„Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok,
ott lesz a szolgám is.
Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya." Jn 12,26
Immár hagyománnyá vált ministráns találkozó ez évben is újra megszervezésre
került. A szervezők Makkosmáriát választották fő helyszínül.

Programja: Normafáról indultunk, majd Makkosmárián részt vettünk a
szentmisén, mise után innen indultunk a túrára, amely egybe volt kötve egy
vetélkedővel. A túra végén Budaörsre jutottunk el ahol az eredményhirdetésre
került sor. Itt derült ki számunkra, hogy a versenyt eredményesen zártuk,
sikerült megnyernünk a versenyt, és megszereznünk a kupát.
A plébániáról két részvevőt kérdezgettünk, egy tapasztaltabbat, aki részt vett a
szervezésben, így emlékszik vissza az eseményre: Mit jelent számodra a
ministrálás és hogy érezted magad a ministráns találkozón?
Sziasztok! Barbi vagyok számomra oltárkörüli szolgálat nagy lehetőséget adott
arra, hogy jobban megismerjem Isten jóságát és nem mellesleg egy jó csapatot.
Részben ez invitált arra, hogy elfogadjam a felkérést, hogy segítsek a találkozó
lebonyolításában. Izgalommal töltött el a feladat, egyrészt mert féltem, hogy
nem fogok világosan magyarázni a csoportomnak másrészt féltem, hogy nem
teljesíthető a feladat, de a csapatom erőt adott azzal, hogy figyelmes végig
hallgattak és kitartóan megcsinálták a feladatokat.
Majd egy kis ministránst kérdeztünk:
Sziasztok! Zsófi vagyok, a verseny kezdete izgalommal töltött el. Én féltem,
hogy el kell szakadnom a saját csapatomtól, akiket már ismerek és új
ministránsokkal kell ismerkednem. Ez a verseny számomra azt jelentette, hogy
a kezdő ministránsoknak is megérte eljönni mivel nekünk kisebbeknek ezek a
feladatok amiket megoldottunk némi nehézséggel megmutatta, hogy akár az
életben is lehetnek nehézségek amiket meg kell oldanunk. A csapatunk jól
teljesített, összedolgozott a két csapat. Összebarátkoztunk a másik plébánia
ministránsaival. Az eredményünk talán ennek is köszönhető. Az, hogy a
ministránsok közé szeretnék tartozni az a közösségnek és az Istennek tett
szolgálat késztetett. Azzal, hogy az oltár körül végezhetem a feladatokat úgy
érzem közelebb kerülök Istenhez és a testvéreim ott léte is megerősít abban,
hogy itt ezen a plébánián ministráljak.
Ministráns vezetőként, büszkeséggel tölt el, hogy a plébánia ministránsai
megszerezték a kupát ezen a találkozón. Az érmet most másod ízben nyerhettük

el. Első alkalommal 2008-ban győztünk a versenyen. Másodszor is sikerült
eredményesen szerepelni, ez bizonyítja azt, hogy a plébánián való szolgálatunk,
amit az oltár körül végzünk egy dicsőséges és hasznos feladat. Remélem a siker
abban is biztosít minket, hogy pár év múlva az „utánpótlás” fogja elhozni a
kupát és ezáltal dicsőséget szerezni egyházközösségünknek.

És íme az eredmények:
1. Kispesti Nagyboldogasszony plébánia és Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János
plébánia - 125,89 pont
2. Bp-Sashalom Krisztus Király plébánia - 122,5 pont
3. Kelenföldi Szt. Gellért és Szent József plébánia Békásmegyer - 120 pont (holtverseny)
4. Rózsafüzér Királynéja plébánia és Szent László plébánia - 117 pont
5. Rákosfalvai Szent István király plébánia és Szent Család plébánia - 109,1 pont
6. Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia és Zugligeti Szent Család Főplébánia - 106,5pont
7. Páduai Szent Antal (Bosi) - 99,45 pont
8. Káposztásmegyeri plébánia - 96,5 pont
9. Tarjáni plébánia - 89,5 pont
10. Tardosi plébánia - 78 pont
Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt! :)

