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Krisztus feltámadt!
Húsvét van! Krisztus feltámadt!
Keresztény hitünknek legnagyobb
ünnepe. Jézus Krisztus feltámadásával legyőzte a halált és értelmet
adott minden szenvedésnek. Krisztus halála és feltámadás óta a mi
halálunk sem reménytelen elmúlás. Van folytatása az életnek! Van
élet az élet után! Húsvét hajnalán
megjelent a temetőben az élet. Azóta minden halottra érvényes az,
amit Jézus egy halott kislány ravatala mellett mondott: „Nem halt
meg csak alszik!”
A hívő ember számára a feltámadás az a reménység, ami megmenti
a kétségbeeséstől, általa legyőzi a
bizonytalanságot és enyhíti a haláltól való rettegést. Gabriel Marcell
találóan jegyzi meg: „Szeretni an�nyit jelent, mint elmondani valakinek: te nem pusztulsz el teljesen!”
Vajon közel 2000 évvel Jézus
feltámadása után van még mindig
mondanivalója Húsvétnak a mai
ember számára?
A híres misszionárius, Mac
Nabb, London egyik parkjában
szokott prédikálni az arra járó
kiváncsiskodóknak. Egy alkalommal a kereszténységből fakadó értékekről és világot megváltó erejéről
beszélt, amikor a hallgatók közül
egy hippi, mocskos ruhában, orrában-fülében karikákkal, ápolatlan
hajjal, odakiáltotta neki: „Uram,
maga nagyon dicséri a kereszténységet, csakhogy 2000 év után
a világ még mindig tele van nyomorúsággal, bajokkal és szenvedésekkel. Hol van itt a megváltás?”
Ekkor a pap így szólt: „Fiatalember, a vallás olyan, mint a szappan.

A szappan már 5000 éve létezik, a
világ mégis tele van mocskos, ápolatlan emberekkel. Ez azért van,
mert az emberek nem használják a
szappant…”
A kereszténység átalakító erejét
használnunk kell. Egy szentségektől, imától, bűnbánattól megfosztott Húsvét senkit sem érint meg.
A szokásból elvégzett szentgyónás,
mise, nem hoz életet lelkünkbe.
Használni kell a szappant! Jézus
feltámadásának ünnepe elkötelezettséget kíván tőlünk. Arra figyelmeztet bennünket, hogy le kell
vetnünk minden vallási közömbösséget, képmutatást, fásultságot
és ki kell alakítani magunkban az
új embert.
Engedd, hogy a Húsvét megérintsen téged, lelkedet, egyéni-

ségedet, és akkor ünnep lesz számodra. Vigyük el a világba Húsvét
üzenetét és ajándékait és osszuk
meg azokkal, akik elzárják magukat az elől, amire ők is vágyakoznak, csak nem tudják mi is az, ami
hiányzik nekik, ami megcsonkította Isten által teremtett emberségüket. Ők legtöbbször ott vannak
környezetünkben, családunkban,
a munkahelyen, iskolában, az utcánkban.
Boldog II. János Pál pápa egyik
húsvéti üzenetében a következőt üzente a keresztény világnak:
„Vigyétek magatokkal a Húsvét
örömét és osszátok meg azokkal,
akik nem képesek rátalálni erre
az örömre. legyetek égő fáklyák a
világban és a feltámadás hírvivői.
Csak a feltámadásba vetett hit és
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a keresztény élet képes arra, hogy
holnap jobbak legyünk, mint ma
voltunk.”
Húsvéti örömünket osszuk meg
másokkal, mondjuk el nekik is,
hogy ez az ősi köszöntés - Krisztus
feltámadt! – nem csak szép szavak,
hanem valóság és minden embert
a bűn halálából a kegyelem életére
akar vezetni.
Leköszönő pápánk XVI. Benedek imájával, amit még bíborosként fogalmazott meg, szeretnék
kívánni minden kedves olvasónak
áldott húsvéti ünnepeket.
Krisztus számít rád! De Colores!
Kirner Antal Zoltán
celldömölki plébános

Josef Ratzinger:
Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus,
Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
Most és mindenkor
Szereteted elrejtett hatalma lakik,
S titkaid közepette
A megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
Mely nem hagy tévelyegni minket,
S ha a sötétség és az elhagyatottság
óráiba hívsz,
Amikor minden bizonytalannak látszik,
Adj abban az időben is,

Amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is
fény lehessünk,
Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd
titka,
Mint a hajnalfény,
Napjainkba,
Hadd legyünk igazán húsvéti emberek
A történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
A mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Ámen

Kedves Testvérek!
December 10-én postázásra került az Ultreya újság legutóbbi száma.
A titkárságban és az alapítványban fontosnak tartjuk, hogy ezen a módon is kapjatok információkat, olvasnivalót, lelkesítést.
Ezzel kapcsolatban (legalább) két dolgon szeretnénk folyamatosan javítani:
– mindenki postaládájába eljuthasson az újság
– csak a Ti postaládátokba jusson el az újság, ráadásul mindenhová pontosan egy példány.
Ennek tükrében szeretnénk kérni, hogy Csikós Tamásnak a tcsikos@gmail.com e-mail címen jelezzetek vissza
az alábbiak szerint:
• ha valahová 2 újság érkezett meg (pl. férj és feleség, illetve családtag egyaránt cursillista)
• ha valamely testvérünk a cursillio elvégzése óta elhunyt
• ha valaki nem kapta meg decemberben az újságot (pontos aktuális cím megadásával)
• ha valakiről tudtok, aki nem kapta meg az újságot, de szeretné (pontos név és aktuális cím megadásával)
• illetve bármilyen ehhez kapcsolódó információ (pl. címváltozás)
Előre is köszönjük, de colores!

Tavaszi kirándulás:
Szekszárd-Gemenc

Előzetes tervek:
•Találkozás, bevackolás a különbuszra ápr. 20-án reggel
7:30-kor a BAH csomópontnál, a Budapesti Kongresszusi
Központ parkolójában (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1.)
• Első célpont: a Gemenci Tájvédelmi Körzet, itt erdei
vonatozás a végállomásig.
• Szállásunk (második célpontként) elfoglalása, majd:
csipegetés abból, amit magaddal hoztál.
• Utána irány a harmadik célpont (busszal) egy szekszárdi
pince meglátogatása, pörkölttel, borozással.
• Másnap reggeli séta Szekszárd belvárosában.
• Mise a helyi templomban.
• Nagyszakács (busszal megközelítve), ahol egy királyi
szakács ebédjét fogyasztjuk el, majd haza utazunk.
Bővebb információ és jelentkezés:
www.decolores.hu
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„Előzzük meg a HIV-fertőzést,
és védjük meg az embereket,
akiket érint!”
2013 márciusától 2014 februárjáig az Isteni Ige
Társasága által vezetett indiai Asha Jyothi HIV/
AIDS Gondozó és Segítő Központot – amelynek
neve azt jelenti, „a remény világossága” –, illetve a
hozzá kapcsolódó Arnold Gyermekotthont kiemelten támogatja a magyar verbita rendtartomány.
Amennyiben szeretné ezt a célkitűzést segíteni,
adományát a verbita Missziós Titkárságon keresztül juttathatja el.

Számlaszám:

11600006-00000000-12713314

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: INDIA
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Hűséggel a hagyományokhoz
Ambiciózus tervekkel vág neki a
2013-as esztendőnek a budatétényi
cursillo közössége. A négy női- és
négy férfi cursillo időpontját már
kitűztük. Sőt, az azt követő évben
5-5 cursillo megtartása a cél a Szent
Arnold Lelkigyakorlatos Házban.
Akik már elvégezték a cursillót,
tudják, milyen fontos, hogy meghívjuk barátainkat, ismerőseinket,
munkatársainkat, szomszédainkat.
Az apostolkodás, a tett mindan�nyiunk feladata, ki-ki tehetsége
szerint hasznosítsa talentumait,
amit kapott!
A jelöltek meghívásához szeretnénk röviden négy szempontot
figyelmedbe ajánlani a hagyományainkhoz való hűséges ragaszkodás szellemében:

• Férf iak és nők
Az Úr férfinak és nőnek teremtette az embert, és férfi- illetve női
lelket adott neki. Ezért van az,
hogy a cursillo élményét, mély lelki megháborgatását és megtisztuló
feloldását sem egyformán élik meg
a férfiak és a nők. Olyan személyes
élethelyzeteket, őszinte és megrázó
történeteket hallhatnak egymástól
a cursillista jelöltek, melyek kizárólag mély bizalmi viszony kialakulása esetén jöhetnek a felszínre.
Azonban jól tudjuk, hogy hölgyek
társaságában az urak, és fordítva

• A személyes meghívás ereje
A cursillóban elhangzik, hogy
a három nap ugyan jelentős tudást is ad, ámde megélése inkább élmény, mintsem tényanyag
megismerése. A cursillo nem
egy hagyományos lelkigyakorlat, 3 napig teljes koncentrálást
kíván. Hogy ez kinek való? Neked, testvérem, aki egy ismerősöd személyes meghívására vettél
részt régebben, és annak a Te jó
ismerősödnek, akiről jól tudod,
hogy a cursillo élménye számára
és a közösség számára is hasznos
változásokat indíthat meg az életben. Aki valakit meghív, ő egyben
személyes ajánlója, támogatója,
kísérője lesz.
Emlékszel, elhangzott a 4B:
„Barátkozz, tedd barátoddá, hozd
el barátodat barátodhoz, Jézushoz!” Ezért nem toborzunk nyilvánosan, újsághirdetésben vagy
valamely egyházi rendezvényen
sem a mikrofonba kiáltva! A meghívás mögött a személyes kapcsolat áll, a meghívó részéről közvetlenül kiáradó szeretet a meghívott
felé. Jézus is személyesen szólította meg tanítványait!

üzenetét a világba. Olyan emberek, akik dolgos hétköznapjaikban
tudják megélni az evangéliumot.
Olyanok, akik „nem csinálnak
semmi mást, de mindent másképp
csinálnak”.
Ezért a cursillo az aktív korú
embereket várja. Sem a túl fiatalok, sem az idősek életállapotukból adódóan nem tudhatják ezt
a küldetést teljesíteni. Természetesen nehéz merev szabályt megfogalmazni, mert vannak fiatalos
idősek, és vannak igen érett fiatalok is. Mégis iránymutatóként azt
mondhatjuk, hogy 25-65 év a javasolt életkor. Persze adódhatnak
kivételek. Ha olyan ismerősödet
hívnád el a cursillóra, aki kívül
esik ezen életkori határokon, a titkárság indoklást fog kérni.
• Záróünnepség

is, az urak jelenlétében a hölgyek
másként viselkednek, mintha csak
maguk volnának. A megtanult udvariasság hatása az őszinteség ellen
van. Továbbá a két nem szoros és
mély lelki együttléte óhatatlanul
vonzalmakat indíthat el, ami eltereli az illetők figyelmét a lényegről. Ezért is van, hogy a kezdetektől fogva elkülönülten tartották
a cursillókat. De semmiképpen
sem vagyunk elutasítóak a másik
nemmel szemben, sőt, örömmel
keressük egymás társaságát! Az
utócursillóban, a csoport-összejöveteleken, a különböző cursillós
rendezvényeken,
zarándoklatokon, ultreyán nagyon szép, ahogy
együtt vagyunk női és férfi testvéreinkkel.
• Életkor
A cursillo célja, hogy életükben
aktív emberek vigyék el Krisztus

A záróünnepség az első találkozása a régi cursillistáknak újonnan
végzett testvéreikkel. De komolyan kell vennünk, hogy a záróünnepség zártkörű rendezvény!
Nincs helye zárón annak, aki
maga még nem végzett cursillót,
nem élte át azokat a kegyelmeket,
melyekről olykor elcsukló hangon
számolnak be a jelöltek! Nem is
értheti talán, mi történt a három
napban ezekkel az emberekkel.
Emlékszel, mekkora öröm volt
a számodra, hogy a záróünnepségen személyesen találkozhattál
azokkal a testvérekkel, akik érted
imádkoztak? Ne vedd el ezt a csodálatos örömöt attól, aki még a
cursillo előtt áll!
Kérünk Benneteket, testvéreim,
hívjátok barátaitokat, ismerőseiteket a cursillóra, gyertek a záróünnepségekre, vegyetek részt az
utócursillo színes-pompás rendezvényein! Mindezt tegyük azért,
hogy Magyarország újra keresztény legyen! Ehhez Isten áldását
kérve mondjuk: De Colores!
Budatétényi Titkárság
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Ne feledjük az örök
negyedik nap feladatát
Interjú Palya János atyával
– Mikor és hol szenteltek pappá,
és hol szolgáltál eddig?
– Vácott szenteltek pappá 1983ban. Állomáshelyeim: káplánként
szolgáltam Rádon 6 évig, Rákospalotán (Bp.XV. ker.) 2 évig, majd
plébános lettem Bordányban (Szeged melletti falu) 2 évig, utána Tápiógyörgyén 13 évig, jelenleg pedig Turán már a 7. évemet kezdve.
Mindenütt több miséző helyem
volt, több falut kellett ellátnom,
kivéve Rákospalotát.
– Miként találkoztál a cursillo mozgalommal,ésmilyenhatássalvoltrád?
– A cursillóval 2000-ben találkoztam egy papi lelkigyakorlat alkalmával Kőszegen, amelyet Gaál
Jenő atya tartott. Itt beszélt erről a
mozgalomról, de akkor nem igen
érdekelt, mert úgy gondoltam,
hogy ez is egy a sok mozgalom közül. Nekem megvolt a saját bejáratott véleményem az ilyen mozgalmakról, mert a szemináriumban,
kispapként kapcsolatba kerültünk a Fokolare mozgalommal,
és mindannyiunkra óriási negatív
hatással volt. Akkor ott húszan
(ennyien voltunk a kurzusban)
ünnepélyesen megfogadtuk, hogy
ebbe a mozgalomba soha nem lépünk be. Az idők folyamán – ama
ominózus lelkigyakorlat után – lassan érett bennem a cursillo mozgalomról alkotott képem, és kezdett
formát ölteni, ráadásul jó formát,
mert egyre több pappal találkoztam, sőt hívővel is, akik ezen elvek
szerint élték az életüket. Az igazi
lökést a falumbeli paptársam, Karácsondi Mihály atya adta, akitől
hiába kérdeztem, hogy mi ez, nem
válaszolt. Azt mondta: „Menj, és
nézd meg!”. Így jutottam el 2011ben Budatéténybe. Hatalmas lelki
élmény volt számomra. Nemcsak
papként, hanem hívő keresztény-
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ként. Azóta küldöm a híveimet,
mert tudom, hogy máshogy (átformálva) jönnek vissza azok, akik
engedik, hogy az Úr megérintse
őket.
– Miben látod a cursillo legfőbb
erejét? Mitől hat ennyire az emberekre?
– A cursillo legfőbb erejét abban
látom, hogy olyan lelki élményt
tud nyújtani a legegyszerűbb embernek is, amit sem hitoktatással,
sem gyóntatással nem tudunk
elérni. A hittan ugyanis csak ismereteket közöl (legtöbbször),
a gyóntatás pedig nem erre való.
A lelkivezetés az már igen, de
odáig nagyon kevesen jutnak el,
hogy lelkivezetőt keressenek maguknak. Úgy látom, vagy inkább
az az érzésem, hogy a Szentlélek
úgy munkálkodik ebben a mozgalomban, ahogy az Egyház kezdetéről olvasunk a Szentírásban. Itt
tapasztalja meg az ember igazán,
hogy a „lélek ott fú, ahol akar”. És
éppen ezért hat annyira az emberekre. Ahogyan sokszor elmondják az előadásokon is, hogy nem
az előadó szókincse, modora az,
ami hat (persze kell az is, hiszen
hiteles emberektől fogadják el a
tanúságtételt), de a Szentlélek átalakító művének lehetünk tanúi a
3 nap alatt. Szinte kézzel fogható
egyesek átalakulása.
– Milyen az ideális plébániai közösség szerinted?
– Ideális plébániai közösségről
még nem hallottam! Arról igen,
hogy dolgoznak rajta a lelkipásztorok és a hívek is. De komolyra
fordítva a szót: az ideális közösség az lenne, ahol mindenki tudná a maga feladatát, és meg is
valósítaná azt. Ettől még nagyon
messze vagyunk. Vannak a plébániákon közösségek, amelyek

működnek, de az egész Egyházközséget szinte sehol sem lehet
bevonni egy-egy feladatra. A
cursillónak még van mit tennie
ezen a téren. De hát miénk a jövő!
– Vannak-e cursillós kiscsoportok Turán? Fontosnak tartod-e
azt, hogy a hitünket egy kisebb közösség keretein belül is megéljük?
– Van egy cursillós közösség Turán is. Nevet ugyan még nem adtunk neki, de majd ennek is eljön
az ideje. Fontos, minden embernek, hogy valamilyen közösséghez
tartozzon. A cursillistának pedig
még fontosabb, mert különben
először csak elhalványodik benne
a lelkesedés lángja, azután pedig el
is hal. Volt, nincs! „Ugye, lángolt
a szívünk, amikor…” – mondták
egymásnak az emmauszi tanítványok. Ezt mondják a cursillisták
is, amikor elkezdik élni az örök
negyedik napot. A közösség ezt a
lángolást tartja ébren.
– Mennyiben segítik a cursillisták
a közösség működését?
– A cursillónak éppen ez a szépsége, hogy olyan imádkozó közösséget hoz létre, akik nemcsak
lelkileg, hanem munkájukkal is
segítik a plébániát. Tehát kiépítenek egy kis közösséget maguknak
azért, hogy legyen imaháttér, meg
támogatás, azután ezzel a lendülettel látnak neki a közösségi munkának is. Tudom, hogy ez néhol
csak szép ideál, de a cursillónak

2013. Húsvét - VI. évfolyam, 1. szám

éppen ez lenne a célja. Én is ezért
küldöm a híveimet erre a 3 napra. Teréz Anyának mondták annak idején a „lányai”, a nővérek,
akik az utcákon dolgoztak, hogy
minek az a félóra szentségimádás,
amikor azt hasznos munkával is el
lehetne tölteni. Mennyivel többet
tudnának segíteni az embereknek.
Az volt Teréz Anya válasza, hogy
a szabályzatukban fél óra helyett
ezentúl 1 óra hosszát kell az Oltáriszentség előtt imádkozni. Ugyanis tisztában volt vele, hogy ha nem
töltekeznek Jézussal, akkor kiégnek! Ezért fontos ez a cursillós
imádkozó közösség.
– Milyen élmény papként szolgálni egy cursillós törzsben?
– Amikor meghívtak a törzsbe
szolgálni tavaly novemberben,
nem tudtam, mire vállalkozom.
Azt vártam, hogy valami olyan
lelki élményem lesz, mint az első
cursillón volt, de csalódnom kellett. A szolgálat nem azonos a
részvétellel. Máshogy van jelen az
ember. Papként, lelkivezetőként
éreztem a felelősséget azokért, akiket ránk bízott az Úr. Más dolgok
érintik meg a törzsben szolgáló lelkét, mint a cursillistáét. A Szent-

Hallott

lélek azonban a törzs munkáját is
segíti, mert mégiscsak mi vagyunk
az Ő eszközei (rozsdás tölcsérei),
akiken a kegyelem átcsorog.
– Az utóbbi időben megjelentek
a katolikus vegyes cursillók. Mi a
véleményed erről?
Ha a vegyes cursillon a női-férfi vegyeset érted, akkor erre azt
tudom mondani, hogy nem a legjobb úton járunk. A női lélek egészen más, mint a férfié. Máshogy
reagál dolgokra. Ezt láttam a vezetőképzőn is. Ott békítő szándékkal elmondtam egy történetet,
de a végére már nem is figyeltek a
hölgyek, mert az első mondat után
bezárt a fülük, leblokkoltak, mert
sokkolónak érezték, ezért itt megismétlem, de csak a végét, a lényeget (amit nem hallhattak meg): „A
női lélek olyan, mint a lant. Tudni
kell rajta játszani.” Ezt egy vegyes
cursillón nem lehet megtenni!
– Vannak olyan közeli terveid,
amit megosztanál az olvasóinkkal?
– Közeli terveim, hogy még
több hívőt küldjünk (most már
közösen) a cursillóra, hogy megmaradjon egy kis mag, amelyik
kihajt, és éleszti a többit. Ez nálunk a „mustármag reménye”,

ahogyan XVI. Benedek pápánk
fogalmazta még a 70-es években
bíborosként. Ő már akkor látta,
hogy Egyházunkat ilyen kis lelki közösségek fogják fenntartani.
Azért dolgozom, hogy legalább
azokban a falvakban, ahová az
Úr pásztornak állított, így legyen.
– Mit kívánsz a magyar cursillistáknak az elkövetkezendő
időkre?
– Azt kívánom a magyar
cursillistáknak, és azért imádkozom, hogy soha ne felejtsék el az
örök negyedik nap feladatát. A
Szentlelket pedig újra és újra kérem, hogy nyissa meg a lelkünket,
áradjon át rajtunk, és használjon
minket, hogy szebbé, keresztényibbé tegyük országunkat. Mindenki tegye meg azt a kicsit, amit
tud, ott, ahová a Gondviselés állította. „Vadócba rózsát oltok, hogy
szebb legyen a föld.” – írta Mécs
László papköltő. Ez a mi munkánk. Isten, az Úr, aki kiválasztott
minket, aki meghívott és aki küld,
erőt és Lelket is ad hozzá, mint
ahogy adott az apostoloknak is.
De colores!
Készítette:
Kovács János

róla?

regisztráció: www.egyhaziflotta.hu

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

+36–1–288–8080
e-mail: kereskedo@inter-e.hu

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.
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Egy élet margójára
Egy vasárnap délben apám átszaladt valamiért a helyi presszóba.
Mikor megjött, elmondta, hogy
beszélgetett a pultosnővel, többek közt rólam: kiúttalanságomról, végzettségeimről, lehetőségeimről. Nem sokkal azután, hogy
apám megérkezett, csengett a telefon. Engem keresett a hölgy, és elmondta, hogy édesanyja épp most
érkezett meg egy vallásos alkalomról, s ha van kedvem, átmehetnék.
A presszóban azon a vasárnap
délutánon csak Zsuzsa volt, a
pultos és a három cursillista: Éva
(Zsuzsa édesanyja), Márti és Feri
Veszprémből, valamint Judit. Ös�szesen négy református cursillós.
Néhány szót váltottam velük, megadtam az elérhetőségem, aztán sietniük kellett. Nem történt semmi
különös. Aznap este egy üzenetet
találtam Évától az e-maileim közt:
„Szép estét neked”.
A cursillo felébresztett csipkerózsika-álmomból. Hétfői nap,
a cursillo után szó szerint nem
voltam képes fölkelni az ágyból.
Ha ki is mentem az udvarra, nem
találtam magam sehol. Néhány
napig képtelen voltam kimenni
az utcára az emberek közé. Oly
mértékig sokkolt az ott ért élmény, hogy nem tudtam beszélni,
szavakba önteni. Aztán lassanként
derengeni kezdtek a dolgok, emlékezni kezdtem: arra, amilyen eredetileg voltam; amilyennek Isten
megálmodott; a mulasztásaimra;
és akivé lettem. Leesett a hályog a
szememről, és az oszladozó ködA 2013-as munkatársképző résztvevői
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párán át kirajzolódtak előttem
énem kontúrjai. Az alapélmény:
szeretve vagyok. Szeretett lény vagyok. Isten szeret.
Következő vasárnaptól fogva
nem gyújtottam rá többé. Semmiféle erőfeszítésembe nem került,
észre sem vettem, hogy már nem
kell a cigaretta.
„Nehezen jönnek most a szavak,
a fölösleges szócséplést meg nem
igazán kedvelem. Majd akarok
Neked írni egy őszinte levelet,
amit igyekszem érthetően megfogalmazni. Csak annyit most,
hogy jó okom van, volt rá, hogy
leszámoljak a múltammal és a régi
önmagammal, mindazzal, ami a
világhoz és a betegségemhez kötött. Hogy a jövő mit tartogat, azt
nem tudom, talán most még nem
is kell tudjam. Ami biztos, a jelen.
Elmúltam.” – ezt egy barátnőm
nek írt e-mailemből idéztem, aki
ekkor még nem értette, mi történt
velem, mi történik ilyenkor a lélekben.
Évával mindig megmaradt baráti-vezetői kapcsolatom. Már
az első cursillós élményem után
megfogalmazódott bennem, hogy
szeretnék magam is szolgálóként
részt venni. Tavaly jó lett volna
elmenni munkatársképzőre, de
nem bánom, hogy csak idén került
rá sor. Éva elmúlt év februárjában
autóbalesetet szenvedett, és nem
egész egy hónap öntudatlanság
után Isten Országába tért. Halála
– magam is meglepődtem – nem
túl sok bánatot hagyott bennem,

sokkal inkább reményteli jövőbetekintést. Talán ennek köszönhetem sok más mellett azt is, hogy
Budára költöztem, hogy elmehettem Budatéténybe idén januárban. Ha élne, meglehet, hogy sok
mindenhez nem lenne erőm, vagy
elodáztam volna. Egy éve történt
mindez. Ahogy emlékeimben kutatva fürkészem Éva arcát, a vele
együtt egykor szolgáló törzs tagjait, hálát érzek a szívemben, nyoma
sincs keserűségnek, miérteknek
vagy szomorúságnak.
A munkatársképzőn sokat tanultam – nemcsak a cursillo hátteréről – hanem önmagamról is. Mikor vasárnap délután elindultam
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos
Házból, rádöbbentem, hogy minden információszerzés közül ez
a legfontosabb. Talán soha nem
érek majd a végére, és ennélfogva
sosem ismerhetem meg önmagam
– csak villanásnyit láthatok ilyenkor abból, akivé válni szeretnék.
Ezekért az alkalmakért hálás vagyok. És hálával adózom Éva emlékének, hogy ezáltal valamiképp
a nyomdokába léphettem, amit a
cursillo jelölt ki számomra.
Elnézést kellene kérnem e rendhagyó munkatársképzői tanúságtétel miatt, mégsem bántam meg,
hogy így írtam meg. A hála minden rosszat képes közömbösíteni,
minden szorongással teli félelmet
képes feloldani és minden reggelnek képes értelmet adni. E sorokban ebből a fajta hálaérzetből
kívántam kifejezésre juttatni valamennyit. Sokszor mondunk köszönetet személy szerint, és általában
szívből vagy csak egy udvariassági
formulának eleget téve. A cursillós
összejövetelek végén is ezt tesszük.
Személyre szóló köszönetek helyett én most hálát adok Istennek
és mindazon személyeknek, akik
a Teremtő művében a maguk emberi részét odatették számomra is,
hogy a hit útján továbbhaladjak,
mert megállni nem lehet.
De Colores!
Glász Gabriella

Via Veritatis Alapítvány
A budatétényi cursillok anyagi dolgait a Via
Veritatis Alapítvány intézi. Adományokat gyűjt, és
fizeti a költségeket. Az alapítvány sokakat érdekel,
ezért a működésével kapcsolatos kérdéseket gyűjtöttem csokorba.
–Mit jelent a hogy Via Veritatis kifejezés?
– A latin mondat fordítása: Az igazság útja.
Kik az alapítók?
– Három cursillista: dr Kerekes Orsi, dr Rohály
Gábor sen. és Huszár Attila.
–Mi volt legnehezebb az alapításkor?
– Jó nevet találni, de végül is sikerült!
–Kik a dolgoznak az alapítványban?
– Alapvetően az elnök, önkéntesként. Az elnökség
tagjai Balogh Edit és Csikós Tamás titkár.
–Mi a kapcsolat az alapítvány és a titkárság között?
– A titkárság közössége reprezentálja a cursillos
közösséget. Egy példán keresztül bemutatnám: a
cursillok időpontját, számát és azok költségeit a titkárság egyezteti az Isteni Ige Társaságával. A számlát
az alapítvány fizeti, a befolyt adományokból.
–Miből van a bevétele az alapítványnak?
– A cursillok végén történő anonim adományozásból, testvérek rendszeres adományaiból, és néhány
testvér rendszertelen, de nagyobb összegű hozzájárulásából.
–Mit kell ebből finanszírozni?
– A cursillok számláit, a Velemjáró keresztek, sárga
csekkek és az évente kipostázott Ultreya újságok előállítási és postázási költségeit.
–Elég-e ez mindenre?
– Sajnos teljesen még nem.
–Ha nem elég akkor hogyan fizeti ki a számláit az
alapítvány?
–Először is szeretném kijelenteni, hogy amióta az
alapítványunk létezik valahogy mindig tudtunk időben fizetni.
Néhány csodát megemlítenék: tavaly előtt például
a KÉRME (Keresztény Értékmegőrző Egyesület) karácsonyi jótékonysági árverésén nyertünk el egy nagyobb összeget.
Tavaly Berecz Balázs vezetésével egy NEA pályázatot nyertünk. De volt, hogy a tihanyi testvérek utaltak át a Volkra Alapítványba nekünk még befolyt ös�szeget (a tétényi cursillo első éveiben ők gyűjtötték az
adományokat a számunkra egy külön számlán).
– Mit tehetünk az alapítvány stabilitásáért?
– A keresztény szolidaritás szellemében: akinek
fontos a cursillo és az, hogy olyanok is juthassanak
el akiknek erre nincs pénzük – és van módja rá – azt
kérjük segítsen adományával. Ha lehet rendszeren
havonta vagy negyedévente kisebb összegekkel. Aki
tud banki utalással adományozni, a sárga csekkről
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csak a számla számot olvassa le és inkább úgy utaljon,
mert kevesebb a költsége, mint a csekknek. Idéntől
itt van az 1 %, ne csak a sajátra adónkra gondoljunk.
Kérjük meg családtagunkat, barátunkat is. Sokan nem
rendelkeznek erről.
– Folytat-e az alapítvány tovább adományozási célra adomány gyűjtést?
– Nem erre nincs, apparátusa, nem ezért lett életre hívva. Eddig egy kivételt tettünk : amikor a vörös iszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére
1.000.000 Ft-ot gyűjtöttünk össze a KÉRMÉ-sekkel
közösen, és juttatunk el Mód Miklós atyáéknak Devecserre.
– Mit nem tud felvállalni az alapítvány?
– A közösségek koordinálását, az adományokra
való bíztatást. Ez mind a közösség feladata. Nem tudja a helyi közösségek programjainak szervezését és finanszírozását szervezni. Ezt egyébként a titkárság se
tudja és nem is feladata. A cursillo nem szervezet, hanem mozgalom. Az alapítvány a „cég”, ami cursillok
megtartásához szükséges anyagiakat kezeli.
– Hogyan látod az alapítvány jövőjét ?
– Igazán stabil lábakon akkor fog állni, ha a közösség spontán módon összeadja a szükséges minimumot. Például egy munkatársképzőn több szokott
összejönni, mint annak a költsége. Ha sok lesz a tudatos cursillista, akkor még könnyebb lesz. Amin Isten
áldása van az működni fog – amin nincs azzal meg
úgy se érdemes erőlködni. Én optimista vagyok, látom a pozitív fejleményeket: van tartalékunk előre
legyártott Velemjárók és keresztek formájában. Újabban testvérek tesznek azért, hogy cursillos ajándékokat állítsanak elő, ezzel is némi bevételt képezve.
Összeszámoltuk a tétényi cursilloért (cursillok, mk
képzők, ultreyák, újság, keresztutak, web, levelező
lista) dolgozó önkénteseink számát: 153 jött ki! A
helyi csoportokban dolgozók száma pedig már felmérhetetlen!
– Mit üzensz a testvéreknek?
– Kérem imáitokat közösségeinkért, a cursillistákért
és a Jóisten áldását kérem a jókedvű adakozókra!
Fodor László
alapítvány elnöke

Cursillo időpontok 2013-ban
Budapest - Budatétény
FÉRFI:
2013. május 30 - jún. 2.
2013. október 24-27.
2013. nov. 28 – dec. 1.

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

Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
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Szent Arnold
Lelkigyakorlatos
Ház
(1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.)
Örömmel tájékoztatjuk az Ultreya olvasóit, hogy elindítottuk a budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
saját honlapját: www.szentarnold.hu címmel.
Az oldalon tájékoztatást adunk a lelkigyakorlatos ház
különböző korosztályoknak szóló, csoportos és egyéni
programjairól, az Isteni Ige Társasága és a Szentlélek
Szolgálói Missziós Nővérek által szervezett lelkigyakorlatokról és evangelizációs eseményekről, valamint a
ház által nyújtott szálláslehetőségekről.

Szeretettel várunk mindenkit
a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házba!

Jelentkezés: Burbela Gergely svd
e-mail: verbita@verbita.hu • mobil: 06–30/418–9196
Fizetés módja: személyesen vagy átutalással: Missziós Titkárság
11600006-00000000-12713314 (Erste Bank). A közlemény rovatban
tüntessék fel: „Zarándoklat”!
Az indulás előtt és érkezés után szálláslehetőséget biztosítunk az
azt igénylőknek a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban, melynek
költségeit a részvételi díj tartalmazza.

1 % a cursillo javára
A Titkárság kérésére néhány gondolatot szeretnék
megosztani veletek a mozgalmunk finanszírozásával
kapcsolatos kérdésekről. Nem könnyű számomra ilyen
tárgyú üzenetet írni felétek, de segít az a gondolat, hogy
ez is szükséges feltétele annak, hogy elérjük célunkat,
megmutathassuk Krisztust az embereknek.
Hála az Úrnak és hála Nektek! Meggyőződésem,
hogy a budatétényi cursillós mozgalom idei eredményei
a Szentlélek kegyelmét tükrözik. Miközben körülöttünk,
szeretett országunkban sajnos nem igazán jó a gazdasági
helyzet, a 2012-re tervezett cursillók eredményesen, komoly részvételi létszámmal lezajlottak.
Ez azt is jelenti, hogy a lelkiek - azaz a sok apostoli munka és toborzás, a törzsek készülése és szolgálata,
palánkák, imák - mellett az evilági feltételeket, vagyis
döntően a pénzügyi finanszírozást is sikerült közösségként biztosítanunk.
A budatétényi cursillo alapelve az ingyenesség, és ezt
fent is szeretnénk tartani. Az idei évben sajnos csökkent
az új és a már régebben a negyedik napot járó testvérek
által adományozott összeg. De az Úr nem hagyja cserben az övéit, az így hiányzó forrást sikerült pályázatokon elnyert összegekkel pótolni. Ugyanakkor a pályázati
lehetőségek esetlegesek, bármikor elapadhatnak, ezért
fontos, hogy a cursillók anyagi hátterét stabilan mi magunk tudjuk biztosítani. A finanszírozás biztosításának
fő útjaiként jelenleg én a következőket látom:
1. A cursillo végén lehetséges önkéntes hozzájárulás
Korábban ez a hozzájárulás átlagosan egy-egy cursillo
költségének körülbelül 80%-át fedezte. Idén, feltehetően a nehezebb anyagi körülmények hatására, ez az arány
lecsökkent 65% körülire.

2. Adónk felajánlható 1%-a
2013-tól az alapítványunk már teljes körűen fogadhatja
az 1%-okat. Reméljük mostantól komoly szerepe lesz a
cursillok finanszírozásában. Az újságban találtok rendelkező nyilatkozatot. Az 1%-ot a Via Veritatis Alapítványon keresztül ajánlhatjuk fel. Adószáma:18001271–1–13
3. Havi rendszerességű adományozás
Akinek módja van, kérjük lehetőségeihez mérten rendszeresen támogassa a cursillók megtartását. A rendszeres
adományozás jól tervezhető, lehetővé teszi a stabil működést. Havi 1500 Ft-tal egy leendő cursillista részvételi költségei biztosíthatóak. Cursillóinkat a Via Veritatis
Alapítványon keresztül támogathatjuk.
Számlaszáma: 10918001-00000101-41120011.
4. Nem rendszeres, de nagyobb összegű adományozás
Természetesen az ilyen támogatás is nagyon hasznos, nehezebben tervezhető, de nagy lendületet is ad!
Cursillóinkat a Via Veritatis Alapítvány-on keresztül támogathatjuk.
Számlaszáma: 10918001-00000101-41120011.
5. Pályázatok
A pályázatok nehezen kiszámítható, de el nem hanyagolható, “külső” finanszírozási lehetőséget jelenthetnek.
Komoly szakmai háttérrel rendelkező testvérek munkálkodnak azon, hogy minél több ilyen forrást érhessünk
el, de minden lehetőségről szóló értesítést, javaslatot szívesen fogadunk.
A többi mellett, különösen az új lehetőségként megjelent 1% felajánlására, valamint a stabilitást biztosító
- akár kisebb összegű - havi rendszeres adományozásra
szeretném felhívni figyelmetek.
Kutassy Jenő
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