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Tegyük Magyarországot kereszténnyé!
Már elmúlt az idő, mikor
a cursillo körleveleit még térdelve olvasták. Most mégis
ajánlom a Teremtő Lélek, szállj
reánk imát elmondani, hogy
olvasóim el tudják viselni a terhet, amit írásom rájuk rak. Én
is ezt imádkozom írás közben.
Minden kor ki van téve az evangelizálásnak és az ellenevangelizálásnak. A mai keresztények nem
rosszabbak, mint a régiek. Csak
éppen mások bűneik és erényeik.
A hívek ma sok mindenben jobbak. Soha annyit nem adakoztak, renováltak és építettek annyi
templomot mint most. Ennek
ellenére évtizedről évtizedre egymásután tűnnek el a társadalom
keresztény vonásai.
A hiba nem a kereszténységben van, hanem bennünk keresztényekben. Nem tudjuk összeegyeztetni a vallást a mindennapi
élettel. Ügyetlenek vagyunk. Van
templomunk, szószékünk, gyóntatószékünk. De amit a Szentlélek épít a templomban, lerontja az újság, a tv, a korszellem.
Nem nyomjuk rá világnézetünket
a környezetre, hogy terjedjen Isten
országa. Imádkozunk, templomba
járunk. De nem vagyunk mozgékonyak, hogy a krisztusi gondolat
diadalra jusson. Vallásosságunk
nem formálja életünket.
XI. Pius életre hívta a katolikus
akciót. Ez hozta létre hazánkban
a keresztény kurzust. Mozgósította a híveket, hogy mindenki
álljon Isten országa szolgálatára
ott, ahová az élet helyezte. Nem

elégséges saját lelkünket rendben
tartani. Kötelességünk a munkások közé állni és Isten országát
előmozdítani, hisz körülöttünk
minden mulatóhely, újság, egyesület az ördög országáért dolgozik.
Ezen a prédikáció nem fog
változtatni,és a papság teljesen
képtelen ezt a harcot megvívni.
Mert a csata nem a templomban folyik, ahol a papok állnak.
A harc színterei a bankok, az iskolák, irodák, családok, a gyárak
és a munkahelyek. Más szóval,

ahol a cursillisták élnek és tevékenykednek. A harc eredménytelen, ha ők nem állnak ebbe bele
a bankokban, az iskolákban, irodákban, családokban, gyárakban
és a munkahelyeken. A híveknek
feladatai vannak a templom falain
kívül. A világi híveknek oda kell
elmenni, ahol a világ legjobban elvilágiasodott. A világi hívek igehirdetése nem a templomban van,
hanem a világban.
A Cursillo egy új keresztes-hadjárat az Isten országának vissza-
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foglalásáért. A harc az új pogányság ellen megy. A vallást komolyan
vevő hivő nem érheti be azzal,
hogy elvégzi vasárnapi ájtatosságát
és ezzel vége. A templomi ájtatosságnak hatással kell lennie a templomon kívüli életre is. A vallást és
a civil életet nem lehet szétválasztani. Korunk kikiáltotta a pénzvilág,
a művészetek, a tanítás és nevelés
függetlenségét az erkölcstől. Most
indítsunk harcot a végveszedelembe sodró felfogás ellen.
Amit itt elmondtam, az Tóth
Tihamér tanítása. Tőle vette át
a cursillo is. Tihamér püspök
nemcsak a mallorcai papság, hanem a spanyol ifjúság nevelője is
ő volt 1970-ig. Erre a cursillista
Posztos Ildikó tanulmánya hívta
fel figyelmemet.
A magyar Egyház jelenleg egy
hadsereghez hasonlít. Megvannak a legjobb vezérkar mellett
a jól képzett parancsnokok is. Jelentéktelennek látszó hibája csak
az, hogy sokan vannak, akik parancsolnak, és kevesen, akik engedelmeskednek. És hiányoznak
a közkatonák, akik harc kimenetelét eldöntik.
Korunk a Szentlélek kiáradásának ideje Magyarországon.
A Szentlélek sok mozgalmat
hívott életre. Ilyen a cursillo,
a karizmatikusok és sok tucat

egyéb társulás. Isten országában
a szabad verseny nem érvényes,
sőt tiltva van. (Ezt Czakó Gábor
cursillsta testvérünktől tanultam.)
A mozgalmakban a különbségek
(karizmatikusok és cursillisták,
Leányfalu és Budatétény) nem
versenytársat jelentenek, hanem
egymás kiegészítését.
Az egész világon az evangelizálás legjobb hordozói a csoportosulások. Példaképpen említhetem
Dél Koreát. Ott a cursillo segít
a hit átadásában. Évente kb
100.000 felnőtt keresztelést hoz
létre. Feltűnőbb a karizmatikus
mozgalom ereje az ateista Kínában. Nagyobb százalékban fejlődik a kereszténység, mint az
autóipar. Az üldözés ellenére
a kereszténység eléri a 100 milliót.
A szociológusok szerint 2025-ben
Kína lesz a világ legtöbb keresztényt számláló országa. Tehát engedjük a Szentléleknek, hogy minket felhasználva Magyarország
újra keresztény legyen.
A Szentlélek-kiáradás része
a meghirdetett Eucharisztikus
Kongresszus. Ebben a cursillonak
nagy szerepe lehet. Először is
a cursillo töltse fel a magyar egyház
hadseregét közkatonákkal. Legyen
a cursillo célkitűzése, hogy 2020ig megnégyszerezi a cursillisták
számát.

És ha már van elég világi apostol, akkor a plébániák közreműködésével el kell érni, hogy minden
keresztény szülő gyereke legyen
a kongresszusig megkeresztelve. Az
elmaradt elsőáldozók, bérmálkozók
legyenek felkészítve a szentségek
felvételére. Akik eddig elhalasztották a döntést a házasság szentségével kapcsolatban, legyen erejük és
kitartásuk erre az útra rátérni.
Valahol beomlott egy épület. Sok
embert maga alá temetett. A bámészkodók nézték a mentést. Egy
fiatal is ott állt a tömegben. Valaki
vállára teszi a kezét és csak en�nyit mond: «Te, a testvéred is ott
van köztük». Mintha villám csapott
volna a fiatalba. Csákányt kapott
és rohant a mentők közé.
Én is válladra tettem kezemet,
hogy ne bámészkodj, mert a te
testvéred is azok között van, akit
meg kell mentened.
A cursillistáknak kell kisugározniuk a hit erejét. Nekünk kell
megteremteni keresztény közvéleményt, keresztény világfelfogást,
keresztény társadalmat, keresztény
államot. Ha nem tudjuk megtenni,
akkor nem az egyház élharcosai vagyunk, hanem csak Pató Pál szakszervezetének kiváltságos tagjai.
Krisztus és a Magyar Egyház
számítanak rátok. De colores!
P. Gaál Jenő svd

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
10918001-00000101-41120011
számlaszámon tehetitek meg.
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Egyúttal örömmel tudatjuk tavaly májusi sárga
csekkes levelünkeredményeként 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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Életem legjobb szakmai kurzusa
45 éves leszek idén májusban.
Vagyis rosszul mondom, 1 éves
leszek idén július 19-én. Épp csak
gügyögök, és togyogok. Ugyanis
tavaly akkor volt Budatétényben
újjászületésem napja. A Cursillo
rám is megtette a megfelelő hatást:
•
3 nap alatt megszerettem
egy dalt, ami miatt első nap úgy
véltem, hogy valami nagyon rossz
klubba keveredtem. Ilyen giccses,
már-már rokokós jellemzőkkel
bíró dalt bőven elég egyszer elénekelni, nemhogy minden étkezés
előtt, és rollo után. Iron Maiden
után nagy váltás volt.
•
Átalakultam egy gyanakvó, megfigyelő pozícióból egy nyitott, kigyúlt vágyú, kélő reményű,
színes, lángoló szívű emberré!
•
A Cursillo után őrült módon kerestem a helyem, mert
rögtön akartam eredményeket.
Az volt a fejemben, hogy annyi
mindent rendbe kell tennem, jobb
neki látni mielőbb. A cél: Nyilván
„megnyerni a legjobb keresztény
versenyt”. Micsoda marhaság! Az
eredmények nem jöttek olyan sebességgel és mennyiségben, ahogy
azt elvártam. Nem sikerült embereket Cursillo-ra küldeni.

Mi volt a gond? Először magunkban kell rendet tenni, türelmesnek lenni, és Istennek tetszően
élni, cselekedni, tetteket végrehajtani. Nem könnyű… Mi történt
azóta?
•
Lett egy cursillo-s csoportom, a Szent Jeromos. Jöttek emberek, majd mentek is. Kudarc?
Valamit rosszul csináltunk? NEM!
A csoport kemény magja megmaradt. Szép lassan összeszokunk,
egyre tartalmasabbak a találkozók.
Jó velük, büszke vagyok rá!
•
Szerveztem
2
mini
Ultreya-t a Szent Imre templom
cursillo-s közösségének. A másodikon kevesebben voltak. Kudarc?
NEM! Mert viszont arányaiban
több új ember jött el. Aki ott volt,
annak tetszett. És a Szentlélek biztos ott volt!
•
Keresztgyerekeimet elvezetem május 8-án elsőáldozni.
Nem kevés munka. Hozadék: az
egyik anyukája bevallotta, hogy
ő még nem is volt elsőáldozó, és
megkért, hogy segítsek neki ebben! Dolgozik ám a Szentlélek!
Csak nehéz elhinni, mert nem
látjuk. Ezért kell lelket és szívet
nyitni, Ő ezen a kapun keresztül
közlekedik.

Kedves Testvérünk!

Időpontok
2016-ban

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.

Budapest - Budatétény
NŐI:
2016. május 26-29.
2016. július 14-17.
2016. november 17-20.
FÉRFI:
2016. július 7-10.
2016. december 8-11.
Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Ház
1223 Budapest,
Bajcsy-Zs. u. 3-5.

•
Meghívást kaptam az év
eleji munkatársképzőbe! Na, ez
aztán semmiképp nem kudarc!
Óriási megtiszteltetés, élmény, tanulás!
A fentiek alapján a legfontosabb, hogy megtanultam felismerni, és értékelni az apró fejlődéseket, jeleket, eredménymorzsákat.
És ebben a munkatársképző sokat
segített. Elképesztő volt átélni
másodszor, más szemszögből a
Cursillo-t. Előtte az a gondolatom
volt, hogy ez olyasmi, mint ha egy
bűvész megmutatja a „trükköket”,
száraz, tényszerű tanulás lesz.
Ez bizony a hitem gyengeségét
mutatja, mert sokszor hajlamos
vagyok megfeledkezni a Szentháromság állandó jelenlétéről a
világban, az emberekben, bennem. Utólag inkább úgy írnám le,
hogy mint amikor egy nagyon jó
filmet, ha másodszor megnézünk,
akkor is találunk benne olyan
gyönyörű részleteket, szépségeket, amit az első alkalommal akár
fel sem fedeztünk. Rácsodálkozás,
öröm, élmény, kihívás! A csoportfoglalkozások keretein belül újra
végigvenni minden világi rollo-t,
megosztani egymással élményeinket, tanúságtételeinket, amiket
igen szűkös idő alatt kellett papírra vetni, bizony rákényszerített,
hogy mélységében gondoljuk át a
rollok témáit. Nem könnyű kiállni mások elé, és beszélni. És természetesen voltak misék, közös
imádkozások, és meglepetések is!
Jókat beszélgettünk, megismertem új embereket, énekeltünk,
jól éreztük magunkat. Ez a folyamatos, el nem apadó élményözön
nem lehet pár ember jól átgondolt
forgatókönyve. Ez nem trükk. Ez
a Szentlélek mindent átható ereje!
Aki eltölti a hívek szívét, szeretet
lángját felgyullasztja bennünk, aki
kiárasztja Lelkét, általa minden
életre kél, és megújul a föld színe.
De Colores!
Saly Miklós
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Az első szolgálat élménye!
Abban a kegyelemben lehetett részem, hogy ebben
az évben már a második hétvégémet tölthettem el a
Budatétényi-i Lelkigyakorlatos Ház biztonságot nyújtó falai között. (és még csak április van)
A Jóisten szépen megszervezte számomra ezt a márciusi szolgálatot – úgy ahogy szeretem: átgondolva,
ráhangolódva, és időben felkészítve – ezért névnapom alkalmából megajándékozott egy munkatársképző hétvégével. Itt, mi „munkatárs-jelöltek” ámulhattunk a „nagy öregek” rutinján, a minden részletre
kiterjedő figyelmességén, odaadásán és az egész alkalmat átölelő szereteten és jó kedven. Megtanulhattuk,
hogy apróságoknak tűnő részletek, mint a keresztút
szereplőinek kiválasztása, a kápolna alkalomhoz illő
megvilágítása, a reggeli ébresztések hangulatának fokozatos emelése, vagy a rollo-k alatti szemkontaktus
és még sorolhatnám, milyen jelentős hatást gyakorolnak a Cursillo egészére.
Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés,
hogy én földi halandó íly’ módon szolgálhatok az Úrnak. A munkatársképző hétvége után másfél hónappal már élesben is megtapasztalhattam az ott tanultak
szükségességét.
Tele voltam bizonytalansággal, félelemmel és volt
bennem némi értetlenkedés is, hogy miért pont én?!
Aztán a februári férfi Cursillo-n szolgáló törzs tagjai-

tól kapott (nem mindennapi) palánkában válasz kaptam dilemmáimra. Azt írták:
„Isten nem az alkalmasakat hívta el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá.”
Meggyőződésem, hogy ilyen feszített munkarend,
ekkora fizikai és lelki megterhelés mellett, ilyen szeretetteljes légkör nagyon ritkán fordulhat elő a hétköznapi világban. Ez, ilyen módon, csak a mi szerető
Atyánk kegyelmével valósulhat meg, ami számomra a
Cursillo-n különösen kézzelfogható.
Olyan csodálatos emberekkel hozott bennünket ös�sze a Jóisten, akiktől rengeteget tanulhattunk alázatról,
szeretetről, hitről – legyen az munkatárs vagy jelölt.
Mondják, a Cursillót csak egyszer lehet elvégezni,
hogy nem igazán tanfolyam és nem igazán lelkigyakorlat, hogy egy élmény, amelyet mindenki egyéni
módon élhet át. Ez tényleg így igaz. Azt viszont senki
nem hinné, hogy aki még nem volt eme élmény részese, hogy minden egyes hétvége; legyen az első alkalom, vagy valószínűleg akárhányadik szolgálat, újra
és újra képes felizzítani, erővel feltölteni, lendületbe
hozni a lelket.
Hálát adok Neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért, melyekkel elhalmoztál és tanítottál
engem! DE COLORES!
Kronovetter Ágnes

Keresztény sziget –
keresztény válasz 2016
A gondolkodó ember ma másként lát számos fontos problémát,
mint akár öt-tíz évvel ezelőtt: mást
gondolunk a gazdaság és a társadalom fejlődési perspektíváiról,
a kultúrák együttéléséről és a toleranciáról, a jogokról és a kötelességekről, a hagyományokról és
a szabadságról, mint amit korábban talán magától értetődőnek
vettünk. Mi a keresztényi válasz
ezekre a változásokra? Hogyan
kell keresztényként élnünk a mindennapjainkat a megváltozott körülmények között? Hogyan tudjuk
értékeinket megmutatni és vonzóvá tenni ebben az új világban?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ idén a Keresztény Sziget előadásain és beszélgetésein. Az egész
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napos családi-közösségi együttléttel pedig szeretnénk felmutatni
azt, ami hitünk szerint a változó
körülmények között is változatlanul fontos: a közösségi hálózatok, a bizalmon alapuló kapcsolatépítés, a közös értékekre építő
együttműködések jelentőségét.
Tavaly a rendezvény inkább az
Érme-Kérme családi napja volt,
300 látogatóval, idén nagyobb

léptékkel gondolkodva és nyilvánossá téve 1000-1500 vendégre
számítunk
Szeretettel várjuk a Cursillos
testvéreket a Keresztény Szigeten, 2016.05.28-án a Margitsziget
északi részén található tábor területén.
A rendezvény nyílt, a belépés
ingyenes, meghívást kapnak a keresztény egyesületek, tömörülések, hálózatok tagjai. A helyszínen
étkezési lehetőség lesz térítés ellenében. Süteményt, üdítőt kérjük
hozzatok az agapé asztalra!
Eleméry Gábor
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Milyen címet adnál egy boldog
házasságról szóló írásnak?
Sokat gondolkodtunk azon,
hogy vajon milyen címet adjunk
a beszámolónknak, hiszen egy
frappáns cím nemcsak figyelemfelkeltő lehet az olvasónak, de a
mi gondolatainkat is elindítja.
Hiszen azt kérték tőlünk, írjunk
a boldog cursillos házasságról. A
mi házasságunkról.
Lassan 25 éve élünk együtt Isten áldásával, sok-sok jóban és
persze voltak nehezebb időszakok is.
Már a házasságunk elején sem
volt számunkra kérdés, hogy milyen alapokra helyezzük a kapcsolatunkat, hogy együtt legyünk
hármasban az Úrral.Minden
rendben is ment: egymás után
születtek a gyerekek, ápoltuk
kapcsolatunkat, egymásra időt
szántunk, vasárnaponként misére
mentünk, de még ekkor nem volt
mindenapunk része az Isten. Így
telt el több mint 10 év.
2005 decemberében nagyon
szép karácsonyi ajándékot adtunk
egymásnak, megerősítettük há-

zassági fogadalmunkat, lecseréltük az örökölt családi gyűrűket,
az újakba a következő mondatot vésettük: TotusTuus!- vagyis
Teljesen a tiéd! És ekkor éreztük,
hogy ez a mondat nem csak Felé
szól, hanem egymás felé is. Innentől kerestük az alkalmakat, hogy
minőségi időt tölthessünk ne csak
egymással, de Vele is. Közösséget
kerestünk a plébánián, először
csatlakoztunk házascsoporthoz.
Ezután jött a cursillo.
Nem is olyan régen két éve
végeztünk. A cursillo átformálta az életünket, sokkal teljesebb,
örömtelibb a kapcsolatunk és valóban érezzük az Ő jelenlétét.
Mit csinálunk azóta másképp?
Olyan dolgokért is hálát tudunk
adni, ami régebben természetesnek tűnt pl. ágyba hozott reggeli
kávék, késő éjszakába nyúló beszélgetések.
Nagy ajándék, hogy tudunk
együtt imádkozni, régebben ez
nem sikerült. Időnként közösen rózsafűzért imádkozunk, az

esti imákat együtt mondjuk a
Velemjáróból. Kinyitjuk a 47.
oldalon és felváltva mondjuk a
sorokat. Esténként feltesszük
egymásnak azt a kérdést, amit
a cursillon tanultunk: boldoggá
tudtalak ma tenni?
Kerestünk egy hétköznapi szerdai hajnali misét, amin igyekszünk mindig ott lenni. Kicsit
nehezebb 5-kor felkelni, de annyi
muníciót kapunk, hogy vasárnapig elég. Nagyon hiányozna, ha
nem lennének ezek a hatos szerdai misék…
Csatlakoztunk egy cursillos
közösséghez, havi rendszerességgel találkozunk. Valóban fontos,
hogy meg tudjuk osztani egymással gondolatainkat, közösen
hálát tudjunk adni a sok kegyelemért és egymást segítve tudjunk
egyre közelebb kerülni Mennyei
Atyánkhoz.
Ha lehetőségünk van, részt veszünk a Gát utcai miséken, ahonnan olyan lelki útravalóval távozunk, ami segít az örök negyedik
nap építésében.
Mindezeket EGYÜTT tes�szük. EGYÜTT vagyunk részesei, EGYÜTT élhetjük át. Ugye
milyen színes-pompás így az élet?
Így utólag talán lehetne ez egy
cím is? De colores!
Virág Dóra és Balázs
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Az idők jelei és az apostoli tett
Több, a cursillokon elhangzó
rollo is felhívja figyelmünket az
„Idők jelei”-re. A világunkban
mostanában tapasztalható eseményeken, kihívásokon elgondolkodott Székely János püspök atya is
és 2016 elején a következő gondolatokat osztotta meg többekkel:
„Az idők jelei arra hívnak minket, hogy mint Krisztus tanítványai és követői, krisztusi választ
adjunk korunk kihívásaira. Isten
– úgy érezzük – ma ezt üzeni az
európai kontinensnek: „Ha nem
hisztek, nem maradhattok meg!”
(Iz 7,9) Európának és benne magyar nemzetünknek is új evangelizációra van szüksége.
1.
Az evangelizációnak kell,
hogy legyen arany fedezete. Nem
szabad, hogy az egyház fő erejét a
’homlokzat’ megtartása foglalja le,
miközben a homlokzat mögött az
épület jó része már romokban van.
Mindenekelőtt imádságos közösségekre van szükség.
2.
Isten országát nem mi építjük. Isten országa odafentről, Istenből, az Ő Igéjéből épül. „Amint az
eső és a hó lehull az égből, és nem tér
oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek
és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy
lesz a szavammal is, amely ajkamról
fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.”
(Iz 55,10-11) Isten igéjének erőteljes hirdetése nélkül nincs megtérés.
„Hogyan higgyenek abban, akiről
nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?...
A hit tehát hallásból fakad, a hallás
pedig Krisztus tanításából.” (Róm
10,14-17)
Az ókori kereszténység sziklaszilárdan hitt a keresztény tanítás
alapigazságaiban. A mai európai
kereszténységnek újra meg kell
találnia a szilárd hitet Istenben, az
Ő törvényeiben, Krisztusban, az
örök életben.
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3.
Az egyház hitelességéhez
nagyon szorosan tartozik a szegények iránti szeretet. Amelyik keresztény közösségben nincs helye
a szegénynek és a gyöngének, onnan nagyon hamar eltűnik Krisztus jelenléte. A misszió meghív
a szegények szolgálatára is.
4.
Az európai kontinens, és
benne magyar népünk egyik legfőbb problémája az, hogy egyre
kevesebb házasság kötődik, és
egyre kevesebb gyermek születik.
A misszió arra is meg akarja hívni
a fiatal házaspárokat, hogy mondjanak igent a gyermekáldásra. Ennek az ígéretnek a mottója a következő biblia mondat lesz: „Válaszd
az életet!” (MTörv 30,19)”
A megismerés és a megfontolás
után kell, hogy jöjjön a cselekvés,
így a gondolatokat Tett is kell kövesse. János atya hívására februárban összejöttek olyan közösségek,
mozgalmak képviselői, akik mis�sziós és az igehirdető lelkülettel
bírnak. A közös gondolkodás és
megbeszélés eredményeként létrejött a Magyar Városmissziós Szövetség, a MAVÁRSZ. A szövetség
célja, hogy Magyarország nagyvárosaiban körülbelül fél éves időközönként missziós és igehirdető
programokat szervezzen, „Válaszd
az életet!”, „Dönts a szegények
mellett!”,” Add hitedet!”célú események szervezésével.
Ameghívott és alapító szervezetek között ott volt a magyarországi cursillo mozgalom képviseletében Fabók Ildikó világi elnök
is, aki elmondta, hogy a cursillo
mozgalom is örömmel csatlakozik
és vesz részt a missziós szövetség
munkájában.
Március végén a kezdeményezés
vezetői, Székely János püspök és
Kunszabó Zoltán diakónus Erdő
Péter bíboros úrnál jártak, és beszámoltak neki a városmissziós tervekről. Bíboros úr nagyon
örült a kezdeményezésnek, a májusi missziós tervet üdvözölte és

arra áldását adta. Kifejtette, hogy
a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus előtt szeretne egy komolyabb missziós előkészítést, így
a MAVÁRSZ, mint egység be is
tagozódhatna a most alakuló előkészítő bizottság munkájába. Azt
kérte, hogy az első években inkább Budapesten tevékenykedjen,
azután menjen majd vidékre, sőt
akár a környező országok nagyvárosaiba is!
Az elfogadott tervek alapján május 5-től május 8-ig, Budapesten
került sor az első misszióra.
A szövetség minden szolgálatot,
támogatást szívesen fogad.
Szeretettel
Kutassy Jenő
kutassy.jeno@gmail.com

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.
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Igen, de colores, hiszen korban,
nemben, sőt még felekezet szempontjából is sokszínűek vagyunk
a zuglói Szent Antal Cursillo Csoportban. A csoport létszáma is meglehetősen fluktuált az évek során,
de – mint minden kisközösségben
– mi is elmondhatjuk, hogy van egy
stabil mag (esetünkben ez mintegy
tíz fő) amely rendszeresebben vesz
részt a havi két csoport találkozón,
mint a tágabb 18 fős keret többi
tagja.
A találkozók koreográfiája is sokat
alakult, jóllehet a Velemjárónkba
ragasztott ajánlásokat igyekszünk
követni. Szinte minden találkozóra
igyekszünk jó előre kinevezni egy
témafelelőst, aki felkészül egy témával (ami a közös tanulás tárgya),
illetve vezeti és moderálja az adott
összejövetelt. Újabban a témafelelős – a témán kívül – egy kis lelki

Szent Antal színesben
csemegével is készül, ami lehet egy
rövid imádság, egy ige vagy egy idézet, amellyel a ráhangolódásunkat
segíti. Persze miután a Velemjáró
50. oldala szerint a Szentlelket is
közénk imádkoztuk. Utána egy rövid körben megosztjuk egymással
az elmúlt két hét meghatározó lelki
élményeit, megtudjuk egymásról,
hogy kit éppen mi foglalkoztat,
előkerül ki-ki imaszándéka, kérése
hálaadása, hogy mindezt aztán a
záró imában egy csokorban átadjuk Urunknak. Szintén újdonság,
hogy imaszándékainkat egy-egy kis
papírra leírjuk, majd bedobjuk egy
kosárba. A találka végén mindenki
húz egy, a társa által írt imaszándékot, és azért a következő találkozóig imádkozik.
Az ima és tanulás mellett a tett
is része csoportos apostolkodásunknak. A zuglói Páduai Szent
Antal Plébánia keretében számos
alkalmunk nyílt ezen tettrekészségünkkel szolgálni a közösséget.
Nagyböjti időszakban Béla atya
csoportunkra is számíthat Keresztút vezetésében. Jó volt tavaly az
éppen akkor tartott női cursillót
befoglalni az általunk vezetett Keresztútba. Tavaly ősszel mi kezdeményeztük plébániánk részvételét
a Nyitott Templomok sorozatba,
majd a többi mozgalom tagjaival
együtt részt vettünk a szervezésben, lebonyolításban is. Már hagyományként tartja számon plébániánk közössége a csoportunk által
a karácsonyi időszakban rendezett
János áldást, azaz a borszentelést,
amely egyre jelentősebb anyagi támogatást nyújt plébániánk nyári
táborozásaihoz.
Csoporttalálkáink állandó témája
a tétényi aktuális cursillo törzsében
vagy záróján résztvevő testvérek
beszámolója is, és ez igencsak szítja
a 4. nap parazsát szíveinkben, ami
nélkül szinte nem is létezhet egy
cursillista, s amit az alábbiakban
néhány testvérünk tanúságtétele is
bizonyít:

„A cursillo utáni örök 4. napot
a legintenzívebben a csoporttalálkozókon élem meg. Olyan hívő
társakkal találkozom ott, akikkel
meg tudom osztani gondolataimat,
akiket érdekel a másik ember sorsa,
akiktől tanulhatok és nem utolsó
sorban lelkileg töltekezhetek.” - írja
Gabika.
Lívia testvérünk szavai: „A
cursillo elvégzése óta közelebb kerültem Istenhez, és bátran merem
vállalni hitem az emberek előtt.
A csoporttalálkozók erőt adnak a
mindennapokhoz, és néha mentőövként tartanak a felszínen. Különösen sokat jelent az, hogy a találkozók végén imaszándékot húzunk,
amelyért a következő két hétben
imádkozunk. Megnyugtató érzés,
hogy más valaki is imádkozik az én
szándékomra, illetve én is naponta
imáimban támogatom más kérését”
Ezt pedig a Doszpod házaspár
vallja: „Valóban szükség van közösségre, ami segít, hogy az elvetett
magot ne fojtsák meg a mindennapok tövisei. Nekünk felemelő
élmény hogy van akivel – mégpedig hasonló gondolkodású és lelki
beállítottságú szerető testvérekkel
– rendszeresen megoszthassuk a
hittel kapcsolatos gondolatainkat,
élményeinket, örömünket, illetve
akiktől az imán keresztül is megértést, segítséget, támogatást kérhetünk.”
„A Szent Antal Cursillo Csoporthoz alakulásakor csatlakoztam.
Volt egy időszak, amikor munkából
fakadó kötelezettségem rendszeresen ütközött a találkozók időpontjával, de most már újra tudom látogatni a kéthetenkénti találkozókat,
amelyekról mindig lelkileg feltöltődve távozom.” – írja Sándor.
Az ő és a többi szentantalos testvér nevében, szívünkben hálával a
Jóisten ezen ajándékáért szeretettel
köszöntjük az egész színes-pompás
közösséget:
De Colores!
Csibi Tamás
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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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