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A Nemzetközi Ministráns Szövetség (CIM) ötévente 
hívja a ministránsokat Rómába egy nemzetközi 
minis t ránszarándoklatra . Ezt a meghívás a 
szövetségben tag egyházmegyék megbízásában 
teszi. 
A meghivás szól minden 13 év feletti ministránsnak 
(lányoknak és fiúknak).  

Szeretettel hívjuk és várjuk a ministránsokat Rómába 
2015. augusztus 3-8 között. A közös programra - 
szentmise Ferenc pápával és egy CIM-fesztivál - előre 
láthatólag augusztus 4. és/vagy 5. kerül sor.  !
Azok a ministránsok, akik meghívásunkra válaszolnak 
és Rómába zarándokolnak, együtt ünnepelhetik majd 
szolgálatukat és küldetésüket több ezer ministránssal 
együtt, akik Európa számos országából érkeznek 
majd. Várunk szeretettel!  !
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„Itt vagyok, engem küldj!“ !
(Iz 6,8)!

Meghívó a 2015-ös Római Nemzetközi Ministránszarándoklatra



!
A CIM - Coetus Internationalis Ministrantium - nemzetközi szövetsége 

azoknak akik ministráns pasztorációban dolgoznak vagy az iránt érdeklődést 
mutatnak.  Alapításának éve 1960.  

Referensek révén jelenleg számos európai ország képviselteti magát a 
szövetségben: Ausztria, Belgium,  Franciaország, Horvátország, Luxemburg, 

Magyarorszag, Olaszország, Portugália, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, és 
érdeklődők révén Németország. !

A CIM fő célja a ministráns munkában érdekelteknek lehetőséget adni a 
tapasztalatcserére, a továbbképzésre (követve a szubszidiaritás elvét) és 

nemzetközi kapcsolatok létesítésére. Ezentúl ötévente Nemzetközi 
Ministránszarándoklatot szervez Rómába. Ministránsok ezreinek nyílik ezzel 

lehetősége arra, hogy szolgálatuk örömét ünnepeljék, miközben 
felejdhetetlen világegyház-tapasztalatban van részük. A ministránsok a 

zarándoklat befejeztével, feltöltődve és megerősödve, visszatérnek 
egyházközösségeikbe és "kis misszionáriusokként" odaadóan munkálkodnak 

a remény, a szeretet és a hit növekedésében. !
A CIM elnöke jelenleg Dr. Német László SVD püspök (Szerbia), alelnök Dr. 

Csiszár Klára (Németország), főtitkár Victor Benz (Franciaország), kincstárnok 
Tanja Konsbruck (Luxemburg), ülnökök Luis Leal (Portugália) és  

Alexander Bothe (Németország).
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!
Jelentkezés 

!!
Folyamatosan történik 2015. február 28-ig. 
A jelentkezéshez szükséges dokumentációt kérésre szívesen elküldi  
Dr. Csiszár Klára (Németország), CIM alelnök.  !
Elérhetőség:  
Mail: csklaraa@yahoo.de !
Fonts tudnivaló: A bejelentkezés kizárólag országonként/nemzetként lehetséges. 
Országonként egy kapcsolattartó személy közvetítésével jelentkeznek be az 
egyházmegyék és/vagy plébániák. Ennek érdekében figyeljünk más 
egyházmegyékkel történő egyeztetésre. Plébániák, csoportok, egyházmegyék 
egyéni (az országos felelőstől független) jelentkezése nem lehetséges.  
A zarándokkendő a közös programok alkalmával belépőként szolgál majd. Ennek 
értelmében a CIM fesztiválon és a pápai szentmisén csak zarándokkendővel lehet  
résztvenni. 
A zarándokkendőket csak a részvételi díj kifizetése után küldjük meg, postai úton. 
A zarándokkendőket országonként csak egy címre küldjük, rendszerint a 
kapcsolattartó személy címére vagy amit ő megjelölt a jelentkezési lapon.
(Részletesebb információt ezzel kapcsolatban 2015 márciusában teszünk közzé.) !
A részvételi díj 7,-€ résztvevőként (Szerbiából, Ukrajnából, Romániából, Albániából, 
Fehéroroszországból, Magyarországról és Szlovákiából érkező ministránsok 
számára) és 9, -€ résztvevőként a többi országból érkezők esetében. !
A jelentkezési határidő 2015. február 28. !
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