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Adventi üzenet
Adventi időket élünk. Az advent nem cél,
csak előkészület. Valamit várunk, feléje megyünk. Mielőbb szeretnénk kimenekülni belőle
azzal, hogy megkapjuk, amit vártunk. Mondhatnám inkább eltűrjük, mint szeretjük az adventet.
Az idő ködös, kellemetlen. Nyirkos, hideg
széllel találkozunk. Az éjszakákat, ha északabbra megyünk, már nem órákban, hanem esetleg
hetekben mérik, mindig hosszabbak lesznek. A
természet aludni akar, készül téli álmára.
Az egyház ezt az időt jelölte ki, hogy emlékezzünk az első nagy adventre, mikor évezredeken
át a Megváltót várták.
A régi, első igazi adventnek megvoltak a
szibillái és a prófétái. A legtöbb próféta Izraelhez
kapta küldetését, de Jónást és Dánielt sokkal
messzebbre vitte a sors. A pogányoknak is voltak látnokai, akik közül Bálámnak szamara híresebb lett, mint a gazdája maga. A szibillák meg
szétszórtan nagy területen visszavonultan éltek,
A próféták bejárták a városokat, és a völgyeket.
Kértek és könyörögtek, dörögtek és sírtak, hogy
térjetek Istenhez.
A népek meg várták a Messiást, bíztak és
reméltek. Mikor megjött, tulajdonába jött, de övéi
be nem fogadták. (Jn 1,11)
Ennek következtében mi még most is
ilyen adventi időkben élünk. Nem szeretjük, in-
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kább menekülünk tőle. A népek látják, hogy így
nem mehet már tovább, mindenki várja a nagy
fordulatot. Az újkor adventjének is voltak prófétái, mint Nitsche, Marx, Lenin, Darwin, Freud, stb.
Ők csodálatos jövőt hirdettek, és a népeknek kijelölték a boldogság útját, amelyen dalolva és
táncolva mehettek a szebb jövő felé.
De mikor a múltból jelen lett, láttuk, hogy
ezek a mi szakállas prófétáink mind hamis próféták voltak, és hamis messiást ígértek. Olyan
váltót adtak kezünkbe, amelynek nem volt fedezete.
Így aztán a népeket ma is adventi hangulat nyomja a ködös és fázós környezetben. A
próféták globalizálták magukat. Korunkban nem
egyes személyek jövendölnek. Hanem összefogtak a kormányok, médiák, és bankok, stb, hogy
egyesülve keressék kenyerüket a szivárványos
jövő megjóslásával.
Nehéz helyzetben van a kereszténység,
de semmivel sem nehezebben, mint mikor Simon
Péter megállapította: „Uram, kihez menjünk? Az
örök élet igéi nálad vannak.” (Ján 6,68)
Mi a mi adventünk? Beléptünk az egyházi
évnek e szakaszába. A négy vasárnapját megüljük szokott hévvel és gyertya-gyújtással. Azután
ránk köszönt a szent vigília, a glóriás éjfél és a
karácsony kétnapos ünnep.
Énekeinkben az évezredek szenvedélyes fájdalma és reménye sír föl. Beleállunk
a szent homályba, és letakarjuk lelkünket év-
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százados látomások fátylával. Mennyi izzó
vágy hasogatta az eget, míg kinyílt; de végre is kinyílt, s nekünk ez a fő.. Hála az Égnek.
De ez az advent, mely volt, figyelmeztet
arra az adventre, melyben az Úr jövőfélben van.
Jön felénk az Úr! A mi egész életünk advent. Míg
élünk életünk az advent jegyében áll! Jegye a
homály. Az élet útjai a másik világba homályos
utak. Az ész éjben áll, a világnézetek bizonytalanok; kétség és haladás settenkednek körülöttünk.
Ki vezet el ebben a sötétben biztos úton célunk
felé?!
Az advent második jegye a várakozás. Nem nyughatunk meg végleg, reményeink oly nagyok. Prófétáink annyit beszéltek; lelkesedéssé fokozták reményeinket.
A harmadik jellege az üdvözítő Istenbe’ vetett hit és remény. Ez nem a pokol hite, hanem a
mennyország hite. Isten üdvözít! Az ember életének nagysága az, hogy nem cél, hanem csak híd!
Lelkisége a lendület, a törekvés, a munka és a küzdelem. Végeredményben a cursillo
három napja is ilyen advent. Adventi várással
jönnek hozzánk a hallgatók, míg valóban találkoznak Krisztussal. A cursillo adventje nem an�nyira emlékünnep, mely beleéli magát a régi évezredek reményébe, hanem azért élünk benne,
hogy megoldjuk a nagy jövendőség feladatát.
Mi is homályban élünk, és e homályban ahogy
a régiek keresték az Isten országát, hazájukat,
mi is azt mondjuk: nincs itt maradandó hazánk.
Az üdvösség kezdetén az evangéliumok beszélnek a római császárról Heródesről,
Annásról és Kaifásról. Ha ismerjük ezen emberek életét, megállapíthatjuk, hogy soha a történelemben nem volt alkalmatlanabb advent,
mint akkoriban, hogy a megváltás létrejöjjön.
Ha Jézus megkérdezte volna a szociológusokat, hogy mikor testesüljön meg, azt ajánlották volna, hogy akármikor, ezt az időt kivéve.
Közben elmúlt 2000 év, és ezalatt sohasem
volt alkalmas idő az ige hirdetésére. A mi korunk sem alkalmas. Ezt látta előre Szent Pál,
mikor megírta, „Hirdesd az igét, állj elő vele,
akár alkalmas, akár alkalmatlan!” (2 Tim 4,2)
De szerintem a legszebb adventja nekünk
az öreg pásztoroknak van. Nekünk van a történelmileg a legnagyobb esélyünk arra, hogy hamarosan találkozhatunk Jézussal, és meghalljuk
az angyalok énekét: Dicsőség a magasságban Istennek, és béke a földön a jóakaratú embereknek.
P. Gaál Jenő
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Betekintés az Isten irgalmába
S zükség
van-e erre az irgalomra? Mit jelent az
irgalom?
- latinul:
Misericordia. A latin
szó a (misericordia)
összetétele a kettőnek: a nyomornak
(miseria) és a (cor,
cordis) szívnek.
Ez a kettő adja az irgalmat. Valahogy nagyon eltalálta a latin kifejezés, hogy mi is az irgalom. Két
pontja van. Egyik az emberi nyomorúság, másik
pedig az Isten szíve. Az Isten részvéte. Az Isten
közbelépése. Az ember nyomorúsága adva van
testben is, lélekben is. A korlátoltságban, az élet rövidségében, a vágyak múlandóságában. Adva van
az élet nyomorúsága mindabban a törékenységben
és bűnben, amit az ember itt, a földön elkövetett,
vagy elkövethet. Nyomorúságos az ember élete
annyira, amennyire azt Jób is megmondta: „A sötétség napja félelmet kelt benne, és erőt vesz rajta
nyomorúság.” (Jób. 15, 24)
Ezzel a nyomorúsággal szemben áll az Isten
szíve, részvéte és szeretete. Ez a kettő nem engedi
elveszni az embert. Mert Isten felemeli az ember
nyomorát, mert a szívével tekint rá, nem csupán
igazságszolgáltatásával. Ezt az isteni irgalmasságot kellene megtapasztalnunk minden adventben,
hogy mire karácsonyhoz érünk, felemelhessen bennünket elesettségünkből, nyomorunkból az Isten.
A felemeléshez legalább két valaki kell.
Egyik, akit felemelnek, a másik, aki felemel. Ehhez
a felismeréshez nem kellett nagy bölcsesség. De
ahhoz igen, hogy mindannyian elismerjük nyomorunkat, elesettségünket ebben az adventben is,
amikor éppen Jézusra az „Irgalmas Felemelő” eljövetelére várunk. Siessünk hát Ahhoz, aki irgalmas
is, meg fel is tud emelni a bűnbánat szentségében,
és megtisztítva állít a Betlehemi jászol elé.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes,
üdvösen várakozó adventet!
		
		
		
		
		

Horváth István atya
A MR mb. műsorigazgatója
igazgato@mariaradio.hu
tel.: 06 30 / 313 80 93
www.mariaradio.hu
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A torinói lepel
		
Mikor meghallottuk, hogy
kiállítják a leplet, gondolkodás
nélkül regisztráltunk, és már
alig vártuk az
indulást.
Nem
a
bizonyosságért
indultunk
útnak,
hanem
Jézus iránt érzett
hálából,
és szeretetből.
Danikánk, aki
babakocsiban
tölti az egész
életét, bár nem
szól, és nem is tesz semmi látványosat, mégis
életünk mindennapjaiban ő segít nekünk, hogy
mindig Isten közelségét keressük. Most is rá való
tekintettel, 50-70 cm-re engedtek minket a lepelhez. Ilyen közelségből minden seb kirajzolódik.
Jól láthatók a töviskoszorú, a szögek, a lándzsa
nyomai, és a deréktájon megfojt vér.
Mindig is foglalkoztattak a tudósok által
végzett elemzések, amelyek most újra folytatódnak, mert a kormeghatározáshoz a mintát annak
idején egy toldott részből vágták le. Érdekes, hogy
a vizsgálatokat végző tudósok között is akadtak,
akik megtértek.
Ott állva azonban mindez jelentőségét vesztette, ahogy a tömeggel egyszerre imádkoztunk.
Csak azt éreztem/éreztük, hogy Jézus az én/mi
bűneinkért kért az atyától bocsánatot „Bocsáss
meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”
. Mekkora szeretet ez! Mint szülő, már éreztem,
hogy a gyermekeimért bármit elviselnék, és rengetegen voltak és vannak ma is, akik az életüket adják másokért. Jézus ugyanezt tette velem,
és mindannyiunkkal, akik hiszünk Benne. Ezért
örülhetünk, mert minket már valaki megmentett.
Amikor szenvedünk, velünk sír, mert Ő igazán
tudja milyen az, de segít, hogy Vele maradjunk,
és minden nap megköszönhessük Neki, hogy láthatjuk szeretteinket, ismerőseinket, és a gyönyörű tavaszt.
Annyi szeretetet önt belénk, hogy abból
bőven jut másoknak is…és mi ez, ha nem az igazi Boldogság?!
Subertné Haála Judit

A Pápai Missziós Művek
Egy közösség és plébánia életében azok a
legmeghatóbb percek, amikor a gyerekek először
veszik magukhoz az Úr Jézust. Lisieux-i kis szent
Teréz életéből is látjuk, hogy mennyi hit, és erő bújhat meg az ő kis lelkükben. A szentírásban Jézus
nem azt mondja, hogy „gyerekek, legyetek olyanok,
mint a felnőttek!”, hanem a tanítványok felé fordulva, egy gyereket közéjük állítva ezt mondta: ”Bizony mondom nektek: ha meg nem tértek és nem
lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek
be a mennyek országába.” (Mt 18,2-4)
A gyermekszív csak abban különbözik a felnőttekétől, hogy telve van azzal a bizalommal, nyitottsággal és szeretettel, amit Istentől kapott. Amit
mi is megkaptunk, csak nem őriztük és nem féltettük.
Ez egy olyan ajándék, amely csak az Istennel való személyes kapcsolatban, az imában nyílik
ki. XVI. Benedek pápa nagyon fontosnak tartotta,
hogy azok a gyerekek, akik még tiszta szívvel, és
őszintén képesek Isten felé fordulni, „Kis imával, kis
áldozattal” erősíthessék a hitüket, és szép lassan
segítői és támogatói legyenek a náluk sokkal nehezebb helyzetben lévőknek. Isten kegyelméből,
és emberi kitartásból, Sebastian atya, (aki a többi
verbita atyával együtt sokat segít a cursillosoknak),
és Kaufmann Mária Rákosszentmihályra is elhozta
ezt a fontos ágát a Pápai Missziós Műveknek.
A nyári táborunk augusztusban, pont
Devecserben volt, és talán mi voltunk az utolsók,
akik Beneditta és Blandina nővérrel együtt végigmehettünk a Jézus ösvény egy-két állomásán. A
közös játékok, imádságok, és a napi misék még
nekünk, felnőtteknek is lelkigyakorlathoz hasonló
gyümölcsöket hoztak. Mindent Isten dicsőségére
és örömére csináltunk, miközben esténként szeretteinkért imádkoztunk.
Itthon is, és ennek a globalizált világnak
minden részén egyre nagyobb szükség van olyan
felnövő szívekre és szemekre, akik észreveszik a
szükséget, és „kis imával, kis áldozattal” készek is
segíteni.Jó lenne, ha
a cursillosok, barátaik, vagy ismerőseik
köréből is lennének
felnőttek, és gyerekek, akik szeretnének ebben XVI.
Benedek pápa és
Sebastian atya helyi
segítői lenni.
A Szent Gyermek-

3

2010. advent - III. évfolyam, 2. szám

ség Műve hármas missziója: egyéni (családban),
magyar (Magyarország és a Kárpát-medencében
élőkért) és világi (a távoli országokban élő gyerekek felé).
Subertné Haála Judit
Pápai Missziós Művek
Bp. XXII. Jókai M. utca 14.
Tel.: 06 1 / 226 - 4610
e-mail: pmmmisszio@gmail.com

Gyalogos zarándoklat
Mariazell és Budapest között
Mit is lehetne írni egy 20 napos gyalogos
zarándoklatról röviden, amikor ez életem egyik legnagyobb élménye volt? Nehéz feladat, mert csak
az előkészületekről tudnék írni egy oldalt…
Július 30-án Mária Rádiós önkéntes társnőmmel, Ágival, kiutaztunk Mariazellbe, hogy
másnap elinduljunk gyalog
Budapestre.
Hátizsákunkat
gyakorlott
zarándoktársaink
tanácsai alapján 8 kg-osra csomagoltuk, és az osztrák szakaszon végig magunk vittük.
Ebben elfért egy kis hálózsák,
egy polifóm, három váltás fehérnemű és póló, egy sort, két
hosszú nadrág, ESŐKÖPENY,
pulóver, három hétre elegendő
MOSÓSZER és pipere holmi,
zsebkés, tű-cérna, izomlazító,
sarokbalzsam, kötszer, gyógyszer, a napi kaja, vizes palack, térkép. A szállásokat a Mária Út Egyesület koordinátorai, Katona Pali és Ildi szálláslistája
és számunkra készített napi útbeosztása alapján
itthonról előre végigtelefonáltam, és e-maileztem.
Ettől később eltértünk pár helyen, de lényegében
eszerint haladtunk. Szintén az Egyesület révén
kaptunk egy GPS-t kölcsön, amelyikre feltöltötték
számunkra az útvonalat. E nélkül sokkal nehezebb
lett volna az utat végigjárni!
Marizellben Ági javaslatára, aki szintén
Cursillós, a zöld könyv segítségével végigjártuk a
keresztutat, majd imádkoztunk a kegytemplomban.
Másnap reggel a magyar kápolnában misét hallgattunk, és áldással indulhattunk el. Ez azért is volt jó,
mert előzetesen fejtörést okozott a vasárnapi misehallgatás, ugyanis mi erdőn-mezőn jöttünk, reggel
hétkor indultunk, s este hétig úton voltunk. Ezzel
az első vasárnapi misénk megtartatott, és a Jóisten kegyelméből később is, mindegyik vasárnapi

4

misén részt tudtunk venni! Az osztrák szakasz elég
nehéznek bizonyult a nagy szintkülönbségek miatt,
illetve a szállások nagy távolságai miatt. A Mária
Út ugyanis még nincs olyan jól kiépítve, mint az el
Camino, ahol 25 km-enként is lehet szállást találni.
Nem egyszer volt olyan napunk, amikor több mint
30 km-t gyalogoltunk hegyre fel, hegyről le. Ezeken a nehéz napokon az ima, nehézségeink felajánlása és az éneklés segített rajtunk. Egyébként
a reggeli és esti imánkon túl mindennap elmondtuk délben az Úrangyalát, kiegészítve a hazánkért
szóló imádsággal, és elmondtunk egy Rózsafüzért,
délután háromkor pedig az irgalmasság Rózsafüzérét. Nagyon sok szándékért imádkoztunk, köztük
a Cursillóért , értetek és kedves papjainkért is!
Nemcsak a vasárnapi misék kapcsán, hanem sokszor meggyőződhettünk arról, hogy az
Úristen gondoskodik rólunk, és meghallgatja kéréseinket. Egyszer például egy korábbi szálláshelyet
kellett keresnünk, mert aznap nagyon elfáradtunk.
Egy osztrák városkánál tartottunk, ahol információink szerint nem volt szálláslehetőség. A település
előtt állt egy útszéli kereszt, ami előtt elég kétségbeesetten imádkoztunk valami
megoldásért. A megoldás nem
késett: az első ember, akibe
belebotlottunk, egy magyar
volt, aki éppen ment haza a
munkából, és felajánlotta, hogy
elvisz a következő településre,
ahol kaptunk is szállást!
Ági Sárvárig tudott csak jönni. Innen egyedül én sem folytattam volna az utat, ha András nem csatlakozik hozzám.
Ezután sokszor tartott velünk
egy- egy napra is valaki: Gergő, Gyula, Csilla és
Péter. Az érdekesség ebben az, hogy mindnyájan
Cursillisták….
Hiába a szép Ausztria, az itthoni szakasz
nekem mégiscsak jobban tetszett! Burgenlandban
kezdtek mások lenni az erdők, az illatok! Nagy öröm
volt, amikor átértünk a határon! Ezt mi már csak a
régi határkövekről és a szögesdrót túra jelzéseiről tudtuk. Itt imádkoztunk azokért is, akik életüket
kockáztatva szöktek el hazájukból, akikre lőttek, és
azokért is, akik lőttek.
Celldömölk után megható élmény volt szembetalálkozni egy másik zarándokcsoporttal, akik a
Gyöngyök Útján haladva Mátreverebély-Szentkútról
tartottak Mariazellbe, és még az indulás előtt megbeszéltük a találkozást.
Nagyon szép lelki élmény volt Zircen a zarándokszálláson – az apátság régi sajtüzemében,
lent a boltozatos alagsorban - éjszakázni, miközben
kint egy égiháború dühöngött, majd reggel egy la-
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tin misén részt venni. Gyönyörű volt Bakonybélen
Szent Gellért remeteségének helyszínén, a Szentkútnál időzni, és visszagondolni erre a nagyszerű
emberre, és hálát adni mindazon régi, itt élt, vagy
járt nagyszerű, vagy egyszerű szerzetesért és királyainkért, akik sokat tettek hazánkért.
Csodálatos helyeken jártunk: Isten olyan
szép tájakat teremtett, és benne olyan csodálatos
a hazánk, hogy azt csak az tudhatja meg igazán,
aki bejárja! A Bakonyban például több olyan ponton jártam, ahonnan alig tudtam elszakadni, olyan
szép volt. Rengeteg somot, szedret, málnát ettünk
útközben! Még a nehézségek is szépek voltak: az
embermagasságig növő csalános, a sok pókháló
az ösvényen keresztben, a vízben tocsogó erdei
utak, egy kiadós zápor elleni magasles-menedék,
egy elesés a patakban (volt másik nadrág!).
A magyar szakaszon többet lehetett „barátkozni”, beszélgetni is. Az emberek nagyon jók – ez
is az Út lelki hozadéka volt számomra. Mindenkiben ott lakik a segítőkészség, a nyitottság a másik
dolgai iránt, csak hinni kell benne, és nem félni a
másiktól! Az utunkat emellett nagyon sok kedves
gesztus tette örömtelivé: Csatkától három napig egy
testvérünk vitte kocsival a csomagjainkat. Bodajkon
a fogadósné kimosta géppel a ruhánkat. (Tudjátok
milyen nagy öröm a tiszta, jó illatú ruha?) Majkon az
eredetileg megbeszélt szállásdíj töredékét fogadták
csak el tőlünk.
Nagy örömömre szolgált, amikor rájöttem,
hogy Csepregen azért találtam ismerősnek a plébános atyát, mert egy tihanyi zárón találkoztunk!
Látjátok, a Cursilló át- meg átszőtte ezt a zarándokutat!
Az utolsó napon, augusztus 20-án, sokan
csatlakoztak hozzánk Máriaremetén, és együtt érkeztünk meg a Szent Anna rétre a Normafához. Ezt
a helyet azért választottuk, mert egyrészt itt metszi egymást a Mária Út észak-déli és kelet-nyugati
vonala, másrészt azért, mert itt van letéve a Világ
Győzedelmes Királynéjának szentelt templom alapköve, amelyet Mindszenthy bíboros atya 1944-ben
helyezett el, és amelynek az építése a szocializmus
idején elmaradt, és még várat magára.
Testvérek! Mindenkit arra buzdítok, hogy
szükség esetén induljon gyalogos zarándoklatra! A
zarándoklat alkalmat ad arra, hogy nem mindennapi bűneinket felismerjük/konkretizáljuk, megbánjuk,
és ezzel letegyük! Lehetőséget biztosít arra, hogy
rendkívüli kéréseinket a Jóisten elé tárjuk, vagy
arra, hogy kivételes jóságáért hálánkat fejezzük ki
neki. Mindezzel közelebb kerülhetünk hozzá, aminél, ha belegondolunk, nincs nagyobb öröm!
De colores!
Osvay Viki
Mária Út Egyesület

Tanúságtételek
Kedves Cursillista Testvérek!
A nevem Nagy Gergely. Három éve végeztem az adventi tétényi Cursillio-n, ami meghatározó élmény volt számomra és fontos állomás a kereszténység felé vezető úton. Idén
komoly válságba került életem, így a kereszténységgel való kapcsolatom is, minekután
nyáron gyalogos zarándoklatra adtam fejem.
Elindultam a Mária Úton a bosznia-hercegovinai Medugorje-ba, ahol a Szűzanya naponta megjelenik és üzeneteket küld látnokoknak
immár évtizedek óta. Utamról szeretnék egy
történetet megosztani veletek, és bátran ajánlom mindenkinek a Mária Ut megismerését!
A rövid történet, amit megosztok, utam
végén két nappal a megérkezés előtt történt.
Posusje és Siroki Brijeg között haladok hegyi
szerpentinen, jó 40 km-re célomtól. Egyszer
csak meglátok egy pár hetes zsemleszínű
kutyakölyköt az út szélén. Láthatóan gazdái
sorsára hagyták, kint a tűző napon liheg reménytelenül. Megsajnálom öntök neki vizet egy
rögtönzött tálkába, és neki adom a nálam lévő
élelmet – melyet nagyrészt egy idős szerb házaspár adott, akik három nappal korábban a
zuhogó esőben fogadtak be éjszakára – majd
tovább indulok. Jönne utánam, de lassú és
esetlen. Pár percig haladok tovább, majd vis�szafordulok: jól tudom, egyetlen szemernyi esélye a túlélésre, ha a következő városba beviszem, és az utcán talán valaki magához veszi.
Reménytelen vállalkozás, de érzem, ez
a dolgom. Így hát karomba veszem, és morzsolom a rózsafűzérem, kérem a Szűzanyát
segítségét nekünk. A városba beérve mindenki bolondnak néz: méretes hátizsákom
és túrabotom alapján nem nehéz felismerni a
Medugorje-be tartó zarándokot. Táskám felső zsebében lévő kutyakölykön és rajtam sokan derülnek, legtöbben nyíltan hülyébe vesznek. Nem találok semmi érdemi megoldást,
így viszem magammal tovább Jakovot – közben Jakovnak neveztem el csöpp útitársamat
a zarándokok és Medugorje védőszentje után
(Szent Jakab). Nagyon tűz nap a fejére, próbál menekülni a hátizsákból. Egyszer ki is esik,
zuhan jó másfél métert és nyüszít kegyetlenül.
Pár óra múlva az út mentén egy családi házból megszólítanak. A házigazda kertjébe hív, kérdi van-e szükségem bármit enniinni. Megható a hercegovinaiak – így ennek
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a családnak – vendégszeretete, különösen
egy zarándok iránt. Kérek Jakovnak is tejet,
aminek lelkesen nekilát. Újdonsült vendéglátóim is elcsodálkoznak útitársamon, majd
pár perc beszélgetés után mindannyiunk számára kiderül, hogy ők rakták ki Jakovot két
nappal ezelőtt, innen jó 15 km-re. Számukra is megdöbbentő fordulat, hogy egy külföldi
hátán tér vissza, minekután visszafogadják.
Hálát adok magamban az Úrnak jóságáért és gondviselését, aki ismét kinyilvánítja számomra, személyesen ismeri és
szereti meg egy ilyen apró teremtményét is.
Váljék Jakov története is az Ő dicsőségére!
****
Drága Testvéreim!
Számomra is elkezdődött a negyedik nap,
mely örök. Szeretném veletek megosztani első
lépéseimet, még ha szavakkal nem is leírható..
Amikor kiléptem a lelkigyakorlatos házból, rögtön éreztem, hogy kint vagyok a világban, és elkezdődött az a bizonyos negyedik nap. Megálltam a buszmegállóban, ez volt első állomásom.
Vártam, közben arra gondoltam, amire korábban is, hogy bliccelni fogok, és hogy ez nem hű
szárnypróbálgatásaimhoz. Láttam embereket,
láttam egy fiút és egy lányt, akik csókjukkal próbálták édesíteni egymás ajkát, s abban keresni a
boldogságot. Én nem éreztem úgy, hogy ebben
meg is találják. Nem jött a busz, elindultam hát
gyalog; pedig nagyon nem volt hozzá lelkesedésem. Budatétényben éltem korábban, és azon
az úton, amin elindultam, néhány éves koromtól
kezdve sokat jártam, viszont megannyi éve már
nem. Féltem az emlékektől. Mégis elindultam...
Ekkor kezdődött el lejátszódni előttem
életem filmje, ismét, mint 2 napja, de most más
nézőpontból. Szembe kellett nézni mindennel.
Szinte alig volt mozgás a lefelé úton, de éppen szembejött velem egy ember és egy as�szony. Ekkor éreztem, hogy meg kell kezdenem
apostolkodásomat. Úgy éreztem, ha most nem
kezdem el, akkor soha nem is fogom, ezen az
örök napon. Beszélgettek, és mikor szembeértünk egymással, felemeltem kezemben azt a
keresztet, mit a búcsú idején kaptunk, és azóta
el sem engedtem. Irányukba emeltem, és azt
mondtam: „Jézus legyen veletek!” Ekkor vették
észre, hogy bizony megszólítottam őket; sem
ők, sem én meg nem álltam, s az ember ennyit
válaszolt: „Van is.” Elsőre legalábbis ennek hallottam, de nem tudtam pontosan kivenni, biztosan ezt mondta-e. Később rájöttem, talán azt
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mondta: „Veled is.” De nem is ez volt a lényeg,
hanem hogy megkezdtem apostolkodásomat,
és tudtam mikor mit kell tennem, ez azóta is
így van. Utamat folytatva elértem egy jelzőlámpáig, ahol volt lehetőségem átkelni az úttesten.
Megnyomtam azt a gombot, amivel jelezni lehet, hogy van olyan személy, aki át szeretne
kelni. A lámpára nem néztem föl, csak elindultam. S utána ahogy felnéztem, már zöldet
mutatott. Elérkeztem hát, már a világ lakottabb
területére, egy újabb buszmegállóba; oda már
jött busz. Felszálltam, de a menetiránnyal ellenkezően, háttal álltam meg a buszon. Néztem
az embereket, láttam ki az, akinek szüksége
van Krisztus kegyelmére. Mindenkinek, láttam
a szemük tükrén. A busz elindult, dőltem, majd
hogy elestem; de nem. Mulasztások, megvilágosult gondolatok, és megannyi érzés volt
bennem. Eljött a megálló, Budafokra értem, leszálltam, és elsétáltam hazáig. Azóta kezdődött
el újabb apostolkodásom. A cursillo titkainak
megőrzése nagy kihívás, nehéz feladat. Szeretnél annyi mindent megosztani, de nem lehet,
vagy nem úgy lehet, ahogy te azt szeretnéd;
de tudod ez is így van rendjén. Tart a negyedik
nap; az ember bűnös, én is az vagyok. De ha
mindent nem is tehetek meg, Krisztus kegyelmével valamit azért tehetek. Néztem, de nem
láttam, éltem, de közben halott voltam. Tegnap
életre keltem, ma Krisztus kegyelmében élek.
Már semmitől sem félek; Uram szeretlek téged!
De colores!
Testvéri szeretettel, Bakos Tibor, cursillista

Cursillo időpontok
Budapest- Budatétény
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.

FÉRFI:
2011. március 10-13.
2011. május 12-15.
2011. november 17-20.

NŐI:
2011. május 19.-22.
2011. július 14.-17.
2011. november 24.-27.

Győr
Szentlélek plébánia 9024 Győr Szentlélek tér 1.

FÉRFI:
2011. február 24-27.

NŐI:
2011. február 10-13.

Lelkigyakorlat: 2010 március 18-21.
A

lelkigyakorlaton csak cursillot végzettek
vehetnek részt!
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Via Veritatis Alapítvány
2010 január 1-én a Fővárosi Bíróság bejegyezte a budatétényi cursilloért életre hívott
Via Veritatis Alapítványt.
A budatétényi cursillo a kőszegi és tihanyi cursillos hagyományokon fejlődik és dolgozik. Ahogy a kőszegi testvérek segítettek Tihanynak, ugyanúgy kaptunk mi is segítséget mindkét
cursillos központból. Segítettek azzal, hogy szolgálhattunk a cursillokon, elméleti anyagokkal, a
munkatárs és törzs felkészítőkkel. Jöttek testvérek
az első cursillokra szolgálni és kaptunk ajándékba sok – sok Velemjárót és cursillos keresztet is.
A kezdeti időkben a tihanyi testvérek alapítványa a (Volkra Ottó János Alapítvány) fizette
a tétényi cursillok költségeit és gyűjtötte az adományokat azok fedezésére.
Egyszer minden gyermek életében eljön
az a pillanat, amikor felnő és életét maga kezdi
intézni. Ez az idő számunkra idén tavasszal következett be. Az önállóság ára az, hogy immár

a tétényi cursillok minden felelőssége a tétényi
cursillos közösségé. Az alapítvány csak eszköz
az adományok gyűjtésére, és a testvérek szeretet közössége nélkül nem tud segíteni. Az alapítvány nem imacsoport, nem tud palancat írni,
sütni és nem fog új testvéreket küldeni a tétényi
cursilloba.
Ki hát a tétényi cursillos? Nos, szerintük
nemcsak az, aki Budatétényben élte át a cursillo
élményét, mindenki, akinek a szíve a budatétényi
cursillóért dobog. Mindenki, aki komolyan veszi
Gaál Jenő atya felhívását : „ Tegyétek keresztén�nyé Budapestet, meg vagy még három falut!” Az
alapítók gyökerei is ezt igazolják : Orsi – tihanyi,
Attila – leányfalui és Gábor tétényi cursillisták.
Az alapítványunk kuratóriuma : Balogh Edit,
Csikós Tamás (titkár) és Fodor László (elnök)
Hűséggel a hagyományokhoz!
Budatétényi Cursillo Titkárság

Alapítványi elnöki beszámoló
Kedves Testvérek !
A Via Veritatis (Igazság Útja) Alapítvány bankszámla száma : 10918001-00000101-41120011
Szeretnénk, hogy a cursillok a jövőben is ingyenesek legyenek! Kérjük, hogy lehetőséged szerint
segítsd alapítványunkat, és támogasd a tétényi cursillo mozgalmat.
Alapítványunk május hónapban vette át a cursillok finanszírozását a tihanyi cursillotól. Pénzünk az
alapító testvérek által befizetett felajánlás, az alapítói vagyon - a vésztartalékunk volt.
Csekkeket készíttettünk, és fizettük az ultreya újság gyártási és annak postázási költségeit. Közben
elfogytak a cursillos keresztek és a Velemjáró nyomtatásával is foglalkozni kell hamarosan. Szeptemberre 500 keresztet gyártattunk, mert készülünk a jövő cursilloira!
Jövő év elején pontosan beszámolunk az első éves költségeink és az adományok alakulásáról. Idén
minden számlánkat időben és pontosan tudtuk még fizetni. A devecseri adomány gyűjtés bevételét,
mindennemű költség levonása nélkül küldtük tovább Mód Miklós atyáéknak.
Jelen anyagi helyeztünkben 2011-re 3 férfi és 3 női cursillot mer csak felelősséggel tervezni a titkárság. A cursillokon folyó adomány gyűjtés átlagosan a költségek felét fedezi. Az utána érkező adományok idén még kb. 20 % - át fedezték kiadásainknak. A hiányzó pénzt a fogyó alaptőkéből pótoltuk,
ami jelen csökkenés mellett jövőre elfogyhat.
Gondoljunk azokra, akik a mi segítségünk nélkül nem juthatnának el a cursillora. Felebarátod üdvössége rajtad is múlik! Krisztus számít Rád!
De Colores!
										
Fodor László
									
a Via Veritatis Alapítvány elnöke
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