
Nagyböjti lelkigyakorlat Botfán 

 

A zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium római 

katolikus szellemiségű oktatási intézmény. A nagyböjti időszakban rendszeresen szerveznek a 

diákoknak lelkigyakorlatokat. Az idei tanévben, a 11. évfolyamosok számára, a legtéliesebb 

napokban, március 1-2. között a Botfai Hűvös Kastélyban volt a lelki program. Így egy rövid 

ideig kiszakadtunk iskolánk ismert falai közül. 11. évfolyamos diákként nekem is 

lehetőségem nyílt ezen részt venni. 

2018. március 1-jén, csütörtök délután, tanítás után érkeztünk meg a Mindszenty József 

Ifjúsági Szállóba. A társaságot a két osztályfőnök, Bencze Tamás tanár úr és Tóth Csilla 

tanárnő és egy meglepetésvendég, Horváth Árpád jezsuita szerzetes várta. Miután mindenki 

megérkezett, és elfoglaltuk a szobákat, kezdetét vette egy közös beszélgetés. Körbeültük a 

termet, ami nem is volt olyan egyszerű, hiszen közel 60-an voltunk. Az atya különféle képeket 

helyezett el a földre, ezekből választhattunk, és ezek segítségével kellett bemutatkoznunk. 

Voltak nagyon viccesre sikerült bemutatkozások, és voltak egész komolyak is. Természetesen 

az atya is bemutatkozott, és tartott egy előadást a jezsuita rendről.  

 



Az ismerkedés után megvacsoráztunk, és az estét „Ha Isten úgy akarja” c. vígjátékkal zártuk. 

A történet szerint Tommaso, az elismert római szívsebész magabiztos és sikeres ember. 

Látszólag a családi élete is harmonikus, de egy nap orvosi pályára készülő fia bejelenti, hogy 

pap lesz. Tommaso úgy tesz, mintha elfogadná fia döntését, de valójában nagyon dühös lesz, 

és elhatározza, hogy utána jár annak, hogy ki a felelős mindezért, ki mérgezi a fia agyát a 

keresztény tanításokkal, és ki az, aki eltérítette őt az ígéretes orvosi karriertől. A filmben a 

legfontosabb az az út, amin a film alatt végigmegy az ateista családapa. A látottakat kis 

csoportokba rendeződve dolgoztuk fel.  

A pénteki napot szentmisével kezdtük, amit Árpád atya tartott a közeli kis kápolnában. A 

reggeli után megtudhattuk, hogy milyen a ritmikus imamód, valamint egy vezetett szemlélődő 

ima során felfedezhettük belső érzékünkben Jézust, amint épp mellettünk keresztelkedik a 

Jordán vizében. Ez eleinte furcsa volt számomra, de lassan-lassan valóban lélekben is jelen 

tudtam lenni a lelkigyakorlaton. 

A program végeztével mindannyian testileg és lelkileg feltöltődve, új tapasztalatokat és 

élményeket szerezve mehettünk haza. Ez a lelki kirándulás segített kiszakadni a megszokott 

mindennapokból, kicsit jobban Istenre és egymásra irányította figyelmünket. Sokan, 

részesülve a szentgyónásban, tiszta lélekkel térhettünk haza, s minden bizonnyal közelebb 

kerültünk a közelgő Húsvét misztériumához is. 
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