
Generációk találkozója:
Vedd a tüzet, és add tovább!

Gyertek fia	t	lok, és vegyétek át 	 
Szentlélek tüzét 	z előző nemzedéktől!
A kiolthatatlan tüzet 	zoktól, 	kik 	k-
kor is előre mozdító emberek volt	k 	z 
egyházb	n, 	mikor ez sok veszéllyel 
járt 	 kommunist	 egyházelnyomás év-
tizedei idején.
A kiáradó tüzet 	zoktól, 	kik 	 90-es 
évek robb	násszerű növekedésének t	-
núi és kulcsemberei volt	k 	 K	tolikus 
K	rizm	tikus Megújulásb	n.

T	lálkozzunk 	z előttüünk járó nemze-
dékkel : t	núságtételükkel, t	p	szt	l	t	-
ikk	l, és vegyük át tőlük 	 tüzet! 
...hiszen 	 jövő közösségi élete és ev	n-
gelizációj	 r	jtunk múlik!

Gyertek, és hívjátok egymást is, hiszen 
ez egy megismételhetetlen 	lk	lom 
lesz!

„Azért jötteem, ho� tüzet bocsássak a 
földre; s mennyire szeretném, ha már  

fellobbanna!” • Lk 12,49

Időpont: 2023. március 18. szomb	t, 
9:00-19:00.

Helyszín: Szent II. János Pál Iskol	-
központ, Bud	pest, XI. kerület, Mező-
kövesd út 10.

Hozzájárulás: 3000 Ft (terembérlet és 
büfé költsége)

Regisztrációs link és további infó:

A találkozó szervezői:

Szeretetteel várunk!

Bővebben 	 t	lálkozóról:
DÉLELŐTT: Kiolthatatlan tűz - '89 
előtti kereszténység
„Mid van, amit nem kaptál?” • 1Kor 4,7
Amink cs	k v	n hitünkben és közösségi 
életünkben, 	z előttüünk élő nemzedéknek 
köszönhetjük, 	ki hűségesen megőrizte és 
tovább	dt	 számunkr	.
M	 sz	b	dok v	gyunk közösségi életet élni 
és 	z ev	ngéliumot hirdetni, de ez nem volt 
mindig így:
	 kommunist	 egyházelnyomás évtizedei 
idején ez tiltottü, üldözöttü, és veszélyes volt!
Mégis volt	k, 	kik 	 nehéz időkben is előre 
mozdító emberek volt	k. Ők osztják meg 
t	p	szt	l	t	ik	t veletek, fia	t	lokk	l, és 
át	dják 	z ev	ngélium kiolth	t	tl	n tüzét 
nektek, 	 jövő nemzedéknek, hiszen 	z 
elkövetkező évtizedek közösségi élete és 
ev	ngelizációj	 r	jt	tok múlik

Meghívottü	ink: Tomk	 Feri 	ty	, Kemenes 
Gábor 	ty	, Pintér Ilcsi, M	rik Erzsi, Köblös 
Jocó.
„Amit hallotteál, add tovább!” • 2Tim 2,2

DÉLUTÁN: A tűz kiárad - 
Robbanásszerű növekedés a 90-es 
években
Minth	 lennének oly	n idősz	kok, 	mikor 	 
Szentlélek begyújtj	 	 r	kétáit. A 
k	rizm	tikus megújulás elkezdettü 
robb	násszerűen terjedni, 	z országos 
t	lálkozóink megtöltöttüék 	 Bud	pest 
Sport	rénát, és cs	k bámultunk, hogy mi 
mindenre képes 	 Szentlélek! A 90-es 
években és 	 2000-es évek elején 
beköszöntöttüek 	z ébredés n	pj	i, 
szédületes növekedést t	p	szt	ltunk, és 
ekkor 	l	kult ki 	 legtöbb m	 is népszerű 
szolgál	t.
Lehetséges-e, hogy ez nem 	 múlt, h	nem 	 
jövő? V	jon mi volt 	 titk	 	zokn	k 	z 
éveknek? Megélhetünk-e még egy h	sonló 
növekedést, kegyelmi időt? Lesz 
kerek	szt	l beszélgetés, elő	dás, buzdítás. 
Megszól	ln	k: Gorove László, László 
Viktor, B	rth	 Angél	, Gyuris Gellért, N	gy 

Zsolt, Kunsz	bó Zoltán. A beszélgetést 
M	docs	i Be	 moderálj	. A délután 
foly	mán vegyes életkorú kiscsoportos 
beszélgetésben személyesen is 
t	lálkozh	tn	k 	 különböző korosztályok, 
végül megáldják egymást 	 különböző 
generációk.

Részletes progr	m:

9:00-13:00 Kiolthatatlan tűz - '89 előttei 
kereszténység
• Rövid bevezető 	 kommunist	 
egyházüldözésről
• Kerek	szt	l beszélgetés meghívottü 
vendégekkel: élethelyzetek 	z üldözöttü 
egyház idején.
• Szekciók: 	 vendégekkel egyenként
• A kiolth	t	tl	n tűz átvétele, egymás 
megáldás	
13:00-14:00 ebédszünet (hozottü ebéd, v	gy 
közeli büfé, étkezde)

14:00-18:00 A tűz kiárad - Robbanásszerű 
növekedés a 90-es években
• Rövid bevezető 	z ébredés és 
Szentlélekrobb	nás idejéről
• Kerek	szt	l beszélgetés meghívottü 
vendégekkel: n	gylétszámú rendezvények, 
berobb	nó közösségek és szolgál	tok
• Kiscsoportok: különböző korosztályok 
személyesen is t	lálkozh	tn	k
• A kiár	dó tűz átvétele, egymás megáldás	
18:00-19:00 Generációk szentmiséje

Időpont: 2023. március 18. szomb	t, 
9:00-19:00.
Helyszín: Szent II. János Pál 
Iskol	központ, Bud	pest, XI. kerület, 
Mezőkövesd út 10.
Hozzájárulás: 3000 Ft (terembérlet és büfé 
költsége)
Regisztrációs link és további infó:


