Zarándokfogadókat keresünk
„Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki
engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” (Jn 13,20)
Kedves Nővérek, Testvérek és Atyák! Kedves leendő Zarándokfogadók!
Nyári zarándoktáborainkba lelkes zarándokfogadókat keresünk. A Magyarországi Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak Irodája olyan szerzetesek, atyák, diákónusok vagy keresztény hitükben elkötelezett
felnőttek jelentkezését várja, akik
● már maguk is megtapasztalták, mit jelent többnapos zarándoklaton gyalogosan úton lenni,
● szívesen foglalkoznak fiatalokkal és értenek a nyelvükön,
● szívesen fogadnának min. öt (diákokból és vezetőikből álló) zarándokcsoportot három
zarándoktábor-útvonalunk egyik vidéki szálláshelyén június 16. és augusztus 21. között.
Zarándoktáborok
A zarándoktáborok a Vándortábor Program (https://vandortabor.hu) keretén belül a Magyarországi
Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának (https://szerzetesek.hu) szervezésében valósulnak meg. A
szerzetesi iroda idén nyáron 75 egyhetes zarándoktábor-időpontot hirdetett meg 12-18 év közötti
fiatalokból álló keresztény csoportok és kísérőik számára Tihany-Pannonhalma, Tata-Márianosztra és
Márianosztra-Mátraverebély-Szentkút útvonalon. A 15-34 fős csoportok a tábor középső 5 napján 14-26
km-es napi távokat tesznek meg gyalogosan, s minden nap máshol alszanak. A táborok célja, hogy a
fiatalok a zarándoklat testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi
önmagukhoz és embertársaikhoz. A tábor vezetői zarándoktábor-vezető képzésen vesznek részt, ahol
segítséget kapnak a csoport fizikai és lelki útontartásához. Minden útvonalra kidolgozott zarándokfüzet és
vezetői segédanyag áll rendelkezésükre. (Részletesebben: https://zarandoktabor.hu)
Zarándokfogadás
Más úgy megérkezni egy szállásra, hogy egyszerűen csak átadják nekünk a kulcsot, vagy érezhető az,
hogy bennünket ott szeretettel vár valaki. A krisztusi vendégfogadás megtestesítői lehetnek a
zarándokfogadók, ha abban a szellemiségben várják az odaérkezőket, mintha Urunkat, Jézust várnák az
érkező zarándokokban. Tapasztalataink szerint nagyon sokat jelent a csoportoknak ez a fajta fogadás és
törődés, melynek ugyanúgy apró és egyszerű gesztusa lehet egy szeretettel elkészített hideg limonádé
vagy egy kis görögdinnye érkezéskor, mint egy-egy kedves és bátorító szó, a zarándokokkal való
beszélgetés, az irántuk és addigi útjuk iránt való érdeklődés, a szükségleteikről való gondoskodás (pl.
sérüléseik ellátása). A csoport vezetői sokszor nagyon hálásak, ha este kicsit tehermentesülnek, és egy
helyi zarándokfogadó színesíti, segíti a programot, hiszen rendszerint ők is nagyon elfáradnak az úton. A
csoportoknak többnyire nagy élményt jelent egy-egy szerzetessel vagy zarándokfogadóval
megismerkedni, zarándokfogadóként pedig kihívás és lehetőség, a fiatalokkal való találkozás és az
evangelizáció.
Feladatok:
● zarándokcsoport fogadása (kreatív módon pl. hideg limonádéval, gyümölccsel, jó szóval, eléjük
menve, felirattal stb.)
● zarándokcsoport útra indítása (pl. elkísérve őket egy darabig, áldással, imával, lelki útravalóval
stb.)
● a csoporttal való törődés, foglalkozás a csoport ottléte alatt igény és helyszín adta lehetőségek
szerint:

esti és reggeli imában, esti megosztásban, beszélgetésben, játékban való segítség,
esetenként annak teljes levezetése figyelembe véve az út tematikáját és a csoportvezetők
igényeit,
o csoportvezetőkkel vagy a csoport tagjaival való beszélgetés, lelki támasz nyújtása,
o sérülések kezelésben való segítség (igény esetén),
o szálláson és a településen való eligazodás segítése, szobabeosztás segítése, házirend és
programlehetőségek ismertetése,
o étkezéseknél, amennyiben helyben van, segítség a terítésben, ételosztásban, ha az étkezés
máshol van, az odakísérésben
o igény esetén zenés ébresztés
o amennyiben atya a fogadó, gyóntatás és szentmise tartása, úti áldás (igény szerint)
esetenként a fogadáshoz szükséges kellékek (pl. görögdinnye) beszerzése, elszámolása
az útvonal felelősével való kapcsolattartás
csoportvezetőkkel való kapcsolattartás (érkezés időpontja)
szállás tulajdonosával, üzemeltetőjével, személyzettel való kapcsolattartás
o

●
●
●
●

Lehetséges helyszínek:
● Bakonyszentlászló
● Kesztölc
● Esztergom
● Márianosztra (mivel ez indító állomás és célállomás is egyben, itt a csoportok elindítása és az
beérkező csoportok fogadása a fő feladat)
● Horpács
Időpontok:
2022. június 16. és augusztus 21. között minimum öt csoport fogadására. A lehetséges turnusok a
jelentkezési űrlapon láthatók, májusra fog kiderülni, hogy az adott táboridőpontra lesz-e tényleges
csoportfoglalás, így elképzelhető, hogy lesznek dátumok, melyeket törölni fogunk.
Amit mi biztosítunk:
● a szolgálat idejére szállás, étkezés,
● a zarándokfogadáshoz szükséges kellékek fedezete (vásárlás egyeztetés szerint)
● fogadott csoportonként megbízási díj lehetséges
Elvárások:
● a zarándoktábor útvonalának helyi szintű ismerete
● a zarándoktábor tematikájának, adott napi témáinak, napi programelemeinek ismerete
● a zarándokfogadás előtt rövid, max. egynapos képzésen való részvétel
● oltási igazolvány
Előnyt jelent:
● saját autó és jogosítvány
● pedagógiai ill. teológiai végzettség
● zarándoktábor-vezető képzés elvégzése
● zarándokfogadásban szerzett tapasztalat
● hangszeres tudás, jó énekhang, kreativitás
Jelentkezés: 2022. március 15-ig az alábbi linken található űrlap kitöltésével:
https://forms.gle/bX9khETKtXP8xuTTA
Kapcsolat:
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Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Szeretettel várjuk minden leendő zarándokfogadó jelentkezését!

