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Adventi ráhangoló: Az Úr közel
van. Veled van!
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Miért készült ez a videó? A válaszért kattints ide.

A nap kihívása

ik

Küldött vagy. Kihez? Hogyan készíted az Úr útját mások lelkében, szívében?
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Ha szeretnéd, hogy e-mailben küldjük meg neked minden reggel az
Adventi ráhangoló napi elmélkedését, akkor a következő űrlap
segítségével tudsz feliratkozni lelkigyakorlatos listánkra.

Vezetéknév *
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Keresztnév *

Régió * Tengerentúl ▼
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Kérek hírlevelet is.
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot. (Hivatkozás)
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E-mail *

Feliratkozás
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Ilyés Zsolt atya bemutatkozása
Csíkszentsimonon kezdődött az életem, 1970-ben. 7 éves koromban
Székelyudvarhelyre költözött családunk, s további 11 évet ott éltem, érettségiig.
Teológiai tanulmányaim 6 évéből az elsőt Gyulafehérváron végeztem, a többit
Budapesten. Tartalmas, intenzív évek voltak. A budapesti évek alatt ismerkedtem
meg több olyan valósággal, amiket megszerettem és azóta is részei az életemnek:
a szemlélődő lelkigyakorlattal, a pszichológiával, bibliodrámával, a
családpasztorációval, a liturgia szépségeivel, és a zenei életben is tovább
gazdagodhattam.
1995-ben szenteltek pappá Székelyudvarhelyen. 5 év segédlelkészi szolgálat
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következett három különböző városban, a következő sorrendben: Csíkszereda,
Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely. E pasztorációs évek után ismét a tanulás
következett: Rómában a bencéseknél liturgikát tanultam három évig. 2003-tól,
mikor újra hazakerültem, egészen 2012-ig a gyulafehérvári szemináriumban
tanítottam és a kispapok lelki vezetője voltam. 2012-től pedig a csíkszentléleki
egyházközség plébánosa vagyok.
Papi szolgálatom legfontosabb feladatainak tartom az embereket élő
Istenkapcsolathoz segíteni és a házaspároknak abban segíteni, hogy szentségi
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házasságuknak minél több kegyelmét, kincsét fel tudják fedezni. De szeretem a
liturgiát, a pszichológiát, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni, előadásokat
(felnőttképzést) tartani. Hobbim pedig a zenehallgatás és többféle sport,
természetjárás.
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