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Pünkösd...
... a Szentlélek eljövetelének
és a Szentháromságnak ünnepe
A „Mennyei Király” kezdetű
imádság a keleti egyház egyik
legemblematikusabb és egyben
legfontosabb imádsága, amelyet
szinte minden szertartásunkon
eléneklünk vagy recitálva elmondunk. Ezzel az imával hívjuk segítségül ugyanis a Szentlelket.
Úgy gondoljuk, hogy imádkozni
igazából a Lélekben és a Lélek által tudunk. Ezért is szoktuk a liturgiáink legelején imádkozni.
„Vigasztaló, Igazságnak lelke”
– ezeket a megnevezéseket Jézus
használja a Szentlélekre, melyekkel elmondja, hogy milyen is a
Szentlélek. A „Vigasztaló” itt kettős értelmű: egyrészt együtt érezni, megvigasztalni azt, aki szomorú, de másrészről vígságot-örömöt
adni, azaz felvidítani, boldoggá
tenni a másikat. A Lélek, aki tehát
a bennünk lakás által, szimbiózisban él a keresztény ember lelkével, és betölti megelégedéssel és
boldogsággal. Ez látható az életszentségben lévő embereken: szerzeteseken, papokon, jámbor életű
híveken, hogy kiteljesedettek.Van
azonban ennek a megnevezésnek
egy harmadik, sokat mondó jelentése is. A görög nyelvben ez a
paraklétosz szóval van kifejezve,
ami védőügyvédet is jelent. Ennek a súlyát akkor értjük meg,
ha arra gondolunk, hogy Jézus és
az újszövetségi íratok is a sátánt
több helyen „vádlónak” nevezi. A
Szentlélek tehát, aki szemben áll
a sátánnal, és a mi lelkünket vé-

delmezi a végítéletkor az Úr előtt,
mint egy védőügyvéd.
Az „Igazságnak lelke” azt jelenti, hogy az Isten szereti a bűnös
embert is, de nem lehet a bűnös
ember barátja. A Lélek bennünk
lakása feltételezi azt, hogy mindenben az igazságra törekedjünk.
Ebben nem csak bíránk, de segítőnk is a Szentlélek. Társ a lelki
küzdelmeinkben.

Azért tudunk a Szentlélekről,
mert Jézus beszélt Róla. Több
megnevezést és jelzőt is használ,
amelyek a Lélek mibenlétét és
működését tárják fel számunkra.
Az egyik ilyen a „tanító”, aki azért
jön el, hogy megértsük Krisztus
életét és tanítását. Ennek bizonysága maga Pünkösd ünnepe, hogy
a tanítványok miután megkapják
a Szentlelket, csak akkor értik
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meg igazából Krisztus mondanivalóját. Kinyitják az ajtót, és félelem nélkül a tömegek elé állnak és
tanítanak Krisztusról. A reszkető
nyuszikból a Lélek hatására bátor
oroszlánok lettek. Tehát mi is csak
a Szentlélekben érthetjük meg az
Igét, és válthatjuk tettekre a tanítást.
A „Hiszek egy...” kezdetű dogmatikus hitvallásunk tanítása szerint a Lélek az Atyától és Fiútól
származik. Kettőjük egymás iránti szeretetének megtestesülése, aki
isteni lényként mindig teremtő és
kiáradó jóság. Így foglalja magá-

ban az Atyát, mint teremtőt és a
Fiút, mint a világba jövő megváltót. Andrej Rubljov Szentháromság ikonja ezt nagyon jól leképezi.
A Fiú az Atyára tekint, mert mindenben engedelmes az Atyának.
Az Atya a Szentlélekre néz, így a
Fiú akaratát is továbbítva küldi a
Szentlelket. Annak tekintete pedig arra nézz, aki a képet szemléli,
bekapcsolva a nézőt a Szentháromságba, de nemcsak így, hanem
valóságosan is. A keleti egyházban
csak ezt az egyfajta Szentháromság – értem ezalatt kifejezetten az
Atya és a Szentlélek megjelení-

@

tését – használjuk. Nem ábrázoljuk máshogy sem az Atyát, sem a
Szentlelket, csak esetleg szimbólumokkal (galamb, víz, lángnyelv).
A Lélek, aki bekapcsol minket
a Szentháromságba, az üdvösségünk eszköze, aki által megvalósul a feltámadásunk. Ezért imádkozzuk hozzá a Mennyei Király
kezdetű imánkban, hogy „…üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.”
Ezzel az imával szeretnék minden kedves testvéremnek igazi,
személyes Pünkösdöt kívánni!
Kondás András
gör.kat. lelkész

Cursillo időpontok 2015-ben

Kedves Testvérünk!

Budapest - Budatétény

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

NŐI:
2015. július 9-12.
2015. szeptember 17-20.
2015. november 19-22.

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:
2015. május 14-17.
2015. július 16-19.
2015. október 15-18.
2015. december 10-13.
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 2013-as 1%-os SZJA felajánlásaitok öszszege alapítványunk részére 378.961 Ft
volt. A tavalyi év folyamán nem nyertünk
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pályázaton, ezért nagyon fontos, hogy a
2014-es 1%-os felajánlásukkal is minél többen támogassátok az idei cursillokat. (Idén
már 10 cursillot hirdetett meg a Budatétényi
Szent Gellért Cursillos Titkárság!)
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.cursillo.hu
oldalon is megtaláltok. Köszönettel és
imádságos szeretettel az alapítvány kuratóriuma nevében:
Fodor László
a Via Veritatis Alapítvány elnöke
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Élménybeszámoló Déváról
Régi vágyam teljesült, amikor az elmúlt Karácsony
után közel egy hetet kint lehettem Déván, Csaba testvér gyermekvédelmi központjában.
Lehet olvasni a helyről, az intézményről, van lehetőség képeket látni interneten, könyv illusztrációban,
naptárakon, de Déván lenni, és látni, megélni a csodát, amit a Szerető Isten Csaba atyán, és a kollégáin
keresztül véghez visz, az egy életre szóló élményt, és
kötődést jelent.
A Mária Rádió önkénteseként a Kismamaklub adásában találkoztam Böjte Csaba atyával tavaly ősszel.
Már akkor is csodálatos lelki élményt kaptam a vele
töltött nap során, és ennek a stúdió beszélgetésnek
egyik szép következményeként meghívást kapott a
baba-mama „klubunk” Dévára. December végén a
közösségünkből végül hárman tudtunk családjainkkal útra kelni, ki autóval, ki pedig a Budapestről közvetlen Déváig közlekedő vonattal. Már az utazást
megelőző levelezésből is érezhető volt, hogy milyen
nagy szeretettel, és készülődéssel várnak minket.
Megérkezésünk másnapján már be tudtunk kapcsolódni a Szilveszteri lelkigyakorlatra érkezett vendégek programjaiba, ennek folytán süteményt készíthettünk az itt élő gyermekekkel az otthonukban,
kirándulhattunk Marosillyére Bethlen Gábor szülőházához, Csernakeresztúrra, és Körösbányára is.
Természetesen az igazi élményt Csaba testvér elmélkedései a dévai templomban, és az itt élő gyermekek
társasága adták. Nagyon megindító volt, amikor az
egyik kislány az asztaláról odaadott az én (egyébként
csokifaló) Julikámnak egy mikulás csokoládét. Egy
roma származású 9-10 év körüli lányka volt, akit a
rossz körülményeik miatt nem vitt el a családja az
ünnepekre, ezért úgy gondolom, hogy ő a testvéreivel együtt többszörösen is nehéz helyzetben nevelkedő gyermek lehet. Ennek dacára a szeretetről, a
jószívűségről, a lemondásról tett tanúbizonyságot
előttem, és a gyermekeim előtt. Könnyekig megható
volt, ahogy „erősködött”, hogy fogadjuk el a mikulás
csokiját. (Mikulás csoki végül maradt, a korábbi rengeteg édességre, és ennek folytán a veszélybe került
fogacskákra való hivatkozással .)
Látni, s részt venni a csodában, amire a bevezetőben is utaltam, az egész családunkat megérintette.
Utolsó este férjemmel és a Benke házaspárral, Mónival és Norbival egy közös borozgatós beszélgetésre hívott meg magához Csaba testvér, az otthonába,
ami természetesen ugyanabban a „blokk házban”
található, ahol a családok is élnek. Feltehettük a
minket foglalkoztató kérdéseket, melyek részben a
gyermekek /gyermekeink/ mentális, és erkölcsi nevelésével kapcsolatosak voltak, s mindeközben a
nagyvilág „hova tartását” is boncolgatva, még a sze-

mélyesen minket, mint házaspárt érintő problémát
illetően is kikértük a véleményét. Csaba testvér magvas gondolatai, válaszai igazi útravalót jelentettek a
számunkra.
Az itt élő gyermekek közül úgy hallottuk, hogy van
olyan gyermek (biztosan több is) aki „két lábon járó
angyalnak” nevezte őt. A Mennyei Atya kiválasztotta
őt, s ő igent mondott a hívásra. Ennek mára már közel 5000 gyermek tud örvendeni, és mindazok, akik
abban a kegyelemben részesülhettek, hogy ismerhetik őt vagy személyesen, vagy írásain, elmélkedésein
keresztül.

Még egy zárógondolat; egyik gyermekem január elsejei, s azon tanakodtunk férjemmel, Istvánnal, hogy
mi legyen az ajándékunk a számára…Azt gondolom,
hogy ennél szebb ajándékot, mint az, hogy itt ünnepelhettük együtt Déván az ő szülinapját, nem adhattunk volna neki.
Utunk Dévára december 29-től január 4-ig tartott,
de úgy érzem, itt nem ért véget….
Könnyid-Zsoldos Andrea
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Nyitott templomok éjszakája
Csömörön

November 21-én este megnyíltak Csömör templomai. Nemcsak a templomba járók , hanem mindenki számára. sokunkról elmondható, hogy nem
sokat tudunk templomainkról, az ottani közösségekről.
Furcsa lenne, ha egy farkas tartana előadást a
bárányoknak a békés egymás mellett élésről. Az is
meglepődést keltene, ha a finn sí válogatott edzését egy karibi cápavadászra bíznák. Azon azonban
senki se csodálkozik, hogy több mint ötven évig az
egyház ellenségei taníthattak mindenkit arról, hogy
mi is az egyház.
A papokról a hívő emberekről még mindig hazug
és torz mendemondák keringenek.
Amit – akit nem ismerünk, azt nem lehet megszeretni. Sokan kíváncsiak egy templom belsejére,
mégsem merik átlépni a küszöbét – ez történt meg
péntek este.

Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
(1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 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.
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Rendezvényünk célja ismeretek nyújtása, barátkozás és kapcsolatépítés volt.
A katolikus templomban Görbe József atya, az
evangélikusban Johann Gyula lelkész úr köszöntötte a vendégeket. A rendezvény este 7 órakor a katolikusoknál kezdődött és az evangélikus testvéreknél folytatódott. Nem volt kötelező forgatókönyv.
A következő témák kerültek szóba más – más hangsúllyal mindkét helyszínen:
• templom építése,
berendezése és művészeti értékei
• a templomi közösségek bemutatása
• és énekek az előadások között
Az est végén az evangélikus közösségi házban látták vendégül házigazdáink az egybegyűlteket.
Folytatás: jövőre veletek – és még többetekkel,
ugyanitt. De Colores!
Fodor László

Tabáni keresztút
Budatétényi cursillos levelezőlistánkon évről-évre meghirdetjük
Nagyböjtben a Tabáni Fáklyás Keresztutat, mely a XI. kerületi Szent
Imre Plébániához tartozó, Szent
Arnold Janssen cursillos csoport
kezdeményezésével, idén már 8. alkalommal került megrendezésre. A
kis közösségünk alakulásának évében, 2008 Nagyböjti időszakában,
a plébánia lelkes cursillistájának
– Ipoly atyának – közreműködésével, arra az elhatározásra jutottunk,
hogy szeretnénk a templom falain
kívül, a szabad ég alatt Keresztutat
imádkozni. A tabáni Naphegy parkosított részén leltünk ideális útvonalra, amelynek egyik végén kőből
készült kereszt található. Tavasszal
már sok környékbeli jár-kel azon

a részen, úgy babakocsit tologató
kismamaként, mint kutyát sétáltató
vagy sportolni vágyó helyi lakosként. Szerettük volna közéjük is elvinni Krisztust, az Ő szenvedésének
és kereszthalálának emlékezetét.
A 2007-es Városmisszió emléke
még elevenen élt akkor bennünk,
ezért az első alkalommal mi is a városért ajánlottuk imáinkat.
Az év ezen időszakában még viszonylag hamar beesteledik, ezért
égő fáklyákkal jelöltük ki a stációkat és gyertyákkal, mécsesekkel
jártuk végig a Keresztutat.
Mivel a hűvös időjárással is számolnunk kellett, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy imáink
végeztével, forró teával ösztönözzük társalgásra cursillista testvére-
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inket, és a velük érkező esetlegesen
cursillora való meghívás előtt álló
családtagjaikat, barátaikat, munkatársaikat.
Az Úr kegyelméből olyannyira
szép és felemelő élményben lehetett részünk az első alkalommal, hogy 2008 óta nem telik el
Nagyböjti időszak Tabáni Fáklyás
Keresztút nélkül. Évről-évre új
elmélkedésekkel készülünk (családokért, papi és szerzetesi hivatásokért, stb.), de volt olyan is,
amikor a stációt vállaló testvérek
saját gondolataikat szőtték egyegy állomás témájává.
Egy cursillista anyuka emlékei
a Keresztúthoz kapcsolódóan:
„Férjemmel, a 2009-es Tabáni Keresztutunkat, első kislányunkkal a
szívem alatt jártuk végig. Nagyon
szép lelki élményt jelentett ez akkor számunkra. Aztán ahogy teltek az évek, családunk is szépen
gyarapodott, és egyre nagyobb létszámmal vettünk részt a keresztúti
ájtatosságon. Idén már a három
kislányunkkal „elmélkedtük” végig a keresztutat. Idézőjelben elmélkedtünk, mert a gyerekek még
nagyon kicsinyek (2-3,5-5,5 évesek) a keresztút imádsághoz, ezért
ők inkább kísértek minket, néha
el-elbóklászva az úton. Viszont
fontosnak érzem, hogy már egész
kicsi korukban találkozzanak az
Egyház összes liturgikus ünnepével, ily módon is megtapasztalva
Krisztus jelenlétét az életünkben.
A Tabáni Keresztút mindig
megtölti a „szeretet tankunkat”,
mert itt újra találkozhatunk régi
cursillos testvéreinkkel, megtapasztalhatjuk a közösség szeretetét, és velük együtt imádkozhatunk. Nagy ajándéknak érzem ezt
családunk számára.” /Andrea
Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődéseteket, s találkozhatunk
egy év múlva Nagyböjtben a Tabáni Fáklyás Keresztúton.
A Szent Arnold Janssen
Cursillos Csoport
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Bemutatkozik a Szent László csoport
Csoportunkat 4 + 1 férfi alapította, nem sokkal a
2011. májusi budatétényi meghatározó három napot
követően. Tapasztalatlan kezdőkként keresgéltük a
helyet, ahol rendszeresen találkozhatunk, de nem találtunk optimális helyszínt. Kérdeztük rektorunkat,
Berecz Balázst, tud–e javasolni valamit. Tudott!
Felajánlotta irodáját és csatlakozott a csoporthoz.
Így kezdtük öten a Szent László csoportot 2011 őszén.
A csoport létszáma rövid idő alatt megduplázódott.
A csatlakozók közül egy testvérünk velünk együtt
végzett, hatan pedig később léptek be az Örök Negyedik Napba. A jelenlegi létszám 10 fő. Négy év
alatt négyen morzsolódtak le, a többiek rendszeresen
látogatják az összejövetelünket.
A találkozóknak állandó koreográfiája van: megérkezéskor kezünkben a Velemjáró, 50. oldal, hívjuk
a Szentlelket, töltse el szívünket. Utána jön egy kör,
amikor mindenki elmondja, hogy érzi magát, mi történt vele az elmúlt két hétben. Ezt követi egy kiselőadás, aminek a témáját előre megbeszéljük, és amire
valamelyikünk előre felkészül.
Utána egy újabb kör arról, hogy ki - ki hogyan értelmezte az elmondottakat, milyen gondolatok jöttek fel
benne az adott téma kapcsán.
Majd ismét kézbe kerül a Velemjáró, annak 51. oldala, hálát adunk az Úrnak a kegyelemért és a házigazda bezárja a találkozót.Újabban mindez kiegészül
egy tized Rózsafüzérrel. Azért, hogy az állandóságba
azért ne fásuljunk bele, egy-egy sörözőbe kihelyezett
találkozó, közös misén való részvétel vagy kirándulás
is a csoportösszejövetelünk sajátja.
Egy csoport élete sok hasonlóságot mutat a csoporttagok életével: kezdetben van az újszerűség, lelkesedés majd a kiteljesedés és az óhatatlan elfáradás.
Szerencsés esetben a csoport nem ég ki, nem oszlik
fel, hanem a csoporttagok összejönnek, elemzik a működési zavar okait, változtatnak és újrakezdenek. Az
újrakezdés azonban már egy magasabb szintre jutást
jelent.
Bár a Szent László csoport sokkal fiatalabb (4 éves)
, mint az azt alkotó testvérek (33 – 60 év),ezen rövid
időszak alatt már mindegyik szakaszt mögöttünk tudhatjuk. Mi is voltunk rövid ideig rossz passzban, de
közös gondolkodással túljutottunk a nehézségeken.
Mik azok az apróságok, amik megelőzhetnek egy
csoportválságot, illetve amikkel kezelhető a krízis?
Fontos, hogy a találkozók rendszeresek és viszonylag
gyakoriak legyenek. A kéthetes összejövetel optimális.
Fontos, hogy strukturált, jól kézben tartott legyen a
találkozó. Jó, ha van egy levezető-moderátor, aki dirigense az aznapi „zeneműnek”. A találkozót tervezni
kell abban az értelemben, hogy egyik-másik programrész mennyi ideig tartson.
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Célszerű „szabályozni”, hogy a csoporttagoknak
mennyi idő áll a rendelkezésükre egyes kérdések kifejtésére. A gondolatok elkalandozása, a túl terjengős
fogalmazás elviheti az egész találkozót.
Fontos a pontos kezdés és a tervezett időben való
befejezés. Mi például fél hatkor kezdünk, és negyed
nyolckor fejezzük be csoport találkozót. A szűk két
óra túl rövid ahhoz, hogy időbeosztás és az idők tartása nélkül minden napirendi pontot érintsünk.
Vannak olyan dolgok is, amiben nehéz tanácsot
adni azoknak a testvéreknek, akik most tervezgetik a
csoportalapítást.
Ilyen például a csoport összetétele. Miután Krisztus
követésére jövünk össze kéthetente, nem elsődlegesen
fontosak olyan világi dolgok, mint a kor, a társadalmi
státusz vagy a képzettség. A mi csoportunk ebből a
szempontból heterogén, vannak fiatalabbak és ötvenesek-hatvanasok, házasok és egyedül élők, vezetők
és beosztottak. Arra sincs recept, hogy a csoporttagok egyneműek legyenek, vagy férfiak és nők vegyesen. A mi csoportunk csak férfiakból áll. Úgy gondoltuk, hogy jobb, ha csak „magunk vagyunk”. Férfi
társaságban kendőzetlenebbül, őszintébben beszélünk
legszemélyesebb dolgainkról. Ugyanakkor működnek
vegyes csoportok is, ugyanilyen jó tapasztalatokkal.
Szeretjük a csoportot, szívesen jövünk össze a Viola
utcában. Jól esik visszapillantani az elmúlt két hétre
és az emlékezetes történéseket megosztani a többiekkel. Érdekes, sokszor tanulságos hallgatni a többieket,
hogy éltek meg velük történt dolgokat. A kiselőadások mindig felvetnek új nézőpontokat, olyan megközelítést, amire nem gondoltunk. A csoportos ima
szintén nagy élmény.
Márciusban volt az első cursillos szentmise a Gát
utcában, melyet a csoport szervezett, ezzel nagyot
mozdultunk előre a TETT irányába is. Minden hónap
első hétfőjén misézik Székely János püspök atya, a
részleteket a listán mindig megírjuk, hívunk és várunk
mindenkit!
A cursillos három nap átszellemült hangulatát sajnos intenzíven tompítja a mindennapok rohanása, a
nagy hangzavar. Ezek a másfél – két órák megadják a
kellő huzatot a kályhában, hogy a szunnyadó parázs
ismét erőre kapjon. Legalább két hétig!
A parázs izzhat magányosan is, de könnyebb csoportban. Aki tapasztalja, az tudja. Aki nem (hiszi), az
járjon utána. Csatlakozzon egy már meglévő csoporthoz, vagy alapítson újat. Sok kegyelmet kíván a Szent
László csoport minden cursillos csoportnak és sikeres
csoportalapítást a lelkes testvéreknek!
A Szent László csoport nevében harsány De Colores!
Füzi Gábor

Hajdú Miklós
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A börtönmisszióról, a kihívásokról és Szent Pálról
Több mint huszonöt éve foglalkozik elítéltekkel, tizenöt éve ez a „főállása.” Szent Ágostonnal szólva vallja, hogy „A bűnt utáld, a bűnöst
szeresd”. Ehhez tartja magát, közben ápolja a fogvatartottak lelkét korra, felekezetre való tekintet nélkül, és tavaly hazánkban egyedülálló módon megszervezte az első Börtön Cursillo-t, ami a kereszténység lényegi
elemeiről szóló lelkigyakorlat rabok számára.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön vezetőségével még 1989
nyarán, egy ünnepi összejövetelen
ismerkedett meg, ezt követően kérték fel, hogy tartson lelki, vallási
foglalkozásokat elítéltek számára.
Miklós atya akkoriban egy bodrogközi falu plébánosa volt és számos elfoglaltsága mellett csak heti
egy-két alkalommal tudta vállalni
a fogvatartottakkal való foglalkozást. 1997-ben egy Eger környéki
plébániára került, így a távolság
miatt nem tudta folytatni a foglalkozásokat Sátoraljaújhelyen, de a
büntetés-végrehajtással ekkor sem
szakadt meg a kapcsolata: heti gyakorissággal járt be a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetbe.
Tizenöt éve „hivatásos”
Magyarországon 2000. augusztus 1-jén indult újra a Börtönlelkészi Szolgálat. „Akkori sátoraljaújhelyi parancsnokom megszerezte
egyházi elöljáróim engedélyét, így

főállású börtönlelkészi státuszt
kapva tértem vissza az intézetbe.
Feladataim közé tartozik a fogvatartottakkal való egyházi, vallási
foglalkozások, hitoktatások, egyházi szertartások végzése. Természetesen a szolgálatára állok
az intézeti dolgozóknak, a többi
fegyveres, rendvédelmi szervnek.
A munkaköri leírásom szerint
hozzám tartozik még a különféle
egyházakkal, börtönmissziókkal,
karitatív szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása illetve a már
meglévők fenntartása. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
megbízásából 2006 végétől a büntetés-végrehajtásban dolgozó katolikus lelkészek koordinátori feladatait is ellátom.
Keresni a kihívásokat
Hajdú Miklós atya úgy gondolja, hogy a börtönlelkészi feladat
speciális egyházi szolgálat, nem
annyira bátorság kérdése, mint in-

Sátoraljaújhelyen a festők festették ki a kápolnát Fotó: Hajdú D. András

kább a kihívások vállalása, amelyet
papként szívesen keres. „November végén a sátoraljaújhelyi intézetünkben rendeztük meg az első
Börtön Cursillot, mely nem csak
hazánkban, hanem Európában is
egyedülálló esemény.” A cursillo
spanyol eredetű szó, magyarul a
kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol
lévők, a maguk módján Istenhívők
is mérlegelhetik, meggondolhatják
és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire.
Ezt a hiányt igyekezett bepótolni a
börtön-cursillo, ami egy rövid, intenzív élmény a börtön falain belül
három és fél nap alatt közös programokkal, előadásokkal, lelkigyakorlatokkal. „A napi kihívásokhoz
tartoznak a fogvatartottak kérései,
problémái, melyek nagyon vegyes
összetételűek, lévén, hogy a sátoraljaújhelyi börtön országos büntetésletöltő intézet. Töltekezés? A
mindennapi imádság és a Szentírás
rendszeres olvasása rendkívül sok
erőt ad nekem. Bátorság? Szent
Pál apostol nyomdokait próbálom
követni. Ő sem adta fel egykönynyen. Újmisés jelmondatomat is
tőle választottam. „Mindenkinek
mindene lettem, hogy mindenkit
üdvözítsek.” (1Kor. 9,22)
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Aktív cursillos 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
Budapest XI.kerület (Gazdagrét)

Himfy u. 9. Szent Imre Plébánia

Markó Mónika

marko.monika80@gmail.com

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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