Beszámoló a gyakorlati évemről
Hálát és köszönetet mondok elsősorban a jó Istennek a pasztorális gyakorlati
évben tapasztalt és megélt kegyelmekért. Első kinevezésem a sepsiszentgyörgyi Krisztus
Király plébániára szólt, ahol nagyon sok jó tapasztalatra tehettem szert az itt eltöltött öt hónap
során. Ezen tapasztalataimból szeretnék megosztani néhányat a kedves olvasóval is.
Szeptember hónapban érkeztem először a plébániára. Első alkalommal voltam mind a
városban, mind a plébánián, de Istennek hála már az első hetekben könnyedén beilleszkedtem.
A plébános úr is nagy szeretettel fogadott és mindenben a segítségemre volt a segédlelkésszel
egyetemben. A plébániai élet nagyon mozgalmas és szervezett, több lelkiségi csoport is
működik. Hétköznapokon délelőtt általában a plébániai munkálatokban segítkeztem, délután
pedig részt vettem a plébániai hitoktatásban és a különböző foglalkozásokon, amelyek
leginkább kézműves foglalkozások voltak. Ugyanakkor sok mindenbe bepillantást nyertem,
nemcsak a pasztoráció terén, hanem az adminisztratív dolgokban is tapasztalatokat
szerezhettem. A plébánia külön kórussal is büszkélkedhet, amelynek próbáin néhányszor én is
részt vettem. Úgy gondolom, hogy hálát adhat az egyházközség a jó Istennek, hogy hithű és
lelkiismeretes papokkal áldotta meg. Irántam is mindig érdeklődéssel és törődéssel fordultak.
Amit a Krisztus Király plébánián tapasztaltam, az a következetes munkavégzés, a nyitott szív,
és a teljes mértékű odaadás.
Következő állomásom, ahol jelenleg is tartózkodom, a Brassó - Bolonyai plébánián
van. Február hónaptól vagyok jelen a plébánia életében, és szintén új tapasztalatokra tehettem
szert. Első nagy élményem a filiákban bemutatott igeliturgiák voltak. Kihívásként éltem meg,
ugyanis eddig nem volt még lehetőségem és alkalmam igeliturgiát végezni. Eleinte nagyon
izgultam, de úgy érzem, amennyire izgultam, annyira jól sikerültek. Teljes mértékben részt
veszek a plébánia életében, legutóbb a gyermeknapi ünnepséget szerveztük meg közösen a
fiatalokkal, amely szintén tartalmas és jól megszervezett ünnepség volt. Úgy gondolom, a
gyakorlati év sok mindenben előre lendített, leginkább abban, hogy a felelősségteljes papi
élethez szorosan hozzátartozik az állandó képzés és fejlődés mind a tudásban, mind pedig
lelki szempontból. Nagyon szükséges a mindennapi életprogram kialakítása. Ezért
imádkozom, és kérem a jó Istent minden szentmise alkalmával, hogy erősítsen meg életemben
és papi hivatásomban. Imával és szeretettel:
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