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Advent

B

eléptünk az egyházi év kedves
szakaszába: az adventbe. Négy
vasárnapját megüljük szokott
gyertyagyújtással. Azután ránk köszönt a szent vigília, a glóriás éjfél és
karácsony kétnapos ünnepe. Advent a
múlt idők emléke. Régi korok reményét, vágyát ünnepeljük. Énekeinkben
felsír az évezredek szenvedélyes reménye. Emlékezünk próféták évezredes
látomásaira. Örülünk, hogy a múltból
jelen lett.
Advent figyelmeztet, hogy az Úr
most is jövőfélben van. Az élet útjai
a másik világba homályos utak. Homályban élünk, ennek oka a földi lét
gyarlósága. Az advent jegye a várakozás és az üdvözítő Istenbe vetett hit.
Nem a látható valóságért élünk, hanem a mögötte rejlő titok miatt. Prófétáink lelkesedéssé fokozták reményeinket. Beleéljük magunkat a régi
évezredek reményébe, és keressük a
jövendőséget. A régiek is keresték Isten országát, hazájukat. Nincs itt maradandó városunk.
Az advent hirdetői a próféták voltak.
Keresztelő János pedig a régi advent
újevangelizálását hirdette… Ő az Úr
útjainak előkészítője, hogy az emberek eltaláljanak Jézushoz. János fény
volt a népnek, de nemcsak mécses van
kezében, más szerszámai is vannak.
Ott van a fejsze, melyet már a fa gyökerére tettek. Minden jó gyümölcsöt
nem termő fát kivágnak.’’ (Mt 3,10)
Szórólapátja segítségével a könnyű
hit pelyváját az enyészet szele elviszi.
A próféta a hozzá jött farizeusokhoz
szólt: „Viperák fajzata.’’ (Mt 3,7) Aki
elfelejt természetesen élni, csúszómászó lesz. Baj van, ha az igehirdető lámpása kormos és füstös.
A puszta embere lelkében csend
van. Sokáig hallgatott, most beszél.
Hacsak egy napig is fékezzük nyel-

vünket, észrevesszük, hogy a beszéd
sokszor a gondolatok hiányának eltakarása. János szózata nem hízeleg.
Önmegtagadás, viperák fajzata, tűzre
való pelyva, akár rólunk is szólhat.
Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa. (Mt 3,2).
A bánat helyett korunk fel akarja deríteni a szent homályt és helyébe örök
mulatságot akar. Addig, míg bűn lesz,
folynak a cursillisták bánatkönnyei is.
Adventben legyen magától értetődő
a szentgyónás. A család legnagyobb
karácsonyi ajándéka, mikor mindnyájan együtt megjelennek az Úr asztalánál az éjféli misén. Az égben nagyobb
öröm van egy megtérő bűnös, mint a
kilencvenkilenc igaz miatt.
A világnak is megvan az adventi vágya a boldogságra. Ha ez kiterjed az
életen túlra is, ezzel nemcsak a jobbat,
hanem az istenit is várjuk. Adventi vágy miatt az anyag erőlködik, és
nyög, a lélek küzd és imádkozik.

Korunk várja a jobb világot. Ez a
hit adventi lelkesedéssé és vallássá
fokozódik. Neki ugyan nincs Istene, de van feszülő vágya az új kor
hajnala után. De kinek jó a jobb
kor, ha nem érjük meg, és mindent
elkoptat az idő. Örök éj borul a haladás adventjére. Mennyien hittek
a jobb jövőben, és azon dolgoztak
egész életükben, míg házukra kiírták:
A ház eladó, és senkinek sem kell.
Minek a haladás adventje, ha örök
semmi váltja föl az izgalmas várakozást? Minél fényesebb a jobb kor reménye, annál reménytelenebb a jobb
jövő kilátása. A haladásnak akkor van
értelme, ha az örökkévalóságot is mutatja.
Hiába mondjuk, hogy elpusztul ezen
az úton. Helyes az ösztöne, azért nem
hallgat ránk. Nem az a hibája, hogy
jobb világot akar, hanem hogy a jobb
világot csak félig akarja. Ezen nem
úgy segítünk, hogy megállítjuk a ha-
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ladást. Bolond, aki a robogó vonatot úgy akarja megállítani, hogy eléje áll. A vonatot megállítani nem
szabad, hiszen isteni erők működnek benne. Nem szabad ellenállni
a haladás vágyának.
A világ adventje megállíthatatlan.
Ez az advent az emberé, benne felsír
a teremtmény szenvedélyes fohásza.
A fejlődés vágya a lélekben lép a legmagasabb fokra: várakozássá válik. Isten akarata szerint a természet célja is

a jobb jövő. Ahol élet lüktet, minden a
jobbat sürgeti. Mi az örök vágyak hívei, nem szembeállítjuk, hanem összhangba hozzuk a mindennapi élet és
a lélek adventi vágyait.
Paraguayban 1912-ben a forradalmárok vonattal akartak a fővárosba
jutni, és azt elfoglalni. Egyik távírász
elárulta a forradalmat, mire a kormány
elindított egy mozdonyt tele robbanóanyaggal. Mikor összeütközött a forradalmárok vonatával, kétezer ember

halálát okozta. A forradalom mégis
győzött. A haladás vonatját mi sem
tudjuk megállítani. Helyette föl kell
szállni a vonatra; a haladás örök értékei felé kell terelni az emberiség figyelmét. Dolgozni kell, hogy a vonat
az igazi és a jobb jövőbe vezessen.
Nyissunk neki utat, és menjünk teljes gőzzel az örök advent irányában.
Ezt hívják a cursilloban újevangelizálásnak.
Gaál Jenő svd

III. budatétényi ultreya
Köszönettel vettük, hogy a verbita atyák helyt adtak a
III. ultreyanak. Kovács János, az alkalom főszervezője, köszöntőjében összefoglalta, mit is jelent évről évre együtt
ünnepelni: „Ahogy az embernek van teste, lelke és szelleme, az évnek is van három kezdete. Az egyházi év december elsején kezdődik, ami a lélek évfordulója. Testi énünk
január elsején kezdi az évet, a tanév kezdetén pedig a szellemünk kezdi az új kört a tanévnyitók komoly ünnepével.
Ezek nem heje-hujás csinnadratták, de mégis van bennük
valami örömteli. A kezdet az újrakezdés tiszta fehér lapjának öröme. A budatétényi cursillós közösség hat éves
korba lépett. Iskolaérettek lettünk. Jó lenne, ha ez az év
egy erősebb összetartozás, egy tudatosabb, áldozatosabb
munka kezdete lenne. Nagyszerű volt az első hat évünk,
igazán nagyszerű!”
Csak így tovább! Fordíthatnánk le az ultreya szót magyarra, és valóban, mintha most érnének be, vagy lobbannának új lángra Gaál Jenő atya mindig bíztató szavai.
Kicsit más volt ez az alkalom, mint a többi. Az arányok
megváltoztak. Sokkal több új arcot fedeztünk fel. Tudom
nem kéne ezen csodálkozni, hiszen ez törvényszerű, amikor szemmel láthatóan egyre többen és többen találják
meg, vagy ismerik fel hitüket a cursillon keresztül.
Juhos Ferenc, Burbela Gergely és még 5 missziós atya
jóvoltából, az Úr Jézust közénk hívva tölthettük a napot.
Gergely atya homíliáját hallgatva, ami az aznapi evangélium alapján a talentumokról szólt, megfogalmazódott
bennem, vajon felismerjük-e, hogy Isten hány embert bíz
ránk? Naponta, hetente, évekig, vagy csak egy-egy pillanatra, amikor például Krisztusról és egy őt megismerő
lehetőségről, a cursilloról beszélünk neki. Vajon mennyi
gyümölcsöt hozunk? Neki tetsző dolgokról esik-e szó beszélgetéseinkben?
Ezen a napon nem is tudtunk hétköznapi dolgokról beszélni, mert a nevetőgörcsös pillanatoktól a megható sírásig mindenben ott volt Isten. Mindehhez Hoppál György
faragóművész munkái olyan áhítatos környezetet teremtettek, szavakkal vagy képekkel sem lehet igazán visszaadni.
Berecz Balázs múltról és jövőről tartott előadása előtt
a missziós atyák igazán vidám hangulattal vezették fel az
ultreyat vidám történetekkel. Felvidékről Szabó Alajos és
Juhos Ferenc atya, Paraguay-ból Hirth Vilmos atya, Fülöpszigetekről Werner József atya, Pápua Új-Guineából Sza-
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bó Imre atya és Argentínából Rostás Sándor atya. Mennyi
imát, munkát, örömöt és bánatot kell egybeolvasztani mindenkinek, aki a hitet tovább akarja adni!
Mi is tettünk egy kis erőfeszítést. Még táncra is perdültünk, amikor Benvin Sebastian atya háttér dobkíséretével
Tengan Sebastian atya megpróbált egy ghánai táncot megtanítani nekünk. Ő majdnem feladta, mi viszont harsány
nevetések között próbáltunk legalább valami hasonló saját
verziót előadni. A YuTube-on meg lehet nézni, mennyi sikerrel.
Ha még nem nevettünk volna eleget, akkor a Bosnyák téri
csoport Piroska és a Farkas cursillos hollywoodi feldolgozása után ebből sem volt hiány.
Az utána következő tanúságtételek hitelessége és személyessége is ebben a hangulatban világított rá arra, hogy mi
vidám, ugyanakkor hívő és egymásért felelősséget vállaló
közösség vagyunk.
Sajnos nem tudjuk újra leírni, amire Kutassy Jenő, Benke
Norbert és Móni, Láng Edit, Grofcsik György és felesége
Magdi, valamint Hoppál György megható és tanúságos élete, vagy Paróczi Tamás által felolvasott Fánk-történet tanít
minket. De bízunk benne, hogy Kovács Jánosnak és törzsének, Draxler Ferencnek és zenész csapatának jövőre is lesznek segítői, akik egy IV. ultreya keretében lehetővé teszik,
hogy az ország minden részéről érkezve találkozhassunk, és
azzal a tudattal menjünk tovább, hogy érdemes fáradozni,
mert jó közösség vagyunk, és Krisztus számít ránk!
Subertné Haála Judit
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Megélhettük, hogy fontosak vagyunk
A 2012.09.27–09.30-ig tartó női cursillon vettem részt
Budatétényben. A vőlegényem hívott meg erre az alkalomra, aki hazatérve a lelkigyakorlatról igen titokzatos módon
viselkedett. Nem mesélt, csak ragyogott az arca és mihamarabb be akart íratni a következőre, hogy én is „mindent
értsek”, amit ő megtapasztalhatott.
Elindulva erre a három napra azt gondoltam, ez is egy jó
lehetőség a feltöltődésre, de valami egészen mást kaptam,
mint amit vártam.
Semmi olyat nem hallottam a napok alatt, amiről előtte
ne beszéltek volna nekem. Mégis most másként hatottak a
szavak. Eljutottak a mélybe, és válaszra sarkaló igazságként
éltem meg azokat. Igazából nem tudom és nem is szükséges
megfejteni a misztikumát, miben volt más a cursillo, mint
azok a lelkigyakorlatok, amiken eddig részt vehettem.
Aminek a megtapasztalása nagyon sokat segített nekem
a kegyelmek befogadásában, az a minket körülvevő testvéri szeretet. A vezetőink háttérbe húzódva szolgáltak. Nem
csak előadásokat mondtak, hanem tanúságot tettek és nem
csak szóval, hanem azzal is, ahogyan jelen voltak közöttünk. A résztvevő testvéreimmel mély és tartalmas megosztásaink voltak. Többüket a mai napig az emlékeimben

őrzöm, remélve, lesz még alkalmunk a találkozásra. Megerősítést jelentett, hogy végig éreztük a háttértámogatást,
hogy mások is közben járnak értünk.
Itt megélhettük, hogy mind fontosak vagyunk, minden
értünk történik, azért, hogy segítsen elvezetni Isten szeretetének befogadására.
Már a cursillo előtt felismertük a párommal, hogy közösséghez szeretnénk tartozni. Voltak próbálkozásaim
arra, hogy helyet keressek, ahová tartozhatnánk. Azt tapasztaltam azonban, hogy ezekben az általam felkeresett
közösségekben az emberek már ismerik egymást és igazából nem vágynak új tagokra. Elhatározásom ellenére nem
volt bennem kitartás és nem mentem többé.
A lelkigyakorlaton azonban megismertem egy kis közösségnek az egyik tagját, aki meghívott maguk közé. Nagy
örömmel tapasztalhattuk meg a férjemmel, hogy örömmel
befogadtak és szeretettel vártak. Azóta is lehetőség szerint
eljárunk alkalmaikra.
Ez számunkra nagyon fontos volt, hiszen ezzel a megerősítéssel, sokkal könnyebbé válik az „örök negyedik nap”
megélése. De colores!
Alföldi Éva

A cursillo új arculata
A 2011 októberében megtartott
munkatársképzőn a börtön cursilloról
beszélgetve Hajdú Miklós atya vetette
fel először, hogy mi lenne, ha kiírnánk
egy rajzpályázatot az elítélteknek, például a tékozló fiú történetére.
Ezt gondoltuk kicsit tovább, adaptálva az ötletet a logóra, zászlóra, matricára, stb. Mivel a legtöbb cursillonak
van saját logója és arculata, ezért
úgy gondoltuk, lehetne nekünk is.
A pályázati felhívás megszületett, a
levelező listán lett közzétéve. Nyolc
pályázat érkezett be, az alkotók nagyon
„decoloreszre” vették a stílust. A közösség és a titkárság is Farkas “Pötyi”
Márta munkájának adta az első helyet.
Az eredményhirdetés után elkészült
az új zászló, melyet Juhos Feri atya a
tétényi Ultreyán szentmise keretében
megáldott. A szeptemberi és októberi
cursillokon már használtuk is, emellett
az új autóra ragasztható matricából is
kaphattak az új tagok.
Folyamatban van a cursillos pólók
legyártása (erről lesz nemsokára hír a
levelező listán), az új kitűző is hamarosan elkészül és mindkét weboldalunk
új „ruhát” kap. De Colores!
Berecz Balázs

„A pályázati anyag elkészítése során
arra törekedtem, hogy a logó egyszerű és vidám legyen, ugyanakkor jól
tükrözze a cursillo alapgondolatait.
Így nem maradhatott ki a hal, mint
jelkép, hiszen Krisztus személyét és
hozzá való viszonyunkat helyezzük
gondolataink középpontjába a három nap alatt. A hal forma a szivárvány – de colores – színű retinával
könnyen szemként is értelmezhető,
így tudtam hozzákapcsolni a másféle, megújult világnézet, világlátás fogalmát, ami által ráébredünk,
vagy újra rácsodálkozunk a keresz-

tény módon megélt élet csodájára.
És persze az ébredést, méghozzá a
rémesen korai ébredést szintén maradandó emlékként vittük magunkkal az örök negyedik napra…”
Farkas „Pötyi” Márta

Cursillo időpontok 2013-ban
FÉRFI:
2013. március 14-17.
2013. május 30 - jún. 2.
2013. október 24-27.

NŐI:
2013. május 2-5.
2013. július 11-14.
2013. szeptember 19-22.

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

2012. Advent - V. évfolyam, 2. szám

Új elnökségválasztás

Interjú Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével
– Tisztelt Elnök Úr! A Mária Rádió
Egyesület szeptember elején új elnökséget választott. Miért került erre sor?
– Az Egyesület alapszabálya szerint,
az elnökség mandátuma három évre
szól, s ez most járt le, ezért került sor a
tisztújításra. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület célja, hogy támogassa a
lelki és spirituális értékek terjesztését
a rádió, az írott sajtó, kiadványok,
televízió, internet, kábel Tv útján, és
minden olyan kommunikációs csatornán keresztül, ami elérhetővé teszi az
embereknek hogy Istenre figyeljenek.
Az Egyesület támogatja az emberek
kulturális, etikai és vallásos természetéről, az ilyen eseményekről szóló
rádiózást és kiadványokat.
A Mária Rádió Egyesület olyan
keresztény, katolikus szellemiségű
polgári egyesület, amely szervezeti és
működési tekintetben a magyar Katolikus Egyház hierarchikus szervezetétől a magyar Püspöki Konferenciától
függetlenül önállóan tevékenykedik.
A Mária Rádió Egyesületnek huszonegy fő rendes és egy pártoló tagja
van. Tagjai sorából – öt fős elnökséget
választ az alapszabályban rögzített feltételek szerint.
– Kik az elnökség tagjai?
– Mint említettem, öt választott tagja van és a mindenkori műsorigazgató
(most Dúl Géza atya) hivatalból tagja
az elnökségnek. Az öt választott tag:
Fodor László, Horváth István atya (ő
volt a korábbi műsorigazgató), Németh Miklós Attila, Simon Péter és
szerény személyem.
– Dr. Székely János püspök atya nem
tagja az elnökségnek?
– Nem, Ő a Mária Rádió védnöke.
Őt még az előző elnökség kérte fel
erre a szimbolikusnak is tekinthető
szerepre, ami kifejezi egységünket az
Egyházzal. Bár világi kezdeményezés
a Mária Rádió, feladata az, ami az
Egyházé, az igehirdetés.
– Az elnökség választása kapcsán
milyen elvárásokat fogalmazott meg
a tagság?
– Az új elnökséget a tagság úgy jelölte, hogy megfogalmazta a fő elvárásokat is, melyek a következők.
Kiegyensúlyozott és stabil működés
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mellett törekedni kell az országos lefedettség elérésére. Tovább kell erősíteni a magyar Mária Rádiókkal az
együttműködést. A rádió önkéntes
és hallgatói családjának egységét kell
erősíteni és biztosítani az információk
jobb áramlását. A tagság dinamizmust
és stabilitást vár el, amit eddig is megtapasztalt.
– Eddigi munkád elismerése is egyben, hogy új elnökség Téged választott
meg elnöknek ismételten, amihez gratulálunk!
– Önkéntese vagyok már tíz éve a
rádiónak. Életem legszebb szolgálata
ez, amit hálás szívvel köszönök Istennek. Nagy közös munka ez, amit
mindenki a maga adottságával segít
megvalósulni. Jakab apostol írja, hogy
az adományok különfélék, de azokat
mindenki azért kapta, hogy használjon vele.
– Beszélnél valamit a kezdetekről?
– A magyar szervezeti kereteket
1998-ban hozták létre Habsburg Mihály kezdeményezésére az olasz Mária
Rádió vezetői. 2000-től e keretek tartalommal megtöltéséért kezdtünk közösen dolgozni Dúl Géza atyával és az
önkéntesekkel. Engem, személy szerint Gaál Jenő verbita atya kért meg
arra, hogy teremtsük meg a Mária
Rádiót. Sok év telt el látszólag eredménytelenül, mert a médiahatóság
nem adott sugárzási jogot, ez így ment
2005-ig. Ekkor a Mária Rádiók közös
egyesületétől, a Világcsaládtól anyagi
támogatást kaptunk, és megvettünk
egy működő budapesti rádiót, amit
Mária Rádióvá alakítottunk. A csendes és látszólag eredménytelen 5 év
valójában a felkészülést szolgálta. Az
első pillanattól volt 50 önkéntesünk,
s így a rádió 2006. január 15-én elindult, és azóta töretlenül, egyre többen
dolgozunk a rádióért. Ma kb. 800 önkéntesünk van.
– Hol tart most a magyarországi rádió?
– A lelki gyümölcseiről sok szép
történetünk van. Számomra legkedvesebb, hogy a 6 éves évfordulón egy
férfi jött oda hozzám az 5-6 éves fiával, s azt mondta: „Ez a gyerek nem
lenne megkeresztelve, ha nem lenne a
Mária Rádió”.

2012-ben 22 adón szól a Mária Rádió. Hét helyi stúdiónk van, és kb. 3,5
millió embert ér el a rádió. Ekkora a
lefedettség. Az ismertség és a hallgatottság igen magas, 20% körül van.
Mindezt önkéntes munkával, önkéntes adományokból működve értük el.
Évente 20.000 ember adományai biztosítják a működést. Összefoglalva:
csoda ez. Emberi erővel elérhetetlen
fejlődés 6 év alatt.
– Melyek a MR jövőbeni tervei?
– Három szóban tudnám összefoglalni: minőségi fejlődés, anyagi stabilitás és országos lefedettség. Mert
óriási az igény ott, ahol nem vagyunk
még jelen. Remélem a Médiahatóság
is érzékeli ezt a szociális missziót és
igényt, s kapunk új területeken is sugárzási lehetőséget. Csak ezen múlik
a dolog.
– Bemutatnád a többi magyar nyelvű Mária Rádiót, eredményeiket, nehézségeiket?
– Rajtunk kívül még három magyar
Mária Rádió van: Délvidéken, Felvidéken, Erdélyben. Ez a tény önmagában is csoda. Közös missziós tervünk
van, eszerint dolgozunk közösen. Leglátványosabb együttműködésünk a Kiáltás, ami minden nap este 8-kor, minden Mária Rádióban élő, közös ima a
szervezetért közel húsz kegyhelyről,
közte 10 határon kívüli közösségből.
Ahol a magyar társadalom erős az
elszakított területeken, ott a Mária
Rádió is erős, például Erdélyben ez
a helyzet. Ahol nagyon meggyengült
a magyarság ereje, mint Délvidéken,
ott a Mária Rádió működtetése is ne-
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héz. Felvidéken az idén indult a rádió,
stúdiója van Komáromban, de helyi
adója még nincs. Magyar területről, a
határszélről sugározzuk be a magyar
lakta területek kb. negyedét.
– Milyen a Mária Rádió viszonya a
Világcsaláddal, mint szervezettel?
– Tagjai vagyunk a Mária Rádiók
közös szervezetének, ami egyesületi
formában működik. Ez a Mária Rádiók Világcsaládja. Együttműködésünk kiegyensúlyozott, de testvérinek
is nevezhetem.
– Az Egyesület és az Elnökség nevében mit üzensz a hallgatóknak?
– Boldogtalannak tűnik ez a mai
világ. Reményvesztettnek és veszekedőnek. Így nem jó élni. De van út,
ami elvezet bennünket a megértés,
az együttműködés, az elfogadás és a
kölcsönös megbecsülés területére. Ez

az út nem más, mint hogy azt tedd a
másikkal, amit te joggal elvársz magadnak. Ez az út az, hogy szeresd a
másikat, mint önmagadat. Ez az út
a kereszténység útja. A Mária Rádió
ezért dolgozik, mert mint minden
megkeresztelt embernek egyszerűen
ez a kötelessége.
Mindenki a maga helyén tegyen
valamit, hogy az Úr találjon értelmes
embert, aki Őt keresi, ezt kérem, ezért
imádkozom.
– Mi vezet egy közgazdász üzletembert, Antall József kormányának volt
miniszterét, hogy önkéntesen szolgáljon a misszióban?
– Mindig gyermekek maradunk a
lelkünkben. Gyermekek, akik jobb
világról álmodnak, akikben ott él
a vágy, ezért tenniük kell. Rosszul
érezzük magunkat, ha megtehet-

nénk valami jót, de nem tesszük meg.
A sors elém állította a Mária Rádió
megszervezésének feladatát egy évtizede. Nem szaladhattam el a feladat
elől. Ma súlyos lelkifurdalásom lenne,
ha nem álltam volna minden erőmmel munkába. Mert azt vallom, amit
Antall József mondott halálos ágyán:
„Keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van jövője.” Az
ima és a munka, sok ember önkéntes összefogása eredményt hoz. Önkénteseinknek van egy nagy jutalma.
Nem anyagi jutalom, de annál sokkal
nagyobb dolog, a szolgálat öröme. S
ezt élem át én is napról napra. Nem
az eredmény az öröm önmagában,
hanem a szolgálat és a létrejövő mű
gyümölcseinek megtapasztalása.
Készítette:
Fodor László

A Mária Út szentelése Csömörön
mentén haladt, és minden útjelző oszlopnál megállt. Itt
szentírási idézetek hangzottak el, majd az oszlopok megszentelése következett. A zarándoklat Csömör másik szélén, az M0-ás fölött áthaladó gyalogos zarándok hídnál ért
véget. A hidat két évvel ezelőtt egy Máriabesnyőre tartó
zarándok csapat nevezte el Mária hídnak. Görbe József
atya a zarándok hidat is felszentelte. Az ünneplő sokaság
zárásként a himnuszainkat (magyar-, magyarországi szlovákok himnusza -, székelyhimnusz) énekelte el.
Az ünnepi zarándoklat befejezéseként a Szlovák Háznál
látták vendégül a résztvevőket forró gulyáslevessel, csapolt
sörrel, üdítővel és finom süteményekkel.
Köszönjük ezt a szép és felejthetetlen napot! Jó ilyen
nagy közösségben együtt ünnepelni, és közelebb vinni lelkünket Mária Útján át az Úrhoz.
Takács Edit Dominika
Csömör lakói szeptember 22-én ünnepélyesen is birtokba vették a településükön áthaladó Mária Utat. Az ünnepélyes útszentelésen és zarándoklaton vagy százötvenen
vettek részt. Jöttek szlovák népviseletbe öltözött ifjak, a
Szűzanya szobrát vivő Máriás leányok, a cserkész csapat
tagjai, a falu lakói, kicsik és nagyok, de még babakocsisok is. A zarándoklatra Csömörről, Budapestről, sőt még
Győrből is jöttek. Az ünnepi menetet a Zengő Nyíl Lovas
Egyesület tíz lovas zarándoka zárta.
Az ünnepélyes menet énekszóval indult Csömör határából, Kistarcsa felől. Az ünnepélyes avatóra kiadott énekes
füzetből vidáman énekelték a régi szép Máriás énekeket
a résztvevők, néhányat még szlovákul is. Templomi rövid
köszöntőjében Görbe József plébános atya a következőket
mondta: „Tegyétek egyenessé az utat, és érezzétek magatokénak!”. A Mária út kezdeteiről, jelenéről és jövőjéről
Fodor László beszélt. A menet végig a Mária Út jelzései
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A háttérima jelentősége

Interjú Tóth Zoltán verbita szerzetessel, cursillós lelkivezetővel
– Kedves Zoltán Atya! Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a Cursillo-val?
– Viszonylag későn, 2004-ben vagy
2006-ban, pappá szentelésem utáni
második évben kerültem kapcsolatba,
ekkor történt az első meghívás, és jelöltként vettem részt az első cursillón.
Hamarosan második lelki vezetőként
egyre többet szolgáltam, mígnem elérkezett az idő, hogy lelki vezetőként
vehettem részt a cursillo munkájában.
– Milyen missziós lehetőségeket hordoz magában a cursillo?
– Itt Európában, de úgy hallottam,
hogy Ázsiában, Közép- és Dél-Amerikában is, az elhomályosodott keresztény alapoknak új fényt és új értelmet
képes adni. Letisztítja a rárakódott
tompító és elszürkítő tényezőktől. Ez a
hatás hazánkban kiválóan működik, az
elmúlt hatvan év után mindenképpen,
hiszen maga a cursillo is úgy fejlődött
ki, hogy a spanyol polgárháború után a
lelkiéletet akarták megtisztítani a rárakódott fájdalmaktól, megkopásoktól,
torzulásoktól. Ez az újraevangelizálás
kiváló eszköze, annál is inkább, mert
a mai helyzetben a világ bármelyik részét tekintjük, nem lehet szétválasztani
az első evangelizálást és az újraevangelizálást. Egyszerre van szükség mindkettőre!
– Szerinted mi adja a módszer hatékonyságát a Szentlélek erején kívül?
– Minden dolognak legalább két oldala van. Az egyik az emberi oldal, ami
hatvan éve finomodik, és szépen bele
tudták építeni azt is, hogy itt Európán
belül milyen eltérések vannak egyes
régiók között. Ez az emberi oldal. Az
isteni, azaz a lelki oldalon, őszintén
szólva nem találkoztam olyan lelkiségi
mozgalommal, ahol a háttér imádságnak akkora jelentősége lett volna, mint
a cursillóban.
– A módszer kész van, és nincs mit
változtatni rajta, vagy még csiszolható?
– A keresztény gondolkodásban
olyan nincsen az emberi oldalon, hogy
valami kész, tovább nem javítható.
A kétezer éves keresztény teológia is
örökös megújulásban van, minden
változik, az ember, a környezet, és állandóan résen kell lenni, nehogy idejét
múlttá legyen ez a mozgalom!
– Meddig léphetünk túl a hagyományokon a fejlődés érdekében? Nemrég

6

Komlón katolikus vegyes cursillo volt.
Nem hordoz magában némi veszélyt
ekkora változás?

– Pro és kontra is tudok érveket felsorakoztatni. Sokan mondták házas
felek is, hogy nem tudták volna úgy
megélni a három napot, hogy ha a másik nem képviselői is jelen lettek volna. Az óhatatlanul bekövetkező szerepjátszmák elvitték volna a lényeget.
Ugyanakkor Dél-Amerikában nem
most kezdődött a koedukált módszer,
sőt a helyi viszonyok miatt megvalósíthatatlan a nemenkénti külön cursillo.
Meg kell nézni az eredményeket, meg
lehet próbálni, de mindenképp megfontoltan kell közeledni a témához.
Magyarországon a nemenkénti megosztású cursillo komoly eredményeket
hozott, ezért el kell gondolkodni, hogy
lehet-e, vagy kell-e felülírni ily módon
ezeket az eredményeket.
– A toborzás érdekében kilépjünk a
nyilvánosság eszközeit használva a személyről személyre való meghívás kereteiből?
– Itt van a legtöbb hibalehetőség.
Mégpedig azért, mert nem mindenkinek való a cursillo. Maga a toborzás
szó is rossz, inkább meghívásnak mondanám, mikor valaki megismer egy
embert és úgy gondolja, hogy ide el
kell jönnie. De tovább megyek. Nem is
biztos, hogy minden cursillistának van
olyan ítélőképessége, emberismerete,
hogy el tudja dönteni valóban az illetőről, hogy megfelelő személy. Először is el kéne dönteni, hogy vezetőket
szeretnénk képezni az Egyház számára,

vagy valamilyen csalódáson vagy nehéz
élethelyzeten átesett embereknek akarunk segíteni. A cursillo nem terápia,
mindenre nem alkalmas. Mindenképp
szükséges, hogy rendes rálátásunk legyen a jelöltre. Bár a Szentlélek tud
csodákat tenni, de ne kényszerítsük
főleg úgy, hogy veszélybe sodorjuk a
többi jelölt esélyeit. Volt olyan eset,
hogy egyszerre nyolcan mentek haza,
mert ezotériás tanfolyamnak hitték,
és egymást ajánlották, nyomtatva a jelentkezési lapot maguknak. Képzeljük
el a rektor állapotát.
– Mint tudjuk az utócursillo hordoz
némi kívánni valót. A lehetőségekhez
képest kevés a csoportba kerülések száma. Kiscsoport nélkül hamar alábbhagy
a szívek lángolása. Mit lehetne itt tenni?
– Nagyon fontos kérdés! Komolyan
kéne venni, hogy a jelöltek hová térnek vissza. Az adott helyen működő
csoportoknak ajánlatos lenne megkeresni a jelöltet, felajánlani neki a lehetőséget. Ha több csoport működik egy
adott környezetben, akkor korosztály
szerint is találkozhatnának, a hasonló a
hasonlónak örül elve alapján. Maguknak a csoportoknak is nyitniuk kellene, mert megvan az a veszély, hogy ha
a csoportok jól érzik magukat, belterjessé válnak, és nem tesznek lépéseket
új csoporttagok hívására.
– Egy utolsó és személyes kérdés.
Mit tud adni egy szerzetes papnak a
cursillóban való szolgálat?
– Erre a kérdésre válaszolva inkább
idéznék valakit. Néhány évvel ezelőtt
halt meg Bán Lajos atya, aki harminc
évig volt plébános. Amikor elhagyta a
plébániát és visszatért a rendbe, megkérték, hogy vegyen részt a mozgalomban. Kicsit húzódozott tőle, mert tartott attól, hogyan fog beilleszkedni a
falusi plébániától eltérő keretek közé.
A kilencvenes években szinte kéthetente volt cursillo, és a sokadik után Lajos
atya azt mondta: „Tudjátok e néhány
év alatt, amit a cursillóban töltöttem,
úgy érzem, többet szolgáltam az Egyháznak, mint a plébánián harminc év
alatt!”
– Köszönöm az interjút! További áldásos szolgálatokat kívánok a tétényi
közösség nevében! De colores!
Készítette:
Kovács János
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MEGHÍVÓ A CURSILLORA
Szeretettel meghívjuk a budatétényi cursillóra! A cursillo három napos bentlakásos rendezvény, ami
csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart. A résztvevők javasolt életkora 25-65 év.
Kérjük, a jelentkezési lapot az alábbi címünkre szíveskedjen megküldeni (e-mailben vagy faxon). Ha
jelentkezett, a rendezvény előtt e-mailben ismertetjük a részletesebb tudnivalókat. Titkárságunk elérhetőségei:
Budatétényi Cursillo Tikársága
Nagy Edit – 30/905-70-60 - e-mail: titkar@cursillo.hu, fax: 06-1-700-21-07
www.cursillo.hu
JELENTKEZÉSI LAP A BUDATÉTÉNYI CURSILLORA

Kérjük, jelölje meg az Önnek megfelelő időpontot, töltse ki az adatlapot, majd küldje el azt titkárságunk
elérhetőségeire!
FÉRFI CURSILLOK

NŐI CURSILLOK

2013. március 14-17.

�

2013. május 30 – június 2.

�

2013. május 2-5.

�

2013. július 11-14.

�

2013. október 24-27.

�

2013. szeptember 19-22.

�

2013. november 28 – december 1.

�

2013. november 7-10.

�

Név:
Leánykori név:
Lakcím (irányítószám, város, utca, házszám,
emelet, ajtó.)
Telefonszám (körzetszámmal):
E-mail:
Születési hely, idő:
Foglalkozás (nyugdíjasoknál a korábbi
foglalkozás):
Családi állapot:
Vallás:
Gyermekek száma:
Ki hívta meg a cursillóra:
A meghívó telefonszáma:
A meghívó e-mail címe:
Volt-e már cursillón?

Igen �

Nem �

Speciális szükséglet (diéta,
mozgáskorlátozottság, stb.):
Kelt:
aláírás
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INGYENES szolgáltatások civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, társulások számára! Online vagy
személyes TANÁCSADÁS a következő területeken:
– jogi, közhasznúsági
– pénzügyi, könyvviteli és adózási
– pályázati
– társadalmi felelősségvállalás
– forrásteremtés
– számítógép-kezelési és informatikai
– EU-s kapcsolatok
Önkéntes munkalehetőség a szövegszerkesztéstől
a könyvtárrendezésen át a sajtófigyelésig. Tapasztalatok a civil szektorból!
Érdeklődni, jelentkezni, tanácsot kérni
a cic@szazadveg.hu e-mail címen, vagy
a 06–1–479–5297-es és a 06–20–510–1261-es
telefonszámokon lehet.

Magyar Egyházi Könyvklub
2012. évi karácsonyi katalógus

�
Ingyenes katalógusunkat kérésére megküldjük:
1075 Budapest, Károly krt. 1.
Tel.: 1/328-0196, 30/568-4539
E-mail: maximil@t-online.hu

W

Verbita kiadványok
a karácsonyfa alá
Isteni Ige
Kalendárium 2013
Ára: 400,- Ft

www.egyhazikonyvklub.hu

Hallott

róla?

regisztráció: www.egyhaziflotta.hu

Kedvezményes szolgáltatások
egyházi szervezeteknek, intézményeknek. Bővebb információ:
tel.:

Falinaptár 2013

+36–1–898–0187
e-mail: info@egyhaziflotta.hu

Ára: 400,- Ft

Megvásárolhatók személyesen a miszsziósházakban (Szent Imre Mis�sziósház, 9730 Kőszeg Park u. 1.; Názáret
Missziósház és Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház, 1223
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.) , illetve rendelhetők
a misszio@verbita.hu e-mail címen.
Kiadja: Budapest-Budatétényi Cursillo Mozgalom Titkársága
Szerkesztőség: Isteni Ige Társasága Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.
Szerkesztők: Berecz Balázs, Huszár Orsolya, Kárpátiné Novák Ágnes, Peidl Péter
Tördelés: Peidl Péter • Nyomtatás: www.egyhaziflotta.hu

