
Honnan, s hová tartunk ma?
■ Megrendítő volt a 
18 éve tolószékben élő 
Telenkó atya személyes 
vallomása életéről.

Nyíracsád (HBN -  K. 
Z. E.) -  Második állomásá
hoz, Nyíracsádra érkezett a 
Hajdúdorog Egyházmegyei Ifjú
sági Bizottság által szervezett 
ifjúsági misszió.

Február 28-án délután a nyír
ségi község görög katolikus temp
lomának udvarán regisztrálhat
tak azok a helyi és környékbeli 
fiatalok, akik a címben szerep
lő három felszólításból származó 
Élesztő elnevezésű görög katoli
kus ifjúsági misszióra érkeztek 
a nyírségi községbe. A fiatalok 
és a velük együtt érkező atyák 
megtöltötték a templomot, ahol a 
házigazda Tóth Elek atya köszön
tötte a vendégeket. -  Van eszkö
zünk, mert van hitünk -  ezek
kel a szavakkal kezdte üdvözlő 
szavait Elek atya, m£gd Seszták 
István atya vette át a szót, aki 
a misszió lényegét fogalmazta 
Meg. -  A misszió lényege a taní
tás, Jézus tanítása. Meg kellene 
tanítani mindenkinek azt, amit 
Isten Jézus Krisztusban üzen

nekünk. Üzenetével választ ad 
olyan fontos kérdésekre, mint: Ki 
vagy? Honnan jöttél? Hová tar
tasz? -  fogalmazott Seszták atya. 
Ezt követően a misszió vendégei 
közösen nézték meg azt a filmet, 
melyben katolikus fiatalok szól
tak a hitről, szeretetről, Isten 
közelségéről.
Életről, szerelemről

A Tóth Elek atya vezetésé
vel tartott imaórát követően

Telenkó Miklós missziós atya 
a Miért élek? Kérdésre kereste 
a választ. A résztvevőket meg
rendítette és elgondolkodtatta a 
18 éve tolószékben élő Telenkó 
atya személyes vallomása éle
téről. A délután második részé
ben a fiatalok négy helyszínen 
beszélgethettek Takács Gusztáv, 
Papp Miklós, Seszták István és 
Vadász Viktor atyákkal az élet
ről, szerelemről, jegyességről, 
s keresték a választ a Honnan,

hová tartunk, hogyan folytas
suk életünket? kérdésekre. A 
késő délutáni agapét követően 
a napot lelkesítő missziós zené
vel, a Képmás együttes koncert
jével zárták.

A misszió következő állo
mása a felvidéki Nagykaposon 
lesz, június 13-14-én pedig a 
Hajdúdorogon megrendezésre 
kerülő záró találkozóra vár
nak minden érdeklődő fiatalt 
a szervezők.

Nem kell hangos zene, és pohárcsörgés, hogy lekössék az ifjúság figyelmét (Fotó: Kedvesné Zilahi Enikő)


