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Mi volt nehéz?

• Minden héten volt tutorialom, 
ami azt jelentette, hogy 
minden hétre kellett írnom 
egy dolgozatot az előre 
megbeszélt témából, amihez 
elég sokat kellett olvasni....



Ezért ahol legtöbbet voltam 



Mi volt a legjobb?

• A tutorialok!
• Nagyon nagy kihívás volt, de nagyon 

élveztem, minden nap reggeltől az esti 
közös miséig könyvtárban voltam és 
olvastam, kivéve akkor mikor órám volt egy 
emelettel lejjebb. Sosem olvastam 
korábban annyit mint Oxfordban, és egyre 
jobban tetszett az, amit tanultam. 

• Megszerettem tanulni és hálás vagyok, 
hogy teológiát tanulhatok....



És a könyvtárból van egy ajtó...



Ami mindig nyitva volt...
• Így a tanulás kicsit olyan volt mint egy 

lelkigyakorlat...
• Teológiát tanulni olyan mint túrázni a 

legkedvesebb hegyeink között, minden 
alkalommal más virágra, csúcsra csodálunk rá, és 
minden alkalommal szebbnek látszik... 

• És ha azt is érezzük néha, hogy ismerős, mindig 
rájövünk, hogy sokkal több, mint amilyennek 
látjuk...

• Ő tényleg minden ember Atyja!
• Az egyház pedig tényleg katolikus, a szó eredeti 

értelmében.



Amit tanultam:
• Synoptics

• Ecclesiology 

• Theology of John

• Augustine

• Az első kettőből tutorialom is volt, 

nagyon szerettem és a tutorokat is!



És még mások is voltak itt 

Dalai Láma Walter Kasper



Mit tanultam az életről?
• Mindenki születik valahová, és ott érzi 

magát igazán otthon, biztonságban. Azonban 
az élet és a világ messze több mint az, ahová 
születtünk. 

Engednünk kell, hogy táguljon a világunk és 

mindent meg kell 

tennünk érte, mert 

folytonosan

gazdagodhat 

az életünk... 



13 fiatal 11 nemzetből...



Miért menj külföldre tanulni?

• Hogy gyakorold és fejleszd a nyelvtudásod!
• Hogy táguljon, szépüljön a világod!
• Hogy lásd, mások hogy élnek, tanulnak!
• Hogy tapasztalatokat szerezz mindarról, 

ami számodra hasznos lehet!
• Hogy szeress tanulni (bár azt itthon is 

lehet!)!
• Hogy legyenek barátaid más kultúrákból!
• Hogy kicsit kiszakadj a megszokott 

kerékvágásból , és megpróbáld magad...





Nekem felejthetetlen élmény maradt....
Köszönöm!

Légy bátor, megéri! 


