NYÁRI JEZSUITA HIVATÁSTISZTÁZÓ LELKIGYAKORLAT
„JEZSUITÁK? ÉRDEKEL!”
LELKIGYAKORLATOS JEZSUITA HÉT A SODRÁS UTCAI RENDHÁZBAN
2021. augusztus 7-13. – 1026 Budapest, Sodrás utca 13.
Szervezők: Nagy Bálint, Kajtor Domonkos jezsuiták

A jezsuiták lelkigyakorlatos hivatáshétre hívnak téged Budapestre, Sodrás utcai rendházunkba.
Az alkalom célja, hogy közelebbről megismerkedj velünk, a jezsuiták lelkiségével, a Montserrat
hivatástisztázó évvel, és legyen lehetőséged imádkozni, Istennel együtt ránézni életedre. A hét jó
lehetőséget kínál arra, hogy a csöndben és az imádságban elmélyülhess.
A hét nyitott minden hivatását kereső fiatal (16-35 év közötti) férfi számára, akiben picit is
megfordult az a gondolat, hogy a jezsuita élet akár saját életútja is lehetne, illetve aki érdeklődik
a Montserrat hivatástisztázó év iránt.
Idén a hivatáshét kapcsolódik az európai Magis-programhoz (https://magis.jesuits.eu), ezért
valószínűleg angol nyelven (is) tartjuk majd, a jelentkezőktől függően. Ha angolul is szívesen
olvasol erről a hétről, akkor itt találod a részleteket:
https://magis.jesuits.eu/experiment/one-week-as-a-jesuit
A jezsuita hivatáshét időkerete:
• 2021. augusztus 7-13. Lelkigyakorlatos hivatáshét (szombat 17:00 – péntek 9:00 között).
• augusztus 13-15., péntek-vasárnap, Magis-fesztivál Miskolcon
Csak azok jelentkezését várjuk, akik a program lelkigyakorlatos részén az elejétől a végéig részt
tudnak venni. A végén pedig fakultatív csatlakozási lehetőség a Magis záróhétvégéjéhez, ahol a
különböző experimentumok résztvevőivel és sok jezsuitával is lehetőség lesz találkozni.
A közös étkezésekhez és a hét programjához 15 000 Ft hozzájárulást kérünk.
(Akinek speciális étkezésre van szüksége, maga gondoskodik az élelemről.)
Helyszín:
Budapest, II. kerület, Sodrás utca 13.
A hivatáshéten való részvétel feltétele egy személyes beszélgetés az egyik szervezővel, illetve 18
év alatt szülői engedély. Jelentkezési határidő: 2021. július 1, csütörtök.
Jelentkezés és további információ Nagy Bálint jezsuita atyánál a
nagy.balint@jezsuita.hu címen.
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ELSŐ PÉNTEKI IMADÉLUTÁNOK A JEZSUITÁKNÁL
A PAPI-SZERZETESI HIVATÁS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA
TÍZ ALKALOM, 2021/22
Az imadélutánok célja
Az alkalmak célja a nyugati keresztény hagyományban gyökerező imádság különböző módjainak
megismertetése. A délután eszközöket ad a résztvevőknek, hogy az imagyakorlatokon keresztül
istenkapcsolatuk növekedni tudjon. Szeretné megerősíteni továbbá azt a belső érzéket, ami a
mindennapi életben is segítséget nyújt a hivatásukat keresők számára vallásos tapasztalataik
felismerésében és kifejezésében. Ez az ismeret lesz az alapja Istennel megélt egyéni útjuk
megtalálásának.
Eszközök és módszerek
• Jelenlét és részvétel az imadélutánokon, beszélgetésekben.
• Napi 15-20 perc egyéni imagyakorlat. A módját minden alkalommal bemutatjuk és
elmagyarázzuk.
• Napló írása.
• Havi kb. 60-100 oldal lelki olvasmány egyéni feldolgozásra. A kiválasztott olvasmányok
segíteni fognak az egyéni gyakorlatok végzésében.
Tematika
• Szeptember 3. Bevezető alkalom: tapasztalatok az imában, meditációban
• Október 1. Szent Ágoston útja: az imádság mint odafordulás, megtérés
• November 5. Ágoston: az imádság mint találkozás
• December 3. Szent Ignác útja: az imádság mint zarándoklat
• Január 7. Ignác: az imádság és az érzések
• Február 4. Ignác: megtalálni Istent mindenben
• Március 4. Avilai Szent Teréz útja: Istentől megragadottnak lenni
• Április 1. Teréz: az imádság mint bátorság
• Május 6. Varga László püspök: az imádság mint másokért való aggodalom, titok a szerető
Isten jelenlétében
• Június 3. Ferenc pápa: az imádság, mint közösség, mint szeretet
Keretek és helyszín
Az imadélutánt a fiatal felnőttek Sodrás utcai lelkigyakorlatos házában, minden hónap első
péntekén 17.00-20:00 között tartjuk (1026 Budapest, Sodrás utca 13.).
Az imadélután-sorozat zárt csoportban működik, személyes és aktív jelenlét szükséges mind a
tíz alkalmon, illetve az otthoni gyakorlatok végzésében.
Az imadélutánok vezetője: Nagy Bálint SJ
További információk és jelentkezés augusztus 20-ig Bálint atyánál (nagy.balint@jezsuita.hu).
A részvétel feltétele egy személyes beszélgetés.
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JEZSUITÁK KÖZELRŐL – NYÍLT ESTÉINK

Kéthavonta szervezünk nyílt estéket a jezsuita élet iránt érdeklődő fiatalok számára. Az esték
célja, hogy tartalmas, mégis kötetlen keretek között találkozzunk egymással, így megismerjetek
bennünket, és mi is titeket.
Ezek az esték egy-egy izgalmas és aktuális téma köré szerveződnek. Minden alkalmon több
jezsuita vesz részt, hogy kerekasztal-beszélgetésben körüljárjuk az adott témát, majd kötetlenül
beszélgessünk a titeket érintő kérdésekről.
A háromórás programot jó szívvel ajánljuk minden 16-35 év közötti fiatalembernek, akár
rendszeresen, akár csak alkalmanként.
Évente egy-egy nyílt estét online is szoktunk tartani, hogy a távolban és országhatárainkon
kívül élő fiatalok is csatlakozhassanak.
Ízelítő egy nyílt esténkből: https://www.youtube.com/watch?v=nh9OtxbSlLU
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MONTSERRAT HIVATÁSTISZTÁZÓ ÉV
Nagy örömmel hirdetjük meg a jelentkezést a jezsuiták Montserrat hivatástisztázó közösségébe,
a 2021/22-es tanévre.
Mire hívunk?
A Montserrat-ház olyan katolikus fiatalemberek számára jött létre, akiket érdekel a jezsuita
élet, illetve komolyan fontolgatják a papi vagy szerzetesi hivatást, de még nem jutottak világos
döntésre, vagy már döntöttek, ám tanulmányaik miatt várniuk kell a teljes megvalósítással.
Miért Montserrat?
Loyolai Szent Ignác életében jelentős változás történt Montserrat hegyén. Nemesi öltözetét az
egyszerű zarándokok ruhájára cserélte, és nagy bizalommal nekivágott, hogy felfedezze, mire is
hívja őt az Úr. A Montserrat-év ezért bátor és nagylelkű próbaidő, amikor a kereső személy tesz
egy konkrét lépést, hogy a benne rejlő mozdulásokat, vágyakat és hívásokat próbára tegye.
Vajon tényleg a szerzetesi, papi életformára hív az Úr,
vagy inkább a családos élet felé vezet az utam?
Megtalálom-e Isten jelenlétét, és megerősödöm-e a tőle jövő hívásban?
Alkalmasnak élem-e meg magam a papi, szerzetesi életformára?
Helyemen érzem-e magam a jezsuiták között?
Kívülről, az úton mellettem lévőktől is hasonló megerősítést kapok, mint amit én megélek?
Növekszem-e szabadságban, örömben az év során?
Megélem-e a szabadságot, örömet ebben a vágyott életformában?
A Montserrat-évre Nagy Bálint jezsuita atya és a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség hív meg. A
tér, amit megnyitunk számodra, olyasmihez hasonlítható, mint egy jól felszerelt műhely. Ebben
a műhelyben olyan jól bevált eszközök állnak rendelkezésedre, amelyeket közel 500 éves jezsuita
hagyományunk hordoz, és a hosszú évszázadok alatt finomra gyakorolt. Ebben a műhelyben
nem egyedül vagy, hanem másokkal együtt néhány képzett mesterember is ott tartózkodik,
akik értenek a szerszámokhoz, és segítenek az eszközök jó használatában. A házigazda jezsuita
közösség vállalja, hogy bemutatja a műhelyben lévő eszközöket, és megtanít az alkalmazásukra.
Minden más munkát a műhelyben te végzel azon, amit alapanyagként magaddal hozol.
A ház rendje
Az év során a résztvevők, miközben a Montserrat-házban laknak, folytatják egyetemi
tanulmányaikat, illetve munkahelyükön dolgoznak, és a Xavéri Szent Ferenc rendház mellett egy
saját regula (házirend) szerinti közösségben élnek.
Azok számára, akik valami okból nem tudnak Budapesten beköltözni a Montserrat-házba
(például vidéken élnek vagy dolgoznak), lehetőség van a külsősként is csatlakozni a közösség éves
programjához. A külsős montserratosok hasonlóképpen egy évre köteleződnek el, és nagyjából
havonta kapcsolódnak a bentlakók programjához, valamint részt vesznek az imadélutánokon
és a közös lelkigyakorlatokon.
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Időtartam
2021. szeptember – 2022. június.
Feltételek
18-35 év közötti, szabad életállapotú, katolikus férfi
Pszichológiai alkalmasság
Szabad elhatározás belépni a Montserrat-év programjába
Anyagiak
Arányos hozzájárulás a közös költségekhez
A jelentkezés folyamata
2021. március-június folyamán kapcsolatfelvétel Nagy Bálint jezsuitával. (Bálint atya ekkor
e-mailben átküldi a Montserrat-ház reguláját, a jelentkezési lapot és az ismerkedési hétvégéről
szóló részletes tájékoztatót.)
Elérhetőségek:
Facebook: balint.nagysj
E-mail: nagy.balint@jezsuita.hu
A jelentkezési lap beküldésének határideje: 2021. július 1., csütörtök
Részvétel a hivatástisztázó és ismerkedési hétvégén: 2021. augusztus 7. és 13. (szombat du. –
péntek délután) között a Montserrat-házban, Budapesten (ami csatlakozik a Magis Europe
programhoz.)
A nyár folyamán: részvétel egy alapvető pszichológiai alkalmassági vizsgálaton
A felvétel elbírálása és a visszajelzés határideje: augusztus közepén, a hivatástisztázó hét után
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JEZSUITA FUTÁS
Évente ősszel jezsuita futást szervezünk. Ha szívesen bekapcsolódsz a közös sportolásba a
jezsuitákkal és barátainkkal, örömmel hívunk. Az eddigi alkalmakkor Makkosmária és a Sodrás
utcai rendház között futottunk, gyalogoltunk, s közösségi rendezvényünkön a testmozgás mellett
legalább olyan fontos mindaz, ami belül, a szívben, a lélekben történik. Az alkalom célja, hogy
betekintést adjon a jezsuiták életébe, lehetőséget adjon a találkozásra, a kapcsolatok ápolására.

III. Jezsuita futás: https://www.facebook.com/events/539969287025829
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IRÁNYTŰ HIVATÁSTISZTÁZÓ MŰHELY
Az Iránytű Hivatástisztázó Műhelysorozat szerzetesi és papi összefogással vezetett, fiatal
felnőtteknek szóló kurzus a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, mely 2007 óta
működik. Célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabad állapotú fiatalokat, akik életük
nagy döntései előtt állnak. A sorozat egyes alkalmait a szorgalmi időszakban kéthetente tartjuk,
félévente hat-hatszor, egy-egy lelkigyakorlatos hétvégével.
Központi témái:
istenkapcsolat, imádság, önismeret, megkülönböztetés, döntés, a főbb életállapotok (házasság,
család, szerzetesség, papság). A résztvevők ezen témák átgondolásához kapnak támpontokat,
„iránytűt a kezükbe”, melyet aztán ők maguk használhatnak életük fontos helyzeteiben.
A kurzus fontos része az imádságban való gyakorlat elmélyítése, hiszen a hivatástisztázás kulcsa
az Istennel történő kommunikáció. A résztvevők otthoni gyakorlatokat is kapnak, melyek a
találkozások közti időben segítik őket. A műhely ideje alatt a fiataloknak lehetőségük nyílik arra
is, hogy a vezetőkkel rendszeresen beszélgethessenek a bennük zajló folyamatokról.
Az Iránytű-teamben Csépányi Gábor atya, Szabó Ráhel domonkos nővér,
Juhos Benjamin ferences testvér, Fecske Orsolya szociális testvér
és Nagy Bálint jezsuita szerzetes várják az érdeklődőket.
Kiket várunk?
Szabad állapotú (nem élettársi kapcsolatban élő), 18 és 35 év közti katolikus fiatalokat, akik
már voltak bérmálkozók, és szeretnének egy évet komolyan rászánni az életükből, hogy Istennel
együtt keressék az útjukat.
Helyszín:
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, V. kerület, Piarista köz 1.
Időpont:
Szerdánként 18.00 órától 20.30 óráig.
További információ és beszámolók:
https://www.sapientia.hu/hu/iranytu
www.facebook.com/IranytuHivatastisztazoMuhely
Youtube: Iránytű Hivatástisztázó Műhely
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