2011. Húsvét, IV. évfolyam 2. szám

A feltámadt Krisztus 2011-ben is velünk van
Először is minden olvasómnak a feltámadt
Krisztus áldását kívánom!
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Másodszor meg elmondom, hogy Kőszegen létezik egy cursillos imakönyvgyűjtemény, 21
könyvvel, hat országból A legrégebbi 1966-ból.
Az első magyar könyvet az Isteni Ige Társasága
nyom-tatta 1989-ben. A kanadai magyarok könyvét 1990-ben kaptuk kézhez.
De a legizgalmasabb cursillos ima könyv
Venezuelából való. Mikor ott a cursillo kezdődött,
az ország lakóssága akkora volt mint hazánké.
Nálunk közben a lakósság fogyatkozott, ott meg
duplázódott. Az ő Velemjárójuk azért izgalmas,
mert nyomon lehet követni  a cursillo fejlődését.
Ha nálunk ha-sonló fejlődés lett volna, legalább
120 ezer magyar cursillistának kellene most lenni.
Venezuelai püspöki kar az ötvenedik évforduló alkalmából körle-vélben felsorolja az óriási segítséget az evangelizálásban. Külön kiemeli  
a családok megszilárdítását és a hívatások növekedését. 6000 cursillot tartottak. 250.000 résztvevővel. Azt  itt meg sem merem írni, hogy Brazília
3 millió cursillistát tart számon.
Igaz, Venezuelában másképpen kezdődött. Az elsők a püspökök voltak a nunciussal
együtt, akik a cursillon résztvettek. Fülöp-szigetekről is püspökök mentek el Spanyolországba,
hogy magukon megtapasztalják a cursillo erejét.
Mikor mi elkezdtük, magától értetődő volt
Kőszegen 25-30 cursillo évente. De mindig nagyobb lett az ellenszél, amely akadályozta, hogy
a cursilloból tömegmozgalom fejlődjön ki.
A múlt problémáját   abban látom, hogy a
magyar egyház nem támogatta a csoportok hitélményét, hanem a teológiai tanításra fektette a
hangsúlyt. Ebben eredményt is ért el 1990 óta.
De a hit elsősorban nem tudás, hanem életforma.  
Teológiai tanítással ritkán teszünk valakit vallásossá, vagy esetleg csak a vak tyúk is talál szemet elven sikerül. Az ördög sokkal jobban ismeri
a teológiát és a bibliát, mint a legjobb hittudomá-
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nyi fő-iskola a fővárosban. Jézus sem kérdezett
senkit a tudásáról, hanem a hitéről. A történelem
érdekessége az is, hogy akik az európai felvilágosodással az ateizmust megalapozták,   majdnem
mindegyikük teológiát tanult előzőleg. A hitbeli ismeretek bővítése jó és szükséges azoknak, akik
már hívők, de a sok hitetlen nem így érhetők el.
A zsinat és az utóbbi pápai megnyilvánulások a laikus mozgalmakban látják a hit terjesztését.   Hogy ez mennyire igaz, látszik a
karizmatikus mozgalomnál, ahol a zsinat után
nulláról indulva 40 év alatt (a felekezeteket is beleszámítva) 800 millió embert értek el. (Van számítás, amely 1 milliárd karizmatikusról beszél.)
Ezek a mozgalmak a hit terjesztésének hordozói,
ahogy egyik gyertyáról meggyújtják a másikat.
A cursillo célkitűzése kezdet óta az
volt, hogy Magyarország újra keresztény legyen. A cél ma is érvényes, noha országunkban sokkal többen vannak elfoglalva Krisztus temetésével, mint országának építésével.
Igaz, az apostolok sem várták a feltámadást.
Mi cursillisták a feltámadást nem mint történelmi

„Nem az akváriumban, hanem
a tengerben kell halásznunk.”
Ez a mondat cseng a fülemben február első hétvégéje óta, különösen így a májusi
férfi cursillo előtt, a toborzáshoz kapcsolódva.
Újra itt volt Arsenio Pachon – tőle a fenti idézet.
A tétényi rendház és Gergely atya volt a házigazda.
Pénteken délután Arsenio a cursillo kialakulásáról
mesélt, ebben Eduárdo Bonin elévülhetetlen érdemeiről. Szombaton a világi beszédeket vette végig,
vasárnap délben zárult a program.
Tanúságos hétvége volt ismét. Szinte szó
szerint köszöntek vissza a törzskönyv és a rollok
mondatai. Azok a cursillos alapelvek, melyeket an�nyiszor hallottunk és olvastunk Jenő atyától: az elő és
utócursillora, a törzs összetételére, a rollok felépítésére, a cursillo alatt végzett munkára vonatkozóan.
A cursillo azoknak szól elsősorban, akik valamiért eltávolodtak a hittől és Krisztustól, vagy sosem
találkoztak még hiteles kereszténységgel. „Nem
az akváriumban, hanem a tengerben kell halásznunk.” – mondta Arsenio, és igaza van. A cursillo,
mint világi mozgalom célja az evangelizáció, eljutni
oda, ahova az egyház nem tud eljutni. Gyertyák vagyunk, mint amelyek megvilágítják a saját környezetüket; így terjed az Örömhír, hogy Isten szeret
téged. Egyben ez a cursillo fő üzenete is.
A hétvége túl azon, hogy a spanyol cursillo egyik
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eseményt ünnepeljük, hanem mint megvalósítandó feladatot. A feltámadt Krisztus keresi a bűnös
Máriákat, (ma tőlük hemzseg az ország), hogy
utána ők legyenek a bűnbánó Magdolnák, akik
elsőnek hirdetik, hogy Krisztus él és feltámadt.
Krisztus keresi a versenyfutó Jánosokat, akik elsőnek akarnak meggyőződni, hogy
Krisztus sírja üres. De Jézus találkozni akar
a hitetlen Tamásokkal is, hogy megmondhassa nekik, Boldogok akik nem láttak de hisznek.
A mozgalmak egyházhűsége nemcsak
az engedelmességből áll, hanem a párbeszédből és   a közös felelőségből is. Tehát kezet a
munkára. Jézus üzenete a fővárosban nem jut
el másképpen az emberekhez, mint a szomszédban lakó apostol által. A cursillo ereje nem
a szervezésben van, hanem a csoportokban. A
csoport meg csak addig működőképes, míg van
apostoli feladata. Budapesten nem hiányzik a
nyersanyag a cursillora. Minden cursillista született apostol. A feltámadt Krisztus velünk van.
P. Gaál Jenő

svd

hiteles képviselője tanított a hagyományokról, az
egységes magyar cursillo jövőjének egy lehetséges irányát is kijelölte. Ez az irány az alulról építkezés, a különféle magyar cursillos ágak ismerkedése
egymással, megtanulni és átvenni a legjobb gyakorlatokat, mindeközben új barátokat – testvéreket
szerezni. Ebbe az irányba mutattak a múlt év végi
máriapócsi és leányfalui cursillok, és ezt a lelkületet
viszi tovább a májusi tétényi férfi cursillo is.
A világnak Krisztus kell. Nekünk meg az,
hogy jobban megismerjük egymást. A cursillo az Isten műve, hiszem, hogy vigyázni fog rá.
De Colores!
Berecz Balázs

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

FÉRFI:
NŐI:
2011. május 12-15.
2011. május 19.-22.
2011. november 17-20. 2011. július 14.-17.
2011. november 24.-27.
Tihany
8237 Tihany, I. András tér 1.

FÉRFI:
2011. október 13-16.

NŐI:
2011. október 20-23.
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Cursillos keresztút
a Tabánban
A budai Szent Imre plébánián működő
Szent Arnold Janssen cursillos csoport március 18án pénteken már negyedik alkalommal szervezte
meg a cursillisták hagyományos fáklyásnagyböjti
keresztútját a Tabánban.
A rendezvény célja, hogy a Nagyböjt elején a szélesebb cursillos közösség összejöjjön
és e találkozás alkalmával együtt elmélkedjenek,
imádkozzanak, megalapozva és elindítva ezzel a
bűnbánati időszak lelki felkészülését. Az együttlét
és közös ima segít, hogy megerősítsük egymást a
hitben, az elköteleződésben és a reményben.  A Tabáni Keresztút célja emellet az is, hogy elhívjuk és
bevonjuk az imába és a közösségbe családtagjainkat, barátainkat, érdeklődő ismerőseinket is, köztük
olyanokat is, akik még nem voltak cursillon.
Idén is alkonyodott már, amikor a szervezők
meggyújtották a Tabán parkjában a stációkat jelző
fáklyákat és a de colores eléneklésével köszöntötték egymást a résztvevők. A keresztutunk lelki vezetője, a ferences Xavér testvér bevezető szavai
után elindultunk, hogy végiggondoljuk és átelmélkedjük Krisztus szenvedés- történetének stációit.
Ebben az évben a szervezők választása Michel
Quoist: Itt vagyok, Uram! című könyvében található
Keresztúti imádságra esett. A különböző stációkat
cursillista önkéntesek segítségével elmélkedtük át,
az imádságokat Kiss Erik Richárd vezette. A stációk
között haladva a hagyományos keresztúti énekek
csendültek fel.
Megindítóan szép volt a sötétben fáklyákkal
kitűzött útvonal a tabáni parkban, távolabb a Budai Várpalota kivilágított épülete magasodott és a
pesti oldal sok-sok fénye vibrált. A Naphegyen épült
csillogó, csupa üveg új épületből testedzést végzők
néztek bennünket a kondigépekről, talán értetlenül,
sajnálkozva, talán kíváncsian, lehet, hogy néhányan vágyakozva. Közben folyamatos volt a péntek

délutáni csúcsforgalom zaja körülöttünk: morajló
város, mindenki szalad a dolga, kötelezettsége,
kedvtelése, a „boldogsága” után… Mi örültünk,
hogy megállhattunk egy pár percre, hogy „kiszállhattunk”, elvonultunk a hajszából és a nyomulásból
a közösségbe és Krisztushoz. E néhány perc alatt
kívülről tekinthettünk rá erre a világra és… saját
életünkre. Kívülről, ugyanakkor a legbensőbb, legmélyebb vágyaink szemszögéből, talán valahogy
úgy, ahogyan Krisztus tekint rá.
„Ma sincs még vége Krisztus haláltusájának. Amikor az emberek körülöttünk ma is szenvednek és
meghalnak, rajtuk keresztül, szenvedéseik által ma
is Ô ajánlja fel magát az Atyának a Világ megmentéséért. Mert a Keresztút az Élet útja is. Egy kereszténynek soha sem szabad errôl megfeledkeznie...”
(Michel Quoist)
Dr Kerekes Orsolya
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Ultreya
Rákosszentmihályon
Március első péntekén, nagyböjt közeledtével Tóth Zoltán svd atya segítségével megint megélhettünk egy kisebb csodát, amit aznap estére az
Isten tartogatott számunkra.
Rákosszentmihályon mindig felváltva szervezzük, de együtt tartjuk az ultreyakat a Leányfalun
végzett csoporttal, és mindig jó érzés, hogy ilyenkor
együtt imádkozhatunk és elmélkedhetünk az adott
témáról. Külön örültünk a Budáról, vagy más belső kerületekből érkező testvéreknek, nem beszélve  
Zoltán atyáról.
Tőle megszokott módon, megint érdekes
gondolatokat osztott meg velünk, ezúttal a félelemről. Él-e bennünk, és ha igen, miért? Keresztényként mi mindig hihetünk és bízhatunk Istenben,
aki, mint egy jóságos, óvó apa mindig ott áll mellettünk, mögöttünk, bármilyen helyzetben. Még a mi
hűtlenségünkben is. Mert az Ő hűsége állandó. A
kisgyerekként megtapasztalt ráhagyatkozás sokat

segíthet, hogy felnőtt fejjel könnyebben tudjuk átadni az életünket mások szolgálatára. Megszűnik a
szorongás, aggodalom és a fájdalom elől való menekülés. A bűn gyökere mindig ebből a félelemből
fakad, tehát fontos, hogy tisztában legyünk belső
bizonytalanságainkkal.
A csoport-beszélgetésre feltett 3 kérdést
most is átgondolhatjuk: Szoktam-e szorongani?
Hogy tudnám ezt feloldani? Oda tudnám-e most
adni az életemet? Lehet, hogy nem csak feltétlenül a halálra gondolunk, de odaadom-e az életemet
mások szolgálatára, meghalok-e a bűneimnek, önzéseimnek, ragaszkodásomnak, kényelmemnek,
hogy új életet kapjak Istentől?
Nem könnyű, de soha nem késő elkezdeni… nem emberi, hanem ISTENI erővel.
Ahogy Zoltán atya mondta: ez a felszabadult módon megélt kereszténység.
„Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind
számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti a verebeknél.” (Lk12,7)
Haála Judit
(Szent Pál csoport)

Cursillisták gyalogos
zarándoklata a Mária-úton
MÁRIABESNYŐ-re
”Köszöntünk téged jó Anyánk,
elhoztuk néked hű szívünk
S te tárt karokkal vársz reánk,
kik porlepetten érkezünk„
Idén július 2.-án a  budapesti cursillisták vezetésével   immár 6. alkalommal indul zarándoklat
a Magyarok Búcsújára a Máriabesnyői Bazilikához.
Idén először a budatétényi titkárság is biztat minden testvért, hogy csatlakozzon ehhez a szép hagyományhoz. A cursillo a zarándoklatokból nőtt ki,
és remek alkalom egy zarándoklat az embereknek
új és maradandó egyház élményt adni.
Ez forduló pont lehet a budapesti és váci
egyházmegyés hívek számára! Idén van esély
először, hogy több gyalogos zarándok csoport is
érkezzen Máriabesnyőre. Ezt tették sikeresen a
balatonalmádi cursillisták a sümegi kegyhely őszi
Kisboldogasszony Búcsún. Napjainkban több mint
10 helyről érkeznek gyalogos zarándokok ide.
Lássuk hát mi hol is tartunk :
- Rákosszentmihályról és Csömörről a szokott régi
úton haladnak a testvérek
- Aszódról Lakos Lujziék vezetésével készül egy csapat a Nevelő Intézet cursillistáinak vezetésével
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- Reméljük, hogy a zarándoklatok ötletgazdái a Péceli
testvérek is útra kelnek idén
- és nagy reménységünk van a váci cursillistákban,
hogy vagy önállóan, vagy a többi csapathoz csatlakozva ők is útra kelnek
Természetesen bíztatunk más közösségeket is a saját zarándoklat szervezésére. A Mária
Rádió és a Mária Út Egyesület részéről Osvay Viki
testvérünk vállalta a tudósítást a zarándoklatról.
És persze gondolunk azokra akik  imáikkal tudnak kísérni, majd utunkon: őértük is fogunk imádkozni. És végül aki nem jön velünk azzal találkozhatunk
július 2.-án este és 3.-án délelőtt a búcsú eseményein!
Várjuk az információkat szervező csoportoktól a levelező listán és a  www.decolores.hu oldalon.
De Colores!

Fodor László
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Szoboravatás

a plébánia előtti utat virágszőnyeg borította. Késő
este a falu apraja, nagyja a templom illetve a plébánia udvarán gyülekezett. A rézfúvós zenekar, már
napokkal előtte gyakorolt a diákokkal együtt, hogy
egy szép szerenáddal köszönthessük a püspök urat.
(Megjegyzem, ez még a plébánosunknak sem volt
elárulva.)  Éjfél felé megszólalt a zene és mi tanulók
a következő dallal köszöntöttük a püspök urat:

2010. november 26.-án felavatták Márton
Áron egykori erdélyi katolikus püspök szobrát csütörtökön Budapest XII. kerületében, a nevét viselő téren.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi köszöntőjében azt
mondta, hogy a püspök
„Hol jártál rózsám ilyen koaz emberi jogok melletrán?
ti, a végsőkig való kiállás
Hogy ily harmatos a rokoés az egyház iránti hűség
lyád!
szimbóluma, a „magyarság
Zöld erdőben jártam, zöld
őrállója”. Hozzátette: az
füvet arattam
egyház- és nemzetüldöző
Édes rózsám!
rendszer mára a „történelem szemétdombján” van,
Hajnalba kinyílik a viola!
míg az az által üldözöttek
Kisfalum látlak-e még valaott vannak a magyar nemha?
Vándorló legénynek, árvázet „panteonjában”, vagy az
egyház boldogjai és szentnak székelynek ez a sorsa!
jei között. Kitért arra, hogy
Márton Áron boldoggá avaA fenti strófát, már együtt
tása folyamatban van.
velünk énekelte Márton
A beszédet Semjén
Áron Püspök úr, és még jó
Zsolt - kőszegi cursillista
néhány, szomszéd faluból
mondta. A hallgatóságmeghívott pap. Aztán megban többen is lehettek. Semjén Zsolt és Pokorni Zoltán felavatja a szobrot jelent a plébánia tornácán
Ott volt édesanyám is –
a sekrestyés, akinek a ketétényi cursillista akit Áron püspük bebörtönzé- zében egy hatalmas papírzacskó volt, tele tejkarase előtt bérmált. Ennek okán kértem édesanyá- mellával. (Stolverknek hívtuk)
mat tegyen tanúságot   a szentéletű püspökről.
A püspök úr szétosztotta a gyerekek között.
(Fodor László) Nagy volt az öröm, hisz a háború után sokan csak
hírből ismerték azt, hogy mi az az édesség. Több
népdalt énekelve és imát mondva kívántunk jóéjVisszaemlékezés
szakát püspökünknek.
Másnap történt a bérmálás. Olyan sok gyeA II. Világháború    után, Gyergyóújfaluban rek bérmálkozott, hogy a templomba nem fértünk
1949-ben történ:
be. Mivel szép idő volt, a templom kerítésében
Az iskolában már eltiltották a hittanoktatást, egész körbe, hátunk mögött a bérma szülőkkel zajígy 3 iskola (a központban 2, Marosfalván 1) tanu- lott le ez az emlékezetes gyönyörű ünnep.
lói egymást váltva jártak a plébániára hittan órára,
Meghatódva búcsúzott el tőlünk a Püspök
amelyet Rácz Vince plébános vezetett. Épp csak úr.  Legények, leányok, diákok, népviseletbe öltözlezajlott az első áldozás, amikor szüleinkkel közöl- ve, zenével kísértük el a falu határáig, mert a követték, hogy nem lehet évekig várni bérmálásra, tudni- kező napon már Gyergyócsomafalván bérmált.
illik az egész egyház és a papság nagy veszélyben Még abba az évben Csíksomlyón Márton Áron Püsvan (A kommunista hatalom óriási fenyegetettséget pök úr fogadta és áldotta meg a zarándokokat. Nem
jelentett mindenki számára.) Rövid idő alatt készí- sokára letartóztatták, és évekig börtönben volt.
tettek fel bennünket a bérmálás szentségének a felAzt viszont biztosan tudom, hogy a követkevételére. Gyergyóújfaluban (ha jól emlékszem, úgy ző bérmálás 1965-ben volt, ekkor bérmálkozott az
Pünkösd táján) került sor erre a fontos eseményre. öcsém Bandi, és egy egész felnőtt korú generáció.
Gyergyószentmiklósról érkezett hozzánk a
szentéletű Márton Áron Püspök úr. Óriási készülőlejegyezte: Fodor Ágostonné cursillista
dés folyt. A legények a falú végétől – ahonnan érke2010 karácsonyán
zett, az út mindkét oldalát nyírfákkal szegélyezték,
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Az örök negyedik nap ...
Ózdon születtem 1960-ban, majd 11 éves
koromban a családom Miskolcra költözött. Vallásos
életem kialakulásának ez a város lett a színtere: itt
voltam elsőáldozó, bérmálkozó, majd középiskolás
éveimben itt kerültem abba a fokolárés közösségbe, amelynek köszönhetően döbbentem rá arra,
hogy a vallásosság nem az életünk – sok közül
– egyik színtere, hanem a MINDEN. Itt ismerkedhettem meg feleségemmel is, akivel immár 27 éve
vagyunk házasok. De nem mi voltunk az egyetlen
pár, akik ennek a csoportnak a tagjaiként kötötték
össze életüket: legalább hat-hét házaspárról, családról tudok, akikkel a későbbiekben gyakran ös�szefutottunk valamelyik szentmisén.
Tanárként kezdtem a pályámat, de két év
tanítás után módosítottam: előbb egy üzemi újság,
majd a Borsod megyei napilap, az Észak-Magyarország kulturális rovatának munkatársa lettem. A
rendszerváltás közeledtével merült fel bennem a
gondolat: milyen jó lenne – az akkor egyetlen katolikus népújság –, az Új Ember mellett egy havonta
megjelenő, magazin-szerű vallási folyóiratot indítani. Akkori főpásztorunk, Seregély István érsek úr
felhatalmazott, hogy az Egri Főegyházmegye plébániáin gyűjtést folytassak első lapunk, az Új Mis�szió elindítására. Ez az újság 1989 augusztusában
jelent meg először, s idén lépett a XXII. évfolyamába. 1993-ban indítottuk – immár országos terjesztéssel – katolikus hetilapunkat, a Keresztény Életet.
A központ Miskolcon volt, de mindig működtettünk
fiókszerkesztőséget a fővárosban. Célunk az volt,
hogy egyszerű szavakkal, rövid írásokkal és sok fotóval minden katolikust megszólítsunk. Idővel színesekké váltunk, elkezdtük a terjesztést Erdélyben és
Felvidéken is, s az egyházi események tudósításai
mellett egyre nagyobb teret kaptak lapunk oldalain
a családi és a lelkiségi írások. 2003-ban az újság –
családunkkal együtt – Budapestre költözött.
Március közepén – Fodor Laci barátomnak
köszönhetően – jutottam el Budatétényre, ahol elvégeztem a Cursillót. Nagyon nagy élményt jelentett: a gondos előkészítés, az előadó atyák és testvérek hitvallással felérő előadásai, a folyamatos
és áldozatokat is vállaló imádságos háttér, melyek
mind-mind megerősítettek azon az úton, amelyen
évek óta próbálok járni. Örülök, hogy ilyen közösség tagjának érezhetem magam.
Lelki élményemet mi sem igazolhatja
jobban, minthogy már feleségemet, édesapámat és unokaöcsémet is „beneveztem” a májusi
cursillókra. S terveim között szerepel két felnőtt
lányom „beiskolázása” is erre a csodálatos há-
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rom napra. Hiszen mint apa, így adhatom számukra a legtöbbet.
S végül szeretném megismételni, amit a Tétényi levelezőlista tagjainak beköszönő soraimban
írtam: „Bízom benne, hogy a Keresztény Élet által
mostantól még nagyobb odaadással dolgozhatunk
munkatársaimmal együtt a lelkek megmentésén.
Szívesen venném, ha Ti is küldenétek cikkeket,
jó gondolatokat, melyek az olvasók lelki épülését
szolgálják. És természetesen mostantól a cursillós
eseményeknek is nagyobb teret adunk.”
De Colores!

Czoborczy Bence

Hirdetések
Mária Rádió műsorajánló:
- 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.
- A Mária Út című 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 Marizelltől 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! Hallgassátok műsorunkat!
“Hallgasd, hogy lépj!” De Colores!
Műsor szerkesztők: Gubicza Katalin, Markó Mónika és
Osvay Viktória

Új csoportok indultak
A verbitáknál működő csoportunkba szeretettel várunk új
tagokat, akár messzebbről is. Kéthetente találkozunk, de
jöhetsz havonta is. Minden első és harmadik kedden este
7 órakor találkozunk.
Cím: Verbita Rendház Bp. XXII. ker. Bajcsy-Zs. u. 3-5.
Érd.: Kiss Gábor (tel.: 0613621111; mobil: 06209187734)
Megalakult a II. kerületi Urunk Színeváltozásáról nevezett
Kinga nővér csoport, melyhez még páran csatlakozhatnak.
Helye: Budapest II, Budakeszi út 55/d,
Kapcsolat: Huszár Orsolya (mobil: 06205785761), kéthetente csütörtök esténként 18 órától.
Megalakult a Belvárosban a VI. kerületben a Szent Teréz
csoport ahová szeretettel várunk még néhány tagot.
Helyszín: Avillai Nagy Szent Teréz plébánia közösségi terme (Bp. VI. Pethő Sándor u. 2.)
Kapcsolat: Kárpátiné Novák Ágnes (mobil: 0670/4102129)
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2011-es cursillos programok
Hónap

Nap

Esemény

Helyszín

Időpont

Kapcsolattartó

április

? (vasárnap)

cursillos mise

Veresegyház

?

május

14. (szombat)

Budapest körüli Élő  
Rózsafüzér Zarándoklat

9 szakasz közül
választhatsz

május

15. (vasárnap)

férfi cursillo záró, csak
csak cursillosoknak!!!

Budatétény

15:00

Eleméry Gábor
06 30 960 4481

május

22. (vasárnap)

női cursillo záró, csak
cursillosoknak!!!

Budatétény

15:00

Kárpátiné Novák Ági
06 20 366 2110

május

29. (vasárnap)

cursillos mise

?

?

június

26. (vasárnap) Magyarország legnagyobb
Úrnapi virágszőnyeges
körmenete Csömörön

Csömör

10:00

Hadrévy Bori

július

2. (szombat)

cursillisták zarándoklata
Sarlós Boldogasszony
búcsúba Máriabesnyőre

július

17. (vasárnap)

női cursillo záró, csak
cursillosoknak!!!

szeptember

16-18.

VeszprémSümeg gyalogos
zarándoklat

VeszprémNagyvázsonyTaliándörögd-Sümeg

Sipos Balázs

szeptember

16-18.

BalatonalmádiSümeg gyalogos
zarándoklat

BalatonalmádiKáli medenceTapolca-Sümeg

Szabó Tamás

október

8. (szombat)

Világmisszió
Országos Ünnepe

Villányi úti
Szent Imre templom

Burbela Gergely svd atya

október

8. (szombat)

Érd Körüli Élő
Rózsafüzér Zarándoklat

Érd

Robotka Zsolt
www.erdirozsafuzer.hu

november 20. (vasárnap)

férfi cursillo záró, csak
cursillosoknak!!!

Budatétény

15:00

november 27. (vasárnap)

női cursillo záró, csak
cursillosoknak!!!

Budatétény

15:00

János áldás és
cursillos mise

Budapest,
Bosnyák téri
templom

december

27. (kedd)

Fodor László
06 30 999 4462

RákosszentmihályÁrpádföld
Csömör-KerepesMáriabesnyő

Budatétény

15:00

Csibi Tamás
06 70 330 8045
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Kedves Cursillos Testvérek!
Isten különleges kegyelme, ajándéka volt számunkra Arsenio Pachón többszöri látogatása, tanítása, amellyel a
Cursillo eredeti, tiszta forrásaihoz vezetett minket.
Mindezek fényében biztosan szükség lesz arra, hogy
a magyarországi hagyományainkat végigvizsgáljuk, esetleg
itt-ott alakítsuk is rajtuk.
Azonban mindenkit kérek arra, hogy ne tegyen elhamarkodott változ¬tatásokat! Néhány hónapon belül elkészítjük az Országos Titkárság irányításával a közös imakönyvet,
és kiadjuk az ősi, Mallorca-i beszédvázlatokat.
Ebben a kiadásban egy-két fontos kérdésben irányvonalakat is ki fogunk jelölni, amelyek a magyarországi cursillo
egységét, és az eredeti karizmához való hűséget is szolgálni
fogják.
Kérlek benneteket, hogy legyetek egy kis türelemmel.
Sok szeretettel kívánok mindenkinek áldott nagyböjtöt!
2011. március 23.

Székely János

Vers
„Uram ha eszközöd lehetnék…”
Uram ha eszközöd lehetnék,
Hang amely csak Rólad beszél,
Vagy útjelző, mely keresztezésnél mutatja az utat Feléd,
Vagy horog, amelyen egy lélek fennakad,
Vagy tükör, amelyben meglátod Madad,
Vagy eke, amellyel ugart szánthatol,
Vagy bánatosztó mosolyod,
Vagy ablak, amelyen fényed átragyok,
Vagy… nem tudom, Te tudod,
Mi minden lehetnék, hogy szerszám
lehessek a kezedben,
Tenyérbe simuló, alkalmatos,
Mit mindig ott találsz, ahova teszed,
Uram!? Próbáld... használj,
Hogyha lehet!
Amen
(Molnár Attila)

Alapítványi beszámoló
Kedves Testvérek!
A cursillok ingyenességének záloga, hogy minden cursillista lehetősége szerint segítsen azokon, akik nem jutnának el a cursilloba e segítség nélkül.
Idén tervezzük 3 Ultreya újság gyártását és postázását (a többit takarékossági szempontok miatt e-mailben küldjük majd), és a tavaly gyártott 500 kereszt „párját” - 500 db Velemjárót készítését. Ennek
költsége több mint fél millió forint.
Előző beszámolónk óta adományaitok feltöltötték az induló, de erősen megcsappant alaptőkét,
ami az újság és a Velemjárók a fedezetét megteremtette. A Jóisten áldását kérjük a jókedvű adakozókra!
Az Isteni Ige Társasága sem tudja kivonni magát a gazdaság inflációs hatásai alól, ezért a
cursillok költsége 17.000 Ft-ra emelkedett a tavalyi 15.000 Ft-ról. (ebből 14.600 Ft a rendház költsége,
a többi a cursillok irodaszer, nyomtatvány, fotó stb. költségei)
A titkárság és tagjai természetesen nem kapnak semminemű térítést munkájukért, mint ahogy
a süti palancákért se.
Azt, hogy 2012-re mer-e megint 4-4 vagy több cursillot tervezni a titkárság, az rajtunk is múlik.
A cursillokon folyó adománygyűjtés átlagosan a költségek felét fedezte tavaly. Az utána érkező adományok még kb. 20 % - át fedezték kiadásainknak. A fennmaradó összeg, cégek eseti támogatása és
néhány cursillos testvérünk rendszeres havi adománya volt. Aki teheti, azt kérjük, hogy banki átutalással havi vagy negyedévi kisebb, de rendszeres összeggel segítsen.
A Budatétényi Cursillokat támogató Via Veritatis (Igazság Útja) Alapítvány számla száma :
10918001-00000101-41120011
Gondoljunk azokra, akik a mi segítségünk nélkül nem juthatnának el a cursillora. Felebarátod üdvössége rajtad is múlik! Krisztus számít Rád! De Colores!
Balog Edit, Csikós Tamás és Fodor László
az alapítvány elnöKsÉge
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