„Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak”

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium nevelőtestülete
három napos lelkigyakorlaton vett részt Máriabesnyőn.
A nyári élményekkel feltöltődve, kipihenten, de kíváncsi várakozással készültünk az új tanévre.
Így érkeztünk az idei lelkigyakorlat helyszínére a felejthetetlen környezetben lévő
MÁRIABESNYŐRE.
Lelkigyakorlatunk vezetője, Gulyás Zsolt atya, egy nagyon egyszerűnek tűnő kérdéssel
indította előadását.
- Ki vagyok én? Az vagyok én, akit Isten szeret, annyira hogy a fiát feláldozta értem. El kell
fogadnunk azt, hogy Istennek terve van velünk. Ő az, aki jól ismer minket, jobban, mit mi
magunkat - fogalmazta meg elmélkedésében. Ahhoz, hogy szeressem magam, nekem is meg
kell ismernem önmagamat, s ezáltal közelebb kerülök Istenhez. Honnan jöttem? Rátalálok-e
önmagamra? Hova tartok? Ezek a kérdések mindannyiunkban megfogalmazódnak időnként,
főleg ha valamilyen sorsdöntő, vagy nehéz feladat előtt állunk. Az ember alaptapasztalatában
ott a félelem, melynek két arca van. Egy külső félelem, a fenyegető valóságtól, és egy belső
félelem mely a pszichénk felől tör fel, de valóságos félelemként élük meg. Ha ismerjük
önmagunkat, tudomásul kell venni a félelmeinket, meg kell fogalmazni, ki kell mondani, ezzel
előrelépünk. Isten választ ad félelmeinkre: „Sohase hagylak el Téged!”
A három nap alatt lehetőséget kaptunk a befelé figyelésre, az elmélyülésre, az önvizsgálatra.
A kiscsoportos beszélgetések keretében osztottuk meg egymással az elmélkedések kapcsán
felmerült gondolatainkat, melyek során, nemcsak önmagunkat, hanem egymást is
megismerhettük, s választ kaphattunk arra is, hogyan látnak minket mások?
Kicsit gyermekké váltunk a saját életünket bemutató tabló készítése közben. Számba vehettük
múltunk és jelenünk meghatározó személyeit, eseményeit, történéseit. Letisztult mi az, ami
fontos számunkra, ami én vagyok. A második nap este szentmisén vettünk részt az országban
egyedülálló, csodálatos kétszintű kegytemplomban, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikában.
A harmadik napon lehetőséget kaptunk arra, hogy átgondolhassuk mi az, amit elértünk, melyek
azok a dolgok melyekért hálával tartozok Istennek. Végezetül arra buzdított Zsolt atya
bennünket, tervezzük meg jövőnket, fogalmazzuk meg vágyainkat, s írjunk levelet Istennek.

Hiszen Istennek fontos vagyok, az életemet rábízhatom.
„Ne félj, csak higgy!”
A lelkigyakorlatot szentmisével zártuk. Úgy gondolom hitünkben megerősödve, lelkiekben
meggazdagodva tértünk haza.
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