
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jó ember jó kincseiből jót hoz elő. 
Lk 6, 45 

Kárpát-medencei 

Szent László      

találkozó 
 

2017. november 3-5. 

Nagyvárad 



 

Meghívó 

Kárpát-medencei Szent László találkozó 

2017. november 3-5., Nagyvárad 

“A jó ember jó kincseiből jót hoz elő” Lk. 6, 45 

 

Kedves Barátaim!  

A 2017. évi Szent László Kárpát-medencei Háló találkozónkat ez a mottó fémjelzi a 

legjobban. Hiszen dicső, kegyes, nagy királyunk lábnyomaiba, nyomdokaiba szeretnénk 

lépni, az ő példáját szeretnénk követni. Szent László város - és egyházmegye alapító 

tevékenységeiről, Istenbe vetett hitéről, lelkesedéséről, rendíthetetlenségéről, elkötele-

zettségéről, hősiességéről és bölcsességéről különböző dokumentumok is tanúskodnak. 

A példamutató és következetes életével évszázadokra meghatározta az itt élő emberek 

sorsát.   

Első lábnyom - Közösséget teremtett, és ezekben a közösségekben mindenkinek 

voltak jogai, de felelősségei és feladatai is. 

Második lábnyom - értékrendet állított fel, aminek az alapköve a krisztusi szeretet. 

Erre a szeretetre nagyon nagy szüksége volt, van, és lesz a közösségben élő embernek. 

Harmadik lábnyom - megtartó erőt adott,  

Negyedik lábnyom - gondoskodott övéiről,  

Ötödik lábnyom - csodával határos erős hittel járt előttünk 

Hatodik lábnyom - a béke előmozdítója 

Hetedik lábnyom - a törvény szigorú őrzője 

Nyolcadik lábnyom - jó pásztora volt a népének - 

Kilencedik lábnyom - imádságos lelkületre adott példát - gyakorolta és hitt az ima 

erejében. Istennel való kapcsolatának ápolásából volt képes nagy dolgokat művelni. 

Tízedik lábnyom - feltétel nélkül bízott az Istenben, bizalmával megmutatta, hogy 

a lehetetlennek tűnő helyzetben is Isten ott áll felénk nyújtott kézzel. Isten segítségébe 

kapaszkodva nagy dolgokra volt képes. 

Szent László királyunk lábnyomai nagyok, néha elérhetetlennek tűnnek, de a nagy láb-

nyom előnnyé is válhat számunkra, hiszen erőfeszítést kell tennünk, hogy „belelép-

jünk”,  de „bele is ugorhatunk”, akár két lábbal is, és két lábbal már egész biztosan meg 

is állunk.  

Nem csak azt mondjuk, hogy menj, hanem azt, hogy gyere! 

Várunk Benneteket, hogy segítsük és támogassuk egymást, hogy megkeressük az útja-

inkat a nagy szentünk nyomdokaihoz! 



 

 

A találkozóval kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 

 Szeretettel hívjuk a Kárpát-medencében található, Szent László királyunk nevét viselő 

településeket, és a számára ajánlott egyházközségeket, gyülekezeteket valamint a Háló 

bogozóit. Kisebb településekről 3-5, nagyobb közösségekből 8-10 embert várunk 

a találkozóra. Egyedül lehetőleg senki se jöjjön egy helyről.  

 A találkozó magyar nyelvű.  

 Olyan résztvevők jelentkezését várjuk, akik a találkozón elejétől végéig jelen tudnak 

lenni. A program november 3-án délután 5 órától regisztrációval kezdődik (Kanonok 

sor 13. szám), és 5-én délben szentmisével ér véget.  

 A találkozó fő helyszínei a következők: Kanonok sor 13. szám és a Székesegyház – Pén-

tek, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a nagyváradi vár/vártemplom – 

szombat, és Székesegyház – vasárnap. 

 A szállás a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kollégiumában, illetve csa-

ládoknál lesz.  

 Az utazást az érkezőknek személyesen kell megoldaniuk. Szükség esetén a szervezőktől 

segítség vagy információ kérhető.  

 Ha valaki tovább marad (vasárnap délután), akkor lehetőség van megtekinteni Nagyvá-

rad főbb látnivalóit is (amelyek kimaradtak a programból).  

 Részvételi szándékodat az alábbi jelentkezési lap kitöltésével jelezd:  

https://goo.gl/forms/oLb24tyJJ1RU5Vv42 

 A találkozóra a jelentkezés határideje: 2017. október 31.  

 A találkozó teljes költségét sajnos nem áll módunkban állni, ezért a részvételi díj összege 
a 3 napra a következő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 További információk:  

-            esemény: Kárpát-medencei Szent László találkozó 
(https://www.facebook.com/events/185392818671622/?fref=ts) 

- www.halo.hu 

- Telefon: Konrád Katalin: 0772 156 758 
              Konrád Csongor: 0770 297 210 

- E-mail: partium@halo.hu 

 Felvidék  5.500 Ft 

Kárpátalja 3.500 Ft 

Partium és Erdély 5.500 Ft / 80 Ron 

Délvidék 3.500 Ft 

Magyarország 5.500 Ft 

Nagyvárad (szállás nélkül) 35 Ron 

https://goo.gl/forms/oLb24tyJJ1RU5Vv42
https://www.facebook.com/events/185392818671622/?fref=ts
http://www.halo.hu/

