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15.30 Mőhelyfoglalkozások

Téma Idıpont ha nem 15:30, helyszín

Miért olyan furcsák és haragosak a zsoltárok?
Hittudományi Fıiskola (C),
Papnövelde utca. 4-es terem 

Egyházzenei koncert helyi fiatalokkal
Ferences templom, Ferencesek

utcája (06 a terképen)
Látás nélkül megtapasztalni Isten gondviselését Altemplom, Bazilika (01)
 "Az ég az Úr ege, de a földet az ember fiainak

adta." (115 zs.) teremtésvédelmi
(környezetvédelmi) gondolatok

Evangélikus kápolna, 
Dischka Gy. utca (41)

"Jöjj Szentlélek" - "Menjetek, tegyétek
tanítványommá az egész földet!"

Nagy Lajos Gimnázium,  
Janus Pannonius utca (D)

Mit kaphatunk az idıs emberektıl?
Hittudományi Fıiskola (C),

Papnövelde utca. 2-es terem  

Cigány vallásosság
Kocsis László terem, 
Bazilika mellett (F)

Hogyan fedezhetem fel Isten hívását az
életemben?

Hittudományi Fıiskola (C),
Papnövelde utca. 1-es terem

Beszélgetés az egyházatyák írásairól
Belvárosi templom (Dzsámi),

Széchenyi tér (02)
Hogyan találhatjuk meg helyünket a világban?

(Hasznos és nem hasznos cselekedetek
felismerése) (25 fı)

14.30 különbusz indul a Domus
Parkólóból (Ipari Utca)

Máriakéméndre
Csend és egyéni imádság

(Lehetıség személyes lelki beszélgetésre és a
kiengesztelıdés szentségének felvételére.)

Egész délután,
Corpus Christi Kápolna,

Bazilika (01)

17:30 - 18:00 Vacsoraosztás az Kereskedelmi Iskolában ("B" a térképen)

19:00 KÖZÖS IMA
Sportcsarnok, Dr. Veress Endre utca, ("A" a térképen)

Az ima második felében Mayer Mihály püspök úr köszöntı szavait hallgatjuk meg, és
Alois testvér rövid elmélkedését, amit kereszt körüli ima követ.

NB: Éjjel az órát egy órával korábbra állítjuk!

OKTÓBER 25. VASÁRNAP
Reggeli a szálláshelyeken. Részvétel a fogadó egyházközségek szokásos
vasárnapi istentiszteletén. Ebéd a szálláshelyeken.

14:30 ZÁRÓIMA, Székesegyház ("01" a térképen).

15:30-tól: Elutazás (A különbuszok az Aradi vértanúk útjáról indulnak, a Bazilika
mögött.)

hu

Program

Bizalom zarándokútja a Földön Pécsett
A központi fogadási helyszín és információs pont:

Kereskedelmi Iskola, Rét utca 10. ("B" a térképen). 
Az imaalkalmak elıtt és után a sportcsarnokban is lesz egy információs pont.  

Központi telefonszám a találkozó ideje alatt : +36  30  2 966 988

OKTÓBER 22. CSÜTÖRTÖK

16:00-tól fogadás az Kereskedelmi Iskolában, Rét utca 41-43. ("B" a térképen)

19:00 esti Ima az Kereskedelmi Iskolában (B)

20:00 - 22:00 fogadás a helyi egyházközségekben, majd a vendéglátó családoknál.

OKTÓBER 23. PÉNTEK 

Reggeli a szálláshelyen.

9:00-tól fogadás az Kereskedelmi Iskolában ("B" a térképen), majd az
egyházközségekben és a vendéglátó családoknál.

15:30 Mőhelyfoglalkozások

Téma Idıpont ha nem 15:30, helyszín
Hogyan fedezhetem fel Isten 

hívását az életemben?
Hittudományi Fıiskola (C),
Papnövelde utca. 1-es terem

Remény jelei - az élet öröme: fogyatékkal élni
Kocsis László terem, 
Bazilika mellett (F)

"Ki az én felebarátom?" Barátságunk Jézus
legkisebb testvéreivel, a szegényekkel - a

Sant'Egidio Közösség tanúságtétele

Karitász,
Janus Pannonius utca (D)

Mit kezdhetünk a megszerzett szabadsággal?
Hittudományi Fıiskola (C)
Papnövelde utca. 4-es terem

Virtuális utazás Pécs városában magyarázattal
Hittudományi Fıiskola,

Papnövelde utca. Díszterem (C) 

Gospel kórus
Evangélikus templom, 
Dischka Gy. utca (41)

Helyi népzene- és néptáncbemutató
Nagy Lajos Gimnázium,
Janus Pannonius utca (D)
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Hogyan találhatjuk meg helyünket a világban?
(Hasznos és nem hasznos cselekedetek

felismerése) (25 fı)

14.30 különbusz
a Domus Parkólóból (Ipari

Utca) Máriakéméndre
 "Az ég az Úr ege, de a földet az ember fiainak

adta." (115 zs.) teremtésvédelmi
(környezetvédelmi) gondolatok

16:00 Evangélikus kápolna, 
Dischka Gy. utca (41)

Csend és egyéni imádság
(Lehetıség személyes lelki beszélgetésre és a

kiengesztelıdés szentségének felvételére.)

Egész délután
Corpus Christi Kápolna,

Bazilika (01)

17:30 - 18:00, VACSORAOSZTÁS, Kereskedelmi Iskola ("B" a térképen)

19:00 KÖZÖS IMA
Sportcsarnok, Dr. Veress Endre utca, ("A" a térképen)

Az ima második felében Alois testvér rövid elmélkedést tart, amit kereszt körüli ima
követ.

Hazatérés a családokhoz és a szálláshelyekre. A fogadó családokra való tekintettel
kérjük, hogy legkésıbb 22:00-ig érjetek haza.

A túlzsúfoltságból adódó gondok elkerülése végett, kérjük mindenképpen kövessétek
a közösségi közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókat, amiket a fogadáson kaptatok. 

OKTÓBER 24. SZOMBAT
Reggeli a szálláshelyeken.

8:30 Délelıtti ima  a fogadó egyházközségekben.

Ének: Venite Exultemus (no.15) vagy más sokak által ismert ének
Alleluja (no.1) a 34(33). Zsoltár versszakaival, különbözı nyelveken felolvasva
vagy énekelve.

1. Dicsıítem az Urat minden idıben, dicsérete ajkamon marad mindig.
2. Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian. 
3. Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr. 
4. Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni
5. İrizd nyelvedet a gonoszságtól, keresd a békét és járj a nyomában.

Olvasmány (Filippiekhez írt levél 2,1-5)
Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetbıl fakadó intelem, a lelki
közösség, a bensıség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal,
hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekesztek.
Semmit se tegyetek vetélkedésbıl vagy hiú dicsıségvágyból! Inkább mindenki
alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga
javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt. 

Csendet bevezetı ének: Christe lux mundi (no.14) vagy másik ének
Csend

Könyörgések (közöttük: Kyrie eleison (no.2))
1. Imádkozunk, hogy béke légyen a világban és minden ember szabad legyen, 

hallgass meg Urunk.
2. Imádkozunk a politikai élet feddhetetlenségéért és a társadalmi igazságosságért.
3. Mindazokért, akik fáradtsággal keresik meg mindennapi kenyerüket.
4. Mindazokért, akiknek nincsen munkájuk, és képességeiket nem tudják 

kibontakoztatni.
5. Mindazokért, akiknek nincs családjuk és otthonuk, ill. mindazokért, akik 

magánytól szenvednek.
6. Mindazokért, akik életüket adták a szegényekért, a menekültekért és a 

kitaszítottakért.

Miatyánk (mindenki a saját nyelvén)

Énekek

Kiscsoportos megbeszélések: Barátokként élni  

• A kiscsoportok kialakítása után körbe üljetek, hogy jól hallja és lássa egymást
mindenki. Ellenırizzétek, hogy minden ember érti-e a másikat és szükség
esetén szervezzétek meg a tolmácsolást.

• Néhány percet fordítsatok egymás megismerésére, mutatkozzatok be
egymásnak, játszhattok egy “jégtörı” játékot, ami segíthet feloldani a
hangulatot, és könnyíti egymás nevének megjegyzését. 

• Olvassátok el közösen a reggeli ima olvasmányát (Filippieknek írt levél 2,1-
5) és az azt követı elmélkedést. Aztán mondjátok el egymásnak
gondolataitokat, a kérdéseket használva kiindulópontnak.  

Vannak az életünkben pillanatok, amikor ráébredünk, mennyire fontos az egység.
Lehet, hogy egy barátokkal való közös étkezés során nyilal belénk a felismerés, vagy
egy családi összejövetelen, látva ahogy a jelenlevık beszélgetnek és örülnek egymás
társaságának. A múltbeli nézeteltérések és félreértések talán nem tőntek el teljesen, de
vesztenek fontosságukból, amikor a kölcsönös szeretet kötelékeit ünnepeljük.
Különleges pillanatok ezek. Az egység élı valósággá lesz. És ráébredünk, hogy ez egy
ajándék, talán a lehetı legnagyobb, ami iránt mélyen vágyakozunk, és ami hatalmas
örömmel tölt el bennünket. 

➢ Tapasztaltam-e már személyesen, hogy az Evangélium hatására az idegenek
barátokká, sıt egy családdá váltak? Mikor? Hogyan?    

➢ Melyek a megosztottság és az egység hiányának okai? Milyen módon tud
engem Krisztus ajándéka „továbbvinni az utamon”? 

12:00 KÖZÖS IMA
Sportcsarnok, Dr. Veress Endre utca ("A" a térképen).

13:00 - 13:45 meleg EBÉD kiosztása az Kereskedelmi Iskolában ("B" a térképen).


