
A reggeli szentmise után Sillye Jenő gitáros-éneklős foglalkozást tartott. 

Szerintem jó volt, mert mindig elmesélte a zene előtt, hogy mi a zene 

története. 

Nekem nagyon tetszett Sillye Jenő előadása, hogy tényleg ilyen hűséges 

Istenhez, és gondolatait, érzéseit egy-egy énekes imával énekelte el 

nekünk. Annak is örültem, hogy több történetet mesélt magáról, saját 

tapasztalatairól – örömmel, vagy akár néha kicsit elérzékenyülve, néha 

egy-egy vidám dologgal megfűszerezve. 

Nagyon érdekes volt más kultúrát, más nép szokásait, mentalitását 

megismerni. Sok mindent megtudtunk arról, mit is jelent a misszió. 

Engem a film (Tökéletes ajándék) nagyon megfogott. Nagyon tetszett, 

amit el akart mondani, tetszett az emberekben az, ahogy az igazi 

karácsonyhoz álltak hozzá. És hogy kiálltak azért, hogy a betlehemet 

védték. 

A film nagyon tetszett. A kislány eleinte nagyon ellenszenves volt, de Jézus 

sok mindenre megtanította. A film megtanította, hogy nem csak pénz 

van a világon, és karácsonykor nem az ajándék a lényeg, hanem a 

család, és az, hogy együtt ünnepeljünk Jézus születését. 

A film nagyon szép és elgondolkodtató volt, én még reggel a metrón is 

ezen gondolkodtam 

Amikor reggel elindultam otthonról, őszintén szólva nem igazán volt 

kedvem elindulni, de a nap végére be kellett látnom, hogy nagyon jó 

hatással volt rám az a pár óra, amit eltöltöttünk Henrik atyával. 

Henrik atya sok érdekes történetet mesélt, saját tapasztalatából; Henrik 

atya arról mesélt főleg, hogy ő hogyan találkozott Jézussal.  

Nagyon tetszett Henrik atya stílusa, modernsége, és az, hogy mennyire 

beleélte magát a Jézusról való mesélésbe. Ezáltal engem is elkezdett 

jobban bevonni a saját történetébe. 

Reménykedve indultam neki a napnak. Az elmúlt évem nagyon rossz volt, 

és arra vágytam, hogy meghalljam, mit üzen nekem Isten, vagy üzen-e 

valamit. Szerettem volna találkozni Jézussal. Henrik atya éppen erről 

beszélt: ahhoz, hogy igazi keresztények legyünk, először találkoznunk 

kell Jézussal, odáig csak keresztények vagyunk. Elmesélte, hogy ő hogyan 

találkozott az Isten Fiával, hogy milyen hatással volt ez rá. Arról is 

beszélt, hogy 2000 évvel ezelőtt milyen misék voltak: az apostolok saját 



élményeiket mesélték el a híveknek. Nagyon érdekes volt, egész végig 

odafigyeltem, és magamban azt kívántam, hogy bárcsak én is átélhetnék 

egy ilyen találkozást Jézussal. 

Reggel úgy léptem be az iskolába, hogy egy újabb unalmas lelkinapon 

kell résztvennünk. Ha azt mondom, hogy egy félkómás állapotnál többet 

vártam, hazudnék. A kellemes meglepetések sora ott kezdődött, hogy a 

lelkinapra való ráhangoló beszédet egy fiatal pap tartotta. Megnyugtató 

volt, hogy elmondta: semmi rossz nincs abban, ha ez minket nem érint 

meg, mégis, beszéde után kisebb elvárásokkal indítottuk a napot. 

Számomra a legpozitívabb a nap folyamán az volt, hogy kiscsoportokban 

beszélgettünk egymással. 

A terem berendezése/átrendezése sokkal hangulatosabbá, családiasabbá 

tette az egészet. 

Ezen a csoporton látszott az életvidámság, jó volt velük lenni, éreztem, 

hogy szeretik, amit csinálnak, és örömmel jöttek hozzánk. Lélekben már 

ez feldobott. 

A feladatok azért tetszettek, mert olyan osztálytársaimmal is közelebb 

kerülhettünk egymáshoz, akikkel eddig nem is beszélgettünk. Több 

osztálytársamról is megtudtam, hogy mihez van tehetsége, és milyen az 

egyénisége. 

A feladatok teljesítése alatt nagyon sokat nevettünk, és jobban 

megismertük egymást is, mivel a csoportokat nem saját magunk alkottuk, 

hanem pl. a névsor szerint kellett sorba állni. Így olyan 

osztálytársainkkal dolgozhattunk együtt, akikkel egyébként nem olyan 

sokat beszélünk.  

Az osztálytermi beszélgetések vége volt a legmeghittebb rész: a percekig 

tartó csend, az ima, és az, hogy a melletted ülőnek – akivel lehet, hogy 

amúgy nem váltasz egy szót se, vagy csak nagyon ritkán – egy mélyről jövő 

jókívánságot kellett mondani. Ez nagyon megadta az advent 

hangulatát. 

Nagyon örültem neki, hogy újmisés áldást is kaptam. 

Az elején kérdezték tőlünk,, hogyan éreztük magunkat reggel, a végén 

pedig, hogy mi volt a legjobb a napban. Remekül kijött, hogy a fáradt, 

unalmas reggelünket sikerült átformálni egy remek nappá. 

 


