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Jézus Szíve Nővérek Társasága
kínálta lelkigyakorlatok, lelki esték, előadások a NEK utolsó előkészítő évére
NEK lelkigyakolatok általános és középiskolás korosztály számára
A lelkigyakorlatok célja a katolikus identitás megértése, megélése, mélyítése, különös
figyelemmel az Eucharisztiára valamint a NEK-re való tekintettel. Ez a téma nem feltétlenül
külön blokkokban jelenik meg, hanem az egész lelki napot átitatja, annak alapgondolata. A
lelkigyakorlatok során összefonódik a könnyed játékos megközelítés, ráhangolódás és a mély
teológiai igazságok, hitünk alapjainak felelevenítése, átgondolása. Egyszerre élmény és
tartalom.
Minden lelkigyakorlat egy bevezetésből, két-három aktív ill. előadói blokkból áll és egy ima
blokkal zárul – ez elsősorban közös szentmise, vagy ha az nem megvalósítható, akkor
szentségimádás vagy igeliturgia, a lelkigyakorlathoz ill. lelkigyakorlatozókhoz illően.

Általános iskola alsós korosztály (2-4. osztályig)*
„Itt van Jézus köztünk”
Mivel ez a korosztály elsőáldozásra készül vagy ahhoz közel van még, a hangsúly azon az
igazságon van, hogy Jézus Krisztus valóban jelen van az Oltáriszentségben, melyet minden
szentmisében megünneplünk. Az Eucharisztiában jelen levő Jézus mindent megér, még az
életünket is – ezt tanúsítják a szentek, vértanúk. A lelkigyakorlat célja annak a
viszontszeretetnek a felébresztése, mely az ember szívét Isten Fia felé fordítja és egész életét
átjárja: Jézus iránti szeretetünk tükre az életünk – gondolkodásunk, szavaink, tetteink,
életmódunk.
A lelkigyakorlat felépítése:
Bevezető
Előadói (tanító) blokk
Előadói (történeti – példaképet adó) blokk
Aktív (alkotó) blokk
Ima (szentmise / szentségimádás) blokk
Zárás
*Első osztályos lelkigyakorlat szervezését is vállaljuk külön egyeztetés alapján.
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Általános iskola felsős korosztály (5-8. osztályig) **
„Értetek adatik”
Ezt a lelkigyakorlatot olyan iskoláknak ill. csoportoknak ajánljuk, akik nyitottak a Istennel való
kapcsolatuk mélyebb megértésére és megerősítésére az Eucharisztián keresztül. Ehhez
szükséges, hogy ne csak értelmükkel ismerjék az Urat, hanem valamilyen módon már
szívükben is fogékonyak legyenek rá (pl. nem ellenzik a hitről, Istenről való beszélgetéseket,
témákat, hajlandóak együtt imádkozni – legalább kötött imát hangosan –, a szentmise több,
mint „kényszer-tevékenység” stb.). Azoknak a csoportoknak, akiknél még nagyobb az
ellenállás, mint a befogadókészség ill. együttműködés a hit, vallás tekintetében, inkább a
középiskolásoknak meghirdetett lelkigyakorlat felsős verzióját – azaz korosztály szintjének
megfelelő változatát – javasoljuk. A lelkigyakorlat célja annak felismerése, hogy mennyi
mindent adott nekünk, értünk Isten és hogy az Ő vágya az, hogy mi minél közelebb kerüljünk
hozzá, végül egységre lépjünk vele. Ezt a szeretettől vezérelt önátadást és egységet éljük
meg és ünnepeljük a szentmisében.
A lelkigyakorlat felépítése:
Bevezető
Előadói (gondolatébresztő) blokk
Előadói (tanító) blokk
Aktív (alkotó vagy fizikai-lelki) blokk
Ima (szentmise / szentségimádás – szükség esetén: igeliturgia) blokk
Zárás
** Ennek a korosztálynak (főleg 5. osztályosoknak meggondolandó) választható az alsósok
lelkigyakorlata, természetesen felsős szinten.
Középiskolás korosztály
„Fáklya a félhomályban”
Ezt a lelkigyakorlatot olyan iskoláknak, osztályoknak, csoportoknak javasoljuk, ahol a
katolikus hit ismerete, gyakorlata még új, vagy kicsi a tanulók nyitottsága a hitre, Istenre,
Egyházra. Ez a lelkigyakorlat leginkább a katolikus identitást és tanúságtételt veszi célba,
jórészt interaktív, a húsvéti misztérium és a szentmise kapcsolatát veszi alapul, mint a
keresztény élet kiindulópontját és központi tapasztalatát. A cél, hogy aki hisz, ne féljen
aszerint élni és fény lenni a félhomályban. Aki pedig nem hisz, ne szűnjön meg az Igazság
fényét keresni az életében, ne maradjon félhomályban.
A lelkigyakorlat felépítése:
Bevezető
Interaktív (ráhangoló) blokk
Interaktív (tapasztalati – történeti) blokk
Előadói (történeti – példaképet adó— gondolatébresztő) blokk
Aktív (alkotó) blokk
Ima (szentmise / szentségimádás / igeliturgia) blokk
Zárás
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Általános lehetőségek
A lelkigyakorlatokat – létszámtól és időponttól függően – legalább kettő (maximum négy)
Jézus Szíve nővér tartja. A lelkigyakorlatokat kb. 60 főig tudjuk mi magunk biztosítani –
helyzettől függő technikai segítség mellett. 60 fő fölött az iskola katekétáinak, ill.
pedagógusainak bevonásával, előzetes egyeztetés alapján az intézmény lehetőségeinek
megfelelően tudjuk vállalni a lelkigyakorlat megszervezését. (Egyes időpontokban négy
nővérünk is részt tud venni a lelkigyakorlat szervezésében és megtartásában. Ez a lehetőség
korlátolt, de amikor fennáll, szívesen vállaljuk 90-120 fő lelkigyakorlatának megszervezését.
Ebben az esetben 4-5 szervező-lebonyolító személy segítségére lenne szükségünk az iskolák
részéről.)
A lelkigyakorlat költsége az intézmény lehetőségeitől függ, minden adományt szívesen
fogadunk. Mindenképpen hálásak lennénk benzinköltség ill. az aktív-alkotó blokkok
költségeinek fedezéséért (ezek leginkább alapanyagok, mint pl. papír, ragasztó, fa, bőr, stb.)
ugyanakkor nem szeretnénk az anyagiaktól függővé tenni az iskolák, csoportok lelkigyakorlati
lehetőségét.
A lelkigyakorlatok hossza alapvetően kb. 5 óra, ebédidővel, imablokkal együtt. Ennek hossza
módosítható blokkok kihagyása ill. egyéb gazdagító elemek bevonásával. (A bevezető és az
ima blokk nem elhagyható.) 9:00-14:00-ig jól szokott működni, lehet korábban is kezdeni, ha
a helyszín Budapesten vagy annak környékén van, ill. távolabbi helyszínek esetén, ha a
lelkigyakorlatot megelőző este szállást tudnak nekünk biztosítani.
Budapest területén kívül is szívesen vállalunk lelkigyakorlatokat, az ország területén, adott
esetben határon túl is. (Szolgálatunk beosztása miatt itt a létszámot figyelembe kell
vennünk. Ha kisebb létszámú csoportokról lenne szó, javasoljuk azok összevonását, ha
területileg nincsenek távol, vagy egymás után szervezését – hogy például ne kelljen egy nap
Pécsre mennünk, egy hét múlva pedig Szekszárdra, hanem ha lehet, azok legyenek egymás
után, amennyiben kisebb csoportokról van szó és nem összevonhatók.)
NEK lelki esték és előadások pedagógusok és szülők számára
Mivel egy iskola lelkisége nem csupán a diákságon múlik, még inkább az intézmény felnőtt
példaképein, két lelki délelőttöt, délutánt vagy estet ill. előadást szeretnénk felajánlani az
intézmények tanári karának valamint a tanulók szüleinek – igény szerint. Ezeket az
alkalmakat egy három órás interaktív-előadói blokkban* ill. 45 perces előadás formájában
tudjuk felkínálni.
A két választható téma:
1.) A szenvedés helye az emberi életben és az Eucharisztia
Ez a téma a mindennapi és kevésbé mindennapi nehézségek, kihívások, terhek helyére,
szerepére és távlatára tekint rá. Mire jó a szenvedés? Miért kell egyáltalán? Ezt hozza
kapcsolatba az Eucharisztiával, Krisztus szenvedésével, aki teljes közösséget vállal az
emberrel.
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2.) Szentmise és mindennapi élet
Ez az előadás és témafeldolgozás arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a kapcsolat a
szentmise és a mindennapi életünk között. Hogyan lehet benne a személyes életünk az
Eucharisztia ünneplésében, és hogyan éltetheti a szentmise ünneplése a hétköznapjainkat
egy életen át?
Amennyiben ezt egy intézmény kérné, vállalhatjuk egy iskolai lelki nap megszervezését és
még aznap vagy előző este vagy délután egy tanári vagy szülői lelki alkalom megtartását is.
*Ezek a lelki témák egy napos tanári ill. szülői lelkigyakorlattá is fejleszthetők, ha erre igény
lenne.
Emellett, karizmánknak megfelelően, szívesen segítünk katekétákat a NEK-es téma
feldolgozásában továbbképzés vagy lelki program formájában. A lelkigyakorlatok, előadások
plébániai csoportoknak is kérhetőek.
Lelkigyakorlatos napok:
2019. október 2, 4, 7, 9, 11, 12 (Szo), 14, 16, 21, 25.
2019. november 11, 13,15, 16 (Szo), 18, 20, 22, 23 (Szo), 25, 27, 29, 30. (Szo)
2020. február 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15 (Szo), 17, 19, 21, 22 (Szo), 24, 26, 28, 29. (Szo)
2020. március 2, 4, 6, 7 (Szo), 9, 11, 18, 20, 21 (Szo), 23, 25, 27, 28 (Szo), 30.
2020. április 1, 3, 4 (Szo), 6, 17, 18 (Szo), 20, 22, 24, 25 (Szo), 27, 29.
A lelki estek és előadások kérhetők ezekre vagy egyéb napokra.
Kapcsolattartó:
Horváth Ágnes SDSH
+36 30 721 2412
jezusszivekatekezis@gmail.com

