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A Budatétényi Cursillo Titkárság időszakos hírlevele

Püspökszentelés Esztergomban

Idő nélküli küzdelem – Csak a végcél a fontos
Szilveszter mulatság Budatétényben
Elrajtoltunk tehát. Beindult az újság a kezdeti nagy lendülettel. De
mint ahogyan az atléta is tudja, hogy a célhoz vezető út még messze
van, és be kell osztani az energiákat, hogy a pálya minden szegletén
maximális erőbedobással teljesítsen, nekünk is egyesíteni kell
energiánkat és jól beosztani azt. Afeladat nem könnyű, hiszen a tétényi
cursillo tanfolyamok is éppen hogy csak elindultak. A rajt éve ez.
Elindultunk, hogy olyan feladatot teljesítsünk, melyet a Mestereknek
Mestere bízott ránk. Nem egy száz méteres síkfutás lesz. Hegyi menet,
több száz kilométer. Jenő atya terveiben negyven cursillót irányozott
elő erre az évre. A pálya tehát ki van jelölve. „Pont hu”. Azért jó
Atléta Christikhez híven nekünk is előbb edzenünk kell. Először csak
néhány cursillót kell lefutni és lépésről lépésre egyre többet. Erre
vagyunk képesek.
Közben szem előtt kell tartanunk az igazi célt. Ez pedig nem más,
mint Magyarország újra keresztényi alapokra helyezése. Ez ma
mindennél fontosabb. Egy olyan kiindulási alap, melyből egy cseppet
sem lehet engedni. Ma amikor az emberi élet értéktelen lett és a jövőt
csak pénzalapokra és befektetési alapokra lehet helyezni, ki kell állni
és mutatni ezeknél a csúszós „bolond homokoknál” egy stabil
kősziklát. Talán szélmalomharcnak tűnik, de a cursillo egyik főtanítása
Munkatársképző Kőszegen
szerint Krisztus és én abszolút többségben vagyunk.
Lantos Tivadar

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!
A cursillo mozgalom számára támogatást a Volkra Ottó János Alapítvány 10404041-000023330000009 számlaszámán fogadunk. Kérjük, a megjegyzés vagy közlemény rovatba a „Budatétény ”
szót írd be! További infó: www.cursillo.hu

2



Vezércikk

I. évf. 1. szám

MINDENKI Ő ÉRTE ÉL (Lk 20,38)
Cursillosok az esztergomi püspökszentelésen
Hirtelen
talált bennünket
az óévben a hír,
hogy Dr
Székely
János atyát XVI. Benedek pápa
kinevezte a főegyházmegye
segédpüspökévé. „Éber gondoskodással igyekszünk a kiváló és
népes Esztergom–Budapesti
Egyház segítségére sietni és
szívesen kívánjuk teljesíteni
érsekének, tisztelendő testvérünknek, Erdő Péternek, a
Római Szent Egyház bíborosának kérését, aki azért
folyamodott hozzánk, hogy
társat adjunk neki az apostoli
szolgálat végzésében, hogy így
könnyebb legyen ennek a
közösségnek a lelki gondozása.

Bizalommal fordulunk hozzád,
szeretett fiunk, aki rendelkezel a
megfelelő erényekkel és
tanúságot tettél műveltségedről,
és így igen alkalmasnak látszol
számunkra az Úr ezen nyájának
szolgálatára és az értékes
segítségnyújtásra.” – szól a
Szentatya kinevezési bullájának
az első bekezdése. A cursillista
csoportokban azért is volt nagy
öröm, mert feladatai mellett
benne egy cursillos lelkiatya
szolgálta eddig a magyar
Egyházat és a főegyházmegyei
cursillo hétvégéket. (Sajnos erre
való utalás nem szerepel egyik
hivatalos életrajzban sem.)
Ennek ellenére a szentelés előtti
napokban sikerült egy maroknyi
cursillos csoportot egybegyűjteni, hogy a püspökszentelésen
– a hideg bazilikában egymás

Segítőket keresünk!
2008-ban is lesz Élő Rózsafűzér Zarándoklat, előre láthatólag május
17-én. Az egyeztetés még folyik. A szervezést a Mária Út Egyesület
Közép-Magyarországi Csoportja és a Mária Rádió vállalta fel.A
csoport Szlávik Lászlóné Gubicza Katalint valamint Édl Románt
bízta meg a koordinációval.
Tavaly nagyon kevesek, de több hónapos hatalmas erőbedobással
szervezték meg ezt a Budapest körüli egy napos zarándoklatot. Egy
nap egyszerre 5000 ember imádkozott Budapest körül, a benne
élőkért, hogy képesek legyenek befogadni Isten végtelen irgalmát.
Szeretnénk, ha idén többen kapcsolódnának be a szervezésbe. Ne
csak résztvevő, hanem szervező is legyél. A szervezés a szakaszok
szervezőinek találkozójával kezdődik szakaszonként.
Krisztus számít Rád! Égi édesanyánk várja, hogy járd az alázatos
tettek útját, mely fiához vezet.
Kérem azokat a testvéreket, akik Budapesten, vagy környékén
laknak és tele vannak tenni akarással, jelentkezzenek a
koordinátornál.
Szlávik Lászlóné Gubicza Katalin
Mobil: 06-20-9673-988
TET/FAX 06-1-2360-994
E-mail:uniosforras.kft@chello.hu
www.elorozsafuzer.zarandoklat.hu
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mellé szorulva – imádságos
szeretettel vegyünk részt a
magyar katolikus közösség eme
felemelő és nem mindennapi
szertartásán. A szentbeszéd után
került
sor
a
püspök
fogadalomtételére, a kézrátétellel
történő szentelésre, majd a
püspöki jelvények átadására. Az
ünnepi szentmise végén, a Te
Deum éneklése közben az új
püspök áldást osztva járt körbe
a székesegyházban.Az új püspök
címerén a szentmisében is
megénekelt két szimbólum, a
jászol és a kereszt található, mely
János püspökatya értelmezésében az Isten szeretetének „két
gyönyörű és megrendítő
szimbóluma”. Kedves Püspök
Atya! Isten áldását kívánják a
cursillos testvérek, hogy e két
véglet között mely szükségszerűen az Istenben kedves életet
szimbolizálja, legyen áldásos
életed egész szolgálata.
Ipoly atya
Verssarok - Verssorok

Reményik Sándor:

A szőnyeg visszája

Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Prülten alkotott s vakon.
De aztán balzsamként
megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala
volt,
S most már a mennynek
angyala:
,,A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben
-A színéből is - - valamit.”
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Adventi férfi cursillo Budatétényben
2006 őszén első budatétényi
cursillo kolomposa lehettem.
Nagy élmény volt a még nem
teljesen kész rendházat
végigjárni P.Német László
atyával és Szabó Tamással. itt
lesz az első cursillo. A kőszegi
és tihanyi szolgálatokon túl
összeköt
bennünket
a
hagyományok tisztelete a közös
imakönyv a „ Velemjáró „ a ,
zarándoklatok a missziós
táborok és a munkatárs képzők.
Sokáig nem is igazán értettem
mit is jelent az, hogy minden
cursillonak egy kicsit más a
hagyománya. A budatététényi
rendházat Gaál Jenő atya a
cursillokra tervezete. Mivel a
fizikai adottságai különböznek
mind a kőszegi rendházétól,
mind a tihanyi apátságétól, az
eddigi szolgálat könyveket át
kellett alakítanunk. Elkészült a
budatétényi
cursillo
szolgálatának könyve és 2007
tavaszáig ezt használták a
törzsek. Jenő atya kérésére
módosítottunk a nyár folyamán.
Pontosabban a cursillo
hagyományainak szellemében
vissza igazítottuk: a vasárnap
teljes nap lett megint. Az, hogy
milyen az ha este 7-ig tart a
cursillo – nem érdemes leírni :
át kell élni.
Hát izgatottan vártuk milyen
lesz. Igaz, hogy a cursillo
eredményességét az utócursillo
mutatja meg, de az őszi női
cursillo után már sejtettük hogy
érdemes volt hallgatnunk Jenő
atyára.
Várakozásunkat növelte, hogy
a férfi cursillo időpontja az
adventre módosult. Lelki

vezetőnk Nagy Károly atya volt
Várpalotáról.
Minden
cursillosnak az a LELKI
VEZETŐ akivel az első cursillot
átélhette. Többünk első
cursilloján Károly atya volt a
lelki vezetőnk, ez még tovább
fokozta örömünket. Külön
megtiszteltetés volt számunkra,
hiszen az adventi időben
cursillot vállalni nagy áldozat.
Csatlakozott hozzánk Tóth
Zsolt Ipoly atya ciszterci
szerzetes is, aki a budapesti
Szent Imre plébánia káplánja és
jól ismerünk a Mária Rádióból.
Ipoly atya az előző tétényi
cursillon volt először, majd
tihanyban, és most jött
Téténybe, immár szolgálni.
Külön szeretném megemlíteni
Erb József atyát, aki Bonyhádról
érkezett először a cursilloba
négy hívével együtt.
A törzs tagjai majd egy éve
elkezdték a felkészülést a
cursillora. Hiába lett volna
azonban pusztán a felkészülés,
hiszen a cursillo az Úr
kegyelmén és nem a briliáns
előadásokon múlik. Imádkozott
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a törzs, az egész budatétényi
titkárság, a csoportok közel és
távol, és imádkozott a Mária
Rádió. És jöttek a sütemények
mindenhonnan. Az élő cursillos
közösségek kézzel fogható
üzenete, az otthon sütött
mindenféle finomság. Jutott
bőven a résztvevőknek, a
konyhásoknak és persze a
verbita atyáknak, testvéreknek
is bőven. A jelölteknek szóló
palancakról (imák és levelek)
már nem is szólva. A cursillon
vasárnapra volt egy első áldozó
testvérünk is!
Nagyon lelkesítő volt, hogy a
cursillo végén Halász Lajos
SVD atya aki a Fülöp
Szigeteken szolgált több
évtizeden keresztül, tanúságot
tett arról a 112 cursilloról, amit
az ő plébániáján tartottak. Jó
volt hallani, hogy milyen az, ha
lelkes világiak (cursillisták)
segítik a plébános munkáját.
A cursillo végén boldogon
jelenthetem a cursillos
közösségnek : hazánk a 32 új
cursillistával egy kicsit megint
csak jobb lett !
Hűséggel a hagyományokhoz !
Fodor László
a BF 02 cursillo rektora
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Kedves Cursillista Testvérek!

Ultreya

Örömmel és szeretettel tájékoztatunk benneteket arról, hogy a Budapest-Budatétényi Cursillo
mozgalom Titkársága beindítja nyilvános munkatársképző iskoláját.
- Miért fontos az iskola?
“Az aratni való sok, de a munkás kevés.” (Mt 9,37)
Budapesten és az agglomerációban több mint 2 millió lélek nélkülözi Isten szeretetének ajándékait
és éli a hétköznapjait Istenbe vetett hit nélkül. Budapest lelki megújulásában fontos szerepe van a
cursillo-nak is. A feladat nagyságát látva született meg az elhatározás: Budapesten minden eddiginél
több cursillo-t kell megtartani. Sőt! Évről-évre egyre többet. Ehhez új munkatársakra van szükség.
- Mi az iskola célja?
Az iskola alapvető célja a budapesti cursillok megtartásához szükséges, a cursillo mozgalom számára
elhivatott munkatársak elméleti és gyakorlati felkészítése a szolgálatra.
- Kit várunk az iskolába?
Téged, aki már részt vettél cursillon. Nem számít, hogy hol és mikor. Téged, aki a kitűzött célt,
Budapest megtérését fontosnak érzed. Téged, aki szeretnéd, hogy a környezeted kereszténnyé
váljon.
Téged, aki képes vagy alázattal szolgálni testvéreid. Téged, aki küldtél már jelöltet cursillo-ra, és
Téged, aki még nem. Téged, aki szolgáltál már munkatársként, és Téged, aki még nem. Téged, aki
szeretnéd újra és újra átélni a cursillo-t, de ezt csak munkatársként teheted. A munkatárs nem
különleges ember, nem jobb, mint mások. Csak éli azt, amit hirdet. Te is alkalmas vagy munkatársnak!
- Az iskola időpontjai
Az iskolai alkalmakra havonta egy alkalommal kerül sor. Itt szeretnénk felhívni a figyelmeteket
arra, hogy az iskola alkalmai nyilvánosak, azon minden cursillista szabadon részt vehet.
Az iskolában egy naptári év alatt a cursillo elméleti és gyakorlati ismereteit vesszük sorra.
Az első időpont: 2008. február 02. 11.00 – 13.00 óra
Helyszíne:
Isteni Ige Társasága (SVD) Názáret Lelkigyakorlatos Háza
1223 Budapest, Bajcsy Zs. u. 3-5. (Budatétény)
Az iskola első napjának anyaga:
Elmélet 1
A cursillo alapeszméje
Előadó: Fürjes Orsolya
Elmélet 2
Cursillo története – a kezdetek Spanyolországban
Előadó: Gubicza Katalin
Gyakorlat – világi rollok
Ideál
Előadó: Lantos Tivadar
Részvételi szándékodat kérjük a marta@htk.ppke.hu címen jelezd.
Szeretettel várunk!

„Krisztus számít Rád!”

Szent Gellért Csoport a Budapest-Budatétényi Cursillo Titkársága

DE COLORES!
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módon zárult: Mária
mai keltezésű levelével Józsefnek, arról, hogy az
emberek karácsonykor a fiuk
születésnapját ünneplik, a Fiú
nélkül….
Ezután még egy ajándékot
kaptunk tőlük: elvittek egy
képzeletbeli zenés Föld körüli
utazásra. A világ különböző
tájairól érkezett atyák énekeltek,
és mi is bekapcsolódtunk, illetve
táncoltak, amihez mi is
csatlakoztunk. Jártunk Indiában,
Indonéziában, Vietnámban,
Afrikában, Lengyelországban.
Nagyon jó hangulatú utazás
volt! Végül az egyik indiai
testvér bemutatta nekünk a
harmónium működését és
énekelt is egy dalt.
Ezt követően kezdetét vette a
tánc, a beszélgetés, a társasjátékozás.
A buli a legkitartóbb táncosok
kifáradásával ért véget hajnal
körül.

Szilveszter a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban

A Szent Gellért csoport tagjai és
családtagjaik a szilvesztert
közösen ünnepelték Budatétényben, a Lelkigyakorlatos
Házban.
Délután négy órától kezdtek
szállingózni a résztvevők, és
feldíszítették a termet, elrendezték az asztalokat,
kipakolták az otthonról hozott
elemózsiát és itókát. Hat órakor
a szervezők és Juhos Ferenc
atya, verbita tartományfőnök
köszöntöttek bennünket, majd
kezdetét vette az előre
meghirdetett program.
Annak érdekében, hogy a
résztvevők megismerjék egymást, a szervezők asztalhoz
ültetettek minket, és arra kértek,
hogy jegyezzük meg egymás
nevét, majd válasszunk
szószólót, aki felállva mindenkit
bemutat a többi asztalnál
ülőnek. Az asztalbeosztás
egyben a kvízjátékban résztvevő csapatokat is jelentette. A
bemutatkozás után mindegyik
csapat kapott egy bibliai
történetet, és a Házban
található, mozdítható kellékek
felhasználásával, név és helyszín
említése nélkül el kellet a

többieknek azt
játszani. Szellemes ötletek,
vicces alakítások
voltak láthatóak:
mindenki dőlt a
nevetéstől.
Ezután
egy
táncos blokk következett. Láttunk egy páros
néptáncot, majd
lehetett körben
állva néptánc lépéseket tanulni.
Ezután megtanultuk a missziós
táncot. Táncoltunk később is
egy ugrálós mutogatóst. Ezek
azok, amik első ránézésre
nagyon bonyolultak, aztán
könnyen belejössz, és aztán alig
tudod abbahagyni.
Pihenésképpen tomboláztunk,
azokból a tárgyakból, amiket
hoztunk.
A tombola után folytatódott a
kvízjáték: találós kérdéseket,
szójátékokat, szenteket kellett
kitalálnunk (Pl. mit jelent az,
hogy horpaszra vette az áldást?
Megoldás - finoman szólva:
sokat ivott). A győztes csapat
egy dobostortát nyert, de ezt
már a szentségimádás és az éjféli
koccintás után
fogyasztottuk
el.
A házigazda
verbita atyák a
szentségimádás
végén
egy
rövid vetítéssel
aján-dékoztak
meg bennünket,
ami
nagyon elgondolkodtató

Köszönjük a házigazdáknak,
hogy ott lehettünk, és a
szervezőknek, hogy idejüket
nem kímélték, és kellemes estét
teremtettek nekünk!
Forintosné dr. Osvay Viki
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résztvevőknek
egy
összefüggő, teljes képe alakul ki a 3
napról. Ennyit a technikai
részletekről.
Ami a lényeget illeti, a
munkatársképzőn is lehet
találkozni Jézussal, hiszen itt is
többen és az Ő nevében jöttünk
össze. És lehet kapni –
befogadókészségünk mértéke
szerintkicsivel
több
világosságot
a
Világ
Világosságától. És megvilágosodni mindig boldogság. Ennyit
a lényegről.
Általában is igaz, hogy sok
minden megvilágosodik az
ember, mint előadó számára az
alatt az idő alatt, amíg a saját
rolloja elmondására készül. Sőt,
lehet, hogy többször is el kell
mondania ugyanazt a rollot
ahhoz, hogy rájöjjön, milyen
fontos is az az ő életében. Így
voltam annak idején a
„Csoportösszejövetel”-lel. Már
a harmadik alkalommal
mondtam, amikor megvilágosodott számomra, hogy saját
mélyebb hitemet, a feleségem,
gyerekeim hitét, anyósom
mélyebb hitét és gyógyulását
mind-mind a „csoportnak”, a
különféle közösségeknek
köszönhetem.
Befejezésül megpróbálom
röviden
átadni,
amit
„megvilágosodásként”
konkrétan ettől a munkatársképzőtől kaptam
Amikor az „Ideál”-ra készültem
feltünt, hogy a természeti
törvények az ásványok, a
növények és az állatok esetén
korlátozás nélkül működve
egyfajta egyensúlyt, harmóniát
biztosítanak a természet

MUNKATÁRSKÉPZŐ, KŐSZEG, 2007 NOVEMBER

Ahogy magáról a háromnapos
cursilloról sem tud az ember sok
okosat mondani, – pláne írni –
ugyanezt tudom elmondani a
munkatársképzőről is. A
legegyszerűbb talán az lenne, ha
most belemerülnék a technikai
megoldások, a napirend, a
tematika részleteinek ismertetésébe, de ezzel csak a
lényegről terelném el a szót.
Viszont ha már eltereltem,
kezdjük ezekkel a legegyszerűbbekkel. A háromnapos
cursillot mindannyian ismerjük,
ezért csak az ehhez képesti
különbségekkel, hasonlóságokkal foglalkoznék
A munkatársképző felépítése
nagyon hasonlít a háromnapos
cursilloéra, ez is háromnapos,
bentlakásos, de azért vannak
lényegesnek tekinthető különbségek is. Ilyen például, hogy az
ébresztők később vannak és
azonos idő-pontokban, tehát
nem minden nap egyre
korábban, ahogy ezt a
háromnapos cursillok esetén
megszokhattuk. A büfé
színvonala semmivel nem marad
el a megismerttől. Idő az itt

sincs, annak
ellenére, hogy
az előadások
terjedelme nem
nagyobb, mint
az ismert hár om na po s a k
esetén a tízperces csoportmegbeszéléseké.
E b b ő l
következik,
hogy sokkal
több lehetőség adódik a
résztvevők számára a megnyilatkozásra. Ebből meg az
adódik, hogy a három nap során
még inkább van mód mindenki
Testvérévé válni, különösen
pedig azokénak, akikkel egy
csoportba kerültünk. További
különbség, hogy a csoportok
koedukáltak, így mindenki
megtapasztalhatja a női, férfi
lélek különbözőségeit is, ami
személy szerint engem még
mindig gyönyörködtet. Ahhoz
tudnám ezt hasonlítani, amikor
egy társaság körülül egy asztalt,
amin egy vázában olyan mezei
virágcsokor van, amiben nincs
két egyforma fajtájú virág.
Aztán mindenki próbálja
elmondani, amit lát. Sokszor
óriási élmény a másik szemével
látni ugyanazt a csokrot, mert
így olyat is láthatunk, amit saját
nézőpontunkból akkor se
láthatnánk meg, ha 100 évig
néznénk. Tanulságos az
ismerkedés a cursillo történetével, kialakulása részleteivel, a
rollok felépítésével, lényegi
monda-nivalójukkal és az
egésszel, mint egységgel. A
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számára, ami a befejezettség, a
tökéletesség érzetét kelti.
(Lehet, hogy ezt szeretjük
benne?!)
Az emberre hatnak a természeti
törvények, de az erkölcsiek is,
ami utóbbiaknak elsőbbségük
van a természetiekkel szemben.
És itt jön az ember értelme,
tudata, szabad akarata, ami
minden mástól megkülönbözteti. De még nem az
egyensúly, a harmónia, a
befejezettség, a tökéletesség,
vagyis a boldogság - még akkor
sem, ha az ember az erkölcsi
törvények elsőbbségét tiszteletben tartva él. Ez szükséges,

de nem elégséges feltétel. Az
ember esetén nem érezhető a
befejezettség, még kevésbé a
tökéletesség. (Ez után jön a
„Kegyelem” rollo.)
Amikor a „Tett”-et mondtam
Kőszegen, befejezve Szent Pál
Szeretet Himnuszában a szeretet
jellemzőiként
felsorolt
tulajdonságokkal (1. Kor.13.)
rájöttem, hogy a cursillo a
rektori bevezetőtől a befejezésig
mind-mind csak erről a
SZERETET- ről szól, ami ugyan
sokszor nem látványos, de az
egyedüli, ami örökre megmarad.
Biztosan segített ebben a
felismerésben egy cursillos
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Testvéremnek
az
a
megnyilatkozása is, – egy nappal
a munkatársképzőt megelőzően
– hogy ő mostanában arra
koncentrálva éli napjait, hogy a
szeretet egy-egy Szeretet
Himnuszban meghatározott
újabb és újabb jellemzőjét
próbálja megélni, kumuláltan,
vagyis mindig koncentrálva a
korábbi jellemzőkre is.
Ezt a lelkületet kívánom
mindnyájunknak
egész
életünkre, egyénileg, közösségekben és akkor egyáltalán
nem tűnik elérhetetlennek az évi
40 budapesti cursillo, illetve
mindaz, ami ezzel jár.
Szeretettel: Csernai Gábor

MEGHÍVÓ!
AZ ELSŐ BUDATÉTÉNYI ULTREYÁRA
Sok szeretettel meghívunk benneteket az első budatétényi UItreyára! Ha szeretnél találkozni hajdani
csoporttársaiddal, vagy azokkal, akikkel a levelező listán már jól összebarátkoztál, és szeretnél egy kicsit
lelkileg feltöltődni, akkor mindenképpen gyere el!
Az Ultreya időpontja: 2008. február 02. 13.30 – 19.30
Helyszíne: Isteni Ige Társasága (SVD) Názáret Lelkigyakorlatos Háza1223 Budapest, Bajcsy Zs. u. 3-5.
(Budatétény)
A program:13.30 – gyülekezés, köszöntés14.00 – szentmise15.00 – elmélkedés a cursillo védőszentjéről,
Szent Pálról. (Tóth Zsolt Ipoly Ocist), tanúságtételek, a Szent Gellért Csoport bemutatkozása17.30 –
Agapé, beszélgetés19.30 – Záró imaNe hagyjátok otthon a Velemjárót! Hozzatok magatokkal gyertyát is,
hiszen aznap ünnepeljük Gyertyaszentelő Boldogasszony napját!Az Agapéra szívesen elfogadunk egy
kevés elemózsiát.Kérünk benneteket, hogy részvételi szándékotokat 2008. január 26-áig jelezzétek a
következő e-mail címen: forintosne@pszaf.hu. Távolabbról érkező testvéreinknek a Lelkigyakorlatosház szállást is tud biztosítani 2800 Ft/fő/éj összegért. Kérjük azokat, akik ott szeretnének aludni, hogy
ezt szintén a forintosne@pszaf.hu e-mail címen jelezzék. A rendház a Belváros irányából a Kosztolányi
Dezső térről induló 114-es autóbusszal közelíthető meg. Autóval érkező testvéreinket arra biztatjuk,
hogy hozzanak magukkal minél több gyalogos testvért!
Szeretettel várunk mindenkit!
Szent Gellért Csoport
A Budapest-Budatétényi Cursillo Titkársága
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Ultreya

Élő rózsafüzér decemberi szakasz

December 29.-én életem
első komoly zarán-dokútján
vettem részt 16 lelkes
társammal,
akikkel
a
Szépjuhászné
autóbusz
megállótól indultunk egy jó
nagy vargabetűvel Regőczy atya
kápolnájához. Az idő a
Moszkva térnél még nagyon
barátságtalan volt mikor a 22es autóbuszra felszálltam.
Aztán, ahogy az autóbusz egyre
feljebb kapaszkodott Budakeszi
felé, beleka-nyarodtunk az
igazán szép hófehér télbe. Nagy
érdeklődéssel vártam a társakat.
Nem tudtam kikkel fogok
együtt gyalogolni 5 órán
keresztül ezen a szép zúzmarás,
havas tájon.
Negyedórán
belül
összeállt a kis csapat. Egy- két
ismerős már volt is közöttük.
Molnár Andris, Göröcs Ildikó.
A budaszentlőrinci Boldog
Özsébről nevezett oltárnál
gyújtottunk gyertyákat, és
imával gondoltunk az első
magyar pálos remetére. Aztán

nekiindultunk zarándoklatunknak, amiről a többiek
elmondták nekem, hogy most
visszafelé tesszük meg az Élő
rózsafüzér útjának egyik
szakaszát.
Második állomásunk
Budakeszi felső szakaszánál a
Himnusz szobornál volt.
Elolvastuk az emléktábláról a
szobor keletkezésére vonatkozó tudósítást, elénekeltük a
Himnuszt és indultunk tovább,
először át a városon, azután be
az erdő sűrűjébe.
Harmadik állomásunk, a
Keresztút és Kápolna volt. Itt is
imádkoztunk, könyörgéseket
mondtunk édes Hazánkért,
egymásért, a zarándoklatok
sikeréért, a Mária út építéséért,
az összetartásunkért és a
békéért. A kápolnát elhagyva
közösen kezdtünk bele a
rózsafüzér imádkozásába, amit
a Makkos-Máriai templomig
mondtunk, pont egy teljes
rózsafüzért tudtunk addig
elmondani.Atemplomban végig
énekeltük a: „Mária segíts!”c.
éneket. Rám nagyon nagy
hatással volt ez az először
hallott könyörgés.
Negyedik állomásunk a
Normafa közelében a kis Mária
kápolna melletti alapkő letétele
előtt volt, ahol Horkay Nándor
röviden összefoglalta az 1940es években Natália nővérnek tett
Mária kinyilatkozta-tásokat,
melyek
hitelességét
a
Mindszenthy herceg prímás által
kijelölt Bizottság is kivizsgált és
megerősített. Később Natália
nővér lett a Mindszenthy által
alapított női rendnek a

Hercegprímás Leányainak a
vezetője. Horkay Nándor
kifejezte abbéli reményét, hogy
Mária, a Világ Győzelmes
Királynője
tiszte-letére
mihamarabb felépülhet a Mária
édesanyjáról elnevezett Szent
Anna réten (Normafa) a Natália
nővér kapott kinyilat-koztatás
szerint megépítendő Mária
Kápolna és később ugyanitt egy
Katedrális is. Több mint hatvan
éve „adós” nemzetünk a
Kápolna megépítésével, mely
egyúttal maga lehet a Mária Út
Közép-európai zarándoklat
szíve. Egyúttal utalt a Natália
nővér
életéről
szóló
háromkötetes könyvre, amiből
kettőt magával is hozott, és ott
helyben megmutatott nekünk,
amiben a nővér életútja és a
Világ Győzelmes Királynéja
tiszteletére
megépítendő
Kápolna való kinyilatkoztatás is
szerepel. Életének utolsó
esztendeiben Natália nővér
gyóntatója Regőczy atya volt.
Nándor azt is elmondta, hogy,
nagy várakozással néz az
atyával való találkozás elé.
Innen
már
erős
tempóban igyekeztünk lefelé a
Kútvölgyi kápolnához. Regőczy
atya miséjének édes szavaival
búcsúztunk a felejthetetlen
naptól. „Jézus magát adja
nekünk minden nap az
Eucharisztiában, úgy szeret
minket, hogy megengedi, hogy
együk az ő testét!!!! Hiszen
ismeritek azt a mondást úgy
szeretlek, majd meg eszlek.
Éljetek
ezzel
a
lehetősséggel, amikor csak
lehet!”
Ultreya

Ultreya
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Az életre kelt rózsafüzér
Éppen lelkigyakorlaton voltunk
Máriabesnyőn, amikor eljutott
hozzánk a hír, hogy egy lelkes
csoport, a szomorkás idő
ellenére elindult a főváros felé.
Akkor még nem értettem mi a
céljuk, de a lelki vezető kérésére
imádkoztunk
értük
és
küldetésükért. Később megtudtam, hogy nem kevesebbről
van itt szó, minthogy az alvó
várost – mint egy hatalmas,
emberekből álló rózsafüzért megmozdítsák, életre keltsék.
Az elképzelés megvalósult, de
a munka nem ért véget, az Élő
Rózsafüzért az idén is indítani
kell. Az előkészítés részeként, a
szervezők közösen bejárják
mindegyik szakaszt:
1. szakasz: Máriabesnyő Kerepes (2007. okt. 13.)
Már a vonaton találkoztunk, így
a kalauznak feltűnt, hogy valami
lesz Máriabesnyőn. Elmondta,
hogy ő is inkább velünk tartana.
Korábban azt hittem ismerem
Máriabesnyőt, hiszen gyakran
járok ide, de a most elhangzott
kegyhely bemutató több volt,
mint a látványosságok
ismertetése, egyúttal a hely
kegyelmi kisugárzásából
részesültünk. Gáspár atya
áldásával indultunk útnak ezen
a pompás őszi reggelen.
Gödöllő ligetes részén átsétálva
a premontreiek templomához
jutottunk, ahová egy Mária
énekkel köszöntünk be és egy
áldással gazdagodva jöttünk ki.
Utunkból nem maradhatott ki a
nemrég elkészült új templom,
már csak azért sem, mert
káplánja végig kísért minket
zarándokutunk során. További
utunk során erdőben haladtunk,
így lehetőségünk volt a
rózsafüzér elmondására és

egymás megismerésére.
Szentjakabra külön engedéllyel
jutottunk be, ahol a névadó
szobránál tartottunk egy kis
pihenőt. Innen a kilátó
templomhoz mentünk fel, és az
elénk táruló csodálatos
panorámát szemlélve, a
környező települések lakóira
kértük Isten áldását.
Míg a szilasligeti templomhoz
értünk sokat beszélgettünk a
Városmisszióról, Camino-ról,
Mária Útról. A kis templomban
vártak ránk és imáink elmondása
után egy kis agapéban is
részesültünk.
Zarándoklatunk célját, a
kerepesi templomot késő
délután értük el. Napunkat
szentmisével és azt követően
gyertyás körmenettel zártuk.
2.szakasz: Fót-Csillaghegy
(2007. nov. 17.)
Az Árpád hídnál volt a
gyülekező, ahol a korábbi
zarándoklatról már jól ismert
arcok mosolyogtak rám.
Beszélgetés közben észre sem
vettük és a busz már a fóti
templomnál tett le minket. Itt
újabb zarándoktársak vártak. A
templomban a hívők nagytakarítással készültek az
Adventre. Az oltár előtt
elmondtunk egy rövid imát és
elindultunk kifelé a városból.
Gyakran utazok át ezen a
vidéken, jobbára egyedül,
autóval száguldva az autópályán. Most azonban minden
más volt: a kis közösség együtt
lépdelt a földúton és együtt
mondta a rózsafűzért. A
hatalmas felüljárók fölénk
magasodtak, de nem éreztük
kicsinek magunkat, amikor
alattuk begyalogoltunk a
békásmegyeri panelrengetegbe.
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Bár korábban sosem voltam a
lakótelep modern templomában,
mégis úgy éreztem, mintha
hazajöttem volna. Jól esett a
meleg tea és még jobban a
szívélyes fogadtatás. Ebéd előtt
kicsit
elmélkedtünk
a
kápolnába, majd egy rendhagyó
bemutatkozást tartottunk,
melyben mindenki elmondott
valami lényegeset az életéből.
Énekelve és a következő tizedet
mondva érkeztünk meg az
Újpest-Megyeri templomba.
Vártak minket, megérkezésünkkor felkapcsolták a villanyokat.
Az itt elmondott közös
imádságok után úgy éreztem a
mi szívünkben is kigyúlt valami.
Egészen a Duna partig kísértek
bennünket.
Lendületesen haladtunk így
korábban érkeztünk meg a
csillaghegyi templomhoz. A
bejáratnál, saját lámpáink
fényénél hálát adtunk a sikeres
megérkezésért. Rövidesen
kinyílt a templom is és
zarándoklatunkat
egy
szentmisével koronázhattuk
meg.
Kipirult arccal és fényes lélekkel
indultunk hazafelé, egyikünk
csendben megjegyezte: de jó,
hogy eljöttem!
Katona Pál
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Mária Út –zarándokműsor a Mária Rádióban
Szeretettel ajánljuk olvasóink
figyelmébe a Mária Rádióban
kéthetente jelentkező Mária Út
című zarándokműsort. A műsor
célja, hogy a Mária Utat és a
gyalogos zarándoklatokat
népszerűsítse. A zarándoklás,
különösen
a
gyalogos
zarándoklatok a Mária-tisztelet
új és a fiatalok körében is igen
népszerű formája, amelyhez
ezzel a rádióműsorral is kedvet
szeretnénk csinálni.
A gyalogos zarándoklatoknak
különleges jelentősége van mai
világunkban és sok millió
embert vonzanak évente. Mi
magyarok is egyre többen járjuk
Nyugat-Európa
híres
zarándokútjait. De miért is
utaznánk el mindig ilyen
messzire, ha itthon is lehet
zarándokolni?
A Mária út egy kialakítás alatt
álló, állandó gyalogos és
kerékpáros
zarándokút
Mariazell és Csíksomlyó között,
mintegy
1400
km
összhosszúságban. Az utat vagy
annak kisebb szakaszait bármely
irányban, egyénileg vagy
csoportosan is be lehet majd
járni, a tervezett útjelzésekre,
valamint térképes útikalauzra
támaszkodva, a Mária Út
Egyesület által akkreditált
szálláshelyek igénybevételével.
Magyarország több helyi
jelentőségű vallási- és zarándok
vonzerővel rendelkezik, a
Kárpát-medence a Máriatisztelet szempontjából óriási
értékekkel és lehetőségekkel
rendelkezik. A Máriatiszteletnek és a búcsújárásnak
Szent
István
királyig
visszanyúló, mély gyökerei és
kiemelkedően gazdag, ma is élő
hagyományai vannak. Ezek
ihlették és táplálják a Mária út
megvalósítását: legyen egy út,
melyre a kegyhelyeket, mint egy
rózsafüzér szemeit felfűzzük.

A Mária Út létrehozásának
elsődleges célja, hogy újra
megerősítsük e térség mélyen
gyökerező Mária iránti
tiszteletét
és
szép
hagyományait. A Mária Út és
a segítségével felfedezett
kegyhelyek Mária üzenetét
tolmácsolják a világnak. A
zarándokút egy olyan
evangelizációs eszköz lehet,
amely hívő és nem hívő
emberek tömegét segítheti a
Jézushoz vezető úton. A Mária
Út nem csak a hívőknek szól,
hanem mindazoknak, akik
jószándékkal, nyitott szívvel
útra kelnek, hogy mélyebben
megismerjék önmagukat, és a
Kárpát-medence különböző
vidékeit,
városait
és
kegyhelyeit.
A
zarándokútvonal, amely
különleges
szépségű
természeti és kulturális
kincseket rejt, hozzájárul majd
a helyi turizmus fejlődéséhez,
és rendszerbe foglalja azokat
a kivételes látnivalókat és
értékeket, amelyeket ma még
csak kevesen keresnek fel.
A
Mária
Út
című
zarándokműsor kéthetente
hétfőn este 19 óra 15 perctől
hallható a Mária Rádióban élő
adásként.Aműsor vendégeivel
rendszeresen valamilyen
zarándoklattal,
vagy
zarándokút
építéssel
kapcsolatos
témáról
beszélgetünk. Folyamatosan
hírt adunk a Mária Út
építésének fejleményeiről és
terveink szerint sorban
bemutatjuk a Mária Út egyes
szakaszait. Miden adásban egy
kegyhelyet is bemutatunk, és
ismertetjük a zarándoklatokkal
kapcsolatos aktuális híreket,
felhívásokat, valamint a
zarándokláshoz
kötődő
programokat is ajánlunk a
hallgatóknak.

Ultreya

A műsorban folyamatosan
hívjuk az önkénteseket, akik
tudnak és szeretnek gyalogolni
és szívesen részt vesznek a
Mária Út kiépítésével
kapcsolatos sokféle munkában.
Keresünk segítőket a Mária Út
szakaszbejárásokhoz, és az
útfelderítési-,
útvonal
dokumentálásiés
útjelzésfestési feladatokhoz.
Mindenkit szeretettel várunk,
aki szívesen részt venne ebben
a tevékenységben, akár csak
egy-két hétvégi nap erejéig.
Jelentkezni lehet Molnár
Andrásnál, a Mária Út
koordinátoránál (telefon: 30/
499-9074),
illetve
a
Maria.ut@komfort.hu email
címen.
Szeretettel hívjuk az imaönkénteseket is a Mária Út
építésének támogatására,
hiszen, mint minden ügyben, a
zarándokút építésében is nagy
szükség van a megfelelő lelki
háttérre és imádságos
támogatásra. Tudjuk, hogy e
nélkül nem lehetünk sikeresek.
Várjuk tehát mindazok
jelentkezését, akik imádsággal
tudják és szeretnék segíteni a
Mária Út építését a következő
elérhetőségen: Trencsényi
Lídia
(Lica),
email:
lica@c2.hu, telefon: 06-20/
423-6413, vezetékes szám,
amely inkább üzenethagyásra
alkalmas: 1/788-4170.
Kerekes Orsolya

Ultreya

Kitekintés

I. évf. 1. szám

Beszámoló a 28. tihanyi női cursilloról

Idézet egy, a zárón részt vett
cursillista testvérünk leveléből:
„Csodálatos záró volt! Zúdult
ránk a kegyelem! Falak
omlottak, angyalok énekeltek,
zsebkendők fogytak, szívek
daloltak! Hatalmas erő és áldás
áradt a jelöltekre és a jelöltekből
ránk, vendégekre!
Érezhető volt az imatámogatás,
a sok palanca hatása!
Köszönet a rektornak és a
törzstagoknak. Hála a háttértámogatóknak.
Dicsőség az Atyának a Fiúnak
és az Szentléleknek! Ámen.”
Bizony mindannyiunknak
csodálatos élmény volt ennek a
női cursillonak a záróünnepélye.
Gyönyörű tanúságtételek
hangzottak el, voltak olyan
frissen végzett testvéreink, akik
dalban, Mária énekkel is
kifejezték örömüket, és ezzel
megajándékozták a záró
résztvevőit. A záró tanúságtételei közül talán a
legkülönlegesebb egy tanúságtételbe „csomagolt” leánykérés
és eljegyzés volt egy frissen
végzett cursillista pár között.
Andrea résztvevője volt ennek

a női cursillonak, István pedig
néhány héttel korábban végzett
cursillot Tihanyban és vendégként jelentkezett tanúságtételre.
Őket ez alkalomból Kirner
Zoltán atya, a cursillo lelki
vezetője külön áldásban
részesítette.
Ezúton is sok boldogságot,
áldást és kegyelmet kívánunk
Andreának és Istvánnak!
A legfontosabb, hogy ez a
kivételesen szép záróünnepély
hűen tükrözte, hogy hogyan is
sikerült ez a cursillo Tihanyban.
Az imaháttér, az értünk
felajánlott szentmisék, rózsafüzérek, áldozatok és fohászok
ereje, a kegyelem, amelyet
mindez számunkra kieszközölt,
végig érezhető, szinte kézzelfogható volt. Soha nem éreztem
még ennyire erős lelki hátteret ! Köszönet és hála a sok
felajánlásért, palánkáért és
süteményért és a részvételetekért a zárón ! 34 új cursillista
testvérrel lett jobb és
keresztényebb Magyarország
december 2-án. A résztvevők
fele Budapestről, vagy
környékéről érkezett, és ez a
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nagy szám reménységgel tölthet
el bennünket Budapest újraevangelizálásával kapcsolatban. A résztvevők közül sokan
már aktívan be is kapcsolódtak
a cursillosok közösségeibe a
levelező lista révén, illetve a már
meglévő és most induló új
csoportjainkhoz való csatlakozással.
A záróünnepéllyel mindent
eldöntő, új szakasz kezdődött
a frissen végzett cursillisták
számára: az utócursillo, amelyet
a közösségbe tartozás élménye
segíthet. Itt dől majd el igazán,
hogy az a három nap ott
Tihanyban sikeres volt-e. Az
utócursillo szempontjából
nagyon fontos, hogy a frissen
végzett cursillisták minél előbb
csatlakozzanak csoportokhoz.
Ezzel kapcsolatban úgy vélem,
elsődleges feladatunk, nekünk,
mindenkori törzstagoknak és
budapesti cursillistáknak, hogy
Budapesten és környékén újabb
és újabb csoportok alakuljanak,
amelyek képesek folyamatosan
befogadni az itt élő frissen
végzett cursillistákat. Ezekre a
közösségekre fel kell hívnunk a
figyelmet a cursillokon palánkákkal és a frissen végzett
cursillisták személyes megszólításával. Hírt kell adnunk
csoportjainkról minden lehetséges cursillos fórumon. De
mindenek előtt új csoportokat
kell alakítanunk Budapesten és
környékén!
E szándék jegyében ezúton is
hirdetem, hogy Budapesten
január 15-én új cursillos csoport
alakul, amely előreláthatólag a
XI. kerületben a Szent Imre
Plébániatemplom közelében fog
működni. Szeretettel várjuk az
érdeklődő és csatlakozni vágyó
cursillista testvéreket, akik a 30/
222-1737 telefonszámon nálam
kaphatnak bővebb tájékoztatást.
Kerekes Orsolya

12  Együtt

Úton Isten felé

A Máriapócsi cursillón, ezzel a
címmel ellátott sárga könyvet
kaptam. A nyolcadik oldalon lévő
imát szeretném életem zászlójára
tűzni. „ A megváltott keresztény
vidáman él.”
A valódi keresztény, mint tudjuk,
három lábon áll, főleg, mióta a
suszterek a stabilitás kedvéért
háromlábú
suszterszéket
gyártanak. Mi is elindultunk három
lábbal, meg az evilági stabilitás
kedvéjért egy negyedik műlábbal
Kőszegre, Isten felé.
Gyuri Barátom Sükösdről érkezett
római közegből görög katolikusként. Én megtért, Máriapócsi
cursillista, elgörögösödött rómaiként, így kettesben indultunk a
hosszú útra. Tele voltunk
kíváncsisággal, az ismeretlentől
való félelemmel, izgatottsággal,
mire is vállalkoztunk, tettük fel
magunknak a kérdést. Aggódásunkat, a távolságot, és ködöt
leküzdve, Istennel útitársként kissé
megkésve megérkeztünk a Verbita
rendházba.
A kolompos széles mosolygással
felkísért a terembe, ahol a
bemutatkozás, már javában folyt.
Néhány ismerős arcot találtam és
ez megnyugvással töltött el az
idegen környezetben, főleg mikor
huncut szemükből, valami ismerős
kisugárzás jött.
Megkezdődött az érdemi munka.
Derűs bemutatkozásommal
jeleztem, hogy bár komolyan
veszem a munkatársképzőt, de ezt
csak, jókedvűek között szeretném.
Aki végig dolgozza a három napos
munkatársképzőt, az tudja csak
igazán,
milyen
szellemi
megterheléssel is, jár. Vaskó Gyuri
barátommal teljes nyitottságban és
úgy gondolom teljes odaadással
vettünk részt a munkatársképzőn.
Mindketten elvégeztük, sőt később
még tartottunk is munkatársképzőt
Máriapócson. Óhatatlanul összehasonlítgattunk magunkban, a

I. évf. 1. szám
technikákat, módszereket. Néztük
mik azok, amiket nekünk is át kell
vennünk, mert ami jó, az jó.
Engem nagyon megérintett, az
előadások alatt folyamatosan égő
gyertya, valamint a kedves rajzok
a bibliai idézetekkel. Ezúton is
köszönöm, hogy palanca álruhában, sütemények és finom kávé
várt minket, minden szünetben.
Azt, hogy a palankának micsoda
emelő ereje van, hazaérkezésem
után, a mérlegre állva újra
megtapasztaltam.
A cursillo nagycsodája itt a
munkatársképzőn sem marad el.
Csodák név szerint: Csernai Gábor,
Trencsényi Lica, Kovács János,
Mohos Laci. Velük alkottunk
kiscsoportot. Három nap alatt
olyan szeretettel fogadtak, amire
bevallom, nem voltam méltó.
Éjszaka, hulla fáradtan felajánlották imájukat: értem,
gondjaimért, keresztemért, és
együtt mentünk le a Verbita
kápolnába. Mindannyian a
szentélyben, az oltár köré térdelve
kértünk, imádtunk, és hálát adtunk
a Mindenhatónak. Könnyek
tisztították lelkemet, olajozták
gondjaimat,
fényesítették
keresztemet.
Meglepetésben is volt részem,
hiszen Gál Jenő Verbita atya
megtisztelt minket előadásával.
Nekem különleges élmény volt,
mert nem ismertem őt, csak
rengeteg legendát hallottam róla és
megjelent nekünk kellemes pikáns
humorával.
De nem én lennék, ha nem
kritizálnék (rossz szándékú), azaz
bírálnék (jó szándékú), mégpedig
nem mást, mint a bírálatot.
Miközben előadóink rendkívül
felkészültek voltak, a beszédeiket
tartalmilag, formailag és az időket
is betartva élményszerűen adták
elő, addig a mi kis előadásaink
kívánni valót hagytak maguk után.
Nem is itt lenne a kifogásolni
valóm, hanem a munkatársjelöltek
időtúllépése, lényegi vázlat-
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kihagyása, teológiai tévedései nem
lettek kiemelve, tudatosítva.
Fontosnak tartom, hogy a szeretet
összetart bennünket és a hibáinkból
is tanulnunk, kell. Meg kell viszont
említenem, hogy a rövid, elvben 5
perces (a valóságban 20-25 perces)
beszédekben, minden munkatárs
jelöltnek csodás tanúságtevései
hangoztak el, mely bearanyozta a
három napunkat.
A végkövetkeztetésem, mint
meghívottnak az volt, hogy amíg
szeretettel, felkészültséggel,
alázattal, imádsággal, megyünk az
ország
bármely
részére
evangelizálni, cursillót tartani,
addig kétségtelenül a módszer
működik. Nem baj, ha hagyjuk a
Szentlelket, hogy tegye a dolgát, és
tudatában vagyunk annak, hogy
szolgálatunk csak eszköz Isten
kezében.
A háromnapos munkatársképzőnk
csodás befejezésére, Tihanyban a
férfi cursillo záróünnepségén került
sor. Az apátság imádságos falainak
kisugárzása, a tetőtéri gerendák
erezetének rusztikussága, a belső
kertek burkolatainak mintája,
mind-mind nagy hatással voltak
rám. Mindig döbbenetes, amikor
erős férfiak Krisztus valódi útjára
térve megvallják hitüket. Amikor
a férfiak sugárzó tekintetéből
visszakapunk, Jézus túláradó
szeretetéből.
Gyuri barátommal, Máriapócsról
a görög katolikusok közül érkező
cursillistaként, Kőszegen a
Verbitáknál tartott munkatársképzőről, elzarándokoltunk a
Tihanyi apátságban lévő cursillo
záróünnepségére. Itt a törzs
bemutatkozás közben számomra
kiderült, hogy egy egri cursillista
papot hívtak meg szolgálni a három
napra. Erre a cursillista egységre
vágyik minden tiszta szívű Magyar
keresztény.
Ezek után kimondhatom: valóban
színes pompás a világ, ha
Krisztusban él.
(Paróczi Tamás)

DE COLORES!
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