
A Néri Szent Fülöp Közösség kalandozásai Iszkaszentgyörgyön
2013. július 13-17.

Az  első  nap  a  kis  csapat,  a  Szent  Fülöp  Közösség dél  körül  összegyűlt  az  iszkaszentgyörgyi 
Egyházmegyei Lelki Központban – testvériesen összetartva, a későbben érkezőknek megbocsájtva. 
A település  Székesfehérvár  mellett,  a  Bakonyhoz  tartozó  Iszka-hegy  lábánál  található.  A 
legenda szerint Szent György itt, a Fehérvárra vezető országút mellett győzte le a környéket 
rettegésben tartó sárkánykígyót.

Természetesen  több  a  gyermek,  mint  a  felnőtt,  az  anyukák,  apukák  csak  kapkodják  a 
fejüket, és igyekeznek mielőbb kipakolni az autókból, egymásnak is segítve. A gyermekek 
közben már fedezik is fel a nagy kertet, az állatokat, mert bizony azok is vannak. A győztes 
a kecske, hiszen neki enni is lehet adni, pár nappal később mintha néhány kilót hízott is volna. 
A nyitó szentmisére a Szentháromság templomban kerül sor, a kis domb tetején, gyönyörű 
helyen,  gitárkísérettel,  némi izgatott gyermekzsivajjal övezve.  De Feri  atya,  megszokva 
már mindezt, elnézően mosolyog. 

Kis ebéd és csendes pihenő után délutánonként a családok közös „feladatok” megoldásával 
kerültek közelebb egymás, önmaguk és hitük megismeréséhez. A vacsora után, és a fektetést 
követően  –  ami  azért  itt-ott  elhúzódott,  de  ilyen  egy  nyári  tábor  –  Feri  atyával  való 
beszélgetés következett,  a  család,  az  elköteleződés  fontosságáról,  Ferenc  pápa 
gondolatairól, a közösség jövőjéről.

Az  elkövetkezendő  napokban  bőséges  programlehetőség  kínálkozott  a  környéken.  A 
reggeleket  követően  –  reggeli  torna  után,  húh,  kemény  volt –  az  egykori  Bajzáthok 
tulajdonát képező kastélyba, illetve annak parkjába érkezett a csicserehad. De volt nagy séta is 
a környékbeli erdőben, szegény apukák nem győzték a sok kicsit a nyakukban, babakocsiban, 
ölükben hurcolászni,  de mégis  mindenkinek nagy élmény volt.  Főleg fentről  körbe nézni, 
megpihenve.  

A  misék,  az  esti  beszélgetések,  játékok,  ping-pong csaták,  a  családok közös együttléte 
mind sokat segített abban, hogy jobban megismerjék egymást a közösség tagjai, a kicsik a 
nagyokat, a nagyok a kicsiket és a nagyok a nagyokat.


