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Szombat

Hitben, lélekben er
■ Négy nyíracsádi fiatal 
is részt vett azon a nem
zetközi ministráns- 
találkozón Rómában.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.)
-  „A Lélek az, ami éltet!” Ez 
volt az idei jelmondata annak 
a nemzetközi ministráns- 
találkozónak, amit augusztus 
elején rendeztek Rómában. A 
zarándoklatra ötévente gyűl
nek össze azok az európai fia
talok, akik évekig hű szolgá
latot teljesítenek az oltár kö
rül. A Hajdúdorogi Egyházme
gye 130 küldötte között volt az 
a négy nyíracsádi fiatalember 
is -  Katona Tamás, Hudácskó Fe
renc, Hudácskó Mihály, Béres Ist
ván -, akik öt évig ministrál- 
tak, ezért Mező György esperes 
javaslatára képviselhették a 
nyírségi községet a találkozón.
-  Nem nyaralás, hanem zarán
dokút volt ez, ami igazából ak
kor kezdődött, amikor hazaér

tünk, amikor lehetőségünk 
nyílt átadni azt a hihetetlen 
lelki megerősödést, amit az út 
alkalmával kaptunk -  kezdte 
az élménybeszámolót Hudács
kó Ferenc. Testvérét, Mihályt 
a látnivalókon kívül az ember
tömeg is lenyűgözte. -  Feleme
lő élmény volt látni a sok tíz
ezer embert, s tudni, hogy 
mindannyian együvé tarto
zunk, hogy több mint ötven
ezer társam van körülöttem, 
akik ugyanúgy gondolkodnak 
hitről, vallásról, mint én -  fo
galmazott Misi.
Sokcsillagos szállás

Katona Tamás a napi prog
ramokról mesélt. -  Reggelen
ként közös istentiszteleten vet
tünk részt, egyszer a Szent Pé- 
ter-bazilika egyik altemplomá
ban, a magyar kápolnában volt 
a mise. Két napot városnézés
sel töltöttünk; több mint ezer 
lépcsőfokot másztunk meg, 
hogy a bazilika kupolájából

Nyíracsádi ministránsok a Colosseum előtt (Fotó: Kedves zilahi Enikő)

megcsodálhassuk a gyönyörű 
panorámát, voltunk a Minden 
Isten Templomában, ahol 
számtalan felekezetnek van kü- 
lön-külön oltára -  magyarázta 
Tamás, aki azt is elárulta, 
„sokcsillagos” szálláshelyük 
volt, ugyanis esténként a he
lyet adó iskola aulája helyett 
több társukkal együtt az ud

varon gurították ki hálózsák
jukat és tértek nyugovóra. Bé
res István arra emlékszik leg
szívesebben, hogy jártak annál 
a lépcsősornál is, ahol Jézus 
Krisztust felvezették Pilátus 
elé, s ahol ők maguk is térde
pelve, imádkozva, gondolataik
ba mélyedve haladtak fokról 
fokra.
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