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Kedves Olvasók! 

 

 Soron következő hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolókat, terveket és 

egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Szentek élete címet viselő sorozatunkban minden alkalommal egy kiemelkedő 

szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink megismerkedjenek 

választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. Kiírtunk egy 

képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Kollégáink szakmai felkészültségét is szeretnénk támogatni Képzési ajánló 

rovatunkkal. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen tapasztalat, jó 

gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg nekünk a 

modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 

 

 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Tervezett Programjaink 

 

A könnyebb tervezhetőség érdekében naptárba rendeztük azokat a programokat, 

melyeket megvalósítani szándékozunk 2019. december 31-ig, az élménypedagógiai 

programjainktól kezdve a szakmai programokig. 

 

- 2019. október 30.  Konzultációs nap- Rezíliencia, avagy a változásokkal való 

 adaptív megküzdés 

- 2019. November 21. Szent Ágota- Jó gyakorlatok a gyermekvédelem területén 

- 2019. november 30. Szent Ágota - Tehetséggondozás az állami gondoskodásban. 

- 2019. december 14. Adventi szavaló verseny 

 

A programok az Emberi Erőforrások Minisztériumának résztámogatásával, az EFOP-1.8.9-

17-2017-00017, valamint az EFOP-1.3.7-17-2017-00226 kódszámú projektek keretében 

valósulnak meg. 
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„A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. 

Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (Jn 3,8) 

 

Nyári látogatások ÁGOTA Falván 

 

Tass – Alsószenttamás egy misztikus hely. Ősidők óta lakott terület. Valamikor egy 

kastély is állt ezen a helyen. A közelmúltban az irgalom és újrakezdés helye is volt. A Mécses 

Szeretetszolgálat segített itt bajbajutott embereknek. Az imádság, a létbiztonság és a 

munka helye lett. 

 
Áthalad itt a nemzetközi zarándokút és turista útvonal: a Mária Út.  

Ma a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyik központja már. Mi ÁGOTAFALVÁnak 

nevezzük, mert ezzel a hellyel egy régi ÁGOTÁs álmunk megvalósulni látszik. 

Végre van egy hely, ahová hazamegyünk. Ahol a „tíznapos mennyországot”, az 

ÁGOTA-táborokat tarthatjuk majd saját területen. Ahol a családját vesztett gyerekek 

felhőtlenül megélhetik, hogy ők a legfontosabbak, ahol másként mondhatjuk el a 

templomunkban, hogy Isten jó Atya és Mária az égi Édesanyánk. Ahol egy gyerek azt élheti 

meg, hogy itt minden az övé, úgy ahogyan otthon a családokban élő gyerekeknél. Egy olyan 

hely, ahol ami eddig átok volt, áldás forrása lesz. Ahol a kiszolgáltatottság uralmát megtöri 

a remény és a gyerekeink úgy kezdenek álmodni, hogy az valósággá válik. Ahol az elveszett 

bárány is megtaláltatik. 

Pasztorális munkánk keretében július 8-án és augusztus 19-én is szerveztünk 

programokat gyermekeinknek, akik még nem jártak Tass-Alsószenttamáson. E két napon a 

Komárom-Esztergom megyei lakásotthonban és nevelőszülőknél élő gyermekeink voltak 
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itt. Közel száz fő ismerkedett meg ÁGOTA Falvával. Ezen alkalmakkor bemutattuk a 

körülötte elterülő Kiskunsági Nemzeti Park természeti gazdagságát, meséltünk a terület 

történelméről, és arról, hogy ide minden Ágotás gyerek hazajön, itthon van, s a 

templomunkban a jó Isten vár minket.  

Mivel az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagy 

programjai jelentős részben itt valósulnak meg a jövőben, így arra törekszünk, hogy a 

gyerekek megismerjék és megszeressék ezt a helyet. Legyenek itt otthon, hogy ez a hely 

hatékonyan hozzájáruljon sebeik gyógyulásához, egyéniségük kibontásához, teljes értékű 

felnőtt életük megalapozásához. A pasztorációs munkacsoport fő célkitűzése az, hogy a 

gyermek – lehetőség szerint – személyes, élő istenhitre jusson, amely ezen a világon 

minden esetben támaszt ad még akkor is, ha mindenki elhagy minket. Ezen felül 

megajándékoz az örök élet rendíthetetlen reményével és egész életünket, annak minden 

pillanatát megváltoztatja.  

Ezeken a találkozásokon a helyszín bemutatásán, bibliai történeteken, tanításokon 

túl zajlanak sportjátékok is, az elhangzottakról egyszerű elméleti versenyek (pl. totó) , 

matricagyűjtés, színezés a korcsoportoknak.  

Programjaink tartalmát és megvalósításának módját - megfelelő előkészítés után - a 

jelenlévő kis csapatok összetételének és érzelmi állapotának figyelembe vételével mindig 

– a KÁSZPEM-rendszerében alkalmazott rugalmassággal, - a csoport valóságának 

megfelelően - a helyszínen határozzuk meg.  

Prezentáltunk honfoglalás-kori időkből jelmezes, kellékes jeleneteket, valamint 

modern védőeszközökről és módszerekről tartottunk bemutatót, melyeket analógiaként 

alkalmaztunk, s ezek által világítottunk rá lelkigondozóként, hogy milyen lehetőségeik 

vannak keresztény emberként tiszta lelkiismerettel megóvniuk magukat konfliktusos 

élethelyzetektől. 

A foci, a sorversenyek, mozgásos játékok nem csak a lazítást jelentik ilyenkor, hanem 

tartalmukban és az aktuális történésekben, a gyerekek aktív részvétele által is üzenetet 

hordoznak, melyekre értékelésként mindig visszacsatolunk. A sportszerűség, a 

figyelmesség, a kitartás és sok más megtapasztalt érték ilyenkor a fókuszba kerül. Minden 

alkalmat megragadunk arra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a saját értékeikre, hogy 

mindinkább reálisan ítéljék meg önmagukat. Tudjanak örülni saját maguk értékeinek, mert 

azokban az Úr is örömét leli. Amely tulajdonságainkban Teremtőnk szándéka érvényesül, 

annak Ő örül, abban „kedve telik” vagy „gyönyörködik”. (vö.: Lk 3,22) 

Bízunk benne, hogy a Lélek által törekvésünk célt talál és megérinti gyermekeinket 

indíttatásunk, mert az nemcsak a magunkéból ered. Tesszük a dolgunkat és alázattal állunk 

gyermekeink mellett. Áldást kérünk, hiszünk és várunk… Lesz, amit mi nem is látunk meg 

ebből, s ez így van rendjén… 

Jézus megmondta: A Lélekből bárki újjászülethet. Isten országának részesévé lehet. Nem 

emberek választásától függ ez. Ő ott áll az ajtó előtt és kopogtat…(Jel 3,20) 

 

Daám Tibor 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Jószolgálat-díj 2019/20 

Kiíró: Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 

Határidő: 2019.11.30 

Pályázhat: bárki 

A Jótékonyság Világnapján tett sajtóbejelentésen a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány megnyitotta a Jószolgálat-díj 2019/20-as évadát. Kibővített 
kategóriával, már a határon túlról is lehet pályázni a cselekvés díjára november 30-
ig. A negyedik éve futó kezdeményezés a szociális munkát és a rászorulók iránti 
felelősségvállalás fontosságát kívánja népszerűsíteni a budapesti Március 15-e téren 
kihelyezett szabadtéri kiállítással. 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében tartott 
megnyitón a 2018/19-es évad díjazottjaival és pártfogoltjaikkal közösen nyitották 
meg az új jelölési időszakot. Freiherr von Twickel Georg Albert, a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke a Jószolgálat-díj alapításakor 
olyan elismerést hívott életre, mely édesanyja, Twickel-Zichy Mária Terézia grófnő 
életművének kíván méltó emléket állítani. A 2016-ban létrehozott emlékdíj a grófnő 
munkásságához kapcsolódóan, és az elmúlt évek jelöléseinek tapasztalatai alapján 
kibővült a külhoni vándor-díjjal. Az idei első évben a Kárpátalján élő 
szórványmagyarság segítőit kívánja támogatni az alapítvány. 

A 2019/20-as évad nagykövetei Barabás Évi műsorvezető és Molnár Ferenc 
'Caramel' énekes, akik a civil életükben is sokszor csatlakoznak jótékonysági 
akciókhoz. A díj nagyköveteiként saját eszközeikkel támogatják azt, hogy 
társadalmunk látásmódja formálódjon, észrevegyük azt, hogy milyen sokan és 
sokféleképpen segítik a hátrányos helyzetű embertársainkat. 

Gáspár Judit, a Jószolgálat-díj szóvivője elmondta, szeptember 5-től lehet 
jelölni a díj honlapján keresztül a négy főkategóriában:  

 életműdíj,  

 hivatásszerűen végzett szociális munka,  

 önkéntesen végzett szociális munka és új kategóriaként a  

 külhoni vándor-díjra. 
A külhoni elismerést a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek 

számára ajánlják, akik kiemelkedő munkát végeznek a rászoruló családokért, 
fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért. A határon túli 
díjat minden évadban más szomszédos ország részére ajánlják a jószolgálati 
tevékenységet végző egyének részére. 

A pályázatokat a joszolgalatdij.hu/jeloles oldal űrlapján keresztül lehet 
benyújtani 2019. november 30-ig. A felterjesztésekből a szakmai zsűri az 
életműdíjat, a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiban, és a külhoni 
vándor-díjra választ díjazottakat. Az önkéntes kategóriákban a jelölések alapján 
2020 januárban online szavazással a közönség választja ki azokat a személyeket és 
civil közösségeket, akiket érdemesnek ítél a Jószolgálat-díj elismerésére 

A 2018/19-es évad díjazottjairól az Index.hu főtámogató médiapartner 
közreműködésével nyílt szabadtéri kiállítás, szeptembertől várja az érdeklődőket a 
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budapesti Március 15-e téren október végéig, majd vidéki városok közterein kerül 
kihelyezésre. http://www.joszolgalatdij.hu/ 

2. Rajtad áll a jövőd! 

Kiíró: UNICEF 

Határidő: 2019.09.29 

Pályázhat: 14 és 24 év közötti magyar állampolgárságú és Magyarországon 

lakhellyel rendelkező fiatalokból álló 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk (az 

életkort 2019. szeptember 30. napja alapján vesszük figyelembe, tehát akkor 

jelentkezhetsz, ha 1994. október 1. és 2005. szeptember 30. között születtél). 

Fontosnak érzed, hogy majd megfelelő munkát találj?  

Hogy olyan tudás és képességek birtokába kerülhess, ami felkészít erre?  

Hogy olyan közösségben élhess, amelyben megbecsülnek és elismerik az 

értékeidet?  

Ahol a jót látják benned és nem a problémát?  

Ha igen, jelentkezz az UNICEF Rajtad áll a jövőd! elnevezésű magyarországi 

programjára.  

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 29. 17:00  

Az UNICEF Magyarország RAJTAD ÁLL A JÖVŐD! elnevezésű programja 

lehetőséget teremt számotokra, hogy saját jövőtöket aktívan alakíthassátok.  

Ha úgy érzitek, hogy hátránnyal indultok az életben, alakítsatok 3-5 fős csapatokat és 

egy olyan közös gondolkodásba vonódhattok be, amelynek során Ti mondhatjátok 

meg, hogy milyen Titeket és a körülöttetek lévő többi fiatalt érintő problémákat tartotok 

a legfontosabbnak. A program segítségével kreatív helyi megoldásokat dolgozhattok 

ki ezek megoldására. Ebben a folyamatban szakértők és mentorok segítenek 

Titeket, hogy elképzeléseiteket valóra válthassátok.  

A programra nyilvános pályázat útján jelentkezhetsz. Ha sikeresen pályáztok, a 

csapatotokkal egy országos műhelymunkában kezdhetitek meg gondolataitok formába 

öntését. Végül, ha a legígéretesebb kezdeményezések közé tartoztok, az új ötletetek 

kidolgozásához és megvalósításához pénzügyi és szakmai támogatást is adunk. 

2020 nyarán pedig a legjobb helyi projektek nemzetközi zsűri elé kerülnek és részt 

vehetnek az UNICEF által szervezett világméretű versenyben is, amelyen további 

anyagi támogatást, valamint mentori segítséget nyerhetnek.  

A program tehát a Ti aktív részvételetekre épül, és az új kezdeményezések 

elindításán túl legfőbb célja, hogy elsajátíthassátok azokat a képességeket, 

amelyek segítségével lehetővé válik később, hogy egyéni céljaitokat önállóan is 

megvalósíthassátok.  

Milyen feltételekkel jelentkezhetsz?  

- 14 és 24 év közötti magyar állampolgárságú és Magyarországon lakhellyel 

rendelkező fiatalokból álló 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk (az életkort 2019. 

szeptember 30. napja alapján vesszük figyelembe, tehát akkor jelentkezhetsz, ha 1994. 

október 1. és 2005. szeptember 30. között születtél).  

- Nem már meglévő ötleteket keresünk, hanem vállalkozni akaró fiatalokat. Nagyon 

fontos, hogy olyanok nem jelentkezhetnek, akik az ötletükre már kaptak támogatást 

vagy hivatalos formában (pl. hivatalos szervezetként, bejegyzett egyesületként, 

vállalkozásként stb.) dolgoznak az ötlet megvalósításán.  

Mit kell vállalnotok, ha jelentkeztek?  

http://www.joszolgalatdij.hu/
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- A csapatnak részt kell vennie egy tájékoztató megbeszélésen 2019. október 12-én, 

szombaton, valamint az azt követő rövid kutatómunkában.  

- A csapat tagjainak jelen kell lenniük, és aktívan együtt kell működniük a társadalmi 

innovációs műhelymunka mindhárom napján, vagyis 2019. október 25-27-én.  

- Ha a csapat továbbjut és elnyeri a kapcsolódó anyagi és szakmai támogatást, akkor 

meg kell valósítania elfogadott tervezetét 2019. november és 2020. május között és 

részt kell vennie havonta egyszer képzéseken, mentori találkozókon. 

- Amelyik csapat a nemzetközi zsűri döntése alapján 2020. nyarán elnyeri a további 

támogatást, az egyszersmind vállalja, hogy tovább folytatja a megkezdett munkát.  

Az előkészítő egyeztetésre és a társadalmi innovációs műhelymunkára kiválasztott 

résztvevők utazási és szállásköltségeit az UNICEF Magyarország vállalja, illetve 

gondoskodik a csapatok tagjainak teljes ellátásáról.  

Kiket választunk ki?  

A probléma megjelölésénél elvárás, hogy az ne egyéni nehézség legyen csupán, 

hanem olyan többeket érintő jelentős társadalmi vagy generációs jelenség, ami fiatalok 

csoportjainak nehezíti meg az életét. Megnézzük azt is, hogy a problémára léteznek-e 

már kidolgozott megoldások és előnyben részesítjük azokat, amikre még nincsenek.  

A csapat által megadott problémának a magyarországi felhívás témájához a 

fiatalok foglalkoztathatóságához kell kapcsolódnia, de a pályázók bármit 

megnevezhetnek, ami gátolja álmaik megvalósulását. Így például a megfelelő tudás és 

képességek megszerzését, a lakókörnyezetetekkel kapcsolatos gondokat, az 

előítéleteket, a támogató család vagy közösség hiányát. A csapat összetétele, 

motiváltsága, a beadott jelentkezés minősége alapján ítéljük meg, hogy képes lehet-e 

megvalósítani céljait. Külön értékeljük a sokszínűséget és előnyben részesítjük azokat, 

ahol a csapat tagjait részben vagy egészben olyanok alkotják, akik valamilyen 

hátránnyal indulnak az életben.  

Jelentkezni az online űrlap beadásával vagy a jelentkezési lap kitöltésével és a 

rajtadallajovod@unicef.hu e-mail címre történő beküldésével lehet.  

További információ a rajtadallajovod@unicef.hu e-mail címen. Érdemes 

elolvasni a Gyakran Ismételt Kérdéseket (GYIK), amiben választ találhattok sok 

kérdésetekre. 

https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/ 

  

https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/
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Képzési ajánló 

 

T-13/201840 

A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai 

életkorban – ágazatközi együttműködést segítő képzés, 40 óra, 40 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

Az ágazatközi együttműködést és a kora gyermekkori intervenciót fókuszba helyező 

tanfolyamunk a szociális alapszolgáltatásokban, a gyermekjóléti alapellátásban és 

szakellátásban dolgozó szakembereket célozza. Olyan elméleti és gyakorlati ismereteket 

szeretnénk a szociális szakemberek számára átadni, melyek segítik a születéstől az iskolába 

lépésig tartó életszakaszban lévő gyermekekkel és családjaikkal végzett szociális segítő 

tevékenységet. A perinatális időszaktól az iskolába lépésig számtalan olyan tipikus és 

atipikus fejlődési fókuszpont van, melyek felismerése fontos az egyéni esetkezelés és a 

családokkal végzett szociális munka során. A rendszerszemléletű segítői munkát 

támogatja, hogy a pedagógiai és gyógypedagógiai szakmaterületek kifejezéseit 

megismerjék a szociális szférában dolgozók, valamint rálátást kapjanak az intézmények 

működésére, specialitásaikra és felismerjék a kapcsolódási lehetőségeket. A bentlakásos 

képzésen a kora gyermekkori intervenció más szakterületén (pl.: gyógypedagógusok, 

pszichológusok, pedagógusok, védőnők, gyermekorvosok) dolgozó szakemberek is részt 

vesznek, így lehetőség nyílik a gyermeki fejlődésmenet komplex megközelítését segítő 

szakmaközi párbeszéd, közös nyelv kialakítására. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu
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T-14/201830 

A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris 

megközelítésben, 30 óra, 30 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a szociális ágazatban dolgozó szakemberek a megszerzett 

ismeretek és az elsajátított tudás révén minél hatékonyabban támogassák az érintett 

szülőket, családokat, növelve ezáltal a szülők kompetenciaélményét és segítsék a szülő-

szakember kapcsolat tudatos alakítását. Az ellátottak segítése ne csak a gyermek 

készségeinek, képességeinek fejlesztésére terjedjen ki, hanem a családi működésbe 

ágyazottsága révén közvetve is hatást gyakorolhasson a gyermek fejlődésére. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu
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T-15/201830 

A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban, 30 óra, 30 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

A különböző elméletalkotók, mind a pszichológia mind a neveléstudomány területén 

egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori fejlődésnek az egész személyiségfejlődést 

befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők azonban nagyon ritkán kapnak 

felkészítést arra, hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív periódusban a 

legmegfelelőbb személyi és tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük számára, illetve 

hová fordulhatnak, ha valami problémát észlelnek. A kora gyermekkori neveléssel 

foglalkozó szakemberek szakértői annak, hogy hogyan lehet a kora gyermekkori fejlődést 

támogatni, optimális esetben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekcsoportok ellátásáról is 

vannak információik. Fontos, hogy ezt a szakmai tudást a szülőkkel is meg tudják osztani, 

képesek legyenek a családi nevelés segítésére. A hagyományos képzések erre a segítő, 

támogató szerepre még nem készítették fel a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó 

szakembereket, képzésünk célja ezt a hiátust csökkenteni, módszertani tudással 

támogatni a szakembereket, hogy minél hatékonyabban tudják a szülőket támogatni. Cél 

továbbá, hogy konkrét tudáshoz segítse a képzés résztvevőit a korai intervenciós munka 

gyakorlati témakörében, hozzásegítse őket szakmai tudatosságuk és kompetenciájuk 

megéléséhez és alakításához. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu
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T-16/201932 

Informatikai rendszerek alapismeretei, 30 óra, 32 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A képzés célja, hogy a résztvevők digitális kompetenciái fejlesztésre kerüljenek a 

hatékonyabb munkavégzés érdekében. A képzés során éppen ezért a digitális műveltség 

körébe tartozó és alapvető informatikai ismeretek átadása történik a számítógép kezelés; 

internetes információszerzés és kommunikáció, a szövegszerkesztés és táblázatkezelés 

területén. 

Költség: 

51.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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B-02/20198 

Pályaorientáció, 14 óra, 8 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a gyermekvédelmi szakemberek hatékony segítséget 

nyújthassanak a fiatalok életpályájának tervezésében, a döntéshozatali folyamat 

kísérésében, a megalapozott döntéshozatal támogatásában. 

A továbbképzés gyakorlati ismereteket nyújt a szakembereknek abban, hogyan segíthetik 

a pályaválasztás előtt álló fiatalok önismeretének fejlesztését, amely egyik feltétele a 

megfelelő életpálya megtalálásának, kialakításának. Emellett megismerteti a különféle 

szakmák és foglalkozások választásának szempontrendszerét (kompetenciák, elvárt 

képzettség, egészségügyi alkalmasság, személyiségjegyek stb.), a képzési rendszert, a 

munkaerő-piaci trendeket és aktualitásokat. 

Költség: 

17.000 Ft/fő,  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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Szentek élete 

SZENT X. PIUS PÁPA1 
Augusztus 21. 

*Riese, 1835. június 2. +Róma, 1914. augusztus 20.  

Giuseppe Sarto egy Treviso melletti kis faluban, Riesében született 1835-ben. Apja szegény 

parasztember volt, aki mellesleg a falu levélhordói tisztét is betöltötte. Szülei örömmel nevelték 

a kis Beppót, és a plébános is nagyon szerette, mert szívesen és gyakran ministrált neki. 

Tizenkét éves korától naponta a hét kilométerre lévő Castelfrancóba járt iskolába. Később a 

páduai szemináriumban kapott helyet, hogy befejezhesse gimnáziumi tanulmányait. Ugyanitt 

hallgatta a teológiát.  

1858-ban szentelték pappá Castelfrancóban. Utána buzgó lelkipásztorként működött, előbb 

mint káplán Tombolóban, majd plébánosként Salzanóban. Később Trevisóban kanonok, 

szemináriumi tanár és a püspök általános helynöke lett.  

Ötvenesztendős volt, amikor XIII. Leó pápa 1884-ben kinevezte mantovai püspökké. Tíz évvel 

később, 1894-ben velencei pátriárka és bíboros lett. Amikor a páduai püspök, Mons. Callegari 

a Szentszék megbízásából érdeklődött, hogy elfogadná-e a velencei pátriárkai székre szóló 

kinevezést, ezt táviratozta vissza: ,,Pontosan ez hiányzik nekem. Sarto.''  

Tíz évvel később, 1903. augusztus 4-én Giuseppe Sarto velencei pátriárkát megválasztották 

pápának. A X. Pius nevet vette fel, ,,bízván abban, hogy mindazok a szent pápák imádkoznak 

értem, akik a Pius nevet erényes életükkel megbecsülték, és határozott szelídséggel 

kormányozták és védelmezték az Egyházat''.  

XIII. Leó pápa (1878--1903) érdeklődése főleg az Egyház külső életére irányult, különösen az 

egyházi hagyomány és a modern világ közötti összhang megtalálása érdekében. Ezzel szemben 

az utód, X. Pius pápa minden erejével az Egyház belső megújulása felé fordult. Első 

enciklikájában (1903) ezt írta: ,,Egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk 

Krisztusban azért, hogy Krisztus legyen minden mindenben.''  

X. Pius pápa a bensőség embere volt, ugyanakkor támogatta az intézményeket és a 

szervezeteket, ha úgy látta, hogy azok a belső élet kibontakozásának az eszközei. Ebben az 

értelemben egyik legjelentősebb műve az egyházjog kodifikációja, amelyet megválasztása után 

az első napon elindított. Igaz, a mű csak utóda, XV. Benedek pápa alatt fejeződött be. E 

kodifikáció nem csupán a túlságosan felduzzadt jogszabály-halmaz rendszerezését és 

egyszerűsítését jelentette, hanem sokkal inkább azt, hogy a jogot a megváltozott 

körülményekhez alkalmazzák, hiszen nagyon sok jogszabály már nem felelt meg az élet 

elvárásainak. Különösen nagy volt a zűrzavar a házasságjog területén, ezért a pápa az egész jogi 

anyagból kiemelte a házasságjogot, elsőként ezt vizsgáltatta át, és léptette érvénybe.  

Első gyakorlati reformként a pápai udvar, a kúria átszervezéséhez fogott hozzá. Ősrégi hivatali 

szokások megszüntetésével egyszerűsítette az ügymenetet, bizonyos munkaköröket újra 

meghatározott, és az egész kúriát az egyszerűség felé mozdította ki évszázados 

mozdulatlanságából. Abból indult ki, hogy a római egyházmegyének mintaként kell szolgálnia 

a többi püspökség számára. Látogatásaival sikerült megszüntetnie a visszaéléseket, s lassan 

meg tudta honosítani a korszerű lelkipásztori módszereket.  

Szívügye volt a papok megszentelődése, mert úgy látta, hogy ,,a papnak először saját magában 

kell megformálnia Krisztust, ha ugyanezt másokban végre akarja hajtani''. A belső megújulás 

egyre szélesebb körben kezdett hatni: az itáliai püspökök egymás után kezdték látogatni az 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0821.html 
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egyházmegyéjüket, s a szemináriumokban sokkal nagyobb gondot kezdtek fordítani a 

tudományos képzésre és a növendékek aszketikus nevelésére.  

A joghoz hasonló bizonytalanságok és áttekinthetetlenség uralkodott a liturgiában is. X. Pius 

pápának már velencei pátriárka korában gondja volt az egyházi zene ápolására. Most az egyházi 

zene célját abban határozta meg, hogy ,,ébressze föl a hívekben az áhítatot, és könnyítse meg 

az imádságot''. Különös figyelmet szentelt a gregorián éneknek. Rómában egyházi zenei 

főiskolát nyitott, s a liturgia kérdéseinek tisztázása érdekében újra kiadta a római misekönyvet 

és breviáriumot.  

X. Pius pápa nem az elvont tudományok embere volt, jóllehet kimagasló szellemi 

képességekkel rendelkezett. A tudományos kutatás csak annyiban érdekelte, és csak annyiban 

támogatta, amennyire a vallásos élet számára hasznosnak és szükségesnek látta. Ezért alapította 

meg Rómában a Biblikus Intézetet a szentírástudomány felélesztése céljából. A bencéseket 

pedig megbízta a Vulgata új, kritikai kiadásának elkészítésével.  

Szenvedélyesen szerette az igazságot, és harcolt is érte. Az úgynevezett ,,modernizmus'' 

irányzatában különös veszedelmet észlelt. Amikor ezt az Egyház hagyományos tanításától 

eltérő tant megbélyegezte, határozott és hajthatatlan volt; de a tévedő emberekkel szemben 

állandóan éreztette atyai jóságát, és nem megtörni, hanem megtéríteni akarta őket. Az már 

további kérdés, hogy mennyire volt szerencsés a ,,modernizmus'' megjelölés annak a szellemi 

áramlatnak az elnevezésére, amely kezdetben a katolikus teológusok körében jelentkezett, majd 

egyre szélesebb körben elterjedt. Azt a benyomást keltette ugyanis, hogy az Egyház eleve 

mindennel szembeszegül, ami modern a kultúrában és a szellemi életben, s ha válaszol a világ 

kérdéseire, az mindig csak visszahúzó, a múlt felé irányuló lehet, nem mutathat a jövőbe.  

A pápa kemény hangon beszélt a ,,lázadókról'', akik álnok módon hirdettek igen nagy 

tévedéseket, pl. a dogmafejlődés lehetőségét. Az úgynevezett reform-katolicizmus képviselői 

azonban -- leszámítva néhány kivételt -- távol álltak attól, hogy kétségbe vonják a katolikus hit 

alapigazságait. Igaz, voltak ellenséges szellemek is, mint a francia Loisy, az angol Tyrell és az 

olasz Minnocchi, akik a haladás köpenyébe burkolózva támadták a keresztény alapelveket, 

azáltal, hogy az isteni kinyilatkoztatás bírájává magasztalták föl az emberi értelmet.  

A pápa 1907-ben Lamentabili kezdetű dekrétumával ötvenhat tételt mtélt el, amelyek a 

kinyilatkoztatás, a hit, a dogmák, a szentségek és az Egyház körébe tartozó tévedések voltak. 

Néhány hónappal később a Pascendi kezdetű enciklikában pedig gyökeresen elvetette a 

modernizmust.  

Az általános elítélés következtében, amely kihatott az Egyház gondolkodására és teológiai 

tudományára is, egyre inkább megmutatkozott és egyre nagyobb befolyásra tett szert a nem 

kevésbé veszedelmes integralizmus. Ez a modernizmussal ellentétes irányzat szembefordult az 

Egyháznak minden olyan alkalmazkodásával, amely kapcsolatot akart találni a modern kultúra 

pozitív eredményeivel, sőt még a teljesen világi szférákba is be akart avatkozni. Ebből éles, 

belső egyházi vita robbant ki, amely még a jóérzésű katolikusokban is bizonytalanságot és nem 

egy esetben eltévelyedést okozott.  

1910-ben a pápa elrendelte az antimodernista esküt, mellyel minden klerikusnak évenként meg 

kellett ígérnie, hogy elutasítja az eretnek módon értelmezett dogmafejlődést s általában a 

történetkritikai módszert, és hitet tesz a Pascendi enciklika és a Lamentabili dekrétum tételei 

mellett. E kötelezettség alól a német teológiaprofesszorokat nem sokkal később felmentették. 

A belső harc szomorú következménye az lett, hogy azok a törekvések, amelyekkel közös 

nevezőt akartak találni a kultúra és a vallás, a világ és az Egyház között, eredménytelenné 

váltak. Hosszú esztendőkre, sőt évtizedekre késedelmet szenvedett az Egyháznak az új világhoz 

való alkalmazkodása.  

X. Pius pápa, akinek gondolkodásában a vallási élet foglalta el a központi helyet, a politikát 

csupán szükséges rossznak tekintette. Távol akarta tartani az Egyházat az állammal való 

összefonódástól, sőt a két terület minél szigorúbb szétválasztására törekedett. Röviddel 

megválasztása után rendeletet adott ki arról, hogy a pápaválasztásba semmiféle világi hatalom 



16 
 

nem szólhat bele, nem emelhet tiltakozást, vétót a megválasztandó személlyel szemben. Erre 

az utolsó példát a saját választása szolgáltatta, mert Ferenc József osztrák császár és magyar 

király Puzyna krakkói bíboros érsek által vétót jelentett be Rampolla bíborossal szemben, aki a 

legesélyesebb volt a megválasztásra.  

XIII. Leó pápa felfogásával szemben kezdettől fogva tiltakozott az ellen, hogy a klérus, sőt 

általában a katolikus hívek részt vegyenek a politikai életben. Látta ugyanis, hogy az egymás 

után alakuló pártok és egyesületek egyre áttekinthetetlenebbé teszik a közéletet. 

Németországban a katolikus szervezetek érdekében avatkozott be a felekezetközi 

egyesületekkel szemben. A Borromeus enciklika (1910) negatív hatást váltott ki, mert a vegyes 

vállalatok szervezésének rosszallásával (ti. olyan vállalatokról volt szó, amelyet német 

katolikusok és protestánsok együtt akartak alapítani) sok evangélikus hívő megbotránkozását 

okozta, és ezzel súlyosan megterhelte a katolikus és evangélikus közösségek kapcsolatait.  

Franciaországban betiltotta a katolikus szociális szervezetet, mert demokratikus szellemben 

működött, és szerencsétlen módon az Action Française oldalára állt, amely szélsőjobboldali 

politikai csoportosulás volt.  

X. Pius pápa nem volt sem tudós, sem politikus, hanem szívének minden dobbanásával igazi 

lelkipásztor volt. Ahol csak tehette, kereste a nép közelségét. Nagyon értett hozzá, hogyan kell 

az egyszerű emberek nyelvén szólnia. Ha prédikált vagy más alkalmakkor szólt az emberekhez, 

szava egyszerű volt és világos, s mivel a szívéből fakadt a szó, könnyen megtalálta az utat a 

hallgatók szívéhez. Lelkipásztori tevékenységében Vianney János volt a példaképe. A képe 

állandóan ott volt az íróasztalán, és 1905-ben boldoggá is avatta. Oltárra emelte Eudes Jánost 

és Bécs nagy lelkipásztorát, Hofbauer Kelement.  

Mikor mint mantovai püspök a látogatását jelezte egy plébánosnak, ezt írta neki: ,,Szombaton 

este, éppen úgy, mint vasárnap vagy hétfőn, a rendelkezésükre állok, hogy gyóntassak. S 

amennyiben jónak látja, fél tizenegykor, a nagyböjti prédikáció helyett mondhatok egy rövid 

beszédet a népnek.'' Nem is könnyű eldönteni, hogy mit csodáljunk jobban ebben a néhány 

szóban: a lelkipásztori buzgóságot-e vagy az alázatosságot?  

Amikor a velencei pátriárka pápa lett, minden áldott vasárnap a vatikáni kertben vagy 

valamelyik vatikáni udvaron a világ minden részéről érkezett zarándokok számára egyszerű 

katekézist tartott, vagy a napi evangéliumról beszélt röviden.  

Különös gondot fordított az Eucharisztiára és a belső életre. A mai liturgikus élet kulcsszava, 

az actuosa participatio, 'tevékeny részvétel', tőle származik. Az volt a célja, hogy ,,a hívek a 

szentmisét imádkozzák, és ne mise közben imádkozzanak''.  

Indítványozta és szorgalmazta a gyakori áldozást is: ,,Senkit sem szabad visszatartani az 

áldozástól, ha a kegyelem állapotában van, és jó szándékkal közeledik a szent asztalhoz.'' 

Mindenekelőtt azt akarta, hogy a gyermekek az addigi gyakorlattól eltérően -- általában 

tizennégy éves korukban járultak először szentáldozáshoz -- korábban áldozzanak.  

Nemes jelleme magától értetődő egyszerűségben és alázatosságban, kimeríthetetlen 

szeretetben, jóságban, nagylelkűségben és nem utolsó sorban finom humorban mutatkozott 

meg, mellyel a merev szertartásosságot is fel tudta deríteni. De ha az ügy úgy kívánta, energikus 

és kérlelhetetlen volt. Pápasága vége felé közeledve egyre inkább érezte a háború fenyegető 

veszedelmét. ,,Jön a háború'' -- szokta mondani nagyon gondterhelten. S még meg kellett érnie, 

hogy a háború valóban kitört.  

Kifejezett kívánsága volt, hogy a testét ne balzsamozzák be, de amikor a boldoggá avatáskor 

felnyitották a sírt, a testét teljes épségben találták! Három évvel később, 1954. május 29-én XII. 

Pius pápa a szentek sorába iktatta.  

Amikor 1903-ban a konklávéra indult, a velencei hívek sírva búcsúztak tőle. Ő így válaszolt 

nekik: ,,Élve vagy halva, de visszajövök''. És valóban visszatért Velencébe: 1959-ben XXIII. 

János pápa egy napra visszavitette a holttestét és a lagunák mentén a velencei nép olyan 

lelkesedéssel fogadta, mintha az eleven pátriárka tért volna haza. Romlatlan teste a Szent Péter-
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bazilikában, az első bal oldali mellékkápolnában nyugszik. Ünnepét 1955-ben vették fel a római 

naptárba, szeptember 3-ra, 1969-től Szent Bernát után, augusztus 21-én ünnepeljük.  

A pápa végrendelete így kezdődik: ,,Szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok 

benne, hogy nagyon szegényen fogok meghalni.'' Aki ezt írta, túláradóan gazdag szívű 

lelkipásztor volt, akinek szíve minden állomáshelyén az Egyházért dobogott. Ezt bizonyítja 

minden életrajzi feljegyzés, emlékezés és írásos emlék.  

Szülőfalujának egyik lakója így emlékezik rá: ,,Ha a kis Beppi iskolába ment, amint kiért a 

faluból, lehúzta a cipőjét, és a vállán vitte, hogy ne koptassa. Három évvel később, amikor a 

testvére is iskolás lett, az édesapjuk készített nekik egy kis kocsit, ami elé csacsit fogtak. Élvezet 

volt nézni a két gyermeket, mert nagyon elevenek voltak. Újra meg újra játékosan megbirkóztak 

azért, hogy ki hajtsa a kocsit, és többnyire Beppi került ki győztesen. Akkor felültek a kocsira, 

mint a római cirkuszok nagy kocsiversenyzői, Beppi a botot fenyegetően felemelve szorosan 

fogta a gyeplőt, majd teli torokból felkiáltott és úgy hajtotta a csacsit, hogy időben odaérjenek 

az iskolába.''  

Egyik iskolatársa elmondta: ,,Szegényesen volt öltözve, s a zsebéből kikandikált egy darab 

kenyér, amit ebédre hozott magával. És mégis, milyen jó volt! Valamennyien szerettük. Vidám 

volt, és nagyon szorgalmas. Mindig ő volt közöttünk a legjobb.''  

A fiatal lelkipásztornak egymás után támadtak a jó ötletei, és meg is valósította azokat. Alapított 

egy kis énekkart, hogy a misén szépen menjen az ének. Mikor este a próbán a fiatalok arról 

panaszkodtak, hogy nem tudnak rendesen írni és olvasni, azonnal elhatározta: ,,Alapítunk egy 

esti iskolát!'' És a falu tanítójával egyetértésben minden szükségeset beszerzett, és ő maga 

tanította a teljesen analfabétákat azzal a megindoklással, hogy ,,ez a legfárasztóbb''.  

Plébánosként is mindenét elajándékozta, amiről látta, hogy mások hasznát vehetik. Egy 

alkalommal, mikor már alig volt mit felvennie, az egyik plébános meghívta prédikálni és annyi 

pénzt adott neki tiszteletdíjként, hogy abból ismét be tudta szerezni a legszükségesebb 

ruhaneműket. De mire hazaért, üres volt a keze, mert útközben mindent elosztogatott. Akkor a 

nővére, aki a háztartást vezette, kétségbeesve kért segítséget az egyik szomszédos plébánostól: 

vegye rá az öccsét, hogy legalább a fehérneműjéhez szükséges vásznat vegye meg.  

Az egyik évben, amikor nagyon gyenge volt a termés, egy ismerős jött a plébániára, hogy a 

szegények számára gyűjtsön. Adott neki húsz zsák kukoricát -- de egyebe nem is volt. Mikor 

az a másik látta, hogy a kamrában nem maradt semmi, csak egy kevéske bab egy kosár alján, 

megkérdezte tőle: ,,És ezek után miből fog élni?'', a plébános nyugodtan felelte: ,,Legyen 

nyugodt, a Gondviselés engem még soha nem hagyott cserben!''  

Isten valóban jelét adta, hogy támogatja Sarto plébános munkáját. Egyszer a falu határában lévő 

szőlőt valami betegség támadta meg, és olyan méreteket kezdett ölteni a baj, hogy a szüret 

veszélybe került. A plébános tanácsot tartott a híveivel, majd vasárnap, mise után kihirdette 

nekik: ,,Holnap reggel harangozni fogunk, és megáldom a kertjeiteket és földjeiteket. 

Imádkozzatok velem együtt, és legyetek nagy bizalommal.'' És történt, hogy másnap a szőlőkről 

eltűnt a betegség!  

A szomszédos plébániákról is jöttek a hívek, hogy hallgassák a prédikációit. Mikor ezen a többi 

plébánosok megsértődtek, s panaszt emeltek a püspöknél, ezt a választ kapták: ,,Csináljátok ti 

is ugyanúgy!''  

Kanonok korában az egyik napon így szólt hozzá a trevisói püspök: ,,Kedves Monsignore, 

térdeljünk le és imádkozzunk, mert szükségünk van az imádságra egy olyan ügyben, amely 

mindkettőnket érint'' -- azzal átadta neki az okmányt, amely a püspöki kinevezést tartalmazta. 

Sarto kanonok nagy megdöbbenéssel olvasta, majd kezébe rejtette az arcát és keservesen sírni 

kezdett. A püspök vigasztalni próbálta azzal, hogy ez az Isten akarata, de ő így felelt: 

,,Lehetetlen! Ez a teher számomra túlságosan nehéz! Sem erőm, sem képességem nincs hozzá!'' 

Azzal a szobájába sietett, és azonnal levelet írt Rómába. Ám azt a választ kapta, hogy minden 

érve ellenére csak engedelmeskedjék. Mikor néhány nap múlva édesanyja örömtől sugárzó 
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arccal jött, hogy gratuláljon a fiának, ő sírással küszködve mondta: ,,Anyám, nem tudja, mit 

jelent püspöknek lenni. A lelkem vész el, ha nem teljesítem a kötelességemet!''  

Püspökként is állandóan gondja volt a szegényekre. Nagyon jellemző erre a következő történet: 

Egy jómódú, idős hölgy püspökké történt kinevezése alkalmából neki ajándékozta briliánssal 

ékesített aranygyűrűjét. Néhány nap múlva újra felkereste a püspököt, és örömmel látta ujján a 

gyűrűt. A püspök azonban ezt mondta: ,,Ó, Signora, ne nézze, mert a gyűrű ugyanaz, a briliáns 

azonban már nincs benne.''  

Elvhűsége igen nagy szeretettel párosult. Megtapasztalta ezt az az ember is, aki egy gyalázó 

iratban megtámadta és megrágalmazta. Néhány pap sürgette, hogy a püspöki becsület 

megvédése miatt bíróságnál kellene orvoslást keresnie a sérelemre. Ő azonban így válaszolt: 

,,Hát nem látják, hogy a szerencsétlenen az imádság segít és nem a büntetés?'' Aztán az ember 

hamarosan elveszítette a vagyonát és nagy ínségbe került. Akkor a püspök egy asszony 

közvetítésével jelentős pénzösszeget küldött neki, de azzal a meghagyással, hogy a feladót nem 

szabad megtudnia.  

Ehhez hasonló eseményt bíboros korából is ismerünk: egy tüntetés alkalmával, amelyet az 

Egyház ellenségei szerveztek, az kiáltozott a leghangosabban, akivel korábban Sarto pátriárka 

sok jót tett. Ugyanez az ember nem sokkal később ismét segítségért folyamodott hozzá. A 

pátriárka behívatta magához, a szokásosnál nagyobb összeget nyomott a markába, és nevetve 

mondta: ,,Ezúttal az alamizsna nagyobb, mert te jobban elfáradtál az ellenem való ordítozásban, 

mint a többiek. Ezért én is többet adok neked, hogy ismét visszanyerhesd erőidet.''  

1903 nyarán a bíborosok pápaválasztásra gyűltek össze Rómában. Az egyik előkészítő 

megbeszélés közben történt, hogy egy francia bíboros megszólította a velencei pátriárkát, aki 

olasz anyanyelvén kívül csak latinul tudott. A megszólításra így válaszolt: ,,Nem beszélek 

franciául.'' Erre a francia bíboros: "Akkor önnek semmi esélye nincs, hogy megválasszuk, 

hiszen egy pápának franciául tudnia kell!'' ,,Így van, Eminenza, hála Istennek!'' -- fejezte be 

Sarto a beszélgetést.  

Amikor az egymást követő választási fordulókban egyre több szavazat esett rá, könnyes 

szemmel kezdte kérlelni az atyákat: ,,A megválasztásom az Egyházra romlást hozna! 

Alkalmatlan és méltatlan vagyok! Felejtsetek el engem!'' Mikor pedig mégis megválasztották, 

felismerte Isten akaratát, de megkérte a bíborosokat: ,,Segítsetek nekem, kérlek titeket, 

segítsetek nekem!''  

Az első éjszakán, amelyet a vatikáni palotában töltött, zavarta, hogy a hálószobája előtt egy 

svájci gárdista alabárddal járkál föl és alá. ,,Menj aludni -- mondta az elképedt testőrnek --, 

neked is jobb lesz és engem is hagysz békén aludni.'' A ceremóniamester helyett megelégedett 

a legegyszerűbb kiszolgálással, és megtiltotta, hogy a koronázási ünnepségre meghívókat 

küldjenek szét.  

Megválasztása után a nevéből (Sarto ugyanis szabót jelent) hamarosan a következő kissé tréfás, 

de nagyon mély értelmű mondás született: ,,Itália levetkőztette a pápaságot, amikor elvette 

világi hatalmát. A Szabó azonban majd készít neki egy új ruhát.''  

A következő eset rávilágít Pius pápa lelkipásztor-központú gondolkodására: Egy angol mama 

magával vitte a kisfiát magánkihallgatásra, hogy a Szentatya áldja meg a gyermeket. ,,Mennyi 

idős?'' -- kérdezte a pápa. ,,Négy éves -- válaszolta az édesanya --, és remélem, hogy két vagy 

három év múlva elsőáldozó lehet.'' Akkor a pápa komolyan a kicsi szemébe nézett, és 

megkérdezte tőle: ,,Kit fogadsz a szívedbe, amikor áldozol?'' Gyorsan jött a válasz: ,,Jézus 

Krisztust!'' -- ,,És kicsoda Jézus Krisztus?'' -- kérdezte újra a pápa. ,,Jézus Krisztus Isten'' -- 

mondta a kisfiú. Akkor a pápa az édesanyához fordult: ,,Hozza el holnap reggel a gyermeket. 

Én magam fogom megáldoztatni.''  

Mivel az emberek megérezték, hogy a pápa milyen bensőséges kapcsolatban él Istennel, s hogy 

egészen Belőle táplálkozik, egyre inkább terjedt a meggyőződés, hogy szent. Egyszerűen csak 

,,a szent pápa'' névvel illették. Mikor egyszer meghallotta, hogy ,,pápa santo''- nak mondják, 
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nagyon határozottan kiigazította: ,,Önök eltévesztik a mássalhangzókat: én pápa Sarto vagyok! 

,,  

Igen nagy terhet jelentett számára a háború közeledése. Mélységesen megdöbbent, amikor 

megkapta a háború kitörésének hírét. Amikor az osztrák követ azt kérte tőle, hogy áldja meg a 

monarchia fegyvereit, azt felelte: ,,Én nem a fegyvereket, hanem a békét áldom meg!'' A háború 

első napján figyelmeztető üzenetet küldött katolikus híveihez, de már késő volt. Akkor 

felsóhajtott: ,,Ó, ez a háború! Érzem, ez a háború a halálom!''  
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2019- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk!  
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