
 

20 Rózsafüzér Királynéja 

Erasmus+ családpasztorációs projektünk 

Plébániánk a Gyulafehérvári Főegyházmegye (Erdély) Családpasztorációs 
Irodájával közösen sikeresen pályázott az Európai Unió Erasmus+ nemzetközi 
felnőttképzési programja keretében „Családpasztoráció” témakörben. 
Pályázatunk címe: Családpasztorációs animátorok képzését megalapozó 
tapasztalatcsere és pilotképzés 
 A kétéves pályázat célja egy családpasztorációs képzési „tananyag” 
elkészítése és mintaképzés keretében való letesztelése elkötelezett, keresztény 
házaspárok részére, akik az egyház családpasztorációs munkáját szeretnék 
önkéntes szolgálatukkal segíteni (animátorként).  
 A projekt felelőse plébániánk részéről 
Nagy Károly plébános, a romániai fél 
részéről Szénégető István plébános, a 
Családpasztorációs Iroda vezetője. A 
projektet  plébániánk részéről Capdeboné 
Szabó Viktória, az erdélyi partner 
részéről Török Bernadett koordinálja. A 

projekt lebonyolításában 
plébániánkon a Capdebo, 
a Major és a Török 
házaspár segíti a 
plébánost.  
A fenti „projektcsapat” 
részvételével tartottuk 
meg a projektindító 
megbeszélést márciusban 
Budapesten, melyen részt 
vett az erdélyi partner 

projektcsapata, ill. a képzésben való részvételre meghívott Papp Miklós 
görögkatolikus lelkész, Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, valamint B. Balogh 
Edit és Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, az önkéntességgel foglalkozó 
Talentum Alapítvány vezető munkatársai. 
 Május 12-14. között az erdélyi Szentegyházán tartottuk meg az első 
nemzetközi tapasztalatcserét, melyen plébániánk projektcsapata vehetett részt 
és ismerhette meg az Erdélyben már részlegesen működő, családpasztorációs 
jó gyakorlatokat, melyek később felhasználásra kerülhetnek a projekt képzési 
anyagának kidolgozásában. 
A Karcfalváról érkező Kelemen házaspár a helyi jegyeskurzust vezeti, 
melynek segítségével a résztvevő jegyesek egy 9 alkalomból álló komoly 
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Az erdélyi nemzetközi tapasztalatcserén részt vevő projektcsapatok 

előkészítésen vesznek 
részt, mely az 
önismerettől, a párunk 
megismerésétől kezdve 
az istenkép fejlesztésén 
át sok fontos lépést 
ismertet meg a 
fiatalokkal, mely a 
boldog házasság 
alapfeltételei lesznek.  

 Különlegesség volt számunkra, hogy a szülőkről való leválás témáját 
követően maguk a szülők (leendő anyós és após) is meghívásra kerülnek, 
hiszen ők is új családi szerepre készülnek, és hozzáállásuk a fiatalok 
házasságához alapvetően határozhatja meg a leendő házasság kimenetelét. A 
székelyudvarhelyi László Attila atya egy olyan jegyesképzési modellt 
mutatott be, ahol a pap mellett mindig ott van egy házigazda házaspár, akik 
segítik a jegyeskurzust nemcsak tapasztalataikkal, hanem animátorként is. A 
Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának főállású 
munkatársai, a Kertész házaspár bemutatta milyen programokkal igyekeznek 
a házaspárokat, családokat, fiatalokat egyházmegyei szinten segíteni. 
Népszerű és sikeres náluk a „Feleségek és édesanyák” ill. a „Férjek és 
édesapák” lelki hétvégéje, de van lelkinap fiús ill. lányos édesanyáknak is, 
foglalkoznak a gyermekek lelki és szexuális témákban való felkészítésére is a 
jövőbeli normális és boldog családi életük reményében. 
 Hálás szívvel és sok-sok tapasztalattal és jó ötlettel felvértezve tértünk haza 
a rövid, de annál intenzívebb erdélyi tapasztalatcseréről. 
Szeptemberben az erdélyi projektpartner házaspárjai érkeznek hozzánk, ahol 
a magyarországi családpasztorációs jó gyakorlatokat mutatjuk be nekik.  -C.V- 
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