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„KONTAKT – kapcsolódj be!” címmel több mint 10 közösség, szervezet 
és lelkiségi mozgalom összefogásában a budapesti Bakáts téren ifjúsági 
fesztiválra és plébániai napokra kerül sor 2007. szeptember 15. és 22. 
között. Délután öttől este tízig változatos, interaktív kulturális és lelki 
programok várják az érdeklődőket a templomban és környékén, 
valamint a Ráday utcában. 
 
A Magyar Katolikus Egyház ifjúsági csoportjai, szervezetei és a lelkiségi mozgalmak az 
elmúlt tíz évben számos hazai és nemzetközi találkozót, fesztivált rendeztek meg, vettek 
részt az előkészítésében. A Városmisszió számukra is alkalmat kínál arra, hogy kulturális 
programok színes kínálatával a szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatkozzanak, és 
párbeszédet kezdeményezzenek az érdeklődőkkel, feltárva előttük saját értékeiket, 
meggyőződésüket. A program alcíme „Nem térítünk, hanem terítünk – egy sor programot 
Eléd” is ennek a jegyében született. 
 
MILYEN PROGRAMOK VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET? 
A Bakáts téren - ami az elmúlt években fesztivál-helyszínné nőtte ki magát –  
elsődlegesen a színpad fogadja a programokat 17 órától. A közösségek látványos 
bemutatkozása mellett musical elődadás, színdarab, gospel-kórus koncertje, magyar 
népzenei koncert és táncház várja az arra járókat.  
20 órától koncertek kezdődnek, ahol fellép a Guess, a Gável Testvérek, a Kiégett 
rakéták  és az ÉgÍgérők gospel-kórus. 
 

A Ráday utca 36. ad otthont erre a hétre a „Kolostor Kávéház”-nak, ahol újságírókkal, 
színészekkel találkozhatnak az érdeklődők. Vendégek lesznek: Lengyel Anna, Rados Péter 
újságírók, Kubik Anna, Sára Bernadette−Cseke Péter, Götz Anna−Rubold Ödön, Dolhai 
Attila, Benkóczy Zoltán, Császár Angela és tanítványai, Lux Ádám színészek, valamint 
Mészáros Béla, fiatalokkal foglalkozó segítő. 

 
A téren felállított sátrakban változatos programokat kínálnak a szervezők kicsiknek és 
nagyoknak. Lesz Zöld sátor, ahol teológia és ökológia kapcsolata lesz a téma, lehet 
könyvet kölcsönözni, játszani, a nagyobbakat teaház, afrikai úti beszámoló várja, a 
fiatalabbakat városi akadályverseny, kézműves foglalkozások, míg a legkisebbeket 
rajzverseny. De a legfontosabb, hogy minden program alkalmat kínál majd a 
beszélgetésre, találkozásokra, egymás jobb megismerésére. 
 
A templomban egyrészt folytatódnak a kulturális programok. Csíksomlyói búcsún 
készült képekből fotókiállítás nyílik, filmklubot, bábelőadást, kóruskoncertet láthatnak-
hallhatnak a betérők. Másrészt a programok hátterében csendes szentségimádás zajlik 
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majd, és természetesen a napi szentmisék sem maradnak el. A programokat esténként 
közös ima zárja, amelyet minden nap más közösség vezet. 
 
A Bakáts téri templom is bekapcsolódik a „Nyitott templomok éjszakája” elnevezésű 
programba szeptember 15-én szombaton, amikor – a Kulturális Örökség Napjához is 
kapcsolódva – 20.00 és 24.00 óra között idegenvezetéssel és lelki programokkal várják a 
látogatókat. 
 
Az egész hetes rendezvénysorozat egy fergeteges zenés-táncos estével zárul, amely 
egyben a Városmisszió egyik fontos zárórendezvénye, s aminek a keretében lesz 
óriásbáb-felvonulás és -előadás, világzenei koncert, utcabál és közös hálaadás. 
 
AKIK A PROGRAMOKAT KÍNÁLJÁK 
Antióchia Közösség - Chemin Neuf Közösség - Domonkos Nővérek - Hit és Fény Közösség 
- Fokoláre Mozgalom - Iskolanővérek és a Patrona Hungariae Gimnázium diákjai - 
Katolikus Ifjúsági Mozgalom – Katolikus Karizmatikus Megújulás - KözösPont Misszió – a 
Székesfehérvári Egyházmegye fiataljai – a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc plébánia - 
Szociális Testvérek Társasága 
 
A rendezvényeken a részvétel ingyenes. A részletes program elérhető az interneten a 
http://kontakt.katolikus.net és a www.varosmisszio.hu oldalakon. 
A programok megvalósítását az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Katolikus 
Ifjúsági Mozgalom, az ORTT, valamint a Jaffa kávéház támogatja. 
 
 
Bővebb információ: 
Haáz Andea 
0620 584 9730 
haaz.andrea(kukac)gmail.com 
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