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Krisztus kopogtat
Kedves cursillista testvérek!

K

risztus kopogtat az életünk
ajtaján és a történelem ajtaján. Advent ezt jeleni:
Úrjövet, az Úr érkezése.
Az Advent folyamán a Szentmise olvasmányaiban három bibliai
személy kísér minket a Karácsony
ünnepéig: Izajás próféta, Keresztelő Szent János, és a Szűzanya.
Ők az Advent ’védőszentjei’, az
ádventi utunk kísérői.
Izajás próféta a távolból látta
a Messiás eljövetelét, és írt róla.
Ezért is nevezik Őt az Ószövetség evangélistájának. Izajás próféta arra szólít fel minket, hogy legyünk mélyre látó, és távolbalátó
emberek. Lássuk meg Krisztust
minden emberi arcban, minden
szenvedőben, minden igazságra
szomjas emberben, és lássunk
messzire. Ma egy nagy korszakváltás idejét éljük. Nagyon nagy
szükség lenne távolba látó, prófétai emberekre, akik meglátják
az előre vívő ösvényt, és bátran
elindulnak rajta.
Keresztelő Szent János ujjongott az édesanyja méhében,
amikor Krisztus közeledett, amikor a Szűzanya köszöntését hallotta. Erzsébet pedig azt mondta
Máriának: „Hogyan is lehet az,
hogy az én Uramnak anyja eljött hozzám?” Megelevenedik
itt az Ószövetség egy szép jelenete. Dávid király hozatja fel
a frigyládát Júda hegyvidékén
át (ugyanott, ahol Mária érkezik

Erzsébethez) Jeruzsálembe, és
teljes erejéből táncol. Így kiált fel:
„Hogyan is lehet az, hogy az én
Uramnak ládája eljön hozzám?”
A kis Keresztelő János ugyanúgy,
mint valaha Dávid, ujjong a Messiás jövetelén. Ugyanilyen örömmel fogja majd hallgatni Krisztus
szavait, mint a Vőlegény barátja.
Keresztelő Szent János az örömre tanít minket. Milyen égetően
nagy szüksége van a mai világnak az őszinte, szívből jövő, tiszta örömre, lelkesedésre!
A Szűzanya egész lényével
igen-t mondott Istennek. Isten
nem erőszakkal lépett a történelembe. Évszázadokon át várt
(Szent Bernát szavaival élve),
kopogtatott az emberiség ajtaján.
Mária volt az az ajtó, akin keresztül beléphetett, testet ölthetett,

aki egész lényével egy hatalmas
igen volt Istennek. Vajon a mi életünk is egy ilyen nyitott ajtó Isten
előtt?
Az adventi idő ezt kérdezi tőlünk: Van-e messzire és mélyre
látó, prófétai tekintetünk? Tudunk-e ujjongani az érkező Krisztus előtt? Kitártuk-e az életünk,
a családjaink, a társadalmunk
kapuit Krisztusnak?
A történelemben mindig hatalmas gyümölcsöt hozott az, ha
valaki, vagy valakik bátran ajtót
nyitottak a kopogtató Krisztus
előtt. Hadd idézzem fel a koreai
egyház születésének megdöbbentő történetét! A XVIII. században Koreában diktatórikus uralom volt, néhány Krisztusról szóló
könyv mégis bejutott az országba Kína irányából. Nyitott szívű
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emberek olvasni kezdték ezeket
a könyveket, és a szívükben lángra lobbant a hit. Soha életükben
nem láttak még keresztény templomot, vagy papot, de már hittek
Krisztusban! Egy férfi, az életét
kockáztatva, átszökött a határon
Kínába, és 1784-ben Pekingben
megkeresztelkedett. Azután vis�szaszökött, és ő keresztelte meg
a társait. Az első 50 évben a koreai egyháznak nem voltak papjai. Néha egy-egy bátor hittérítő
beszökött az országba, de csak
rövid időszakokat tartózkodhatott ott. A koreai egyház történetének első száz évében több
mint tízezer ember adta az életét e hitéért! Rettenetes üldözések voltak 1791-ben, 1801-ben,

1827-ben, 1839-ben, 1846-ban
és 1866-ban. Volt olyan család,
ahol a nagyapa, az apa, és aztán a gyermek is vértanú lett. Az
örömhír mégis hatalmas erővel
terjedt.
Tudunk-e mi hasonló bátorsággal kaput nyitni Krisztus előtt
a családjainkban, az életünkben, a társadalomban? Ennek
az évnek nagy kegyelme volt
a számomra a Mária úton való zarándoklatunk. Velem zarándokolt
két roma család Bajnáról, három
keresztgyerekem egy 9 gyermekes családból az édesanyjukkal,
a bátyám, Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke, és Fodor László barátunk. A Mária út
összeköt Istennel, és összeköt

egymással is. Az eltömődött, elszorított erekben újra beindítja
a vérkeringést: megnyitja az Isten
felé vezető utunkat, és elindítja
a népünk elszorított vérkeringését is. A Mária Út is ádventi útkészítés Krisztusnak. Ébresztgeti
a népünk alvó hitét, reményét,
tenni akarását.
Kedves cursillista testvérek!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
mindannyiótoknak áldott Adventet. Krisztus kopogtat az életetek, és a történelem kapuján is.
Tudunk-e Neki ajtót nyitni? Tudunk-e számára utat készíteni?
Dr. Székely János
püspök atya

Töredékek a „Székely” zarándoklatról
Az út lassan emelkedik. Előttem Tamás halad hátán most éppen két hátizsák, vállán a balatonalmádiak keresztje. A kereszt, amivel annyi minden kezdődött. A sümegi zarándoklatok, majd a máriabesnyői,
később az Élő Rózsafűzér zarándoklatok indítása
és végül a Mária Út.
Szabad kezével Gyurika kezét fogja. Gyurika már
a második napon elnyerte a Bendegúz nevet (Indul
a Bakterház Bendegúzáról) Mennek az Úton. Megyünk az Úton.
További erőre van szükségem, ezért hamarosan el fogom kérni a keresztet. Minden lépésemnél a még otthon vágott botomra támaszkodom.
A gondviselésbe vetett bizalom, vagy istenkísértés
volt fájó térddel elindulni? A zsákom mélyén lapul
a székely zászló, amit az indulásnál még nem mertem elővenni. Mi lesz ha nem tudok tovább menni?
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Nincs más székely a csapatban, akinek átadjam –
ezt most nekem kell elvinnem Csíksomlyóra a Szűzanyához! Ha eljutunk a Székelyföld határáig, akkor
majd előveszem és a botomra tűzöm. Ha odáig kibírom már lesz elég erőm, hogy végig vigyem, és
ezzel kifejezzem tiszteletemet azok előtt a magyarok és székelyek előtt, akik maradtak Erdély földjén
és nem hagyták el szülőföldjüket.
Bendegúznak be nem áll a szája. Folyamatosan
mond valamit. Majd saját magát félbeszakítva kiabál: Jancsi, Jancsi, Jancsi! Valami nagyon fontosat akar mondani a keresztapjának, hát rohan is
hozzá…
Jancsi (akit Bendegúz így hív) – kereszt gyermekei közül, többen is vannak itt, – Ő János testvérünk
– János atya (dr. Székely János segédpüspök),
a magyarországi cursillo lelki vezetője – zarándoktársunk...
Megtörtént hát az, amire ember emlékezet óta
nem volt példa: Erdély földjén főpásztor vezetésével
több napon keresztül gyalogosok zarándokolnak.
Visszük magunkkal szándékainkat: betegeinket, a Mária Utat, a cursillot – hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen.
A búcsút fel lehet ajánlani magadon kívül a halottakért, a tisztító tűzben szenvedőkért. Az élőkért
viszont zarándokolhatsz. „Mert aki téged a közreműködésed nélkül teremtett, az nem fog téged üdvözíteni a Te közreműködésed nélkül…” igazságát
oly sokan nem tudják, nem értik. Visszük hát Őket
is szívünkben vállunkon, keresztünkön. Családun-
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Statisztika:
Résztvevők: 15 fő – egy főpásztor, egy közgazdász,
egy programozó matematikus, egy házaspár 2 gyermekkel, két édesanya 2 illetve 3 gyermekkel és jómagam.
Útvonal: Mária Út Erdély: Szamosújvár, Szék, Feketelak, Nagysármás, Mezőmadaras, Nyárádszentbenedek, Erdőszentgyörgy, Énlaka, Oroszhegy,
Szentegyháza, Csíksomlyó
Táv: 2011. augusztus 4-13., 10 nap, kb. 280 km gyalog
Segítők: Küsmődi Attila – Szamosújvár katolikus plébános főszervező és támogatónk, Erdélyi Magyar
Cserkészszövetség cserkészei, Erdélyi Katolikus
Karitasz, vendéglátó magyar és székely családok
Veszteség: 2 pár cipő
Egyéb segítők: erdélyi házi csoki, csíki sör és szilva és
áfonya pálinka fogyás: se sok se kevés – épp elég
Misék naponta: katolikus, reformárus (2x), unitárius
(1x) templomokban, közös ima román görög és ortodox papokkal.
Szállás: családoknál, plébániákon, vendégházakban,
motelokban.

kat, Erdély népét a cigányságot és a magyarokat.
Akikkel találkoztunk és ránk bízták szándékainkat.
Akik otthon, és akik az úton imádkoznak értünk.
Vendéglátóinkat, akik útközben itallal étellel kínáltak, azokat akiknek inkább mi adtunk ha éppen volt
mit. Akik megálltak és köszöntöttek, akik a városokban kerülték tekintetünket. Románokat, cigányokat
és magyarokat.
“Gondok kése husunkba vág képmutató lett a világ. Isten könyörülj meg nékünk, hogy ne szenvedjen tovább népünk. Megátkoztál meg is vertél örök
csavargóvá tettél.”
Énekeljük a cigány himnuszt. Igen, közülünk hatan
– 2 család – 2 édesanya és 4 gyermek cigány. Életükben először zarándokolnak gyalog, és először
Erdélyben. Ahogy Anita mondta, eljöttünk, hogy
magyar és cigány testvéreinkkel találkozzunk.
Cigányok akik ott voltak Erdély várainak építésénél, akik kovácsolták a fegyvereket a török tatár ellen, és akik Marosvásárhelyen a felheccelt
csőcselékkel szemben védték a magyarokat. „Ne
féljetek magyarok megjöttek a cigányok! „Kiáltották amikor megérkeztek. Akiket az elsők között
börtönöztek be, mert a fegyvertelenek segítségére
siettek a lincshangulatban. Cigányok akiknek képmutató politikusok, álszent módon kérik a szavazatát, de gondjaikkal nem törődnek. Cigányok, akiktől
valljuk be, sokszor tartanak gyermekeink az utcán.
Cigányok akik magyarnak vallják magukat, akikkel
együtt kell élnünk.
A Zarándokok ima és énekes könyvét minden órában használjuk. Lelki vezetőnk, hamar megismeri

a régi Mária énekeket és az élükre áll. Viszi a keresztet, vezeti a zsolozsmát. Az emelkedőkön szilenciumot hírdet (mindig a legjobbkor). Vizet és szendvicset
kínál társainak. Megáll az útfélen, szóba elegyedik
az emberekkel. Útszéli kútból vizet mer. Interjút ad
TV-nek, rádiónak újságoknak. És persze Ő is elfárad, de az esti misén Ő lelkesít csak megint mind
annyiunkat. Amikor megérkeztünk Csíkszeredába,
ahogy illik mint minden igazi búcsúst egy kissé megvert az eső. A másnapi ünnepi szentmisén püspök
atya a Mária Út oklevelét adta át a zarándokoknak.
A zarándoklat élményét átadni nem tudom, de az
egyik üzenetét igen: találkozzunk mostantól évente
Nagyboldogasszonykor Csíksomlyón. Jöjjünk minél többen egy , két , három vagy tíz napi járásról
a Pünkösdkor már megszokott, ismert gyalogos utjainkon, a Mária Úton.
„Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megsegít a
Csíksomlyói Szűz Mária„			
(ősi székely himnusz)
De Colores!
Fodor László

II. Országos Ultreya

Sokan emlékezünk az első országos ultreyára
a Szent Imre templomban. Nagy élmény volt
dolgozni, hogy a testvérek igazán jól érezhessék magukat. Minden fáradságot feledtetett az
élmény, hogy az ország minden pontjáról jöttek
a buszok és alig fértünk be a templomba. Jövőre mi kelünk útra! Dr. Székely János püspök
atya a cursillo magyarországi lelki vezetője az
egri testvéreket kérte fel a 2. országos Ultreya
helyszínének a biztosítására.
Az ultreya időpontja: 2012. június 2. Kérjük
már most tegyétek szabaddá ezt az időpontot,
kezdjétek a szervezést és imádkozzatok, hogy
ez az alkalom is teremje meg lelki gyümölcseit! Krisztus számit Rád!
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II. Munkatársképző Budatétényben
Nagy örömmel indultam október
13-án csütörtökön Budatéténybe,
ahová ismét szolgálatra hívott az
Úr és a munkatársképző rektora
Kerekes Orsi.
A szobám elfoglalása után
első utam a Kápolnába vezetett.
A félhomályban körülnéztem, és
szívemből szakadt fel a sóhajtás
„Uram, olyan jó nekünk itt lenni”.
Itt végeztem a cursillot 2008-ban
és azóta többször szolgálhattam
is. Így valóban a hazaérkezés
boldogságával csendesítettem le
a város zajától a lelkem.
Munkatársképzésben már vettem részt, de ebben a formában
ez volt az első szolgálatom. Ide
már nem csak nők vagy csak férfiak jöhetnek. Ebben a képzésben
úgymond koedukáltan vehetnek
részt a már végzett cursillisták.
Izgatottan vártam, hogy akiket
még csak a levelező listáról ismerek – nevüket, gondolataikat
– személyesen is megismerhessem. Természetesen voltak szép
számban olyan résztvevők is akiket ismertem, sőt a hölgyek között
volt akivel már együtt szolgáltunk
tavasszal. Végülis huszonegy
résztvevővel és hét törzstaggal
indult a csütörtök este. A képzés
szentmisével kezdődött, amit
lelkivezetőnk Juhos Feri atya
mutatott be Hajdú Miklós atyával,
aki Sátoraljaújhelyről érkezett közénk, és a börtönpasztorációban
munkálkodik. Nagyon köszönjük,
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hogy velünk volt és megosztotta
velünk tapasztalatait, és megismerhettük vidám és közvetlen
személyét.
Mindhárom nap reggelén közösen zsolozsmát imádkoztunk
amit szentmise követett. Nagyon
szeretem ezeket a kora reggeli imádságos órákat, ahogy az
ébredező elme első gondolata
Istenhez szól. Esténként pedig
olyan jó volt, a teljes közösség
rózsafüzér imádságával lecsendesíteni az élményektől zsibongó
napot.
A képzés napjai alatt sok hasznos információhoz juthattunk
a cursillo történetéről, a háttérmunkákról, rengeteg praktikus
tanáccsal látták el az előadók
a leendő munkatársakat.
Fodor László testvérünk ezeket az előadásokat félelmetes
felkészültséggel, közvetlenséggel és derűvel mondta el. A rollok felvezető előadásait olyan
testvérektől hallhatták a tanulni vágyók – Robotka Zsolttól,
Berecz Balázstól – , akik nagy
– nagy tapasztalattal rendelkeznek, és mindezt lelkesedéssel és
tanuságtételekkel mondták el.
Ponty Krisztina Győrszentivánból
érkezett törzstagunk rolloi és
tanuságtételei után pedig nagy
meghatottsággal indultunk a csoportmunkára
A csoportok feldolgozták a hallottakat, három percben mindenki

elmondta a rollo vázlatát. Öröm
volt látni, ahogy a munka során
kinyíltak, egyre bátrabbak lettek
a rollo-mondásban a csoporttagok, sőt a végén mondhatom,
hogy már élvezték, hogy előadói
lehettek egy-egy rollonak.
Az egész napi munkát este kötetlen beszélgetések követték,
ahol nem volt ritka a vidámság
sem. Nagyszerű volt a harmadik
nap végén barátokként, jó ismerősökként köszönteni egymást,
és milyen jó lesz, ha meghívást
kapunk/kapnak szolgálatra, ezzel
az érzéssel találkozni és munkálkodni!
Egyik kedves munkatárs jelölt
megragadta az együttlét alkalmát és szót kért. Elmondta, hogy
adománygyűjtést szervez egy
súlyosan hátrányos család számára. Megható volt amit róluk
mesélt, és a jelenlévők – bár ez
a tanfolyam nem ingyenes, mindenki kifizette a részvételi díjat
– csatlakozott a gyűjtéshez, és
ez a maroknyi csapat ott helyben
negyven párezer forintot adott
össze a család javára. Ha sok jó
ember van együtt, sok jót tehet.
Nem tehetünk meg mindent, de
mindenki tehet valamit – hallottuk
a cursilloban. Igen. Senki sem
tudja egymaga ennek a családnak a sorsát megváltoztatni, de
így, közösen, mindenki a lehetőségeihez képest adakozott, és
együtt ez már egy jelentősebb
segítség lett.
A cursillo számomra egy olyan
mozgalom, amiben kicsinek lenni, vagy többet tenni egyaránt
nagy öröm. Ahol érzed, hogy bár
„Krisztus és én abszolút többségben vagyunk” de a testvéreinkkel
bárhol legyünk – együtt vagy
szétszóródva – hatalmas, biztonságos és imádságos emberi közösség vagyunk.
De colores!
Kárpátiné Novák Ági
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Cursillo: Család a családban
– A cursillo mozgalom egy görög katolikus pap szemével
Amint a címben is megjelöltem, szerintem
a cursillo család a családban. Ami ilyen formán
érthetetlen, de ha egy családot szűk és tág értelemben vizsgálunk? Mert hát tág értelembe odatartoznak a nagyszülők és a dédunokák is, meg az
összes többi rokonság… Míg szűkértelemben csak
az apa, anya és gyerekek. Így gondolom én, hogy
a cursillo az a szűk értelemben vett család, amiben
még is csak erősebb a kötelék, mint a tág értelemben vett családban, azaz az Egyház közösségben,
amibe tulajdonképp minden megkeresztelt ember
beletartozik.
Azonban az hogy a cursillo család a családban, egy
ambivalens dolog! Miért is? Mert maga az Egyház
a Szentlélek eljövetele óta karizmatikus mozgalom!
Vagyis annak kellene lennie! De akkor hogyan lehet
karizmatikus mozgalmon belül karizmatikus mozgalomról, mozgalmakról beszélni? Mert hát maga az
Egyház karizmatikus mozgalom? Miért is van akkor
szükség az Egyházban karizmatikus mozgalmakra, ha maga az Egyház a karizmatikus mozgalom?
Ugye az Ősegyház, az az Apostolok cselekedete
szerint tényleg egy karizmatikus mozgalom volt: „…
A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és
közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek…” (ApCsel 2,44-45) Mi lett ezzel az
Egyházzal? Teszem fel jómagam is ezt a kérdést
az Egyházért aggódó sok más keresztény testvéremmel együtt? Hol van az a nagy önfeláldozó szeretet a mai Krisztus hívőkből, ami a régiekben, az
ősegyházban megvolt? Bevallom jómagam is nagy
hiányát érzem ennek a fajta keresztény életnek!
Úgyhogy nem mások háza előtt akarok sepregetni,
csak keresem az okot, hogy mi a baj velünk mai
keresztényekkel? Talán elfogyott a Szentlelkünk a
2000 év alatt, s mi már csak az utolsókat csepegtetjük ki az egykoron teli hordóból? Semmi féle képen sem! Való igaz, hogy a történelem folyamán az
egykor történelmet formáló Egyházat egyre jobban
saját magunkhoz igazítjuk. Ha nem jó a nagy Mise
időpontja, elmegyünk az estire stb. De ez csak egy
nagyon enyhe példa, mert a szívem szakadt meg ,
amikor például olyat mond nekem egy szülő, hogy
ő azért nem járatja a gyermekét a templomba, mert
túl korán van a Mise és legalább vasárnap hadd pihenjen az a gyermek… Tegyük hozzá, hogy miután
szombaton éjszaka széttévézte és számítógépezte
a kis agyacskáját, nem csoda, hogy vasárnap délután kel fel. A nagy probléma tehát ott van, hogy
a krisztocentrikus keresztény értékrend a feje tete-

jén áll, és a mai keresztények többség úgy gondol
a keresztény dolgokra, mint egy nagy terülj-terülj
asztalkámra vagy korhű megfogalmazásban: svédasztalra, amiről azt veszem le, ami nekem tetszik.
Ugye milyen szép látvány, amikor karácsonykor és
húsvétkor tömve van a templom? Nahát nemcsak
az év minden egyes vasárnapján, de minden egyes
napján valahogy úgy kéne kinéznie, ha minden
megkeresztelt ember komolyan venné a hitét és az
örökéletet! Vagy nem?
Hol van tehát a karizma? Talán csak a kis lelkiségi mozgalmakban, mint például a cursillo? De hát
akkor csak ők az igazi Egyház tagjai, a keresztények!? Ez biztos, hogy nem igaz! A karizma, azaz
a Szentlélek működése mindenkiben ott kell, hogy
legyen legalább a segítő kegyelem szintjén. Rajtunk
áll, hogy mennyire működünk vele együtt. Mert ha
együtt működünk vele, akkor „… annak, akinek van,
még adnak, hogy bőven legyen neki…” (Mt.25,29a)
Az Isten adja magát annak, aki Őt tényleg be akarja
fogadni!
Gombot varrva az egész sziszifuszi kérdéskörre,
a cursillo tényleg család a családban, amire szükség van, mert minden nagycsaládnak a szűk értelemben vett kiscsalád a szíve, a mozgatórugója. De
kölcsönös e képlet, mert a kiscsalád nem tud működni, élni tág értelemben vett nagycsalád (elődök
és utódok) nélkül. Nyugodjunk meg tehát, mert a mi
Istenünk jól kitalálta ezt az egészet!
Kondás András atya

HASZNÁLT MOBILOK
A MISSZIÓ JAVÁRA
Fiók, szekrény, doboz – azok a helyek, ahonnan a legtöbbször kerülnek elõ használt mobiltelefonok. Idõnként a kukába is kidobjuk
õket, megfeledkezve arról, hogy veszélyes hulladéknak számítanak.
Vannak olyan vállalatok, amelyek megjavítják vagy újrahasznosítják
a mobilokat. Ezek a javított telefonok kerülnek a fejlõdõ országokba,
ahol az emberek még hosszú ideig használhatják azokat. A hozzánk
beérkezõ mobilokat egy ilyen céghez továbbítjuk. A telefonokért cserébe kapott összeg a verbita atyák és testvérek missziós munkáját
segíti Magyarországon és a világ más országaiban.
Nagyon fontos, hogy a mobiltelefonokhoz akkumulátor is tartozzon!
A telefonokat a következõ címre lehet küldeni:

Missziós Titkárság

• 9730 Kõszeg, Park u. 1.
• 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
Bővebb információ: verbita@verbita.hu
• www.verbita.hu
• Telefon: 06-30/418-9196
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„Biztos, hogy jó ’befektetés’ volt Tétényben
elindítani a Cursillót”

Interjú Juhos Ferenc atyával, aki a verbita rend magyarországi provinciálisa,
és a budatétényi cursillo lelkivezetője.
– Kedves Feri atya, hogy kerültél
kapcsolatba a cursillóval?
– Amikor a verbita szerzetesek
örök fogadalmat tesznek, három helyet jelölhetnek meg, ahol
a szolgálatukat szeretnék tölteni.
Én a Felvidéken léptem be az Isteni Ige Társaságába. Az akkori
tartományfőnök, P. Hirth Vilmos,
nagyon kérte az akkori szlovák
tartományfőnököt, hogy akik
tudnak magyarul, válasszák hazánkat , és ebből az alkalomból
1997-ben egy hónapot Kőszegen
töltöttem, hogy felmérjem a terepet. Tudjam van-e szükség itt
rám. Már épp akartam haza menni, mikor az addigi tartományfőnök Hirth Vilmos atya szólt, hogy
maradjak itt, mert ifjúsági férfi
cursilló lesz. Persze maradtam.
Gondoltam, kipróbálom mi az
a cursilló, annyit sem tudtam róla,
mint más. Így történt, hogy 1997
nyarán cursillista lettem.
– Ugorjunk az időben 15 évet.
2011 őszén az ötéves tétényi
cursilló lelki vezetője lettél. Mint
gondolom, nem sokan tudják,
hogy tihanyi és kőszegi bábáskodással született meg a tétényi
cursilló. Hogy látod az elmúlt
öt esztendő kapcsán megérte
a munkát, amit befektettetek?
– Biztos, hogy jó befektetés volt.
Lehet látni a budatétényi munkát,
hogy hány cursillót tartanak, milyen létszámmal. Lelkeket menteni mindig jó befektetés, lelkeket
menteni nagyon fontos dolog!
– Tizenöt éves rálátásod van
a mozgalomra, mi változott az
idők során, és mi az, ami nem
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lehemes játékot?

változott, de változnia kellett volna?
– Ami változott: Mint a mustármag, csendben, de biztosan növekszik Isten Országa a cursilló
által is Magyarországon. Akik elvégezték és megmaradtak a közösségben, azok mint a kovász
a tésztában, gerjesztik a növekedést. Itt rátérnék a kérdés második részére. Sok helyen, itt nem
mondok város neveket, de mintha csak a mennyiségre törekednének, és utána sokszor elmarad
a közösség építés, sokan nem
járnak a találkozókra és elhalványul a lelkesedés, kialszik a tűz
a lelkekben. A cursilló célja, hogy
apostolok legyünk, és ez közösség nélkül kevés eredménynyel jár.
– Szükségesnek tartod, hogy
a közösségek, azon túl, hogy
cursillókat tartanak, lépjenek ki a
világ elé, különböző programokkal, mint például az élőrózsafüzér, vagya különböző keresztutak, vagy említhetném az Árkád
üzletközpontban bemutatott bet-

– Persze, hogy szükséges, hiszen nem rejthetjük a lámpást
véka alá. Ez is apostoli munka,
hogy kivisszük az embereknek
az örömhírt. Ha az örömöt továbbadjuk, akkor sokszorozódik.
A legfontosabb, hogy az emberek
a szeretetet olvassák le rólunk,
de ezt csak közösségben lehet
elevenné tenni. Az őskeresztényekről sem azt jegyezték meg,
hogy milyen szépen tartottak körmenetet, hanem, hogy „nézzétek,
mennyire szeretik egymást”!
– Szerinted változott a cursilló
megítélése az utóbbi időben
a klérus szemében?
– Én úgy gondolom, hogy igen.
Egyre több magyar püspök belátja, hogy mi a jelentősége ennek
a lelkiségnek. A Szentatyák is kifejezték a mozgalom iránti rokonszenvüket. Veres András püspök
atya, aki nem végzett cursillót,
látván Kírner Zoltán atya munkáját, meghívta őt, Szabó Tamással és Molnár Erzsi becsehelyi
cursillistával együtt egy papi
rekollekcióra, ahol Székely János
püspök atya is jelen volt, és bemutatták a mozgalmat. Nagyon
méltányolta a cursilló munkáját
mindkét püspök, de hozzá kell
tennem, hogy úgy éreztem, a papok nem vették túl komolyan.
– Azért reménykedünk és végezzük a dolgunkat. Egy gyakorlati
kérdés. Látod a férfi nő arányt,
illetve aránytalanságot, a templomokban is, és itt a cursillóban
is. Ez nem kis veszélyt jelent
a jövőre nézve, mert ha úgy szo-
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cializálódik egy nemzedék, hogy
a hit a nők és a gyerekek ügye,
és az apák nem vesznek részt
a plébánia életében, akkor nem
sok esélyünk van a növekedésre.
Mit lehetne tenni, hogy változzon
ez a kép?
– Igen. Kimondhatjuk, hogy
a magyar katolicizmus elnőiesedett. Talán történelmi okok is
közrejátszottak. Például az elmúlt rendszerben, ha egy pap
idős asszonyokkal foglakozott
békén hagyták, de ha fiatalokkal,
lányokkal, fiúkkal, akkor rögtön
számíthatott az elmozdítására.
De lehet az oka a nők nagyobb
érzékenysége, és hogy jobban
tudnak hatni egymásra, jobban
megtudják osztani egymással élményeiket. Ha egy hölgy megéli
a cursilló élményét, ha elmeséli
a barátnőjének, akkor tudja, hogy
az számára is jó lehet, megbízik
a másikban, és jelentkezik ő is.
Ez a férfiaknál sokkal nehezebben megy, még akkor is, ha látunk bőven férfi könnyeket a három nap alatt. De ez mindig is
így volt. Ez egy sebzettség, nem
tudom, hogy mit lehetne tenni.
Egyes vélemények szerint a kereszténység embereszménye inKedves Testvérek!
Örömmel újságoljuk, hogy újra
elindítjuk a Mini Ultreya-kat
a Mária Rádióban. Szeretnénk
a Kovács Jani testvérünk által elkezdett sorozatot folytatni a Cursillo
szellemében.
A fő célunk az, hogy gyakrabban találkozhassunk egymással
személyesen is. Fontosnak tartjuk,
hogy a frissen végzett testvérek
ez által is megerősítést kapjanak
abban, hogy érdemes az örök negyedik napot élniük, és hogy mindenképpen szükségük van ehhez
egy cursillós csoportra. Ezért külön
nagy szeretettel kérni fogjuk az elmúlt két év rektorait és asztalosait,
hogy alkalomról alkalomra gyűjtsék
össze asztalcsoportjaik tagjait, és
lehetőleg velük együtt jöjjenek el
a találkozóra. Itt akár arra is lehető-

kább női vonásokat, vagy inkább
nőinek tartott vonásokat helyez
előtérbe, mint a szelídség, elfogadás, megbocsájtás, beletörődés, a másik arc odatartása. Így
sok férfiban a gyengeség képzetével párosul, és tudat alatt ezzel
nem tud azonosulni. Tehát lehet,
hogy ez túlmutat a mi lehetőségeinken, hogy ezt a problémát
a cursillón belül megoldjuk.

csoporttalálkozó, az asztal közösségében.

– Itt Budatétényben is tapasztaljuk, hogy nagyon sokan nem kerülnek kiscsoportba. Nem lehetne nagyobb hangsúlyt helyezni
a rollókban a kiscsoport életbevágó fontosságára?

– Ez akkor fog kiderülni, ha már
jobban ismerem a terepet. Jó
lenne, ha kialakulna az, amit annak idején Gaál Jenő atya tett,
hogy lenne egy pap, aki csak
a cursillóval foglalkozna, mert ha
egy lelkivezetőnek sok minden
mással is kell foglalkoznia, kevés
idő jut a találkozásokra, a titkársággal való kapcsolattartásra,
a papokkal való párbeszédre,
látogatni, beszélgetni, tervezni. Szorosabb kapcsolattartásra
lenne szükség. Ez sajnos most
nincs meg.

– Ez régi téma. Voltak itt
Tétényben próbálkozások a vasárnap meghosszabbítására, de
nem igazán vált be. Nem tudom,
hogy mennyire segítség ez, amikor már mindenki fáradt, és egy
hatalmas lelki csomaggal van
feltöltve. Kellene valaki, aki húzó
erő és odafigyel, hogy legyen közösség.
– Igen, erre lenne az utócursilló.
Vagy talán segíthetne, ha, mint
a görögkatolikus testvéreinknél,
vasárnap lenne egy bemutató
ség nyílik, hogy segítsünk csoportot
találni annak, akinek ez még nem
sikerült.
A Mini-Ultreya programja:
17.30: megérkezés, majd közös
imát követően egyéni tanúságtételek a végzett munkáról, jócselekedetekről
18.00: szentmise
18.45: gondolatébresztő előadás,
majd ezt követően asztalonkénti kötetlen beszélgetés (sütemények és
innivalók biztosítandók)
19.30: a tervezett befejezés
Az első alkalom: december 9.
A további találkozók: 2012. március
9., június 15., október 26.
Szeretettel, hittel és reménységgel várunk benneteket: Huszár
Orsi, Kata Péter, Kazinczy Tamás,
Kutassy Jenő, Nyuszi atya (Horváth
István)

– Ez nem rossz, erről nem is hallottam eddig. Igen, ez talán be is
válhatna!
– Utolsó kérdésem: Milyen
lelkivezetői feladatokat látsz magad előtt, amelyeket szeretnél
megvalósítani?

– Köszönöm az interjút. Isten áldása legyen minden munkádon,
közöttük a budatétényi cursilló
lelkivezetésén is.
De colores!
Készítette: Kovács János

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

FÉRFI:
2012. február 9-12
2012. május 10-13.
2012. október 4-7
2012. nov 29.-dec. 2.
NŐI:
2012. május 17-20
2012. július 12-15.
2012. szeptember 27-30.
2012. november 22-25.
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Alapítványi beszámoló
Kedves Testvéreim!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
„A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományozni a cursillo alatt
(névtelenül) és később is lesz lehetőség.” olvassuk a jelentkezési lapon. Ez a hagyomány, és ezt tartani
is akarjuk. 2012-ben, ha Isten is megsegít, és az azt követő években, 4 női és 4 férfi cursillot szeretnék
tartani. Nagy feladat, de nagy kegyelemmel is jár.
Ahhoz, hogy az anyagi háttér is biztosított legyen, szükség van az adományaitokra. Erre a már jól
ismert sárga csekket használtuk, és fogjuk is használni. De van egy másik lehetőség is e mellett. Havi
vagy negyedéves rendszeres banki utalás az alapítvány számlájára. Néhány testvérünk már beállította
ezt, most erre bíztatok mindenkit, aki megteheti. Havi rendszeres 1.500 Ft, olyan nagy segítség, amivel
a budatétényi cursillo hosszútávú jövője biztosítva van. Természetesen, aki kevesebbet tud adni, az
is nagyon jó, aki többet, az is. Aki nem tud adni, de imádkozik a cursilloért, sütit süt, palancat ír, eljön
a záróra, az is nagyon sokat tesz. Ettől közösség, a közösség.
Az alapítvány számlaszáma:
Via Veritatis Alapítvány

10918001-00000101-41120011

Ahhoz, hogy a megtakarításaitok növekedni tudjanak, a következő cikkben leírt katolikus mobilflottára
szeretném még felhívni a figyelmeteket. Érdemes élni vele, több ezer forint megspórolható havonta.
Szeretettel-decoloressel, a titkárság nevében:
Berecz Balázs

Mobilflotta
A Budatétényi Cursillo-t munkájukkal, vagy anyagiakkal támogató testvérek részére lehetőség van
a katolikus mobil flottához csatlakozni. Ez egy olyan lehetőség, amely jó lehet a csatlakozóknak, és
egyúttal a Cursillo mozgalomnak is. A MKPK által javasolt T-Mobile hálózatán működő flottába tartozó
telefonok országosan ingyenesen hívhatják egymást. A flottán kívül hívások is nagyon kedvezményes
díjszabással bonyolíthatóak, így jelentős költség takarítható meg a havi telefonköltségekben. Meglevő
T-Mobile telefonszám és előfizetés bevonható a flottába. A havi díj 1.875 Ft, amiből 1.560 Ft lebeszélhető, emellett havi 50 db ingyenes SMS is küldhető.
A percdíjak:
T-Mobile és belföldi vezetékes irányba (Budapesten kívülre):
12,5 Ft/perc*
Budapesti vezetékes irányba:						
7,5 Ft/perc*
Belföldi mobilhívás (Pannon és Vodafon):				
22,5 Ft/perc*
*Az elszámolás másodpercalapú.
A csatlakozás feltétele a Budatétényi Cursillo rendszeres támogatása anyagilag vagy közösségi munkával, szolgálattal. Az érdeklődők keressék Eleméry Gábor testvérünket a gabor.elemery@gmail.com
e-mail címen.

Mária Rádió műsorajánló:
- A Mária Út
A műsor adása minden páros csütörtökön hallható
este 8 és 9 között a Mária Rádióban (FM 94,2).
Az adás interneten is hallgatható (www.mariaradio.
hu). A műsor a Mariazelltől Csíksomlyóig húzódó,
1400 km-es gyalogos zarándok útvonalat kívánja
megismertetni a hallgatókkal. Az utat építő önkéntesek, az úton található kegyhelyek bemutatásával és zarándokok tanúságtételével. Szeretnénk

megismertetni veletek is a zarándoklatnak ezt az
ősi formáját!
- Hétköznapi misszióink
Huszár Orsolya és Kovács János műsorvezetők
és szerkesztők, kéthetente kedd esténként 21 órától. Téma: missziós cselekedetek a mindennapokban, munkások és munkák az Úr szőlőjéből.
- Gyermekvágyó
Minden második vasárnap 21.00 órától.

Kiadja: Budapest-Budatétényi Cursillo Mozgalom Titkársága
Szerkesztőség: Isteni Ige Társasága Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3-5.
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