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I. évf. 23. szám 2012. augusztus 5.

A Kaposvári Egyházmegye 2012. július 21-30 között zarándok-
latot szervezett a franciaországi Taizé-be, melyen plébániánkról is 
négyen - Csató Lászlóné, Csató Eszter, Vajda Péter, Zsupek Dávid  
- részt vettek. Itt most Vajda Péter személyes élményein keresztül 
nyerhetünk bepillantást az ottani közösségi életbe.

Július 21-én reggel 8 órakor a Kaposvári Egyházmegye szervezé-
sében két busznyi fiatal indult útnak a franciaországi Taizébe. Már 
az előtalálkozókon felkészítettek minket arra, hogy az út 21 óra, 
1400km, sátorban fogunk aludni, nem lesz ilyen meg olyan étel, 
nincs a közelben bolt és még sorolhatnám. Ezek után elképzelhető 
lelkesedéssel indultunk útnak. 

Ahogy a buszból nézelődtünk szép látvány tárult a szemünk elé, 
nem az a modernség, amit egy nyugati országtól várnánk, hanem 
az épületekről áradó szépség az az érzés, mintha itt megállt volna 
az idő - ha fejlődésben nem is - de építészetileg mindenképpen. 
Vasárnap a kora reggeli órákban érkeztünk meg Taizébe. Renge-
teg időnk volt még a sátrak leveréséig és az Eucharisztia kezdetéig. 
A várakozást pedig hasznosan érdemes felhasználni, ezért elin-
dultunk felfedezni a területet, szerencsénkre, pár méternyire egy 
debreceni fiúba botlottunk, aki megmutatta mit és hol találunk. 
Kérdezgettük az itt eltöltött hetéről és titkon meggyőződtünk arról, 
hogy igen, túl lehet élni, itt az élő példa. A fogadásunkra délután 
került sor amit, a magyar születésű András testvér és az indonéz, 
de magyarul is beszélő Farncesco testvér végzett. Itt korosztálynak 
megfelelő besorolás után a szerencsésebbek választhattak, munka, 
csend, kórus vagy csak bibliai óra között, ugyanis mindent önkén-
tesek látnak el, akiknek segítségre van szükségük takarítás, mo-
sogatás, ételosztás, éneklés és zenélés terén. Persze aki a csendet 
választotta, azt elkülönítették, kőházba vitték, ágyban alhatott és 
megterített asztalnál, halk zene mellett étkezhetett, meghatározott 
időben felkereste a lelki vezetőjét és csak azzal beszélhetett. Aki 
csak a bibliai órát választotta, annak szabad volt a délutánja. Aki a 
munkát vagy a kórust választotta az kevés szabadidővel rendelke-
zett, de mindennek meg volt a megfelelő ideje.

Az imák több nyelvűek, de a francia és az angol az uralkodó, bár 
gyakran hangoztak el magyarul is imarészletek. A taizéi közösség 
nem katolikus szerzetesrend, hanem ökumenikus, de tételeiben a 

Irány Taizé!

mi vallásunkhoz áll a legközelebb, éppen ezért a reggeli imán le-
hetőségünk volt két szín alatt áldozni, amit az azt megelőző misén 
konszekráltak. A templomban naponta háromszor imádkoznak a 
szerzetesek az emberekkel együtt és minden alkalommal megtelik 
a templom. Most is a fülemben cseng a francia „Jésus, ma joie, mon 
espérance et ma vie…” (Jézus, te vagy az én örömöm, reményem 
és az életem) kezdetű dal, ami az egyszerűségével és szépségével 
lenyűgözött. Érthető, hogy ezek a dalok bejárták és bejárják ma is 
az egész világot. Itt nincsenek híres énekesek és zenészek, az ide ér-
kezőkből szerveznek kórust és zenekart, egy hetünk volt mindent 
megtanulni, persze napi 2 órás próbák során és vasárnap mindezt 
fel kellett mutatnunk. Egy hetes ott tartózkodásunk ideje alatt 4000 
fiatal érkezett a világ 17 különböző országából, mint például Len-
gyelország, Kongói Demokratikus Köztársaság, USA. A magyar 
tábort rajtunk kívül a Vajdaságiak és az Erdélyiek erősítették. A 
csoportunkat szerdán Balás Béla püspök úr is meglátogatta, ma-
gyar nyelvű szentmisét mutatott be és egész nap együtt volt az egy-
házmegyéjével.

Annak ellenére, hogy péntek éjjel többek között a mi sátrunk is 
beázott, hogy a szombat éjjelt lényegében a szabadban töltöttük, 
olyan élményben volt részünk, amit nagyon nehéz szavakba önteni, 
természetesen pozitív értelemben. Többen idézték: „Uram jó ne-
künk itt lennünk!...” (Mt 17,4) és valóban jó volt, mert ennek a hely-
nek nagyon jó kisugárzása van, nyugalmat áraszt a nyughatatlan és 
vívódó lelkeknek. Örömmel és lélekben feltöltődve tértünk haza.

Zsupek Dávid: Egy pillanat

Teljessége rejthetetlen,
Akarata fedhetetlen.
Ima ottan gyönyörűség,
Zenéje is csodás szépség.

Élet benne békés csodás,
Belül nyugtat kicsi pajtás.
Engem is megnyugtatott Ő
Nem más, mint az Üdvözítő.


