Közösségi élmények: táborok, zarándoklatok, családi napok, családfesztivál
a Miskolci Egyházmegyében

A 2020. év második felében az EGY-TAB-20-P-0015 azonosítószámú támogatásból a
Miskolci Egyházmegye 13 parókiája és két intézménye valósított meg közösségi programokat. A
közösségi aktivitást célzó rendezvények keretében táborok, zarándoklatok, családi napok,
családfesztivál és hagyományőrző közösségi programok megszervezésére és megvalósítására
került sor. Rendkívül színes és változatos programokon vehettek részt a parókiákhoz tartozó
gyermekek és családjaik, a nevelőszülői hálózatban dolgozók és az abban élő gyermekek is.
A megvalósult különböző tematikájú (hittanos, családi, generációs, zsolozsmás) táborokban az
imádságos alkalmakon túl életvezetési tanácsokat, közösségi és kulturális élményeket is nagy
számban kaphattak a résztvevők. Hittantábort szervezett a program keretében a Miskolci
Görögkatolikus Iskola a Mátrában és a Bekecsi Görögkatolikus Parókia Debrecenben. Családi
táborban vehettek részt az edelényi hívek Pálházán, megismerve a zempléni Hegyköz természeti
szépségeit és kulturális örökségét, valamint az ózdi, a selyebi és a rakacaszendi hívek, akik
Bogácsot és környékét látogatták meg. A program elősegítette a közösségek formálódását,
megerősítette azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek segítségével még inkább számíthatnak
egymásra. Zsolozsmás tábort az Emődi Görögkatolikus Szervezőlelkészség rendezett
Sajópálfalán. A közösségi imádságos alkalmakon ősi egyházi előírások szerint végzett zsolozsma,
a szertartások közötti zsoltározás, a közös és egyéni ima biztosította szertartásaink és egyházi
hagyományaink továbbélését az új nemzedékek életében is.
Családi napot tartott a Baktakéki Görögkatolikus Parókia alsógagyi filiájában, illetve a Szikszói- és
az Encsi Görögkatolikolikus Parókia is. A programok közül szemezgetve: az előadásokon,
beszélgetéseken a család megtartó erejének témájában kiemelték a többgenerációs családi minta
előnyeit, többgenerációs közösségi együttlét körében a Magánytól az összetartozásig címmel az
idősek anekdotái által kaphatott a fiatalság betekintést egy „másik világba”. A rendezvényeket
gyermekfoglalkozások, sportvetélkedők, zenei programok, ugrálóvár, bábszínház, falfestés is
színesítették. Az encsi pályázat keretében nevelőszülői lelki napot és rajzpályázatot is hirdettek,
mindkettőt nagy érdeklődés övezte. A „Gyökereink - Kapcsolataink - Értékeink – Közösségünk” c.
családfesztivált 2020 őszén rendezték a Sajószentpéteri Görögkatolikus Parókia szervezésében. A
fesztiválon értékes előadásokat hallhattak a jelenlévők a legkisebbekről: a gyermekek szerepéről a
közösségekben és szerepükről a társadalomban. Egy vállalkozó szemszögéből pedig egy

tanúságtételt arról, hogy a társadalomban a másokért végzett munka és a megbízhatóság a
közösséget alkotó személyeknek alapvető tulajdonsága kellene legyen. A családi napokon,
családfesztiválon a gyermekektől a nyugdíjas korúakig terjedő résztvevői paletta a nemzedékek
közötti érzékenyítést célozta meg, erősítette összetartozásunkat, közösségeinket. A családfesztivál
megszervezésével az volt a célunk, hogy olyan közösségi, kulturális, szakrális eseményt
valósítsunk meg, melynek keretében értékeket idézhetünk fel, élményt tudunk nyújtani, melyen a
generációk találkozásán keresztül együtt töltött idővel kifejeztük azon elveinket, hogy az idő érték,
és az időt a másikra szánó ember szeretetét fejezi közössége tagjai számára. A Miskolci
Egyházmegye Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézménye lakásotthonai közötti bajnokság a
lakásotthonokban élő gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez járult hozzá. A kevés
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lakásotthononként egy-egy, összesen kilenc többfunkciós játékasztalt vásárolt és egy jó hangulatú
házi csocsóbajnokságot szervezett meg, melyet lakásotthonokként közös pizzázás zárt le. A közös
játék által igyekeztek kialakítani és elmélyíteni az egészséges versenyszellem mikéntjét, a tiszta,
becsületes részvételt annak gyakorlásával.
2020 őszén a kányi, a sajópálfalai és a filkeházi hívek összesen négy alkalommal keresték fel a
környék kedvelt zarándokhelyeit Szentkút, Máriapócs és Sajópálfala településeken. Ezeken az
imádságos alkalmakon a keresztény katolikus hitben való megerősítés, a lelki és szellemi
megújulás, nemzeti értékeink fontosságának kifejezése, a nemzettudat erősítése is előtérbe került.
A megvalósítási helyszíneken a települések hangulata a keresztény vendégszeretet megélésével, a
helyi történelmi és néprajzi értékek bemutatásával, megismerésével, a közösségek tagjainak
kapcsolatfelvételével nemcsak visszatérésre ösztönzi a résztvevőket, hanem testi felüdülést, lelki
feltöltődést is szerzett számukra. A parókiális közösségek számára rendkívül fontos a múlt és a
jelen összekapcsolása, a hagyományokon alapuló tudás átadása, ezért is volt nagy jelentőségű
olyan közösségi, generációkat összekapcsoló, a múlt értékeit felidéző és a jövő lehetőségeit
megismertető rendezvények megvalósítása, melyeknek keretében a társadalom néha egymástól
távol eső, de értékes szegmensei közelebb kerülhetnek egymáshoz.
A programok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a 2020. évi egyházi táborok és
közösségi célú programok keretében valósultak meg.

