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Várunk, várakozunk – de hogyan?
A sötét éjszakán a kaszárnya kapujában állt az őr. Tágra nyitott
szemmel vizsgálódott, nehogy
valamelyik elöljárója meglepje, és
elmulasztva a tisztelgést, büntetést
kapjon. Őriznie tulajdonképpen
csak az őrbódét és a kaput kellett,
- ennyit a sötétben is láthatott.
Hirtelen lódobogást hallott, s
a következő pillanatban szemben
állt vele a századosa, akinek kötelességszerűen, feszesen tisztelgett.
A tiszt úgy állt előtte a lovával,
mint egy lovas-szobor, meg se
mozdult. Mintha még mindig nem
elégelte volna meg a tisztelgést.
De egyszerre csak dörgő hangon
szólalt meg: „Fickó, mit ér nekem
a tisztelgésed, ha nem nyitod ki a
kaput, hogy bebocsáss?” Ez hatott. Mint a villám, szabályszerű
fogással az őr letette a fegyvert,
feltárta a kaput és beengedte a parancsnokot.
Az adventi szép időszak a várakozás, a Krisztusra (mondhatnánk
a „parancsnokra”) való várakozás
ideje. Tudjuk, hogy jön, hogy közeledik, de nem tudjuk: mikor,
milyen időpontban érkezik. Ezért
- az Ő szava szerint - virrasztva és
éberen várjuk eljövetelét.
Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan várakozunk.
Mert várakozhatunk unott közömbösséggel, patópálosan: „ej,
ráérünk arra még”, mondván,
hogy úgy sem jön még, minek őrt
állni, figyelni. Ám Ő megjöhet
olyan órában, amikor nem is sejtjük.
Aztán várakozhatunk kínos feszültséggel, mint a történetbeli őr:

feszülten figyelve, s félve, nehogy
meglepjen az érkező elöljáró; félve, nehogy büntetést kapjunk. Ám
nekünk sem elegendő az, hogy
tisztelettel vagyunk az Eljövendő
iránt. Azaz nem elegendő, hogy
elmegyünk a hajnali szentmisére,
hogy meggyújtjuk az adventi koszorúnkon a gyertyákat. Mert mit
ér a királyok Királyának minden
tiszteletadásod, „istentiszteleted”,

ha nem jutsz tovább ennél? Ő azt
mondja: „Íme, az ajtó előtt állok
és zörgetek…” Ezért nem kedves
neki a tisztelgésed, ha nem bocsátod be őt szívedbe!
Ezért várakozhatunk, és nekünk, keresztényeknek, különösképpen is cursillistáknak,
szükséges is örömteli izgalommal
készülve, azaz aktívan várakoznunk, ahogy a várandós kismama
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készül szíve alatt hordozott gyermeke megérkezésére.
Mert az áldott állapotban levő
édesanya várakozásában benne
van a remény: gyermekem születik, és egészséges lesz. - A mi várakozásunkban is ott kell tündökölnie a reménynek, hogy Urunk
megérkezik és egészségessé teszi
lelkünket.
A
gyermeke
megszületését
örömmel váró édesanya várakozása aktív, hiszen áldott állapota
alatt ügyel arra, hogy mit eszik,
mit iszik, ha van, még káros szenvedélyeiről is lemond. Általában
tartózkodik minden olyan dologtól, ami árthat születendő gyermekének. Közben, pedig készül:
babaágyat, kis ruhácskákat készít
elő, hogy minden készen legyen
a kis jövevény érkezésekor. - A
cursillista, keresztény hívő is aktív
készülődéssel várja szíve válasz-

tottjának, szeretett Üdvözítőjének
érkezését. Igyekszik a bűnbánat
megtisztító erejével ragyogóvá tenni szívét, törekszik fénybe öltöztetni lelkének otthonát az erények
világosságot árasztó lámpáival, és
feldíszíti önmagát, legbensőbb lényegét a jócselekedetek virágaival.
Adventi készületünk tehát csak
akkor lesz szép és eredményes, ha
várakozásunk nem passzív, nem
karba tett kézzel való üres semmittevés, hanem örömmel, áldozatkészséggel, bűnbánattartással,
önmegtagadásokkal és lelkesedésAzért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak más vállai,

Támogasd
a budatétényi Cursillot!
A cursillók ingyenessége közösségünk tanúságtétele,
a keresztény szolidaritás bizonysága. A cursilló költsége 20.000 Ft/fő. Neked is lehet olyan ismerősöd, aki ezt
nem tudja vállani, de jó lenne ha az örömhír hozzá is eljuthatna. A cursillok végén történő név nélküli adomány
gyűjtés után, a Via Veritatis Alapítvány vállalja azok kiegészítést. Ennek érdekében adományokat gyűjtünk
és pályázatokon veszünk részt.
Szeretettel kérjük, hogy továbbra is támogassátok erőtökhöz mérten, rendszeresen vagy alkalmanként alapítványunkat.
Adományaitokat átutalással a
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számlaszámon tehetitek meg.
Egyúttal örömmel tudatjuk tavaly májusi sárga csekkes
levelünk eredményeként a budatétényi cursillós közösség közel 500.000 Ft-al támogatta mozgalmunkat ! Ebből egy teljes cursillós hétvége költségét tudtuk fedezni. Hála és köszönet érte mindenkinek!
Alapítványunk közhasznú, ezért kérjük, hogy a 2015.
évi 1 %-os SZJA felajánlásaitokkal is minket jelöljetek
meg. Jó lenne, ha az idén még többen gondolnátok
ránk ezzel a költségmentes támogatási lehetőséggel.
Még egyszer köszönet és hála imáitokért, önkéntes
munkátokért és támogatásotokért! Imádságos szeretettel:
Fodor László
Via Veritatis Alapítvány
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sel végzett sok-sok tevékenység,
amelyben megmutatjuk szívünk
Isten iránti szeretetét, s amelyek
bizonyítják, hogy Istenért mindenre készek vagyunk embertársainkat szolgálni. Legyen ezért
idei adventi készületünk mottója
és cselekvésre ösztönző útmutatója az alábbi versrészlet, amelyet
ha megfogadunk, beteljesedik várakozásunk és valóban boldog,
Krisztussal együtt megélt valódi
Karácsonyunk lesz!
Karácsondi Mihály

hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd:
mennyi szeretet van benned.
(Bódás János:
Ki van jelölve a helyed - részlet)

Időpontok 2017-ben
Budapest - Budatétény

NŐI:

FÉRFI:

III.30 –IV.2
VI. 29- VII.2
X. 12-15
XI.29 – XII.3

III. 2-5
VI. 6-9
X. 5-8
XII. 7-10

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

Kedves Testvérünk!
Kérünk, aktualizáld e-mail címedet, hogy a jövőben elektronikus úton tudjuk az újságot részedre is elküldeni! Köszönjük együttműködésedet!
Válaszodat: musicavera01@gmail.com címre
küldheted. Amennyiben nem rendelkezel ilyennel, postacímedet küldd el az alábbi címre:
Kárpátiné Novák Ágnes
1077 Bp. Király u. 29.

ULTREYA-Tárnok
Már nagyon vártuk azt a napot!
Az egész ötlet, hogy Tárnokon legyen idén az
ULTREYA a tavalyi lengyelországi zarándoklaton
pattant ki az egyik Testvérünk fejéből. A tárnoki
Guadalupei Szűzanya csoportunkból akkor és ott
ketten belelkesedtünk, majd hazatérve a többiek is
rábólintottak, hogy szívesen segítenek. Az év elején a
cursillos titkárság felkérését is megkaptuk. – Hát így
kezdődött.
A Találkozót 10 órakor szentmisével kezdtük a
tárnoki Rózsafüzér Királynéja templomban. A misét
Tóth Zoltán atya celebrálta, közben gitáros kísérettel
együtt énekeltünk az Úrnak.
A szentmise végén tanúságtételek következtek.
Doszpod Endre, Kerekes Orsolya, Szolnoki Gábor,
Bruncvik Ildikó és Bruncvik Attila az élete történetével megerősített minket, hogy az útja mindenkinek
más és más, kinek könnyebb és kinek nehezebb, de az
út végén mindig Krisztus áll.
A beszédek meghallgatása után a közeli Művelődési
Házba sétáltunk. Az ajtóban mindenkinek egy színes
halacskát kellett egy kádból kihorgásznia. A halak
hasán lévő szám alapján soroltunk be mindenkit egyegy csoportba.
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A nagy teremben vidám hangulatban elfogyasztottuk az ebédet - gulyáslevest és a sütiket. A beléptetős
karszalaggal a szomszéd kocsmában egy üdítőt, vagy
egy sört is ihattak a vendégeink. Közben jót beszélgettünk, voltak, akik csocsóztak.
Ezt követte Dobos Erika előadása, aki a Guadalupei
Szűzanyáról tartott nekünk képes beszámolót.
A komoly témát egy vidám csapatépítő játék követte. A kisorsolt csapatoknak egy-egy kartonpapírra
különböző száraztésztákból dekorpisztollyal fel kellett építeniük a saját Bábeltornyukat! A jelmondata a játéknak az volt: Vigyázzatok, hogy a tornyok
felépítése után is tudjatok még egy közös nyelven, a
cursillo nyelvén beszélni!
Mi magunk sem gondoltuk, hogy ez a játék ekkora
siker lesz, és hogy ilyen gyönyörű építményeket lehet
tésztából összeállítani!
A szép nap méltó bezárását a templomban végeztük el. Takács András vezetésével elmélkedtünk az
Oltáriszentség előtt. Vidám de coloressel búcsúztunk
egymástól.
Sokan, sokszor köszöntétek Nekünk, de a dicséret
az Úré! Higgyétek el, a szervezés által mi sokkal többet kaptunk mindenkinél. Köszönjük a részvételt, a
segítségeket, az imákat!
De colores! Zsikla Szilvia

V. Világultreya

Fatima, Portugália
2017. május 3–8.

A fatimai jelenések centenáriumi évében a világ cursillistái
összegyűlnek, hogy a Szűzanya oltalmába ajánlják a mozgalmat
és emlékezzenek az alapítóra, Eduardo Bonnínra,
aki 2017-ben lenne 100 éves.

Mi, magyar cursillósok is ott leszünk, gyere velünk!
A zarándoklat lelkivezetője:

Székely János püspök atya
További információ és előregisztráció:
www.bpcursillo.hu/hirek/fatima2017
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Cursillos zarándoklat Erdélybe
A budatétényi Verbita Rendháztól kora reggel Adam Wolowich
atya áldásával indultunk, hogy
délután már a Tordai-hasadékban
tegyük próbára erőnket. Az interneten olvashattuk, hogy könnyen
járható út, de valójában helyenként szinte hegymászó technikát
igényelt. Szent László legendája
járt eszemben, amikor az egyik
forrás vizéből ihattam. A kb. 2 km
hosszú hasadékon a Hesdát-patak
folyik át.
Fel-felpillantva a gerincre, de
egyre jobban a lábunk elé nézve
haladtunk. Múlt az idő, és már a
gerincen kellett volna járni. Egy
kis leszakadt csapattal a visszafordulás mellett döntöttünk, mert
nem tudtuk, előttünk még men�nyit romlik az út. A gerincet megjárt csapatnak csodálatos panoráma lett a jutalma.
Zarándoklatunk
lehetőséget
adott arra, hogy meglátogassuk,
és adományainkkal támogassuk a
Böjte Csaba testvér által vezetett
Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonát Torockóban. Amíg a 24
gyermek reggelizett, mi a pincében
kialakított kápolnában jöttünk ös�sze egy rövid imára, és hogy meghallgassuk Torockó történetét.
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…sikerült az első napkelte végét
lencsevégre kapni a párából kiemelkedő Székelykő bal oldalán.
A nap elbújik a hegy mögé, majd
a csúcsa fölött kél másodszor. A
gyermekotthon lakóinak – úgy
gondolom – ez jár is. Igenis, virradjon rájuk kétszer a nap minden
reggel, hogy nehéz sorsuk jóra forduljon!
A Békás-szoros felé a Pongrác
tetőn keresztül vezetett az út. A
Gyergyói havasok – bár nevüktől
eltérően nyáron üde zöldjükkel
nyugtatják szemünket – vonulatai
lenyűgözőek.
A Békás-szoros egy szakaszán
gyalog haladtunk át, a buszunk
előre ment, és a séta végén várt.
Ahol a Gyilkos tóhoz érünk,
Szent István szobra áll. 2014-ben
Székesfehérvár ajándékozta Gyergyónak, hálából az itt elesett székesfehérvári katonák sírjainak
gondozásáért.
A zeteváraljai víztározó a NagyKüküllő felső szakaszának egyetlen mesterséges tava. Új szállásunk
felé, Székelyudvarhelyre tartva
megálltunk pár kép erejéig. A
földgátat végükön betonba rögzített acélsodronyok tartják, hogy
rugalmas legyen. Lám, a rugal-

masság erővel ellenáll, a kemény
építményt a víz és a jég nyomása
repesztené!
Egy-két pálinka után elfoglaltuk
szálláshelyünket a Hintó Panzióban Székelyudvarhely közelében,
hogy kipihenjük a nap fáradalmait.
Csíksomlyóra menet az egyik
palackunkba borvizet vételeztünk.
Aznap finom volt és hűsítő.
Csíksomlyó,
zarándoklatunk
egyik csúcspontja. Egy barátomtól, cursillos testvéremtől kapott, a
kegyszobrot ábrázoló képet érinthettem a kegyszoborhoz, aminek
a másolatát láttam a Pálosok gellérthegyi templomában. Akkor
zarándokok vitték Częstochowába
– ahol tavaly a cursillos zarándoklaton ismét láttam. Egy kalocsai
(ott voltam előfelvételis katona)
kórus énekelt a mise után – a Veres Pálné Gimnázium karnagyával,
Ugrin Gáborral énekelt dalokat is.
Visszatérés, megtérés – mennyire
rokon szavak is.
Gyimesnél a monarchia egykori legkeletibb vasúti őrháza áll,
az ezeréves magyar határ közelében.
Ott álltam a Mária Út egyik keleti végpontján, a Tatros partján.
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A Hargita-hegységben a Tolvajos tető egy nyereg, 980 m magasságban. Itt verték meg a csíki katolikus székely fiatalok a reformációt
erőszakosan terjesztő János Zsigmond ellenük küldött seregét. Az
itteni győzelem emléke a csíksomlyói pünkösdi mise és búcsú. Tolvajos-tetőn három nagy kereszt áll
896, 1896 és 1567-es évszámokkal a honfoglalásra, Márton Áron
születésére és a János Zsigmond
seregén aratott győzelemre emlékeztetve.
Mielőtt erőt gyűjtöttünk a Madarasi Hargitához, előző este még
körülpillantottunk Székelyudvarhely főterén, és egy igazán finom
fagylaltot fogyasztottunk el.
Jancsika – a traktoros egy vontatmányon vitt fel bennünket
Szentegyházáról a Madarasi Hargita menedékházához. Itt éppen
megálltunk pálinkázni – ami utasként az egyedül helyes megoldásnak mutatkozott.
Kopjafák, keresztek, zászlók,
nemzeti színű szalagok mindenütt
a Madarasi Hargita tetején. Nem
olyan régen született hagyomány,
hogy a székelyek szent hegye, de
a hagyomány gyökeret vert ezek
között a kövek között.
A villámgyors átszállás közben
épp csak egy búcsúpillantásra futotta Szentegyházán a református

templom felé, és hamar meg is érkeztünk Zeterváraljára.
A plébánia épületben sok-sok
gyerek, család talált már szállást,
akikre főzetni is tud az atya, név
szerint Nagytisztelendő Mátyás
Gábor szentszéki tanácsos. Először
az egykori üzemcsarnokot alakította templommá, építve elé egy
tornyot, majd jelentős támogatást
felhasználva öt hónap alatt sikerült
a régi épület helyén egy gyönyörű
szép templomot építtetnie.
A mise előtt ismertetést kaptunk
a templomépítés sikertörténetéről.
Annak idején Gazdagréren László
atya mindig azt mondta, hogy először a lelkekből kell a templomot
megépíteni. Nos, amikor Gábor
atya arról beszélt, hogy tavaly
nyolcvan lányt adott férjhez azok
közül, akiket mond ő keresztelt –
bár ez a templom csodálatos – az
igazi szépség azoknak a lelkeknek
a temploma.
Gábor atya egészségére fogunk
néhányszor koccintani, mert jelentős mértékben feltöltöttük az ő
nevével fémjelzett pálink a készleteket és még egy kis áfonya likőrt
is hoztunk – ahogy ő mondja – a
„katolikus biznisz” keretében.
Korondon egy szép ágytakaróval
gazdagodtam, ami az új hálószobát fogja díszíteni.
dr. Hargitay László
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Az én cursillos misém
Jött a kedves meghívás szóbanírásban: szombaton cursillos mise.
Mivel a cursillo szó mindig megmelengeti a szívem, természetes,
hogy beírom a naptárba, készülök és elmegyek. A miseszándék
a cursilloról szól, az atya kedves
és alkalmazkodó, de nem igazán
tudja, miről is szól, mit takar ez a
szó, ez a lelkiség. Lehet, hogy meg
kellene hívni őt egy cursillos hét-

végére? A hívek könyörgése már
személyesebb és aktuálisabb. Körülpillantok, sok ismerős és baráti
arc, de sok ismeretlen is. Van, aki
kifejezetten a cursillos misére jött,
akár messzebbről is. Van, aki csak
a szombat esti misére érkezett.
Van, aki derűs tekintettel visszamosolyog, van, aki a lelkesedés
minden jele nélkül, kicsit magába
fordulva vagy szomorúan ül.

A mise végén elénekeljük a De
colores-t, kipirulnak, felragyognak
az arcok. Utána szeretetvendégségre kapunk invitálást a hittanterembe. Örömteli üdvözlések, baráti
ölelések, érdeklődő találkozások,
közvetlen beszélgetések. Magamban megállapítom: akiket a templomban nyitottnak, mosolygósnak
és csillogó szeműnek láttam, mind
itt vannak, mind cursillisták… Istennek legyen hála!
A váci szervezők

Cursillos misék a Gát utcában
Mindennek van története, a
cursillos miséknek is.
A cursillos misék ideája ott kezdődött, hogy 2010-ben néhány
lelkes cursillista egy beszélgetésben felvetette: legyenek rendszeres
cursillos szentmisék Budapesten.
Az elképzelés az volt, hogy mindig
legyen más plébánián, ezzel azokat
az atyákat is jobban bevonjuk, akik
még „csak” cursillisták lesznek.
Egyben nagyon jó kegyelmi háttér
erősítő eseménynek is szánták a
kezdeményezők. Az ideát tett követte, elindultak a misék, többen
csatlakoztak a szervezéshez. Aztán
az idea kicsit megtorpant, majd
újra nekiindult, és fejlődött, ahogy
az az ideához illik. Távolabbi vidékekre is eljutott, mint például Vác,
vagy a turai pápaság területe.
Aztán 2013-ban szintén lelkes
cursillisták, akik a Szent László
csoportot alkotják, arra jutottak,
hogy az ideálnak bizony köze van a
környezethez. „Legyen a Gát utca

egy cursillos központ!”- szólalt fel
az egyik. „Imádkozzuk be!” – kiáltotta a másik! „Kérjük fel a püspök
atyát lelkivezetőnek!” - tromfolt a
harmadik.
Az első cursillos gát utcai misét
Székely János püspök atya tartotta,
kevesen gyűltek össze, de kicsi kovász is elég az élesztéshez.
Azóta sok mély, megható és egyben felemelő szentmisében lehettek együtt a cursillisták Krisztussal.
A kovász működik, kicsit mindig
többen vannak.
Az ideál pedig csak fejlődik, mint
a kicsi gyerek, aki először csak járni
tanul, aztán elkezdi megérezni az
erejét. Októberben már második
alkalommal volt előadás a szentmise után a közösségi teremben.
Egy cursillista mondta egyszer a
Gát utcáról: „Legyen ez a cselekvés
háza.”
S a történet folytatódik… Közösen írjuk… Harsány De Colores!
egy krónikás

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.

6

Csoport a Város szívében
Ebben az évben már az ötödik
„tanévet” kezdtük. A VI. kerületben, az Avilai Nagy Szent Teréz
templom plébániája ad otthont a
rendszeres találkozóinknak.
A csoport alapításához egy házaspárral kezdtünk, akik szintén
ide járnak templomba. Nagy boldogság volt, hogy talán hiányt
pótló módon végre lesz a szűken
vett belvárosban is egy csoport.
Hamar gyarapodott a létszám, 8
főre növekedtünk. Azóta kedves
barátaim közül többen is elvé-

gezték a cursillot és csatlakoztak
a csoporthoz. Két hetente kedden fél 7-kor szoktunk találkozni,
és egy nagy „családdá” váltunk.
Egyik testvérünk kivált és önálló
csoportot szervezett, miután a nálunk eltöltött idő és témák nagyon
megtetszettek neki. A 10 főre
növekedett csoportunkból most
ketten külföldön vannak tartósan:
egyikük dolgozik másik pedig tanul. Amikor hazajönnek nagy szeretettel látjuk őket, és a távolból is
tartjuk a kapcsolatot, folytatódik
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a közös imaéletünk. Ebben az évben megszületik csoportunk első
kisbabája, sokat imádkozunk érte!
A plébánia életébe is bekapcsolódunk, ahol szükség van még
dolgos kézre. Például a múlt karácsonykor segítettünk a Karitásznak ajándékcsomagot osztani
a kerület (VI. és VII.) kórházaiban.
Nagyböjtben az egyik pénteki keresztutat is a csoportunk vezette.
Zarándokok fogadásán, nyitott
templomok éjszakáján és még sorolhatnám, hol tudjuk segíteni a
plébánia közösségét.
Többször néztünk közösen
egy-egy kiválasztott témában filmet, amit aztán megbeszéltünk.
Minden év zárásaként pedig kerti
bográcsolós vidám napot szoktunk
eltölteni a szabadban. Tartunk
külön karácsonyi megemlékezést,
volt Márton napi torkoskodás is.
A tartalmas lelki élet mellett szeretjük a kötetlen baráti együttléteket is.
Nagyon várjuk a keddeket, ahol
kicsit kiszakadunk a hétköznapokból, imádkozunk, elmélkedünk és
beszélgetünk. Erre hívunk további
kedves testvéreket!
De colores:
Kárpátiné Ági

Áldott karácsonyt
kívánunk minden
kedves testvérünknek!
DE COLORES!
7
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Aktív s csoportok Budapesten és környékén
Srsz. IRSZ

HELY

Kapcsolattartó

E-MAIL

Mikor

CSOPORT NEVE

1

1089

Bp. - Józsefváros VIII.
ker.

"Golaritsné Trencsényi
Lídia - Lica
és Golarits György"

golaritsne.lica@gmail.
com

csütörtök 18.00-21.00

Szt. Pio ayta csop.

2

1114

Bp.-XI.ker. Himfy u. 9.

Markó Móni

marko.monika80@
gmail.com

kéthetente kedd 18.45

Szt. Arnold Janssen

3

1147

Bp. Jávorka Ádám
u. 20.

Csibi Tamás

tamas@csibi.hu

hónap 1. és 3. hétfője 18:30

Szent Antal csoport

4

1161

Bp. - Rákosszentmihály Plb.

Szabóné Kretovics
Éva

e.kretovics@richter.hu

hónap 1. és 3. péntekje 19.00

Szt. Pál csop.

5

1164

Bp. - Cinkota XVI. ker.

Csepi Józsefné Julcsi

csepi.julcsi@citromail.
hu

második szombat 19.00

Szt. Mária Magdolna csop.

6

1180

Bp- Pestszentimre
XVIII.ker.

Gaálné Ombodi Klára,
Kovács János

ombodik@gmail.com

1. hétfő és 3. csütörtök 18.30

Szent Imre

7

1223

Bp-Budatétény

Kiss Gábor

gabrielangelo56@
gmail.com

hónap 2. és 4. keddje 18 órakor

Budatétényi Verbita Missziós
csoportot

8

2013

Pomáz

Osvay Viktória

osvay.viki@gmail.com

hétfő este

Bonnin csop.

9

2030

Érd

Brunczvikné Ildikó

2 hetente csütörtök 19,00

Szent Gellért csoport

Pécel

Kazinczy Tamás

kazinczy.tamas@
gmail.com

2. csütörtök 18.00

Szent Kereszt csop.

Aszód

Lakos Mária Lujza

bodzatea59@gmail.
com

2 hetente szombaton 18.45

"gyongyivaskovics@
invitel.hu, ditur04@
gmail.com
berczeljanos@invitel.
hu"

kéthetente csütörtökön esti szentmise után 19.00

Vác-Deákvári Boldog Vácz Remete
Cursillos csoport

10
11

2170

12

2600

Vác

"Vaskovics Gyöngyi
Draxler Ferenc
Berczeli János"

13

1192

Bp.-Kispest, XIX. ker.

Pölöskei Judit

pkjudit@gmail.com

havonta keddenként 19:00

Nagyboldogasszony Cursillos
Csoport

14

1065

Bp. VI. kerület

Kárpátiné Ági

musicavera01@gmail.
com

2. és 4. kedd 18.30 órakor

Szent Teréz csoport

15

1142

Bp.-XIII. Gogol utca
28.

Könnyid-Zsoldos
Andrea

tomkalea@yahoo.com

Szent Mónika Baba-mama Kör havonta adásnap pénteken reggel
http://mariaradioszentmonikabmk.
9:00-től
blog.hu

16

2141

Csömör

Fodorné Csőke Zsuzsi

cszsuzsi@t-online.hu

2 hetente szerda 19:30

17

2112

Veresegyház

Nagy László

veresterv@gmail.com

minden hónap 3. péntek
kéthetente csütörtök 18.30

Káposztásmegyeri Szentháromság
Cursillos csoport

kéthetente kedden 18:40

Farkasréti Mindenszentek cursillos
csoport

18

1046

Budapest

Molnár Levente

lisztesmolnar@hotmail.com

19

1124

Budapest

Kerekes Orsolya

kerekesoascj@gmail.
com

20

1094

Budapest

Berecz Balázs

berecz.bm@gmail.com kéthetente kedd 17:30

Szent László

21

1119

Budapest, XI. kerület

Horváth Kata

h.kata84@gmail.com

3 hetente hétfő

Szent Kristóf

2 hetente szerda, este fél 7-től

Szent Erzsébet

22

2030

Érd

Hobok Éva

hobokeva@yahoo.
com

23

2191

Bag Szent Kereszt
csoport

Karácsondi Mihály
atya

karacsondi@gmail.
com

1. és 3. kedden télen 19.h nyáron
20h

Bag Szent Kereszt csoport

karacsondi@gmail.
com

2.és 4. kedden télen 19.h nyáron
20h

Szent Márton csoport

24

2192

Hévízgyörk

Karácsondi Mihály
atya

25

2113

Erdőkertes

Várady László

vyl@freemail.hu

páratlan hónap 2. hétfője 18.00-tól
2-3 hetente

Segítő Szűzmária

2-3 hetente csütörtök, vagy szombat este 18:00-tól

Szent Szív csoport

26

2194

Tura

Palya János atya

palya.janos@vaciegyhazmegye.hu

27

6720

Szeged

Simon Zoltán

simon.zoltan.hu@
gmail.com

Rakacaszend

Kondás András atya

kondas.andras@gmail.
kéthetente
com

29

Vác, Barátok Temploma

Tóthné Varga Zsuzsa

tovazsuzsa@gmail.
com

minden hónap 3. csütörtökén

Váci Barátok Cursillós Közösség

30

Tárnok

Zsikla Szilvia

zsiklasziszi@gmail.
com

3 hetente csütörtök este

Guadalupei Szűz Mária csoport

Budapest VII. kerület

Osvay Viktória

osvay.viki@gmail.com

hétfő 18:15 és 20:00 között

Bp.-XI.ker. Himfy u. 9.

Saly Miklós

miklos.saly@rescon.hu kéthetente szerda 18:30

Szent Jeromos csoport

bekemo@freemail.
hu;beketa@freemail.
hu

minden hónap 3. hétfő 19:00

Szent Benedek csoport

kutassy.jeno@gmail.
com

3 hetente kedd

Szent József csoport

28

3123

31
32

1114

33

1156

Bp.-XV. Pattogós u. 1.

Békési Mónika és
Békési Tamás

34

1038

Bp-III. Templom u. 13

Kutassy Jenő
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