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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelentkezni egy önéletrajz és egy lelki önéletrajz (lelki fejlődésed útja, 
állomásai egy oldalban) elküldésével lehet, mely után személyes be-
szélgetésre hívjuk azokat, akiket ez alapján alkalmasnak gondolunk a 
programra.
Jelentkezési határidő: 2018. június 15. (vagy amíg van hely)

JELENTKEZÉS

Bayer Mari és Koncz András, az Útkeresés Háza vezetői
A PROGRAMOK FELELŐSEI

• bentlakóknak szállás (lakbér+rezsi) és program: 30-50.000 Ft/hó be-
látásod szerint (lakóközösség Keszthelyen a volt Karmelita kolostor-
ban 1-2 ágyas szobákban);
• bejáróknak program: 15-20.000 Ft/hó belátásod szerint. 
Amennyiben ez az összeg megterhelő számodra, a jelentkezésed 
elfogadása után lesz lehetőséged pályázni a Benső Út Egyesülethez 
támogatásért.

A PROGRAMHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

• heti rendszeres lelkiségi műhely
• közös ima (Szent Ignác-i imamódok)
• lelki vezetés igény szerint
• lelki hétvégék (az év során hat alkalommal)
• heti 1-2 óra szolgálat (kerti és házi munka, közösségi munka).

A PROGRAM SORÁN EZT VÁLLALOD

T U D N I V A L Ó K

A program 2018. szeptember elején indul és 2019. június végén ér 
véget.

MIKOR?

Hívjuk a Keszthelyen élő vagy Keszthelyen tanuló fiatalokat, fiatal 
felnőtteket.
Hívjuk azokat is, akik az ország más részeiről érkezve szeretnének 
távolságot venni a megszokott életmódjuktól, és szeretnének egy 
évre más környezetben valami újba belevágni. Számukra igény 
esetén segítséget nyújtunk olyan szolgálat/munka keresésében, ami 
a program lelkiségét támogatja.

KIKNEK?

Weöres Sándor

„Egyetlen ismeret van , a többi csak toldás: 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Közösségbe hívjuk azokat a fiatalokat, fiatal felnőtteket, akik ta-
nulmányaik vagy munkájuk mellett, egyéni útjukat keresve, 
készek belső energiáikat mozgósítani, hogy szembenézzenek 
életük kérdéseivel, kihívásaival, és a Lélek vezetését keresve ala-
kítsák életüket.

A Szent Ignác-i lelkiség eszközeivel, önismereti, dramatikus gya-
korlatokkal, szemlélődő imagyakorlatokkal, megosztássokkal, 
lelki kíséréssel, szolgálati lehetőséggel segítjük a mélyülő isten-
kapcsolat és az emberi kapcsolatok felé a közösség tagjait. 

Az év során az alábbi témákat érintjük: mély vágyaink, Istenké-
peink, identitásunk, enneagram, belső késztetéseink megkü-
lönböztetése, érzéseinkkel való bánásmód, a csend formáló 
ereje, Szent Ignác-i imamódok, erőszakmentes kommunikáció, 
kapcsolataink, sebzettségünk veszélyei és esélyei, gyász.
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