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Andrusko Gyula, SZMCS lelkivezetőjének 

és a Kalász lelki közösség beszámolója 

 

Jó munkát! 

 

Az SZMCS lelki vezetőjeként szeretném néhány gondolattal indítani ezt a „lelki beszámolót”, Szövetségünk 

lelki fejlődésének és vezetésének szemszögéből.  

 

Kalász lelki közösség beszámolója 

Év elején lezártuk az Ádventi Quattro-t azzal, hogy a Központ segítségével kipostáztuk az első Kalász 

felvarrókat a quattrot teljesítőknek. Nagyböjtre idén is elkészítettük a Böjti Bingót, ami - ha nem is pörgött 

annyira, mint szerettük volna -, de így is megduplázódott a tavaly gyűjtött bingók száma. Március 25-26. 

között Nagymegyeren találkoztunk, ahol értékeltük a tavalyi projektjeinket, töltekeztünk lelkileg és kijelöltük 

az idei év fontosabb céljait. A járvány enyhülésével mi is igyekeztünk áttérni az online térből a „való világba”. 

 

Az idei Böjti Bingó után a Kalász tagok 214 imát mondtak, 485 percet önkénteskedtek (a szokásosokon felül) 

és 175 Euró pénzadományt gyűjtöttek össze (idén a jókai gyerekotthon számára gyűjtöttünk). 

 

Ezután a nagy nyári projektünkre fókuszáltunk, azt tűztük ki célul, hogy minden nyári csapattáborban 

megjelenjen legalább 1-2 Kalász tag, és ott levezessünk egy kb. másfél órás lelki blokkot, ami kicsit másabb, 

játékosabb, kötetlenebb, mint a megszokott lelki programjaink. A programot közösen állítottuk össze, de 

aztán a tábori körülményekhez igazodva vezettük le. Örülünk, hogy mindenhol szívesen fogadtak minket, és 

a viszonylag késői megkeresések ellenére is tudtak a táborparancsnokok, törzsek időt találni nekünk. 

Köszönjük! 

 

A Kalász ősszel három szövetségi rendezvényre készült lelki kísérőprogrammal: az OMB-n reggeli áhítatot és 

hála-kérés-bűnök gyűjtő sarkot készítettünk; a Trambulinon játékos fejtörők voltak; a CSVK-ra pedig egy 

rövid kiscsoportos beszélgetéssel és egy lelki üzenetekkel felturbózott gyümölcssarokkal készültünk. 

Október 14-16. között volt a szokásos éves nagyobb találkozónk, ezúttal Bécsben, az Apostolok királynéja 

szerzetesrend házában. Egyrészt önkéntes munkát végeztünk a nővéreknek, másrészt megnéztük a belváros 

néhány nevezetességét, harmadrészt pedig az elkövetkező időszak projektjeit terveztük. Kiemelten 

foglalkoztunk a 2023-as VI. Szövetségi Nagytábor lelki részével, amire a szokásosnak mondható miséken és 

áhítatokon kívül, további lelki programokkal is készülünk. 

Tagjaink részt vettek az MCSSZF lelki közösségeinek találkozóján is, amit jónak értékeltünk. Alakulóban van 

együttműködés több vonalon is, abban a reményben, hogy a közös munka előrébb visz majd 

mindannyiunkat. 

 

Decemberben újabb feladatokkal másodjára is meghirdettük az Ádventi Quattro-t. Az egyéni csatlakozók 

mellett több őrs közösen is bekapcsolódott. Az év folyamán pedig heti rendszerességgel küldtük ki a Kalász 

Lelki morzsa hírlevelet. 

 

Lelkiatyák, lelki vezetés 

Ebben az évben a lelkiatyák szolgálata a Szövetségen belül a szentmisék, a szentgyónás ill. lelki beszélgetés 

formájában valósult meg. Nagy öröm számomra, hogy a járványhelyzet lecsillapodása után nem csökkent a 

lelki igény a helyi, illetve szövetségi rendezvényeken, táborokon, tanyázásokon a papi-lelkipásztori szolgálat 



iránt. A jövőben ezt tekintem elsőrangú feladatnak, és ezt a szolgálatot szeretném fejleszteni: aktívabbá, 

érezhetőbbé tenni a jelenlétünket valamennyi cserkésztáborban, tanyázáson, egyéb rendezvényen. 

 

Jövőbeni tervek 

 

Nem egyszerű a lelki neveléssel való foglalkozás, biztos több időt igényelne, mint amit rá tudunk most 

szánni, de bízom benne, hogy ez javulni fog. A munkánk messze nem tökéletes és nagyon sok területen van 

lehetőség még fejlődni.  

 

Az elkövetkező időszakban a Nagytábor az elsődleges feladatunk, többféle vonalon készülünk a lelki élet 

erősítésére. Új rendezvényként pedig egy tavaszi túrát szervezünk, valamint továbbra is folytatjuk a 

szövetségi rendezvényeink lelki felturbózását is. 

 

Nagy öröm, hogy idén többször is bővült a csoportunk és hogy kapunk pozitív visszajelzéseket a Kalász 

munkájával kapcsolatban. A Kalász tagoknak nagyon köszönöm a munkájukat! 

 

Mindenkinek, aki akármilyen módon segítette a tevékenységünket, nagyon hálásak vagyunk és buzdítani 

szeretnék minden csapatvezetőt, őrsvezetőt, hogy keresse a módokat, utakat arra, hogyan erősíthetné a lelki 

nevelést a tagságunkban és kérjük az Urat áldásért a cserkészeinkre! 

 

Istennek legyen hála! 

 

Gyuszi atya, Bodzi és Pepík 


