk vallási 
ünnepe, ahol közösségünk egyik sérült tagja esetleg 
valamilyen megtiszteltetésben részesülhet, egy evangéliumi 
történet megjelenítése, amellyel a plébánia vagy az 
egyházmegye miséjére készülünk. A Hit és Fény 
megjelenítése, melyre 2016 júniusában a Szent Péter téren 
celebrált misén került sor, igazán rendkívüli esemény 
(premier!) volt! Adománygyűjtő napot is rendezhetünk, amely 
kiváló alkalom arra, hogy beszéljünk a körülöttünk élőknek 
arról, milyen szép barátságok szövődnek köztünk találkozóról 
találkozóra.  

Kik is vagyunk mi: tanúságtevők, akik a király fiának 
menyegzőjére hivatalosak, és menyegzői ruhát viselnek. Ezt a 
királyt kell szolgálnunk a keresztünket hordozva. Ez a kereszt 
lesz az ára a Jézussal való találkozásnak, Ő pedig segíteni fog a 
szolgálatunkban, örömmel tölti el a szívünket, és ezt az 
örömünket senki sem veheti el tőlünk (Jn 16,22).  

A közösség, bárhol is legyen, Isten szeretetét kell, hogy 
sugározza. Küldetésünk része ez: Isten arra ösztönöz, hogy 
menjünk, és bátran osszuk meg tapasztalatunkat és 
lelkiségünket egyházainkban és a világban a föld végső 
határáig. 

A hónap témája 

 Nyissuk meg az ajtókat, és menjünk ki rajtuk!  
 Hirdessük az örömhírünket, legyünk az öröm hírnökei! 

Bibliai hivatkozás: A kánai menyegző Jn 2,1-11 és Az Úr Lelke van 
rajtam Lk 4,16-21.  
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Az érkezők fogadása  
Fehér virágokat és egy menyegzőre terített nagy asztalt teszünk a 
szobába. Érkezéskor mindenkit megkínálunk egy kis pohár borral 
vagy szőlőitallal.  

Beszélgetés vendégeink bevonásával  
A kánai menyegző evangéliumi történetének megjelenítése  
 Mi volt szerinted ennek a megjelenítésnek a legfontosabb része?  
 Mária így szólt a szolgákhoz: tegyetek meg mindent, amit csak 

mond. Hogyan tesszük meg mindennapi életünkben, amit Jézus 
kér tőlünk?  

Ünneplés  
Azt javasoljuk, hogy mindenki mutasson be valamilyen esküvői 
táncot, vagy énekeljen el egy dalt, amely jellemző arra a térségre, 
ahol lakik.  

Imádság  
• Körben ülünk az imasarokban. A lelkész szép lassan felolvassa Lk 

4,18-21-et: Az Úr Lelke van rajtam. Hálát ad Istennek azért, hogy a 
Szentlélek itt van köztünk, és a testvéreinkhez küld minket. Aztán 
csendben odamegy valakihez, megfogja a kezét, és középre vezeti. 
Ekkor mindenkit meghív, hogy ugyanezt tegye, úgyhogy a végén 
valamennyien összegyűlünk. Az imádság végén ismét felolvassuk 
a szöveget. 

• A szegények imája  
A Te nagyságodat hirdetem, Uram. Lelkem örvendezik Benned, 
Megváltómban.  

Műhely 
Papírvirág koronákat készítünk, mellyel majd meghívhatunk valakit, 
hogy csatlakozzon a Hit és Fényhez (lásd 77. old.). Juan Diego 
rózsáit is kinyomtathatjuk, és néhány magyarázó szó 
kíséretében elküldhetjük a püspökünknek.  
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Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet  

Kedves fiam, ez a sokféle virág lesz a jel, amelyet elviszel a 
püspöknek. Mondd meg neki, kérlek, hogy ezekben a virágokban az 
én kívánságomat lássa, és hogy teljesítse az akaratomat. (Nican 
Mopohua)  

• Kép 
Kiszínezzük Juan Diego rózsáit (lásd 73. old.). 

És a következő találkozóig  
Az egyik barátomnak, aki egyedül van, viszek egy kis virágcsokrot, és 
elmesélem neki Juan Diego virágjainak a történetét. 
 



45  

Az Istent imádók közösségei 
Karácsony 
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A hónap üzenete 

irtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, 
és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal:  „Dicsőség a 

magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat 
embereinek!” (Lk 2,13-14). 

Betlehemben tényleg valami elképzelhetetlen dolog 
történt meg; igazából senkit nem kellene, hogy érdekeljen az, 
hogy egy fiatal nő gyermeket szült az éjszaka közepén egy 
istállóban. Kivéve persze a Szentlelket, az „Atya és Fia” 
korlátlan felelősségű társaság „kommunikációs” szolgálatának 
igazgatóját! Ő pedig elküldte angyalait ezekhez az újdonsült 
szülőkhöz: az angyalok pedig úgy elcsodálkoztak, hogy 
elborították őket az érzelmek, és elsőként ők imádták ezt a 
bepólyált, jászolban született gyermeket. Ez után az áldott idő 
után az angyalok odamentek az első emberekhez, akik az 
útjukba akadtak, a pásztorokhoz, akik ott tanyáztak a vidéken, 
kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat, majd 
mennyei seregek sokasága kezdte dicsőíteni az Istent. Aztán a 
megdöbbent pásztorok is megnézték maguknak a rögtönzött 
szülés eredményét, és ők is imádni kezdték a gyermeket. Az 
angyalokhoz hasonlóan úgy érezték, tanúságra hívja őket ez 
az esemény, és elmondták, amit csak hallottak, és úgy láttak, 
ahogy tudtul adták nekik. De nem csak azokat kellett 
értesíteni, akik a közelben voltak – meg kellett tudnia minden 
jóakaratú embernek! És mi is lehetne jobb módja annak, hogy 
az egész föld tudomást szerezzen erről az eseményről, mint 
egy égi jel?! Egy csillag, amely úgy ragyog, ahogyan a teremtés 
meghirdette: Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák 
el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, 
a napokat és az éveket. (Ter 1,14-15) Három napkeletről 
érkezett bölcs meglátta a csillagot, és útnak indultak, hogy ők 
is imádják a gyermeket.  S lám, a csillag, amelyet napkeleten 
láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a 
gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. (Mt 
2,9-10) 

H 
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Karácsony a nagy örvendezés ideje: nagy-nagy örömmel 
ünnepeljük a Megváltó születését, ahogyan az angyalok, a 
pásztorok és a bölcsek tették. De nem elég ünnepelni; Jézus 
születése nem valami elszigetelt esemény, amit úgy 
ünneplünk meg, mint bármely más születésnapot. Jézus mai is 
megszületik mindennap a leglehetetlenebb helyeken... 
Somogyban, Borsodban, a cigány putrikban, a 
menekülttáborokban... Jézus arra hívott minket, hogy a 
legkisebbekben találjuk meg őt: Bizony mondom nektek, amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 
25,40) Figyeljük az idők jeleit, hogy rendelkezésre állhassunk 
és imádjuk a legkisebbekben jelen lévő Jézust; és akkor 
örömmel telve igazán betölthetjük küldetésünket, hogy az 
öröm hírnökei legyünk! 

A hónap témája  

 Legyünk egészen kicsinyek, mindenható Istenünk példáját 
követve, aki úgy döntött, a törékenységben ölt testet. 

 Jézus mindennap megszületik és kinyilatkoztatja magát a 
legtörékenyebbeknek. 

 Ez nagy öröm számunkra. 

Bibliai hivatkozás: Mária megszülte elsőszülött fiát Lk 2,7-20 és Amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek Mt 25,40 

Az érkezők fogadása 
A megjelenítésre ma az érkezők fogadása közben kerül sor. 
A helyiség egyik sarkában van Mária, József, és a gyermek Jézus a 
bölcsőjében. Angyalok veszik körül őket. A háttérben karácsonyi 
énekek szólnak. 
A közösség odébb álló tagjai a pásztorok: alszanak vagy az eget 
nézik, vagy éppen a juhaikat gondozzák. Az animátor felolvassa 
Lukács evangéliumából a 2,4-16 szakaszt. 
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A közösség legfiatalabb tagja egy bot végén csillagot hordozó 
angyalként elmegy a pásztorokért, és a jászolhoz vezeti őket. 
A felolvasás végén az egész közösség leborul a gyermek Jézus előtt és 
imádja őt. 
A papfelelős vagy az animátor röviden elmagyarázza, mit jelent az 
imádás: meghitt együttlétet Jézussal. 

Beszélgetés 
Együtt 
 Mindenkit arra bátorítunk, hogy mondjon köszönetet Jézusnak, 

amiért... 

Műhely 
Színes papírból csillagokat vágunk ki. Felaggatjuk őket a 
karácsonyfára. Adhatunk belőlük a közösségen kívüli barátainknak 
is (lásd 78. oldal). 

Imádság 
• Az animátor röviden elmondja Jézus születését. Mindenkinek ad 

egy kis darab papírt, amire ráírjuk egy olyan személy vagy család 
nevét, akit vagy akiket elhívunk majd, hogy csatlakozzanak 
hozzánk. Ez lesz a mi ajándékunk a gyermek Jézus számára. A 
papírkákat a jászol köré helyezzük. Az imádság egy vidám 
karácsonyi énekkel fejeződik be. 

• A szegények imája 
Köszönjük, Jézus, hogy világosságoddal beragyogod a sötétségben 
járók útját. 

Ünneplés 
Szervezhetünk „Posada”9-t, ami a mexikóiak hagyományos 
szomszédünnepe. A Szent Család Názáret és Betlehem közötti útját 
jelképezi. Az ünnep során az emberek elmennek a szomszédjaikhoz, 
hogy karácsonyi dalokat énekelve vendéglátásért folyamodjanak. Ez 
lehetőséget ad nekünk arra, hogy kis csoportokban meglátogassuk 
azokat, akik nem tudtak eljönni a találkozóra... 

                                                           
9
 Ez olyan, mint a magyar Szállást keres a Szent Család ájtatosság. 
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Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Tudd és értsd meg te, aki a legkisebb vagy a gyermekeim közül, hogy 
én Szűz Mária vagyok, anyja az igaz Istennek, aki életet ad, a 
Teremtőnek, aki maga a mindenség, ég és föld Ura. (Nican 
Mopohua) 

• Kép 
Kiszínezzük a csillagokat Mária köpenyén (lásd 73. oldal). 
Tudtátok, hogy a köpenyen lévő csillagok azokat a főbb 
együttállásokat mutatják, amelyek a Szűzanya megjelenésének 
hajnalán, 1531. december 12-én voltak láthatók az Anáhuac 
völgyében? 

És a következő találkozóig 
Minden nap dicsőítem Istent, amiért nekünk adta Fiát, és 
mindenkivel megosztom az örömömet. 
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Családi közösségek 
A Fény ünnepe 
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A hónap üzenete 

mikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében 
megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy 

bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az 
anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének 
hívatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr 
törvénye előírta: 

egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. (Lk 2,22-24) József 
és Mária családja nagyon örülhetett Jézus születésének, 
ahogyan Victor Hugo megírta: Mikor megjelent a gyermek, a 
családi kör üdvrivalgásban tört ki.  De Jézus családja máris 
tovább kell, hogy bővüljön: a Törvény előírását betartva az 
egész judaizmus családjának részévé kell válnia. A kicsiny 
család ezért Jeruzsálembe megy, hogy Jézust bemutassák az 
Úrnak a Templomban.  Magukkal visznek két galambfiókát, 
annak jeleként, hogy ez a család bizony nem volt kistafírozva 
arannyal... És újabb találkozóra kerül sor két olyan személlyel, 
akiket a Gondviselés vitt Jézushoz aznap: Simeonnal, az igaz és 
vallásos férfival és Annával, a nyolcvanéves özvegyasszonnyal, 
aki éjjel-nappal böjtölve és imádkozva szolgálta az Istent. 
Ezen a gyönyörű találkozón három nemzedék van jelen: egy 
ifjú gyermek, fiatal szülei és két idősebb barátjuk. 

Milyen szép is olyan családi találkozókat látni, ahol 
minden nemzedék jelen van! Az unokák örömmel találkoznak 
nagyszüleikkel, a nagyszülők boldogan látják unokáik 
növekedését, és olyan dolgokat mondanak el egymásnak, 
amelyet egyiket is, másikat is emlékekkel gazdagítják. Az 
unokatestvérek együtt játszanak és nevetgélnek, míg mások 
többé-kevésbé komoly dolgokat osztanak és beszélnek meg. 

Szép dolog látni a Közel-Kelet vagy Afrika plébániáit, ahol 
a családok az egész napot ott töltik: reggel részt vesznek a 
misén, helyben étkeznek, majd a délután számos 
tevékenységet kínál számukra: játékokat és katekizmust a 
gyerekeknek, megosztásokat, másokért való imát... 

A 
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Szép dolog olyan Hit és Fény közösségeket látni, ahol 
minden életkor jelen van – ez a közösség hosszú életének 
jele... Egy család, egy plébánia azért nem tűnik el, mert nem 
öregszenek el: mindig megújulnak a nemzedékek; ahogy néha 
hallhatjuk: egyik nemzedék a másik sarkára hág... Ezekben a 
nemzedékeken átívelő közösségekben nem mindig mindenki 
ugyanazt csinálja együttesen; vannak tevékenységek, 
amelyekre mindenki összegyűlik, mint például az étkezés 
vagy az uzsonna és az imádság; vannak olyan tevékenységek, 
ahol kiscsoportban zajlanak a dolgok, például az osztozás, a 
játékok; a megjelenítést előkészítheti egy kisebb csoport, majd 
megmutathatják az egész közösségnek... A sérült 
személyeknek különleges ajándékuk, hogy közel maradnak 
azokhoz, akik idősödnek és kevésbé elevenek; engedjük, hogy 
ők a szavak nélküli osztozás idejét éljék meg, hiszen a közeli 
barátok között nem mindig a beszéd az egyetlen kifejezési 
mód – törékenységükben egymásra találnak és kölcsönösen 
felismerik egymást... Remek alkalom az osztozásra a látogatás 
egy idősek otthonába, ahonnan a nagymama már nem tud 
eljönni a közösség találkozóira! Sok más dolgot is lehet még 
tenni a közöttünk lévő barátság fenntartásáért; a negyedik idő 
létfontosságú ahhoz, hogy segítse úgy megőrizni közösségeink 
egységét, ahogyan az a családok vagy a plébániák életében 
történik. 

A hónap témája 
 Éljünk meg közösségeinkben minden lehetséges kapcsolatot 

egymás közt. 
 Mindenkinek fontos helye van a közösségben: fiataloknak, 

felnőtteknek, időseknek egyaránt. 
 A család öröme. 

Bibliai hivatkozás: Jézus bemutatása a Templomban 
Lk 2,22-40. 



53  

Az érkezők fogadása 
A közösség sérült tagjai jöhetnek a keresztszüleikkel vagy az őket 
képviselő barátaikkal.   A közösségfelelős két kis papír- vagy 
gyurmagalambot nyújt át nekik, amit aztán elhelyeznek az 
imasarokban. 

Beszélgetés 
• Éljük át újra közösen Jézus templomi bemutatásának 
evangéliumát 

• Szülők és barátok csoportja 
 Mária és József a Templomba mennek, hogy a gyermek Jézust 

Istennek ajánlják fel. Mi mit vagyunk készek felajánlani neki? 
 Ha mi lennénk Simeon vagy Anna, hogyan fogadnánk ma a 

gyermek Jézust? Mit ajánlanánk fel neki? 

• Sérültek csoportja 
 Ha ott lennél azon a napon, amikor Jézust bemutatják a 

Templomban, te mit ajánlanál fel neki? 

Műhely 
Gyertyákat dekorálunk (lásd 78. oldal). Felhasználhatjuk őket az ima 
idején, utána pedig felajánlhatjuk közösségen kívüli személyeknek, 
hogy ezzel hívjuk meg őket a csatlakozásra. 

Imádság 
• Az animátor készítse elő a gyermek Jézus képét.  Az imasarkunkban 

üljünk le félkörben úgy, hogy balról jobbra haladva ülünk a 
legidősebbtől a legfiatalabbig. Középen meggyújtunk egy templomi 
gyertyát. 
Mindenkinél van egy gyertya. Jézus képét odaadjuk a 
legidősebbnek. Feláll és hálaadó imát mondva meggyújtja a 
gyertyáját. 
Aztán továbbadja a képet a szomszédjának és meggyújtja annak 
gyertyáját... Így Jézus képét és Világosságát továbbadjuk 
mindenkinek, egészen a legfiatalabbig. Végezetül kérjük Jézust, 
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 hogy segítsen nekünk,hogy fényét Mária példája nyomán elvigyük 
a szenvedő családoknak, majd befejezzük egy vidám énekkel. 

• A szegények imája 
Jézus, Te ezer nemzedéken át megáldod azokat, akik Téged 
szeretnek. Áldj meg minket. 

Ünneplés 
• Játék: Gyertyastaféta 

Két csapatot alakítunk ki. A keresztszülők felsorakoznak a 
csapatokkal szemben, és egy-egy meggyújtott gyertyát tartanak.  A 
keresztgyerekek kezében eloltott gyertya van.  Az első 
keresztgyerek odamegy a keresztapjához vagy a keresztanyjához, 
és meggyújtja a gyertyáját. Utána vissza kell mennie és átadnia a 
gyertyát a következőnek, aki eloltja azt, majd ő indul a keresztapja 
vagy keresztanyja felé és így tovább... Ha a gyertya útközben 
kialszik, vissza kell menni meggyújtani. 

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Köpenye fénylett, mint a nap, és csillogott a szikla, amelyen állt.  Úgy 
ragyogott, mint egy drágakő, és csillogott, mint a legszebb ékszer.  A 
föld úgy fénylett, mint a szivárvány a ködben. (Nican Mopohua) 

• Kép 
Kiszínezzük a Mária kezei alatti szalagot.  Ez az áldott állapotát 
jelképezi (lásd 73. oldal). 

És a következő találkozóig 
Megmondom a családomnak, hogy szeretem őket, és megköszönöm 

nekik, hogy életet adtak nekem. 
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Tanúk közösségei 
Húsvét 
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A hónap üzenete 

ézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, 
Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. (Jn 

19,25) 
Nem sokan maradtak, akik Jézust a Golgotáig követték. 

Péter megtagadta a barátját, Jézust, a többségük 
elmenekült az elől, amit tragikus végnek gondoltak, a 
Jézus személyébe vetett bizalmuk elillant, miután 
letartóztatták őt a Getszemáni kertben. Újra a nulláról 
kellett kezdeni... 

Pedig hallották, amit Jézus mondott nekik: Aki követni 
akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap 
és úgy kövessen. Mert aki életét meg akarja menteni, 
elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti. (Lk 
9,23-24) Csupán néhány nő – és János – értette meg ezt és 
volt képes arra, hogy tehetetlen résztvevője legyen ennek 
a szörnyű kínszenvedésnek. Ott kellett lennie... Ezt a 
néhány személyt tudta Joseph Larsen atya a Hit és Fény 
közösségek modelljeként felmutatni:  Jézus, akinek alig 
volt emberi ábrázata (Iz 52,14), a sérült személyeket 
jelképezi, Mária a szülőket, János pedig a barátaikat. 

A sírba tétel másnapján, mire a szombat véget ért, a 
közösség már nem létezett; eltűntek azok, akik 
összegyűjtötték őket, és mindenki visszaindult a falujába, 
mint Kleofás és a felesége, Mária is... de Jézus feltámadása 
új életet lehelt a közösségbe, és mind újra egymásra 
találtak – azok is, akik hűségesek maradtak és azok is, 
akik elmenekültek. Az utóbbiaknak nem kellett 
bocsánatot kérniük: az a tény, hogy újra együtt voltak, 
igazi bűnbánati cselekmény volt... Mindannyian egy 
szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az 
asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával 

J 
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és testvéreivel együtt. (ApCsel 1,14) És együtt tudtak 
felkészülni a Szentlélek fogadására, aki a föld végső határáig 
küldte őket, hogy tanúságot tegyenek:  Isten ezt a Jézust 
támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. (ApCsel 2,32) 

Könnyű jóbarátnak lenni, amikor minden rendben van... az 
igazi barátok viszont a nehézségek idején ismerszenek meg.  
Igaz, hogy a megpróbáltatásra adott első reakció a menekülés; 
de meg kell tanulni együttérzést tanúsítani azok iránt, akik 
szenvednek és velük maradni; ezért mondtunk igent Jézusnak 
arra a hívására, hogy egy közösséghez csatlakozzunk. 
Közösségünkben termékennyé válik és gyümölcsöt hoz ez a 
közelség azokhoz, akik szenvednek. 1971 húsvétja óta tudjuk, 
hogy a feltámadás öröme elválaszthatatlan a passiótól. Ezért 
mondjuk azt az imánkban: 

 

Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt 
tövében, egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban 

keresztre feszítenek. 
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod! 

A hónap témája 

 Nagy a kísértés, hogy elmeneküljünk a saját szenvedéseink és 
másokéi elől. 

 Amikor János látott és hitt (Jn 20,8), eszébe jutott a Színeváltozás 
és a ragyogó fehér ruha, amit Jézus viselt. Ezt a vérfoltos 
szemfedelet mosta fehérre a Bárány vére (Jel 7,14). 

Bibliai hivatkozás: Az emmauszi tanítványok Lk 24, 13-31. 
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Az érkezők fogadása 
Mindenki kap egy darabka kenyeret, ami arra emlékeztet minket, 
hogy az emmauszi tanítványok a kenyértöréskor ismerték fel Jézust. 

Beszélgetés 
• Éljük át újra közösen az emmauszi tanítványok evangéliumát 
Hárman végzik a megjelenítést, míg a közösség többi tagja az 
apostolokat és barátaikat képviseli. Miután a tanítványok felismerték 
Jézust, csatlakoznak az apostolokhoz, hogy elmondják nekik, mit 
láttak.  Az eseményt az egész közösség nagy örömmel ünnepli. (Lk 
24, 13-35.) 

• Szülők és barátok csoportja 
 A két tanítvány egyszerűen csak hazament, miután minden 

reményük odaveszett.  De a feltámadt Jézust felismerve 
szomorúságuk kitörő örömre vált. 

 Hányszor fordult elő életünkben, hogy reménykedtünk, hányszor 
csalódtunk? 

 Hogyan ismertem fel hirtelen ezekben a pillanatokban, hogy 
Jézus mellettem állt? Osszunk meg a többiekkel egy ilyen 
tapasztalatot. 

•Sérültek csoportja 
 Mit mondana neked Jézus, ha kettesben lennél vele? 

Műhely 
Kinyomtatjuk színesben a Hit és Fény ikonját és bekeretezzük (lásd 
xx. oldal). Aztán hazavihetjük vagy odaadhatjuk egy közösségen 
kívüli személynek. 

Az ikon magyarázata 
Jézus és a Kereszt tövében álló Mária és János szeretetének 
misztériuma – nem éppen arra kaptunk meghívást, hogy ezt éljük 
meg a Hit és Fény közösségek szívében? A Kereszt tövében, a 
szenvedés órájában Jézus, Mária és János hűséges marad. Nem 
tehetnek másként, mint hogy „ott vannak”, ahogy mi is a Hit és 
Fényben. 
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Ez a szenvedésben egyesülő három személy, egy az imában is, az 
Isten iránti bizalommal teli, szavak nélküli imában.  Ha velük 
egyesülünk, ők is bennünk vannak.  Ezért látjuk az ikon alján a 
kicsiny égő gyertyát. Ez a gyertya a Hit és Fény közösségek 
szimbóluma, melyek arra vágynak, hogy megihlesse őket az a 
misztérium, melyet Jézus, Mária és János él át a Kereszt tövében, az 
egész emberiség javára. Az ikon tetején a remény napját látjuk, mely 
legyőzi a szenvedés éjét. A Hit és Fény az egész világra akarja 
kisugározni ezt a fényt és ezt a húsvéti remény, amely titokban a 
Keresztből veszi forrását. 
(Joseph Larsen atya , néhai nemzetközi papfelelős) 

Imádság 
• Az imasarkunkban egy kis asztalkát lefedünk földig érő fehér 

lepellel.   Az animátor elmagyarázza, hogy a lepel a szemfedelet 
jelképezi, amelybe Jézus testét göngyölték. Belekezdünk egy 
húsvéti énekbe.  Egyenként odamegyünk és megérintjük a 
szemfedelet, csendben Jézusra bízva a sebeinket és hálát adva 
azért, hogy értünk meghalt és feltámadt. A Hit és Fény imájával 
fejezzük be. 

• A szegények imája 
Jézus, Máriához hasonlóan ott akarok maradni a Kereszt tövében, és 
vele együtt átélni feltámadásodat. 

Ünneplés 
Húsvéti tojásvadászatot szervezünk vagy más, az országunkban 
hagyománynak számító ünnepet. 

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 
Legkisebb fiam, már hallottad a kérésemet.  Menj, és legyen veled 
minden erőd. (Nican Mopohua) 
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• Kép 
Kiszínezzük Mária feje körül a dicsfényt. Ez Jézus dicsőségét 
jelképezi.  Tudjátok, hogy az eredeti képen Mária hasa jobban 
fénylik, mert Jézussal várandós? 

És a következő találkozóig 
Megpróbálok nem elmenekülni mások szenvedése elől. A Feltámadás 
tanúja leszek. 
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Alapító közösségek 
Pünkösd 
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A hónap üzenete 

kik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap 
mintegy háromezer lélek megtért. Állhatatosan kitartottak 

az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és 
az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok 
révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. (ApCsel 2,41-43) 

Az első tanítványok közössége termékennyé válik! Ez a 
csoport, amely ötven nappal korábban azt hitte, hogy 
mindennek vége, elkezdi hirdetni Jézus feltámadásának 
örömhírét, ami gyümölcsöt terem: Péter beszéde után 
háromezer ember részesül a keresztségben. Igencsak 
meggyőző volt!  Ez volt a rendkívüli alapító munka kezdete; az 
apostolok útnak indultak, hogy teljesítsék az evangelizáció 
Jézus által rájuk bízott küldetését: megkapjátok a Szentlélek 
rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész 
Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig 
(ApCsel 1,8). 

Néhányan az ifjabb Jakab mellett maradtak, és segíteni 
tudtak a többieknek az apostolkodásban (ld. a jeruzsálemi 
zsinatot kb. 48-ban). A többiek Antióchia és Róma felé (Péter), 
Efezusba (János), a Fekete-tenger partjára (Fülöp), Felső-
Egyiptomba és Etiópiába (Máté), Szíriába, Indiába vagy talán 
Kínáig (Tamás) mentek... Minden keresztény egyház az első 
egyházak leányegyháza, melyek pátriárkái azóta is ott vannak 
Antióchiában, Alexandriában, Jeruzsálemben, 
Konstantinápolyban és Rómában. 

Jean Vanier egyszer azt mondta, hogy a Hit és Fényben 
mindannyian alapítók vagyunk vagy arra vagyunk hivatottak, 
hogy alapítók legyünk, nem csupán ő és Marie-Hélène 
Mathieu. Ők már nem tudják megtenni, amit valaha sokszor  

A 
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megtettek, hogy a világ minden szegletében hirdessék a Hit és 
Fény örömhírét; ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt ne kéne 
megtenni.  Nem feltétlenül kell kilométerek ezreit megtenni; 
néha több bátorság kell ahhoz, hogy a Hit és Fényről a 
szomszédoknak, a barátainknak, az unokatestvéreinknek 
beszéljünk, mint ha ezt egy idegen ország ismeretleneinek 
tennénk. 

Hordjuk mindig bátran a zsebünkben a Hit és Fény 
szórólapját, hogy odaadjuk olyan embereknek, akikkel az 
utcán, a buszon vagy egy vonaton találkozunk; ne féljünk azt 
kérni egy másik plébánián, hogy mi animáljunk egy misét... 
Jézus mindannyiunkat arra hívott, hogy közösségben 
kövessük őt, így a magunk során nekünk is hívnunk kell 
másokat. Miután felfedeztük az értelmi sérült személyek 
ajándékát a közösségeinkben, arra kaptunk hívást, hogy 
merészen megosszuk tapasztalatainkat és lelkiségünket az 
egyházainkkal és a világgal, egészen a föld végső határáig. 

Ha igazán hiszünk az örömhírünkben, ha mi magunk meg 
vagyunk győződve róla, akkor biztosak lehetünk, hogy a 
Szentlélek minket is segít meggyőzőnek lenni! 

A hónap témája 

 A Hit és Fény társalapítói vagyunk.  Mindannyian Istentől kaptunk 
elhívást. 

 Közösségeinknek gyümölcsöt kell hozniuk, termékenynek kell 
lenniük a Szentlélek segítségével. 

Bibliai hivatkozások: Vegyétek a Szentlelket Jn 20,21-23, valamint 
Állhatatosan kitartottak a kenyértörésben, ApCsel 2,42. 
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Az érkezők fogadása 
A bejáratnál elhelyezett asztalon egy vizesedényben úszó gyertyát 
gyújtunk. Érkezésekor mindenki kap a közösségfelelőstől egy kis 
gyertyát, amelyet az úszó gyertyáról gyújtott meg, e szavak 
kíséretében: Meghívást kapsz arra, hogy közösséget alkoss. 

Beszélgetés 
• Éljük át újra közösen a Hit és Fény születését 

Forgatókönyv a honlapon: 
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/documents-a-telecharger 
1971 húsvétjának ünnepén a Szentlélek megérintette 12 ezer 
ember szívét. Engedjük, hogy ma is ez történjen velünk. 
 Mindenki elmondhatja röviden, hogy ismerte meg a Hit és Fényt, 

és miért köteleződött el a közösségben. 
 A Szentlélek el akar halmozni minket ajándékaival, hogy 

gyümölcsöt teremjünk. Ebben az évben milyen gyümölcsöt 
hoztunk? 

Műhely 
Galambokat dekorálunk, melyeket aztán odaadunk egy közösségen 
kívüli személynek (lásd xx. oldal). 

Imádság 
• Az imasarokban elhelyezzük a Hit és Fény bárkájának képét. Fölé 

függesztünk egy galambot, mely a Szentlelket jelképezi. A 
papfelelős mond néhány szót arról, hogy a Szentlélek hogyan 
működött a Hit és Fény alapítóiban a kezdettől mostanáig. 
Szüntelenül hálát adunk minden Hit és Fény közösségért az egész 
világon. Kérjük a Szentlelket, hogy tegyen minket alapítókká. 
Leírjuk az elköteleződésünket, hogy új közösséget alapítunk, majd 
a lapot a bárkára ragasztjuk. 

• A szegények imája 
Jézus, add nekünk a te erődet új közösség alapításához. 
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Ünneplés 
Megnézhetjük az első, 1971-es Lourdes-i zarándoklat dvd-jét (rövid 
változat) 
(https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/video/pelerinage-
foi-et-lumiere-a-lourdes-1971/video_view), és alleluját énekelve 
nagy hálaadó ünnepet csaphatunk! 

Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Szétnyitotta tilmáját (indiánköpenyét), ahol virágokat hozott. Amikor a 
különféle értékes virágok leestek, a szerény tilmában hirtelen megjelent 
Szűz Máriának, Isten anyjának képe. (Nican Mopohua) 

• Kép 
Kiszínezzük Juan Diego tilmáját, amelyen megjelent Mária képe 
(lásd 73. oldal). 

És a következő találkozóig 
Mindennap imádkozom, hogy hálát adjak a Hit és Fényért, és azért a 
vágyért, hogy új közösséget hozzak létre. 
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A lelki elmélyülés 
közösségei 

Nyári tábor, lelkigyakorlat 
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A hónap üzenete 

 pedig így szólt hozzájuk: „Gyertek velem külön valamilyen 
csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!”  Bárkába szálltak 

tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban 
legyenek. (Mk 6,31-32) 

Néha kicsit vissza kell vonulni, és olyan tevékenységeket 
kell előkészíteni, amelyek kimozdítanak minket a napi 
rutinból; egy nyaralás vagy egy hosszú hétvége alkalmat adhat 
arra, hogy olyasmiket is csináljunk, amit a találkozó idején 
nem tudtunk, mert az mindig túl hamar eltelik. 

A nyári tábor mindig áldott idő, amikor a fiatalokkal útnak 
lehet indulni néhány napra (és a kevésbé fiatalokat is 
örömmel látjuk!), és időt lehet szánni arra, hogy a barátság 
kötelékeit szorosabbra fonjuk olyan hosszabb 
tevékenységekkel, amelyek során kevésbé hajt minket a tatár.  
Készíthetünk egyszerűbb ételeket is, és kóstolót kaphatunk 
abból, hogy ki mit tudott főzni. Arra is alkalmat kell adnia, 
hogy elmélyítsük azt, ami a Hit és Fény közösségben való 
elköteleződésünk alapja: a Charta olvasásával, az evangéliumi 
szövegeken való elmélkedéssel... A nyári táborok lehetőséget 
adnak arra is, hogy elhívjuk segíteni a fiatal barátokat; mindig 
szükség van jóakaratú emberekre, hogy megosszanak néhány 
napot a sérült személyekkel. Lehet, hogy azzal a vággyal 
fognak jönni, hogy ők tegyenek szolgálatot; de távozni 
biztosan úgy fognak, hogy megértik: ők sokkal többet kaptak, 
mint amit adni tudtak... és aztán visszajönnek a közösség 
rendszeres találkozóira. Megfigyelhetjük, hogy a közösségben 
lévő fiatalok száma közvetlenül összefügg a nyári tábor 
megszervezésével... úgyhogy munkára fel! 

A másik olyan tevékenység, amely igényli az elhagyatott 
helyre vonulást, az az, ha lelkigyakorlatban veszünk részt. 
Sokan hallották már Jean Vanier-t itt-ott lelkigyakorlatokon 
beszélni, de erre most már csak Troslyban kerül sor, ahová a 
közösségek tagjai közül 

Ő 



68  

továbbra is sokan eljönnek, hogy meghallgassák Jeant, és vele 
együtt elmélkedjenek a törékenység lelkiségéről. 

Rendszeresen vissza kell térnünk alapításunk forrásaihoz, 
hogy valóban újra meghalljuk hívásunkat, amely arra szól, 
hogy kapcsolatba lépjünk a legsérülékenyebbekkel; hogy 
jobban megértsük: a közösségben a hit és a barátság életét 
éljük; és hogy újult energiával induljunk a küldetésre, mely 
örömhírünk megosztására szól. Troslyba nem mindenki tud 
eljönni és Jean Vanier sem beszélhet mindig a 
lelkigyakorlatokon, de ez nem akadályozhat meg minket 
abban, hogy kövessük a lelkigyakorlatokat; erre sort 
keríthetünk a Troslyban, a lelkigyakorlatok során rögzített 
dvd-k segítségével, vagy egy olyan papfelelőssel, akinek ez a 
karizmája... úgyhogy adjunk kedvező választ Jézus hívására. 

A hónap témája 

 Újabb örömhír. 
 Hagyjuk el a komfortzónánkat és megszokott találkozóhelyünket. 
 Tartományi szinten szervezett lelkigyakorlatokkal alakítsunk ki 

barátságot Jézus és saját magunk közt. 

Bibliai hivatkozás: Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és 

pihenjetek egy kicsit! Mk 6,31-32 

Az érkezők fogadása 
A sokhónapnyi előkészítés után... Végre készen állunk, hogy a tábort  
Jézus társaságában éljük meg! 
Ahhoz, hogy ez a pillanat eljöjjön, az előkészítést legalább hat 
hónappal el kell kezdenünk a koordinátor csapattal és a közösség 
egyes tagjaival. 



69  

Alább található néhány javaslat, ami segíthet egy tábor vagy 
lelkigyakorlat előkészítésében, az egyes közösségek sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével. 
Át lehet nézni a Hit és Fény által kiadott „Partir ensemble en 
vacances” (Nyaralni megyünk) című kiadványt is. 

1. Mit akarunk szervezni? Tábort vagy lelkigyakorlatot? 
A tábor vagy a lelkigyakorlat olyan esemény, amikor együtt 
alkotjuk meg a Hit és Fény történetének egy darabját. 
Ilyenkor Isten békéjére, a barátságra, a bizalomra és az örömre 
találunk rá. Mindannyiunknak szükségünk van Jézusra, aki 
egyesít minket egymással, mint egy családban, ahol mindenkinek 
megvan a maga egyedi és mással fel nem cserélhető helye. 
Megtanuljuk, hogyan vállaljunk felelősséget rugalmasan, és sok 
örömünk származik abból, hogy megtesszük, amit ránk bíztak. 
A sérült személyek próféták, akik Isten terveit tárják fel előttünk. 
Tekintetükkel és mosolyukkal át tudják alakítani, meg tudják 
nyitni a szívünket, és megváltoztatják azt, ahogyan az életre 
tekintünk. 

2. Általános dolgok, amelyekről beszélnünk kell: 
 A téma 
 A helyszín 
 A résztvevők száma 
 Az ott töltött napok száma 
 Az utazás, a szállás és az étkezés 

3. A költségvetésben benne kell, hogy legyenek: 
 A kiadások 
 A finanszírozási módok 
 A lehetséges támogatások és engedmények 

4. Megszervezendő tevékenységek: 
 Imaidők 
 A gondolkodás és beszélgetés ideje 
 Képzési idők 
 Kikapcsolódásra és ünneplésre szánt idő... 
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5. Orvosi engedélyek és elsősegély 
A Hit és Fény „Magatartási Kódex”-ének aláírása és megküldése a 
nemzetközi titkárságra. Letöltés:  
(www.foietlumiere.org/rubriques/haut/documents-a-
telecharger) 

6. Koordinátor csapat 
 Feladatok kiosztása 
 A program lezajlása... 

A honlapon elérhetők programjavaslatok: 
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/documents-a-telecharger 

Műhely 
Kinyomtatjuk és kivágjuk a „Bingó”-hoz szükséges lapokat és 
játéktáblákat. A babszemekről se feledkezzünk meg! (Lásd xx. oldal) 

Imádság 
• Az animátor arra hívja a közösséget, hogy üljenek le körben egy kis 

asztalka köré, amelyen Jézus képe és egy edény található. A 
papfelelős leírja a jelenetet: Jézus elment a barátaival egy csendes 
helyre, hogy pihenjenek. A papfelelős megkéri őket, hogy mindenki 
csukja be a szemét és csendben képzelje el a jelenetet.  Aztán 
mindenkinek odaad egy papírból kivágott szívet, amire ráírhatja, 
milyen fáradtság, gond vagy teher gyötri. A szíveinket egyenként 
elhelyezzük az edényben, ahol Jézusra bízzuk őket, majd elégetjük. 
Ezt a Jézussal való megpihenést hálaadással fejezzük be. 

• A szegények imája 
Jézus, te vagy az örömem, te vagy a szívem öröme. 

Ünneplés 
• Játék: Bingó! 

Többek közt… A játékgyűjteményt lásd a honlapon: 
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/documents-a-telecharger 
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Guadalupei Miasszonyunk 
• Üzenet 

Tisztelettel magadra hagylak, legkisebb lányom, ifjú hölgy – pihenj egy 
keveset.  És ő hazatért pihenni. (Nican Mopohua) 

• Kép 
Képünket az éggel és a földdel fejezzük be (lásd 73. oldal).   Nem 

feledjük, hogy a Guadalupei Szűzanyát december 12-én 
ünnepeljük. 
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Mellékletek 
Miatyánk gesztusokkal 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Atyánk, aki a 
mennyekben 

vagy, 

szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; 

 
 
 
 
 
 

 

legyen meg a 
te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 
 

 
 
 
 
 
 

Mindennapi 
kenyerünket 

add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, 

 

 
 
 
 
 
 

miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek; 

és ne vígy minket a 
kísértésbe, 

de szabadíts meg a 
gonosztól! 

 

 
 
 

    Amen! 



73  

Guadalupei Miasszonyunk 

A honlapról letölthető a kép nagy felbontású változata: 
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo 
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Műhely 
Minden illusztráció megtalálható a honlapon: 

www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo 
 
• Papírhajó 

Anyagok: papírlap, a Hit és 
Fény logója, ragasztó és 
vágókés. Meghajtogatjuk 
az ábra szerint, nyitunk 
egy ajtót a hajó oldalán, 
majd felragasztjuk a logót. 

 

 

 
 

 

• Meghívó 
Anyagok: nyomtatott képeslapok, színes ceruzák. 
Kiszínezzük a képeslapokat, és megadunk minden információt a 
közösség következő találkozójáról: a dátumot, az időpontot és a 
címzettet. 
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• A holtak oltára 
Anyagok: 
 az elhunytak fényképei, 
 a Krisztust és a négy égtájat ábrázoló kereszt, 
 a „holtak kenyere”, amely a vendéglátó nagylelkűségét és a föld 

termését szimbolizálja, 
 a Szentlelket megjelenítő gyertyák, a lelkeket az ég felé vezető 

szeretet szimbólumaként, 
 kivágott papírlapok, amelyek az élet és a halál közötti egységet 

mutatják meg, 
 az elhunyt kedvenc édességei vagy süteményei, 
 az életből a halálba való átmenetet megjelenítő füstölő, 
 fehér virágok az ég, sárga virágok a föld szimbólumaként és 

ibolya a gyász jeleként. 

Helyezhetünk az oltárra textillel borított dobozokat, hogy 
különböző szinteket hozzunk létre. 
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• Papírfüzér 
Anyagok: 2–2,5 cm széles és 
1,5 m hosszú krepp papír 
csíkok, tűzőgép vagy 
ragasztószalag. A két 
papírcsíkot derékszögben 
egymáshoz rögzítjük. 
Felváltva hajtjuk egyik csíkot 
a másikra, füzért fonva 
belőlük. Amikor elérjük a 
kívánt hosszt, a két csíkot 
egymáshoz rögzítve lezárjuk 
a füzért. 

 

 
• Mini piñata 

Anyagok: kis lufik, különböző 
színű krepp papírok, olló, 
zsineg. 
 Felfújjuk a lufikat. 
 A zsineggel csomót kötve 

lezárjuk őket. 
 A papírból 2 vagy 2,5 cm 

széles csíkokat vágunk, 
majd rojtokat vágunk 
rájuk. 

 A piñata aljától indulva 
körben a lufira ragasztjuk 
őket. Minden körnél másik 
színre váltunk. 

 

 

• Kartonból készült kamion 
Anyagok: karton vagy vastag papír, akár többféle színű, ragasztó 
vagy ragasztószalag. 
 Kétszer kivágjuk a mintának megfelelően a kamiont. 
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 A kamion két részét befedjük egy kartoncsíkkal, hogy 3D 
formát öltsön, majd ragasztjuk. 

 Ráragasztjuk a „Hit és Fény” rendszámot. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

• Virágkoszorú 
Anyagok: fehér karton, zsineg, olló. 
 Fehér papírlapokra különböző fajta virágokat nyomtatunk. 
 Kivágjuk a virágokat, majd a virágszirmok közepébe két függőleges 

nyílást vágunk. 
 Vesszük a fej kerületét (és ráhagyunk néhány centimétert a 

koszorú csomozásához), levágjuk a zsineget, majd óvatosan 
rácsúsztatjuk a virágokat a nyílások segítségével. 
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• Papír csillagok 
Anyagok: olló, színes papírlapok, ragasztó, szalag. 
 Egy csillaghoz ötször vágjuk ki a modellnek megfelelő formát. 
 Meghajtjuk a csillag egyes ágait, majd a papírnyelveket a rajz 

szerint ragasztjuk. 
 Összeragasztjuk a csillag 5 ágát. 
 Az egyik ágon átbújtatunk egy szalagot. 

 

 

 
 
 

• Gyertyadíszítés 
Anyagok: kisméretű, de vastag gyertyák, fahéjrudak, szalag, 
valamint (esetleg) a Hit és Fény logója. 
 A fahéjrudakat felhasogatjuk és ugyanolyan magasságúra 

vágjuk, mint amilyen a gyertya. 
 A gyertyát befedjük a rudacskákkal, majd gumiszalaggal 

rögzítjük. 
 Körben szalagot kötünk rá. Ráakaszthatjuk a Hit és Fény logóját.  
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• A Hit és Fény ikonja 

(A Hit és Fény honlapjáról lehet majd letölteni) 
Anyagok: farudak, gyapjúfonal 
különböző színekben. 
 Kinyomtatjuk az ikont. 
 A falapokat körbetekerjük a 

gyapjúfonallal, majd az ikonra 
ragasztjuk. 

 Ráteszünk egy kis akasztót, hogy a 
falra rögzítsük. 

 

 • Galambok 
Anyagok: papír, olló és színes ceruzák. 
Kinyomtatjuk, kivágjuk és színezzük. 

 

 
 

•Bingó 
Anyagok: kinyomtatjuk a képeket és a 
játéktáblákat, továbbá gondoskodunk 
fejenként 16 babszemről. 
 Minden résztvevő kap egy játéktáblát 

és 16 babszemet. 
 A játékvezető, azaz a „kikiáltó” leír 

minden kártyát nagyon gyorsan, 
szórakoztató és eltúlzott 
hanghordozással beszélve. Aki 
felismeri a képet a tábláján, elhelyez 
rajta egy babszemet. 

 Aki először rakja tele a játéktábláját, 
felemeli a karját és elkiabálja magát, 
hogy „bingó!” A játék ezzel véget ér, 
majd újrakezdődik... 
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A Hit és Fény kisboltja 
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/publications/publications-foi-et-lumiere 

 

 Plus jamais seuls, l’aventure de Foi et Lumière 
Marie-Hélène Mathieu (Format poche) 

6 € 

 Közösségépítés 
 Charte et Constitution 

 

 

Ingyenes 
 Carnet de route annuel 2 € 
 Cahier du responsable 3 € 
 Porter ensemble la responsabilité  2 € 
 Az első Útravalónk 5,50 € 
 Identité et mission de Foi et Lumière 
 Règles financières à Foi et Lumière 
 Quelques recettes faciles pour la recherche de fonds 

2,50 € 
Ingyenes 1 € 

 Le kit du responsable 8 € 

 A közösségi élet elmélyítése 
 Journée pour un renouveau dans la communauté  

 

 

Ingyenes 
 Pour approfondir la spiritualité de Foi et Lumière 3 € 
 Lettres à mes frères et sœurs, Père Joseph Larsen 2 € 
 Les Mystères de Foi et Lumière, G. du Chéné  0,50 € 
 Le Chemin de Croix de Foi et Lumière, G. du Chéné  2,50 € 
 Pour préparer et vivre une retraite 3 € 
 Les retraites à Foi et Lumière 3 € 
 L’oecuménisme dans Foi et Lumière 3 € 
 Fioretti, Père Joseph Larsen 2 € 
 Le chemin du cœur, des aumôniers témoignent 6 € 
 Messages des Eglises à Foi et Lumière 
 Coffret de 10 DVD de la retraite 
de Jean Vanier: „Apprendre de ceux qui sont faibles” 

3 € 
 

42 € 

 Megismerni és megismertetni önmagunkat 
 Dépliant 

 

 

Ingyenes 
 Affiche petit et grand format 0,08 € 
 Pin's Foi et Lumière 2 € 

 „Hisse et Ho!” la lettre internationale de Foi et Lumière 
Ingyenes (e-mailben), papír alapú előfizetés: 

 

 

20 € 
Hors série „Spécial jeunes” 2 € 
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A Hit és Fény imája 
 

Jézus, Te azért jöttél a földre, 
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat, 

és megtaníts minket, hogy szeressük egymást. 
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet, 

hogy Ő tegyen minket – megosztott és háborús világunkban – 
a béke és az egység eszközeivé! 

Jézus, Te arra hívtál minket, 
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged.  

Hívásodra igent akarunk mondani. 
A Hit és Fény nagy családjában, 

a szeretet szövetségében akarunk élni, 
hogy megosszuk egymással szenvedéseinket és nehézségeinket, 

örömeinket és reményünket. 
 

Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és gyöngeségünket, általuk 
mutatkozzék meg a Te hatalmad! 

Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet fedezzük fel minden 
testvérünkben, különösen a leggyengébbekben! Taníts meg arra, hogy az 

Evangélium útjain kövessünk Téged! 
 

Jöjj, Jézus, élj bennünk és közösségeinkben, 
amint egykor Máriában éltél! 

Ő volt az első, aki befogadott Téged. 
Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt tövében, 

egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban keresztre feszítenek. 
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod! 

Amen. 
 




