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Jöjj el, Uram!
A cursillisták örök negyedik napjának földi része, vagyis a világban
töltött krisztusi életünk, szüntelen
várakozás, vágyakozás kell, hogy
legyen! Nem másra – lehetőségre,
emberre, családtagra, gyermekre
stb. –, csakis az Úrra. A Szentírás
is csak az őrült szerelem hasonlatával tudja ezt érzékeltetni: „Találkoztam az őrökkel, akik a várost
járták. »Nem láttátok, akit szeret
a lelkem?«” Alig mentem tovább,
otthagyva őket, megtaláltam, akit
szeret a lelkem. Belekapaszkodtam, és nem engedem el, amíg be
nem viszem anyámnak házába,
annak szobájába, ki méhében hordozott” (Én 3, 3–4). Az advent, az
Úr eljövetelének naptári időszaka,
csak figyelmeztetés arra, hogy erről az őrült szerelemről el ne feledkezzünk; csak gyakorlópálya
arra, hogy az Úrra való várakozás
állandó életformánk legyen, és el
ne nehezüljön a szívünk valami
másban. Ez a várakozás volt az,
ami így kiáltott fel az ókeresztényekből is: „Marana Tha” – „Jöjj
el, Uram!” Kell, hogy mi is tiszta
szívből és őszinte vágyakozással
tudjunk így kiáltani.
Másrészt mondhatjuk, ahogy
az adventi időszakban egyre korábban sötétedik és egyre később
pirkad, úgy hatalmasodik el a
világban a sötétség, a bűn, az erkölcsi rossz. A bölcs ember, fájdalommal veszi tudomásul, hogy
minden igyekezete ellenére is fizikailag tehetetlen a világ megváltoztatásában, de mégsem esik kétségbe. Tudja, hogy nem nála van
a megoldás, hanem Krisztusnál,

Áldott karácsonyt
kívánunk minden
s testvérünknek!
DE COLORES!
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mégsem mulaszt el egyetlen lehetőséget sem, amivel jobbá teheti
környezetét, hiszen ő krisztusi ember, benne a Szentlélek által Isten
él. Advent pedig a gyakorlópálya,
amelyen begyakorolhatja Krisztus
követését, az Úr utánzását. Ez a
csüggedtség, a csalódottság, a reménytelenség levetkőzésének ideje, mikor újra halljuk a próféták
buzdítását: „Igen, jönnek napok –
mondja az Úr –, amikor majd teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael
házának és Júda házának tettem:
Azokban a napokban és abban
az időben igaz sarjat sarjasztok

Dávidnak, aki jogot és igazságot
teremt az országban. Azokban a
napokban megszabadul Júda, és
biztonságban él Jeruzsálem. És ez
lesz a név, ahogyan a várost hívják: »Az Úr a mi igazságunk!«” (Jer
33, 14–16).
De vagyok-e olyan állapotban,
hogy ilyen bátran hívjam az Urat
– fordulhat meg a fejünkben, és
biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember, ha őszinte magával
szemben, az a legkevesebb, hogy
egy ilyen kérdésre megborzong.
Ne féljünk azonban, mert az út,
melyen Őt követjük, és melyre az
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advent által is hív bennünket, képessé tesz minket, hogy bármelyik
pillanatban is jön, az öt okos szűz
mintájára örömmel léphessünk be
a menyegzőre, „Isten pedig letöröl
a szemükről minden könnyet” (Jel
7, 17). Csak használjuk ki a helyzeteket a jócselekedetekre, melyek
adódnak, mert amit én nem teszek
meg, azt senki nem teheti meg
helyettem. Ha félsz, gondolj arra,
melyik vizsga előtt nem féltél, és
önmagad legyőzése a legnagyobb
eredmény. Boldog Karácsonyt és
áldott új évet kívánok! De Colores!
Tóth Zoltán svd atya

időpontok 2016-ban

Kedves Testvérünk!

Budapest - Budatétény

Kérünk, aktualizáld e-mail címedet,
hogy a jövőben elektronikus úton
tudjuk az újságot részedre is elküldeni!
Köszönjük együttműködésedet!

NŐI:
2016. március 3-6.
2016. május 26-29.
2016. július 14-17.
2016. november 17-20.

Válaszodat: musicavera01@gmail.com címre küldheted. Amennyiben nem rendelkezel
ilyennel, postacímedet küldd el az alábbi
címre:
Kárpátiné Novák Ágnes
1077 Bp. Király u. 29.

FÉRFI:
2016. február 11-14.
2016. július 7-10.
2016. december 8-11.
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 3-5.

Támogasd a budatétényi Cursillot!
Kedves Testvérek!

Szeretettel kérjük, hogy továbbra is támogassátok erőtökhöz mérten – rendszeresen vagy alkalmanként – alapítványunkat.
Adományaitokat átutalással a 10918001–
00000101–41120011 számlaszámra, vagy
sárga csekken tehetitek meg. Közösségünk összetartásának szép tanúságtétele
a cursillok ingyenessége a jelöltek számára. Krisztus Urunk – a Szeretet – megismerésének továbbra sem lehet akadálya a jelölt anyagi helyzete. A 2014-as 1%-os SZJA
felajánlásaitok összege alapítványunk
részére örvendetes módon több mint az
előző évi, azaz közel fél millió Ft volt. Mi-
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vel költségeink emelkedtek,nagyon fontos,
hogy a 2015-ös 1%-os felajánlásukkal is
minél többen támogassátok a cursillo tanfolyamokat. Kérünk hát szeretettel, hogy
az adóbevallásnál az első egy százalékkal a Katolikus Egyházat, a másodikkal
pedig a Via Veritatis Alapítványt támogassátok majd. Ehhez mellékeljétek a rendelkező nyilatkozatokat, amelyeket a www.
tetenyicursillo.hu oldalon is megtaláltok.
Köszönettel és imádságos szeretettel az
alapítvány kuratóriuma nevében:
Fodor László
a Via Veritatis Alapítvány elnöke
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„Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük”
2015. szeptember 19-én kb. 400
lelkes cursillista kelt útra, hogy részt
vegyen az éves országos ultreyán az
Újpesti Egek Királynéja plébániatemplomban.
Egyre csak telt a templom, jó volt
látni-hallani, amikor a rendezők felolvasták honnan, hányan érkeztek.
Bizony a szívem egy picit elfacsarodott, hogy itt vagyunk mi, budapesti és környéki cursillisták és
létszámunk bőven elmaradt a buszokkal érkezőktől. Például Egerből két nagy busszal jöttek. Pedig
talán villamosra, metróra szállni
könnyebb, mint hajnali 5-6-kor
elindulni Becsehelyről, Szombathelyről, Nyíregyházáról, Pécsről,
Miskolcról.
Igaz, talán túl sok program sikeredett erre a hétvégre, hiszen ekkor volt az éves sümegi gyalogos
zarándoklatot, a Nyitott Templomok Napja, a Szerzetesek tere
rendezvény stb., remélhetőleg sok
cursillista részvételével.
Az idei ultreya fő témája az utó
volt.
Székely János püspök atya nyitógondolatai után a Veszprémből
érkező Nagy Károly atya tartott
elgondolkodtató, buzdító és lelkesítő elmélkedést. Ránk fér a buzdítás, mert bizony mindannyian
tapasztaljuk, megéljük, hogy nem
is olyan egyszerű „életté váltani
Jézus szeretetét”.
A tanúságtételek meghallgatása
után egy igazi s, lelkes szentmisével
zártuk a délelőttöt.
A szentmise után a gitáros énekeket vezetők közül egy kedves
testvérünk örömmel mesélte, hogy
milyen fantasztikus volt hallania,
ahogy az énekeket több százan
éneklik velük együtt.
Igen, ez így volt, tényleg zengett
a templom.

A közös agapén nem láttam szomorú tekintetet. Végre beszélgethettünk azokkal, akiket már régen
láttunk, vagy ismerhettünk meg új
testvéreket.
Az ismerkedésre az ebéd utáni
kiscsoportos beszélgetés is lehetőséget adott. A fő témát itt is folytattuk, az utóról beszélgettünk.
Egy-egy csoportban 10 fő osztotta
meg a tapasztalatait. Jó volt hallani,
hogy működnek csoportok, próbálják aktívan megélni az örök negyedik napot.
Ám nem is olyan egyszerű ez.
Sok, régebben végzett cursillista ha
nem jár csoportba, bizony messzire
kerül. Őket meg-megszólítjuk egyegy zarándoklattal, közösségi eseménnyel, ám ez kevésnek tűnik. Ha
elhamvad a parázs, egyre nehezebb
azt lánggá, tűzzé éleszteni.
Sajnos ehhez a gondhoz hozzátartozik az a szomorú tapasztalat
is, melyet az ország különböző területéről érkező cursillistáktól hallottunk. Sokan tapasztalják a csoportok plébániai ellehetetlenülését.
Nehéz megmaradni az aktivitásban,

amikor a világi kezdeményezések
nem kapnak plébániai, papi támogatást, pedig utóbbira elengedhetetlenül szükségünk van.
Ez az együtt töltött nap azonban megerősített mindannyiunkat,
hogy minden egyéni, közösségi kudarc ellenére nem adhatjuk fel az
apostolkodást!
A régiók beszámolóiban elhangzott sok ötlet, mint közös csoporttalálkozók tartása, mini ultreyák,
zarándoklatok, keresztút, lelkigyakorlat, plébániai nap, „lángőrzés”,
„pálfordulós ultreya” stb. szervezése.
Számtalan feladat van, lehetőség
pedig adódik, ha szeretnénk tenni
valamit a közösségért, a másikért.
Annyiszor hallottuk már, hogy senki sem tud megtenni mindent, de
mindenki tud tenni valamit. Hát,
kezdjük el, hiszen Krisztus számít
ránk!
A jövő évi országos ultreya Székesfehérváron lesz, szeptember
harmadik szombatján…
Budapesttől csak 50 km...
De Colores!
Benkó Tildi

3

2015. Advent – VIII. évfolyam, 2. szám

Lengyel zarándoklat
2014-ben szóba került, hogy olyan
jó lenne egy s zarándoklat Lengyelországba,
Częs-tochowaba.
Mikor kiderült, hogy többeknek is
tetszik az ötlet, beszéltünk Ádám
atyával, aki hatalmas lendülettel
indult neki a szervezésnek.
Ádám atya a programok és
a szállásokat szervezte, mi vállaltuk a „magyar” rész szervezését:
utasok, busz, biztosítás stb. Összeállt a program, meghirdettük, és
szinte rekordidő alatt meg is telt
a busz. Nincs vissza út, megyünk!
Eljött az indulás napja!
A busz hibásan érkezett, nem
működött a légkondi. No, ez is
jól kezdődik! Az egyik utas késik,
a másik otthon felejtette az iratait. Késünk! Levonultunk rendház
kápolnájába, hogy áldást kérjünk
az Égiektől az utunkra. Mire felértünk a kápolnából, megjavult
a busz, megérkezett minden utas,
kisütött a nap! Egy kicsit kalandosra sikeredett az utunk, de estére épségben megérkeztünk első
szállásunkra,
Częstochowába.
A kegyhely nagyon felemelő,
szép, kegyelmi és még sorolhatnánk. Ide biztos, hogy még visszajövünk!
Másnap a wieliczkai sóbánya
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meglátogatása után megérkeztünk
Kalwaria Zebrzydowskára. Ez az
a hely, ahová a kis Karol Wojtylát
édesanyja halálának első évfordulóján édesapja elvitte. Ott rámutatott Szűz Mária kegyképére és azt
mondta: „Ő most a te édesanyád.”
A szállás is fantasztikus volt.
Csodálatos hely, kifogyhatatlan
kapros krumpli! ☺
Következő nap délelőtti programja Auschwitz – Birkenau,
a „munkatábor” volt. Azt hiszem
ez az a hely, amit egyszer mindenképpen érdemes megnézni,
– hiszen történelmünk része – de
valóban csak egyszer! Ide nem hiszem, hogy vágyakozna bárki is
vissza.
Délután mentünk Wadowiczébe.
Itt minden Szent II. János Pálról
szól, és az ember pillanatok alatt
át tud szellemülni. Olyan kisugárzása van ennek a városnak, amit
ritkán érez az ember.
Megkóstoltuk a pápai sütit,
a kremówkát. Kinézetre a magyar
krémesre hasonlít, de ízre teljesen
más. De finom!
Negyedik napunkat Krakkóban
töltöttük. Szentmisével kezdtünk
a Szent Fausztina nővéreknél, az
Isteni Irgalmasság Bazilikában.

Mise előtt még a magyar kápolnában egy fiatal nővér beszélt a
rendjükről. Hihetetlen kisugárzása volt a nővérnek! Olyan men�nyei boldogsággal beszélt az életéről, a rendről, amely mindenkit
magával ragadott!
Délután lelkes idegenvezetőnkkel bejártuk a Wawelt, a belvárost.
Itt több napot kitöltő látnivaló is
van, ide mindenképpen vissza kell
még menni, hogy a főtéren egy
hangulatos kávézás is beleférjen
az időbe, vagy egy jó kis piacozás.
Az utolsó napon színes és pompás
esőöltözetben tutajoztunk a Dunajecen, piacoztunk Zakopaneben,
felmentünk gubalowkán a Gubalowkára.
Az út sikeréért hála a jó Istennek, hogy épségben megtettük ezt
a többszáz kilométert, rengeteg
lelki élménnyel gazdagodhattunk,
fantasztikus társaság jött össze!!!
Köszönet Ádám atyának az útba
fektetett munkájáért, a lelki vezetésért, a nyelvi akadályok leküzdéséért, humoráért!
Edit és Tibor
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Mit jelentett az út?
Röviden: megerősödött kapcsolatot a cursillista és nem cursillista
zarándoktársainkkal és a Jóistennel.
Ádám atya miséi, a szervezők odaadó munkája és a zarándoktársak
vidámsága, kedvessége tette igazán
gazdag élménnyé az együtt töltött
hetet! Hálát adunk az Úrnak, hogy
együtt lehettünk!
Kati és Tamás

A hívek sokasága, az, hogy tele vannak a templomok és énekelnek is
benne(!) olyan otthonosságot jelent
számomra, amit más országban eddig nem tapasztaltam. És az, hogy
Veletek lehettem ott, evvel a lelkes
és szeretetteljes cursillista csoporttal, az külön ajándék volt!
Tóthné Varga Zsuzsa

Néha talán elgémberedve, keveset
aludva, esetleg megpróbáltatásokkal haladt kis csoportunk a maga
útján. Jézus Urunknak sem volt
könnyű az Ő útja, mikor miközénk
jött, mégis velünk volt, értünk cselekedett. Az utazás fáradalmaival,
kihívásaival szemben nálunk is ott
álltak nagy dolgok. Ott lehessünk
testileg és lelkileg egy szobában,
ahol egy szent ember jött a múltban a világra, lássuk a lengyelek és
a vallásunk számára is fontos helyeket, kitekintsünk kis országunk
határain túlra megtapasztalván az
Úr gazdagon teremtő erejét más népeknél, de mégis testvéreknél.
Mónika és Sándor

Hogyan jöttünk? – kíváncsian,
izgulva, álmosan, fáradtan, picit
késve a többiekhez képest, de még
időben az út előtti közös fohászra
Mit vártunk? – pihenést, lelki töltődést, még nem járt tájak felfedezését, élményeket.
Mit kaptunk? – élményeket, baráti együtt töltött tartalmas időt,
lelki „magasrepülést” (II. János Pál
pápa, Fausztina nővérek), jókedvet,
teljes kikapcsolódást.
Min lepődtünk meg? – kapros
krumpli mennyisége, templomok
nyitottsága és teltsége, rendezettsége, bölényes vodka+almalé finomsága.
Ami megmaradt mai napig: – a
visszavágyás, mélyebb barátságok,
öröm és még egy kis krowka.
Benkó Tildi és Robotka Zsolt

Ádám atya, Edit és Tibor áldozatos munkája tette lehetővé, hogy a
nyáron részt vehettünk egy csodás
lengyelországi zarándoklaton. Nem
először jártam ott, de akárhányszor
megyek is, utána mindig úgy érzem,
otthagytam a szívem egy darabját!

Mindig is nagy II. János Pál pápa
rajongó voltam. Már életében egyértelmű volt számomra, hogy szent
ember. Ez járt a fejemben akkor is,
amikor magyarországi látogatása
során a saját két szememmel láthattam Őt. A mostani zarándoklat

során a legmeghatóbb élményem
Vele kapcsolatban, hogy láthattam a szülőházát Wadowicében.
Megérintettem azt a konyhapultot,
ahol valószínűleg sokszor reggelizett, azokon a lépcsőkön járhattam,
amiket az Ő lába koptatott. Ez még
inkább emberközelivé tette számomra a személyiségét. Nagy élmény és megerősítés egy „kortárs”
szent földi nyomait látni.
Asztalos Toncsi
Mit adott a s kirándulás?
- Először is hiteles keresztény útitársakat.
- Hiteles helyeken hiteles embereket.
- Olyan helyeken jártunk, ahol a
kételkedők is hinni kezdenek,
- Az idegenvezetők magasan felkészültek.
- A szállások kényelmesek, barátságosak.
- A turisztikai látványosságok izgalmasak.
- Ádám atya igazi lelki vezető
volt. Ha kellet komolyan, mély hittel képviselte egyházát, de ha úgy
adódott feloldódva vett rész a mókákban.
- Engem Kalwaria Zebrzy-dowska
érintett meg legjobban. El tudom
képzelni, hogy itt mindenki mélyebben meg tudja élni a hitét, el
tud mélyülni az áhítatban.
Herczeg Magdolna
Számomra egyfelől egy kis kiszakadva abból a nyomasztó helyzetből, ami a családunk körül alakult
ki az iroda eladással kapcsolatban.
Ez a dolog mostanra megoldódni látszik, valamint azt, hogy nem
vagyok egyedül ebben a világban,
még ha ez ott akkor nem is látszott
rajtam minden pillanatban. Egyszerűen ilyen a személyiségem. Ez
az néhány nap arról tett számomra
tanúbizonyságot, ahogy II. János
Pálról hallhattunk egy előadást,
hogy ahol már az emberi tudás, és
erő kevés, ott az Úr keze által igenis
elérhető a boldogulás ebben az átmeneti világunkban.
ifj. Hargitai László
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Cursillós szentmise
minden hónap első hétfőjén
A Kaniziusz Szent Péter templomban (Budapest, IX. ker. Gát
u. 2.) minden hónap első hétfőjén este fél hétkor Székely János püspök atya tart s szentmisét.
A mise szervezése és testvéreink meghívása egy s csoport
szolgálata.
Eddig a hír, a tények, de lássuk
kicsit bővebben:
Egy nyári lengyelországi s zarándoklat során tapasztaltam,
hogy a minden megmozdulásában mutatja azokat a jellemzőket,
amelyeket abban a három napban
megszerettünk, és amelyeket az
örök negyedik napban keresünk:
– egy lelki élmény, amit átélni
kell és nehéz elmondani,
– eleinte nem látjuk mivé állnak
össze a részek,
– a tudás, az ima és a tett az a
három láb, ami stabilan megtart,
– új értelmet, új távlatot kap az
a sokszor kiüresedő megfogalmazás, miszerint Krisztusban szeretett testvérei vagyunk egymásnak,
és még biztosan lehetne folytatni
a felsorolást sokszor emlegetett
„nincsenek véletlenek” és más
lelki tapasztalatok megosztásával. Mindez igaz a Gát utcában
tartott s misékre is.
Magam egy hétköznapi szentmisével úgy vagyok, mint az a
híd, ami összedőlni készül a folyómederben lévő pillére nélkül.
Meglehet, vasárnaptól vasárnapig valahogyan kitart az a lelki
emelkedettség, amivel kijövök
a templomból, de időnként nélkülözhetetlen támaszt jelent egyegy mise hét közben.
Vannak prédikációk, amelyekre úgy emlékezem még hosszú
idő távlatából is, hogy azokból
épült fel a személyiségem egy része. Középiskolás voltam, amikor
a Szent István Bazilikában Farkas
Attila atya egy hosszú sorozatban prédikált arról, hogy Isten
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férfinak és nőnek teremtette az
embert. Abban az időben alakult
ki bennem az a hitbéli meggyőződés, hogy akkor emberi a lét,
ha abban Isten akarata szerint a
férfi és a nő egymással harmóniában tud létezni. Később tapasztaltam, hogy ez nem csak egy-egy
pár kapcsolatára, hanem kisebbnagyobb közösségekre is igaz a
világban.
A fenti példát azért hoztam fel,
hogy érthető legyen, mire gondolok, amikor azt hiszem, hogy a
Gát utcában valami elkezdődött
és sokat remélek a folytatásától.
Vannak mondatok, amelyek

Székely János püspök atya szentbeszédeiből sokszor eszembe jutnak. Egy idő után olyan az ember, mint az a bizonyos internetes
kereső program: csak elkezdjük
beírni a szót, és ő már dobja is fel,
mi jut eszébe az első néhány betűről. Jön az életben egy helyzet,
és valamelyik szentbeszédből már
eszembe is jut, hogy Isten szeretetből ad törvényeket, hogy az
írástudó nem arra kíváncsi, ki az
ő felebarátja, hanem arra, hogy
ki nem az, hogy egy látszatra sikertelen szent mégis nevel egy
embert, akiben kiteljesedik Isten
terve…
Szóval, valami elkezdődött,
folytatódik, és az, hogy ki mindenkiben fog még folytatódni, az
rajtatok is áll. Gyertek!
dr. Hargitai László

Kaniziusz Szent Péter templomban (Budapest, IX. ker. Gát u. 2.)

2015. Advent – VIII. évfolyam, 2. szám

Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház
(1223 Budapest, BajcsyZsilinszky u. 3-5.)
A budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban szeretettel várunk mindenkit, aki lelki
felfrissülésre vágyik. A www.
szentarnold.hu 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.

Ferenc pápa fogadta
a cursillistákat
Ez év januárjában jött a hír: „Az
olasz és az európai cursillós titkárságok 2015. május 1-re Európai Ultreyát szerveznek Rómába, melyen alkalom nyílik a
Szentatyával való találkozásra
is. Titkárságunk buszos zarándoklatot szervez erre az alkalomra, melyre szeretettel hívjuk
valamennyi hazai cursillós testvérünket, így a ti közösségeiteket is.”
Az 5000 olasz résztvevő mellett mintegy kétezer Európa
többi országából jött s vett részt
az Ultreyán. A magyarországi
mozgalmat egy busznyi résztvevő képviselte.
A gyönyörű tájak és városok
meglátogatása mellett a szakrális és közösségi élmény volt
igazán magával ragadó. Április
30-án Ferenc pápa audiencián
fogata a „De Colores” jegyében színes sálakat viselő hétezer cursillistát és tartott egy

órás, magával ragadó beszédet
számunkra. (A beszéd magyar
feliratos változata megnézhető
a
https://www.youtube.com/
watch?v=Hv6C34t6dMU címen.) Az audiencia végén Ferenc pápa néhány szót váltott
a nemzeti delegációk vezetőivel is, és nagy érdeklődéssel és
örömmel vette át az első magyar börtön résztvevői által számára készített ajándékot.
Az út során minden nap
Szentmisét ünnepelhettünk hol a hatalmas Falakon kívüli
Szent Pál bazilikában hétezer
cursillista társaságában, hol
Assisiben, Szent Ferenc temploma melletti kisebb kápolnában, hol a szálloda egyik szobájában.
Csodálatos út volt, rengeteg
élménnyel és szeretettel.
De Colores
Kutassy Jenő
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Aktív s csoportok Budapesten és környékén
Budapest VIII. kerület
(Józsefváros)

Kálvária tér 20. IV/33.
kaputel.: Trencsényi

Golaritsné Trencsényi Lica
Golarits György

golaritsne.lica@gmail.com

Budapest XI.kerület

Himfy u. 9. Szent Imre Plébánia

Markó Mónika

marko.monika80@gmail.com

Budapest XI.kerület (Gazdagrét)

Gazdagréti út 14. Szent Angyalok
Plébánia (tükörterem)

Deli Erzsébet

deli.laszlo@chello.hu

Budapest XIV. kerület

Jávorka Ádám u. 20.
(Csibi Tamás irodája)

Csibi Tamás

tamas@csibi.hu

Budapest XVI. kerület
(Rákosszentmihály)

Templom tér 1.Római Katolikus
Plébánia

Szabóné Kretovics Éva

e.kretovics@richter.hu

Budapest XVI. Kerület (Cinkota)

Csepi Józsefné Julcsi

csepi.julcsi@citromail.hu

Budapest XVIII.kerület
(Pestszentimre)

Gaálné Ombódi Klára, Kovács
János

ombodik@gmail.com

Budapest XXII. Kerület (Budatétény)

Bajcsy Zs.u. 3-5. Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház

Kiss Gábor

gabrielangelo56@gmail.com

Budakalász

változó helyszínek

Osvay Viktória

osvay.viki@gmail.com

Érd

Gárdonyi Géza u. 1/a. Tusculanum
Plébánia

Brunczvikné Ildikó

attila.brunczvik@t-online.hu

Pécel

Pécel Római Katolikus Plébánia

Kazinczy Tamás

kazinczy.tamas@gmail.com

Aszód

Aszódi Javító Intézet kápolnája

Lakos Mária Lujza

bodzatea59@gmail.com

Vác

Vörösmarty tér 1.
Római Katolikus Plébánia

Vaskovics Gyöngyi, Draxler Ferenc

gyongyi.vaskovics@invitel.hu;
ditur01@gmail.com

Budapest XIX. Kerület (Kispest)

Kisfaludy u. 42.

Pölöskei Judit

pkjudit@gmail.com

Budapest VI. kerület

Pethő Sándor u. 2
Római Katolikus Plébánia

Kárpátiné Ági

musicavera01@gmail.com

Budapest XIII.kerület

Gogol u. 28. Mária Rádió Székháza

Könnyid-Zsoldos Andrea

tomkalea@yahoo.com

Csömör

Erzsébet u. 29.
Római Katolikus Plébánia

Fodorné Csőke Zsuzsi

cszsuzsi@t-online.hu

Veresegyház

Fő út 93.

Nagy László

veresterv@gmail.com

Budapest, IV. kerület

Tóth Aladár utca 2-4.

Szabó Tibor

nasza@t-online.hu

Budapest XII. kerület

Hegyalja út 139.Farkasréti Mindenszentek Plébánia hittanterem

Kerekes Orsolya

kerekesoascj@gmail.com

Budapest IX. kerület

Viola u. 13-15.

Berecz Balázs
Vibling Géza

berecz.bm@gmail.com
geza.vibling@feszgyi.hu

Budapest XIII. kerület

Angyalföldi Szent Mihály Plébánia
Babér u. 17/b

Boross Judit

judit.boross@chello.hu

Budapest XI. kerület

Bornemissza tér

Horváth Kata
Farkas Márta (Pötyi)

h.kata84@gmail.com
farkasmarta@farkasmarta.hu

Érd

Ciszterci Nővérek Regina-Mundi
Apátsága

Hobok Éva

hobokeva@yahoo.com

Bag

Bag plébánia

Karácsondi Mihály atya

karacsondi.mihaly@
vaciegyhazmegye.hu

Hévízgyörk

Hévízgyörk plébánia

Karácsondi Mihály atya

karacsondi.mihaly@
vaciegyhazmegye.hu

Erdőkertes

Jézus Szíve Plébánia

Várady László

vyl@freemail.hu

Tura

Nagyboldogasszony Plébánia

Palya János atya

palya.janos@vaciegyhazmegye.hu

Szeged

Dóm tér 15. Belvárosi Római Katolikus Plébánia – Dóm

Simon Zoltán

simon.zoltan.hu@gmail.com

Rakacaszend

Iskola

Kondás András atya

kondas.andras@gmail.com

Vác

Géza Király tér 12.
Barátok Temploma

Tóthné Varga Zsuzsa

tovazsuzsa@gmail.com

Tárnok

Templom u. 25. Tárnok-ligeti Római
Katolikus Plébánia

Zsikla Szilvia

zsiklasziszi@gmail.com
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