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M e g h í v ó  
 a Szent Márton oltalma alatt álló  

Kárpát-medencei közösségek találkozójára 
2016. október 27-30., Pannonhalma 

 
„ M i n t  é l ő  k ö v e k ”  

 

 
Szeretettel hívjuk a Pannonhalmi Főapátság (www.bences.hu) és a Háló (www.halo.hu) 

mozgalom közös programjára, a Kárpát-medencei Szent Márton találkozóra! Találkozzunk, 

beszélgessünk, keressük együtt a megerősödés útját Isten felé! 

2016-ban ünnepli az egyetemes kereszténység és benne a Magyar Katolikus Egyház Tours-i Szent 

Márton születésének 1700. évfordulóját. A Pannonhalmi Főapátság – mint az egyik legősibb 

magyar Szent Márton-szentély – aktívan részt vesz a jubileumi év programjaiban.  

2016. október 27-től 30-ig egy három napos találkozóra kerül sor, Pannonhalmán, az apátságban. 

A találkozó során figyelmünk középpontjába helyezzük a közösségeinkkel való viszonyunkat. Isten 

úgy alkotta meg az embert, hogy nem egyedül kell helyt állnia. Erőforrás, lehetőség, gazdagodás, 

hogy közösségekhez tartozunk. De emellett kihívás, felelősség, és időnként fájdalom is. Vajon 

hogyan lehetünk nyitottak a közösségekre? Milyen örömeink és nehézségeink vannak a 

közösségeinkben?  

Tanuljunk egymástól, és magunkba tekintve fedezzük fel, mekkora örömet jelenthetünk a 

közösségeinknek! Ehhez a tapasztalathoz a közösen eltöltött idő, az imádság, előadások valamint az 

azt követő kiscsoportos beszélgetéseink és a szabad időben vállalt spontán találkozásaink 

segíthetnek hozzá. 

 Szeretettel hívunk valamennyi, a Kárpát-medencében található, Szent Márton oltalmába 

ajánlott egyházi közösséget, egyházközséget, lelkészséget, gyülekezetet. Kisebb 

településekről 3-5, nagyobb közösségekből 8-10 embert várunk a találkozóra. Olyan 18 év 

feletti résztvevők jelentkezését várjuk, akik a találkozón annak elejétől végéig jelen tudnak 

lenni.  

 A program fontos részei a kiscsoportos megosztások, beszélgetések, az azokat inspiráló 

előadások, a részvétel a bencés közösség imáiban, illetve lehetőség nyílik a pannonhalmi 

látnivalók megtekintésére. Részletes programot a meghívottak később kapnak. 

 A találkozót a Pannonhalmi Főapátság és a Háló mozgalom önkéntesei közösen szervezik. 

 További információ az Információs lapon olvasható valamint a sztmarton@halo.hu email 

címen kérhető. 

 

Szeretettel hívjuk Önt is erre a sok élményt tartogató találkozóra. 

 

Pannonhalma, 2016. május 5. 

 

A szervezők 
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