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Az ígéreteket Isten mindig teljesíti,
viszont emberi kívánságainkat nem
Kedves Cursillista Testvérem!
Isten minden ígéretet, amelyet a történelem során az
embereknek adott, teljesített. Kívánságainkat (egészség,
jó idõ, gyermekáldás, munkahely stb.) azonban nem mindig
teljesíti a mi emberi akaratunk szerint, mert ezeknél sokkal
többet akar nekünk adni. Nem azt gondoljuk mégis a
legtöbbször, hogy az a legjobb, amit mi kérünk?
Sok fontos dolog lehet az életünkben: szeretet,
egészség, boldogság… Én most ezek közül mégis az
ISTEN ÍGÉRETÉT szeretném kiemelni. Az Atyaisten Jézus
Krisztus által megmutatta nekünk, mennyire hûséges az
emberhez. Megígérte, hogy elküldi a Messiást, és így is
történt. A feltámadt Jézus pedig megígérte, hogy az
Atyaisten elküldi a Szentlelket, mégpedig azért, hogy Jézus
ne csak egy szereplõ legyen az életünkben, hanem a mi
személyes Istenünk, aki képes megváltoztatni
mindnyájunk életét.
A Szentlélek Isten az, aki átalakítja az emberek szívét,
és lehetõvé teszi számukra, hogy befogadják Jézust, a
Messiást, mint személyes Istent.

szeretetet keresték, amelyre rá is találtak a feltámadt Jézus
szavaiban. Csak az lesz maradandó, és az nem fog soha
meghalni az életünkben, ami szeretetre és igazságra épült.
Az 1940-ben történt katyni tömegmészárlás
eseményeit a lengyel köztársasági elnök és politikusok
tragikus halála után a világ még jobban megismerte.
Ezáltal a világ közelebb került az igazsághoz is. Az igazság
kiengesztelõdésre és egységre vezeti a népeket a szeretet
által, hogy így egy új világot, az élet civilizációját tudjuk
felépíteni Istenben.
Az igazság mindig megadja a lehetõséget arra, hogy
újrakezdjük Istenben, hogy a népek megbocsátás által
újrakezdjék egymás között.

Az Ószövetségben az emberek a saját maguk
dicsõségére építették fel Bábel tornyát, ezért az össze is
omlott. Pünkösdkor az emberek, egyedül csak Isten
dicsõségét várva, a Szentlélek által elkezdték építeni az
Egyház szilárd épületét, amely mind a mai napig áll. Az
Egyház ma is él, mert az építõk nem a saját vágyaikat,
kívánságaikat tették az elsõ helyre, hanem a Szentlelket,
az igazság és a szeretet Lelkét. Az igazságot és a

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad
nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság
Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja, és nem
ismeri õt. De ti megismeritek õt, mert nálatok marad és
bennetek lesz.” (Jn 14,17)
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Lehet, hogy a szívedben most is sok kívánság, kérés
van Isten felé. Ám tudnod kell azt is, hogy Isten nagy
ígéretet akar teljesíteni benned. Azt szeretné, hogy még
inkább az Õ fényében és akaratával lásd az életed, hogy a
te akaratod és az isteni akarat egyre közelebb tudjon
kerülni egymáshoz. Lehet, hogy Isten már régóta hív téged
az õszinteségre saját magaddal és másokkal szemben.
Lehet, hogy éppen a te megbocsátó szeretetedre vár.
A Szentlélek Isten az, aki megvilágosít majd téged,
hogy a sok kérés és kívánság közül, amely a te életedben
van, melyik az, amely valóban közel áll Isten szeretõ
akaratához.
Ne várj sokáig! Kérd a SZENTLELKET, hogy már ma
cselekedjen benned! Isten mindig teljesíti az életedben
mindazt, ami a javadra válik!
Burbela Gergely SVD atya
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a verbita-jelöltek lelkigondozásáig
Amikor az átlagember a szerzetesnövendékek spirituális
fejlõdéséért felelos novíciusmesteri címre gondol, kétség
kívül sok évet megélt, tapasztalt atya képe jelenik meg
elõtte. Tóth Zoltán SVD 32 évesen, a krisztusi kor küszöbén
érte el ezt a titulust! Vajon mit jelent ilyen fiatalon
megbirkózni e felelõsségteljes, nemes feladattal?
-TZ:

Ami az életkort illeti, úgy gondolom, hogy ma az
idosebbeknek sem lenne okvetlenül könnyebb ez a
feladat. Ma annyira más a világ, mint amire õk
visszaemlékezhetnek. Néha talán az az érzésük
támadhat, hogy nem is egy nyelvet beszélnek a mai
fiatalokkal. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a mai
jelöltek jelentõs része, nem vallásos környezetbõl
származik. Régen ez elképzelhetetlen lett volna! A
nehézségek, amiket megélnek ezek a fiatalok, nem
igazán lehetnek ismerõsek az idõs nemzedékek
számára. Emellett, a mai egyházi helyzetet ismerve,
bárki beláthatja azt is, hogy egy ilyen kinevezés
kényszer eredménye is. Hiszen ma, egy
magyarországi szerzetesi elöljárónak nem igazán
van kikbol válogatnia. A felelõsség kérdésére azt
válaszolhatom, hogy az elobbiek mellett komoly
kihívást jelent továbbá az is, hogy olyan feladatot kell
ellátnom, amely nagyon meghatározó lehet egy
szerzetesnövendék életében, hiszen a noviciátusban
szerzett élmények végigkísérik egy egész életén át,
legyenek azok akár pozitívak akár negatívak.

Fiatal vagy, 2001-ben, 26 évesen lettél verbita. Mikor és
hogyan fogalmazódott meg Benned a hivatás gondolata?
-TZ: Ha igazán õszinte akarok lenni, akkor azt kell
mondanom, hogy úgy 8-9 éves koromban jutott
elõször eszembe a papi hivatás gondolata.
Körülbelül akkor történhetett velem, hogy miközben a
hittanórákon kapott szentképekbol templombelsoket
„tervezgettem” azt hajtogattam magamban, hogy
csak papnak ne kelljen lennem. Családot akartam
sok gyerekkel. Szerintem ez a kis epizód, a még meg
nem fogalmazott hívatás jele volt. Körülbelül nyolc
évvel késõbb, a középiskola második osztályában,
16-17 éves koromban tört fel újra a hivatás
gondolata, de ekkor már ellenállhatatlanul.
Egyébként azért lettem verbita misszióspap, mert
nagyon erosen élt bennem az a vágy, hogy a
különösen extrém szegénységben élõ harmadik
világbeli testvéreinken segíthessek. Ez volt pedig az
a rend, mely a fõ karizmáját, a külhoni missziókban
élõ legszegényebbek pasztorálásában fogalmazta
meg.
Ha a növendékek, vagy az egyszerû hívõ azt kérdezi, hogy
találhat rá az ember a személyes istenkapcsolatra, és
hogyan lehet megõrizni ezt a viszonyt a hétköznapok
szétszórtságában, mit válaszolnál?
-TZ: Mindenekelõtt azt kell látnunk, hogy nem mi találunk rá
Istenre, hanem Õ miránk, még akkor is, ha ezt
másként tapasztalnánk meg. Éppen ezért nem csak
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az fontos, hogy keressük Istent imában, szentségi
életben, emberekkel való kapcsolatainkban, hanem
az is, hogy nyitott szemmel, és még nyitottabb szívvel
éljünk. Magyarán, nem elég „üldözni” Istent, inkább
észre kell Õt venni a szürke hétköznapokban
megbúvó csodákban. Ezek a felismerések mindig
mélyebbre vezetnek, mint az elméleti
meggondolások. Emellett pedig sokkal
személyesebbek is.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Cursilloval és ad-e
segítséget lelkipásztori munkádban a Cursillo mint
gondolkodásmód, módszertan ?
-TZ: Találkozásom a Cursilloval igen sajátos volt, mivel
elõbb ismertem meg a verbitákat, mint magát a
mozgalmat. Mivel az atyák tevékeny részesei a
lelkigyakorlatoknak, így évekig hallgattam a
beszélgetéseket az aktuális eseményekrol és
élményekrõl anélkül, hogy személyes tapasztalatom
lett volna róla. Ezáltal a Cursillo élmény része, szinte
nyílt titokká vált számomra. Ennek okán késõbb azt a
javaslatot kaptam, hogy várjak míg fel nem
szentelnek pappá és nem lesz néhány év pasztorális
tapasztalat a hátam mögött, mert azzal ugyan nem
szerzem vissza az „érintetlenségemet”, de olyan
perspektívákat fogok kapni, amelyek lehetové teszik,
hogy más értékeit fedezzem fel ennek a
mozgalomnak, teljesen más szempontokat véve
alapul. Így csak 2003 novemberében végeztem el a
Cursillot, és azóta is örömmel dolgozom benne, ha
van idõm
.

A Cursillo a maga hétköznapi lényeglátásával
segített a legtöbbet számomra. Rendkívül fontosnak
tartom ugyanis, hogy ne beszéljünk el az emberek
feje felett, hanem azokat a nehézségeket érintsük,
melyekkel az átlag felnott kereszténység küzd.
Továbbá ennek a mozgalomnak a segítségével
sikerült elérni olyan embereket, akikkel talán
sohasem tudtam volna kapcsolatot létesíteni. De
szerintem a leglényegesebb az, hogy az emberek
egyház-képének átformálásával rengeteg
elkötelezett testvért, munkatársat sikerült kapni. Ez a
személyes élõ eleven kapcsolat pedig az egyház
jövõje! Nemcsak azért, mert segítenek nekem
bizonyos dolgok megoldásában, hanem valahogy
úgy érzik maguknak Krisztus ügyét, mint az
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ókeresztények. És gondoljunk csak arra, nem akkor
volt a kereszténység igazi robbanása, amikor a
középkorban a papok és szerzetesek misszionáltak,
hanem amikor az ókorban minden keresztény örült,
ha továbbadhatta Krisztus üzenetét!
De colores!
Kiss Erik Richárd

A
A 3.
3. Csíksomlyó-i
Csíksomlyó-i Gyalogos
Gyalogos
Zarándoklat
Zarándoklat
2010. április 13-án immár harmadik alkalommal indult el
gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúba a
Mária Út vonalán. A Kútvölgyi kápolnából 8
zarándoktársunk kelt útra a 40 napos zarándoklatra.
Többen fognak hozzájuk útközben is csatlakozni
hosszabb-rövidebb idõre.
Reggel 8 órától a 95 éves Regõczi István atya, az Isten
vándora, szentmisével köszöntötte a zarándokokat, aki,
ahogy a prédikációban elmondta, maga is gyalogosan
indult el annak idején Belgiumba, a szemináriumba. A
szentmisén koncelebrált a Mária Út Egyesület görög
katolikus lelkivezetõje, Gulybán Gergely atya, aki a
szentmise végén egy szép görög áldással indította útra a
csoportot.
Üzenetük: „Viszünk benneteket is a szívünkben, és tõletek
meg apró fohászokat kérünk a csapatért. Bármikor
bekapcsolódhattok akár imával, akár röpke kíséréssel az
utunkba.”
Osvay Viktória

Élménybeszámoló a Mária Rádió
áprilisi csíksomlyói zarándoklatáról
A Rádió áprilisi zarándoklata egybeesett a húsvéttal.
Indulás után az elsõ állomás Szeged volt, ahol a dómban
részt vettünk a délelõtti szentmisén. Ez azért volt
különleges, mert a misén jelen voltak az egyházmegye
papjai, így mintegy 70 atya bevonulását, és papi
fogadalmának ünnepélyes megújítását láthattuk,
hallhattuk. Érezni lehetett az atyák egységét egymással, a
püspökükkel, és velünk hívõkkel egyaránt.
A határ után Máriaradnán álltunk meg, ahol egy hatalmas
ferences kolostor is áll. Az impozáns épületegyüttes
jelenleg elég leromlott állapotban van, de a minket fogadó
plébános atya elmesélte, hogy a felújításra pályázatot
adtak be.
Az elsõ este Alvincon, egy régi, ma zarándokszállásként
mûködõ rendházban aludtunk. Vastag, százéves falak
vettek minket körül, amelyhez egy „saját” templom is
tartozott.
Másnap megérkeztünk Csíksomlyóra, ahol a Hotel
Salvatorban aludtunk.
A legnagyobb élményt számomra itt az jelentette, hogy sok
idõt töltöttem a templomban a Szûzanyához imádkozva.
Már érkezés után bementünk, és egészen közel, a szobor
elé mentünk imádkozni. A kegykép, vagy kegyszobor elõtt
imádkozni különleges élmény számomra. Tartózkodást

érzek, hiszen egy tárgyról van szó, de elé térdelve mindig
elfog a személyes jelenlét érzése!
Másnap felmentünk a csoporttal a keresztútra. Ez azért volt
nagy élmény – és ez mindig elképeszt a gyalogos
zarándoklatokon – mert mindenki feljött és végigjárta,
akármilyen gyenge volt, vagy fájt a lába.
Lefelé kis csokrot gyûjtöttünk egy fiatal házaspár részére,
akik gyalog jöttek Máriapócsról Csíksomlyóig, és akikkel
szerettünk volna találkozni. Még a buszon megbeszéltük,
hogy a csokor mellé elénekeljük nekik az Ároni áldást.
Éppen visszaértünk a hegyrõl és öt percet kellett várnunk
az egyik ferences atyára, aki egy elmélkedést tartott
nekünk, amikor egy fiatal párra lettünk figyelmesek.
Sárfoltos, kopottas nagy bakancsuk és barnára sült
arcbõrük gyanússá tette õket, és valóban õk voltak azok,
akiket vártunk! Így át tudtuk adni a virágot, és elénekeltük
az áldást.
A szombat esti szertartás a tûz-szenteléssel kezdõdött,
amihez a közösség kivonult a templom elé. Ezután a kórus
elénekelte a passiót. A ceremónia a Kereszthez való
kivonulással folytatódott. A legtöbben megcsókolták a
Korpuszt. Én arra éreztem indíttatást, hogy csak rátegyem
a kezem, amibõl egy simogatás lett a lábfejen, a szög
mellett, és eközben úgy éreztem, hogy egy élõ testet
simítok….
Vasárnap a reggeli misén csodálatos, hófehér, azsúrozott,
csipkés asztalkendõkkel letakart kosarakat láttunk végig a
padok és a fal mellett: az ételszentelésre hozott étkek
voltak benne..
A mise után a zarándokbusz Nagyfalu felé vette az irányt,
ahol Csillik atya mesélt a hely történetérõl.
Ezután a szomszéd falu református vendégházában
éjszakáztunk, ahol találtunk egy harmóniumot is, amibe
nagy nevetések között sikerült életet lehelni, és
megszólaltatni. Lefekvés elõtt még egyenként elmeséltük
egymásnak, hogy mi volt a zarándoklat legnagyobb lelki
élménye. Következõ állomásunk Máriapócs volt, ahol a
görög katolikus liturgián vettünk részt, és a misézõ atya
fogadott minket nagy szeretettel, majd az elõttünk lévõ
sorban ülõ református lelkésznõ gondjaira bízott,
mondván, hogy Õt figyeljük, mikor kell felállni, leülni és
keresztet vetni ….
A máriabesnyõi bazilika már „hazai” templomként fogadott
minket. Szeretõ szavakkal köszöntött minket a helyi
idegenvezetõ, akitõl szívhez szóló és idézetekkel tûzdelt
idegenvezetése közben egy megrendítõ tanúságtételt is
hallhattunk a saját megtérésérõl!
A csoport tagjaival nehéz volt elválni egymástól, és azóta is
kapcsolatban vagyunk egymással!
Osvay Viktória
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Az anyák nagyhatalomnak
számítanak!

Látogatóban a péceli Szent Kereszt
Cursillos Csoportnál
A férfi Cursillok záróünnepségeire látogatók évek óta
megtapasztalhatják, hogy a szervezés és a megvalósítás
oroszlánrészében a péceli Szent Kereszt Cursillos Csoport
több tagja is jeleskedik. Úgy látszik, a genius loci, vagyis a
hely szelleme, itt egy olyan sajátos apostoli lelkületet
hordoz, melyre joggal lehet büszke a közösség egyik
meghatározó tagja Kazinczy Tamás is. A többgyermekes,
jelenleg igazgatóhelyettesi megbízással is rendelkezõ
tanáremberrel beszélgetünk hitrõl, közösségrõl és
természetesen a Cursilloról.
A hitet, a Krisztus-követést a családból hoztad magaddal
vagy inkább késõi megtérõ vagy?

„Magyarország pedig nem az lesz, amivé a politikusok
akarják tenni, hanem amivé a magyar anyák nevelik
gyermekeiket.”
P. Gaál Jenõ SVD
Az év elején alakult meg a Mária Rádió kismama csoportja,
amit néhány cursillot végzett fiatal anya hívott életre, akik
oszintén keresik, hogyan lehet Istent követve, keresztény
szellemben megfelelni az új kihívásnak.
Kezdõ anyaként számos kérdés vetõdött fel bennünk a
neveléssel és a hittel kapcsolatban, amit egy cursillos
csoportban meg lehet osztani. Azonban újszülött
kisbabával korlátozottabbak voltak a lehetoségeink. Az esti
cursillos csoportokon már nem tudtunk részt venni, ezért
született az az ötlet, hogy kéthetente szerda délelõttönként
találkozzunk a Mária Rádió székházában. Fontosnak
tartottuk, hogy a szokásos babás témákon kívül a lelkünket
tápláló hitbéli kérdéseket is feldolgozzunk, hiszen
mindannyian lelki töltekezésre vágytunk.
Az elsõ beszélgetéseinket Ipoly atya vezette, majd látva,
hogy milyen tartalmasak azok, felajánlott egy élõ
rádiómûsor lehetõséget. Bátortalanul és izgatottan ültünk
be az elso stúdiófelvételre. Beszélgetéseink alapja Gary
Chapman Gyerekekre hangolva címû könyve, amely az öt
szeretetnyelvet taglalja. Minden alkalommal egy-egy
szeretetnyelvet dolgozunk fel. Az adás ideje alatt
önkéntesek vigyáznak gyermekeinkre.
A rádióban való találkozásokon kívül idõnként ellátogatunk
egymás otthonába is, ahol közösen imádkozunk egymás
imaszándékaiért és vidám játékkal töltjük az idõt. Most
mindemellett nagyszabású gyereknapot szervezünk a
Mária Rádió székházában (1142 Budapest, Szõnyi út 16.)
2010. május 29-én, ahova mindenkit szeretettel várunk
változatos programkínálattal: táncház, játszóház,
kézmuves foglalkozások, hangszerbemutató,
stúdiólátogatás, akadályverseny, stb. A részletes program
megtalálható a www.mariaradio.hu honlapon.
Május 30-án pedig egész nap gyerekeknek és szülõknek
szóló mûsorok lesznek hallhatóak a Mária Rádióban.
Sok szeretettel várjuk a kismamákat, fiatal anyákat, akik
szívesen csatlakoznának a baba-mama klubhoz.
Érdeklõdni lehet: kismama@mariaradio.hu
e-mailcímen vagy a Mária Rádió számán:
(+36 ) 1 373-0701 vagy (+ 36) 30 / 297-3710
Hallgassanak minket kéthetente (páratlan heteken)
szerdán 11 órától!
Hadrévy Borbárla
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-KT: Vallásos nevelésben részesültem, ami már csak azért
is természetes volt, mert a keresztapám papként
szolgált, és a lelki-szellemi nevelés területén
nyugodtan mondhatom: második apám lett. Ennek
ellenére kamasz koromban ugyan nem lázadtam, de
fiatal felnõttként eléggé eltávolodtam az igazi hittõl.
Csak az óvatosságom miatt nem szakítottam a
vallásos formákkal. Keresztapám bölcsen engedte
ezt a lazítást, nem erõszakoskodott, csak mindig
felmutatta a helyes, krisztusi utat. Leendõ feleségem
(aki felnõtt-megtérõ) hatására feléledt a hitem, és az
azóta is mûködõ elsõ kisközösségünkben végleg
elkötelezõdtünk Istennek. Nagy hatásúak voltak
számomra a lelkigyakorlatok: a szent ignáci csendes
lelkigyakorlattól kezdve a Bokor közösségekén át
egészen a Házas Hétvége lelkiségig. Az is a
Gondviselés segítsége volt, hogy amikor 1991-ben
Pécelre költöztünk, egy élõ közösséget találtunk, így
nem volt nehéz beilleszkednünk.
Mikor és hol végezted a Cursillot? Mi fogott meg a lelkiségi
mozgalomból leginkább?
-KT: A Cursilloról mint egy létezõ lelkiségrõl már korábban is
hallottam, de mi akkoriban Házas Hétvége és
Fokoláré csoportba jártunk. A hitéletem viszont 5-6
éve válságba került . Nem találtam azt a lelkierõt, ami
elõre vitt volna. A hitem, amit én egy belsõ
szilárdságnak élek meg, nem tûnt el, de egyre
többször adtam világi válaszokat Krisztuséi helyett.
Amikor a legmélyebben éreztem magam, egy baráti
házaspárnak panaszkodtam, hogy szívesen
elmennék – több év után – egy lelkigyakorlatra. Õk
küldtek el 2004-ben az õszi tihanyi Cursillora.
A négy napot, ugyanúgy éltem át ahogy – gondolom
– a legtöbben: elõször idegenkedve, gátlásosan,
aztán egyre jobban feloldódva az emberek elõtt, az
Isten elõtt. A legnagyobb élmény a természetesség,
az egyszerûség volt, ahogy a legalapvetõbb vallási
gyakorlatokat, az ismertnek tartott gondolatokat újra
éltem .Persze a sok-sok meglepetés a négy nap
során számomra is megtette a hatását!
Mivel bátorítasz másokat hogy menjenek el a négy
"megrendülést okozó" lelkigyakorlatszerû napra?
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-KT: Az ismerõsöket nem az elõbb elmondottakkal szoktam
rábeszélni. Szerintem nemcsak a meglepetésekrõl
nem lehet beszélni, hanem arról sem, hogy milyen
hatása lesz a számukra. Arról ugyanis úgysem lehet
hiteles fogalmakat használni, azt csak átélni lehet. Aki
volt már Cursillon, az érti ezt. Szóval én ennyit
mondok: „hidd el, ez neked biztos jó lesz! Kipihened
magad a négy nap alatt, kiszakadsz a hétköznapi
rohanásból, feltöltõdsz, megújul a hited…” (A
„pihenésért” szoktam kapni!)
Tanári pályádon mi az a plusz amit a hited ad? Igyekszel-e
munkád során nyíltan vagy akár burkolt formában is
tanúságot tenni?
-KT: Arra törekszem, hogy a hitem a tanítás során hitelessé
tegyen engem. A mai fiatalok sem kevésbé nyitottak
az igazságra, mint régen, de sok minden torzítja õket
a keresés folyamatában. Pályakezdõként több
tanítványomat segítettem közvetlenül a megtérés
útjára (közülük már volt olyan, akit a Cursillora is
elküldtem), mostanában inkább a „rávezetést” tartom
gyümölcsözõnek: ha elég hiteles vagyok, akkor
elindul az úton, és õ maga találja meg Istent.
Remélem, ez nem túlzott óvatoskodás a részemrõl.

Berecz Gábor nevéhez fûzõdik, a Sarlós
Boldogasszony napi Összmagyarság Búcsújára
történõ zarándoklat „felújítása” volt. Alapos
elõkészítés után elõször 2007-ben jártuk végig a
Pécel – Máriabesnyõ útvonalat a régi zarándokok
nyomvonalát követve. Azóta ez a legfontosabb
hagyományunk lett. Csoportunk szerepet vállalt az
Élõ Rózsafüzér zarándoklat elõkészítésében,
lebonyolításában és a Városmisszió munkájában is.
Több testvérünk a Mária Rádióban szolgál. Egy
másik hagyományunk (ami sajnos idén elmaradt), a
cursillos keresztút, amit az elmúlt három évben a
nagyhét egyik elsõ napján tartottunk meg. A
templomból indultunk és a katolikus temetõben
gyertyafénnyel kísértük Krisztus keresztútját.
A gyertyafény minden találkozón fellobban,
hisszük, hogy a Szentlélekben mindig lesz annyi
testvér, hogy érdemes legyen ennek a lángnak
meggyulladnia!
De colores !
Kiss Erik Richárd

Cursillos mobil flotta

Kérlek mutasd be, jellemezd közösségetek ?
-KT: A péceli Szent Kereszt Csoport 2006-ban alakult,
melynek alapítás óta vagyok tagja Itt Pécelen
elõször Berecz Gábor testvéremet küldtem
Kõszegre. Utána egy darabig a pestújhelyi és a
szentmihályi csoportba fogadtak be minket (köszönet
érte!). Amikor Berecz Éva és Malárik Attila is végzett,
elhatároztuk, hogy az önállósodás útjára lépünk, így
alakult meg a csoport. Két hetenként csütörtök este
találkozunk. A közösség azt az utat járja be, amit
általában minden közösség: volt egy lelkes, mindent
elsöprõ kezdeti lendület, ami a tagok toborzásában, a
programokban, a vállalásokban is megjelent. Aztán
törvényszerûen (mert emberek vagyunk, és nem
tökéletesek a hitben, reményben, szeretetben) jött
egy hullámvölgy emberi konfliktusokkal,
lemorzsolódással. Mostanra a Pécelen végzett 20-25
emberbõl 8-an maradtunk, akik rendszeresen járunk
a csoport-összejövetelekre.
Péceli közösségetek több tagja rendszeresen vállal
tevékeny szerepet a tétényi cursillok szerevezésében, ez a
fontos szerepkör hogyan alakult ki?
-KT: Nagy megtiszteltetés és kegyelem volt a számomra,
amikor elõször munkatársnak hívott Fodor Laci
testvérem. Természetes volt, hogy másokat is
ajánlottam szolgálatra, de nemcsak én , hanem a
titkárság munkatársai is, mert néhány péceli
testvérem aktivitásának híre eljutott a fülükbe. A
rendszeresen szolgálók közé tartozik Berecz Gábor,
Malárik Attila és Nagy Imre.
Volt-e emlékezetes programotok az elmúlt idõszakban,
illetve várható-e a közeljövõben? Az idei Élõ Rózsafüzér
zarándoklatban vállaltok-e szerepet?
-KT: Az egyik legjelentõsebb kezdeményezés, amely

Kedves Testvérek !
A Budatétényi Cursillo-t munkájukkal, vagy anyagi
támogatásukkal támogató testvérek részére lehetõség lesz
a katolikus mobil flottához csatlakozni. Ez egy olyan
lehetõség, amely jó lehet a csatlakozóknak és egyúttal a
Cursillo mozgalomnak is.
A MKPK által javasolt T-Mobile hálózatán mûködõ flottába
tartozó telefonok országosan ingyenesen hívhatják
egymást - a plébániáktól az egyházi intézményeken
keresztül a Mária Rádióig. A flottán kívüli hívások is nagyon
kedvezményes díjszabással bonyolíthatóak, így jelentõs
költség takarítható meg a havi telefonköltségekben.
Meglevõ T-Mobile telefonszám és elõfizetés bevonható a
flottába.
A havi díj 1875 Ft amibõl 1560 Ft lebeszélhetõ, emellett
havi 50 db ingyenes SMS is küldhetõ.
A perc díjak :
- T-Mobile és belföldi vezetékes irányba
(Budapesten kívülre):
12,5 Ft /perc
- Budapesti vezetékes irányba:
7,5 Ft /perc
- Belföldi mobilhívás
(Pannon és Vodafon):
22,5 Ft /perc
A csatlakozás feltétele a Budatétényi Cursillo rendszeres
támogatása anyagilag vagy közösségi munkával,
szolgálattal. (pl. rendszeres feladtok vállalása, elõadások,
rendezvények szervezése, csoportok munkájának
szervezése, segítése, újság és online tartalom gondozása,
szerkesztése stb.)
Az érdeklõdõ csoportok keressék Csikós Tamás
testvérünket a tcsikos@gmail.com e-mail címen.
Budatétényi Cursillos Titkárság

Ultreya

5.
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Cursillók
2010-ben
Kõszeg
Szent Imre Lelkigyakorlatos Ház
9730 Kõszeg, Park u. 1.
NÕI CURSILLOK

2010. május 13-16.
2010. október 21-24.
FÉRFI CURSILLOK

2010. november 4-7.

Tihany
8237 Tihany, I. András tér 1.
NÕI CURSILLOK

2010. december 2-5.
FÉRFI CURSILLOK

2010. november 25-28.

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

2010. július 8-11.
2010. november 11-14.
FÉRFI CURSILLOK

2010. május 13-16.
2010. július 15-18.
2010. november 5-7.

Támogasd
Támogasd a
a budatétényi
budatétényi cursillót!
cursillót!
Amint azt mindannyian tudjátok, a cursillos lelkigyakorlatokat - a több mint 50 éves hagyományhoz hûen ingyenesnek hirdetjük, de a hétvégék megtartása nem volna lehetséges a cursillot végzettek adományai nélkül.
A teljes hétvége költsége (szállás, étkezés, írószer, stb.) ebben az évben mintegy 15000 Ft-ba kerül egy fõ részére.
Sokan vannak, akik ezt az összeget nem tudják kifizetni. Rajtunk is múlik, hogy a cursillo élményét õk is átélhessék, és
lelkes apostolokká válhassanak. A budatétényi cursillok anyagi hátterét 2010. áprilisától a Via Veritatis Alapítvány
biztosítja. Kérlek benneteket, hogy a sok ima mellett adományaitokkal is támogassátok a cursillot. A mellékelt sárga
csekken egyszeri pénzadományt küldhettek, vagy az alábbi számlaszámra is utalhattok. Akár csekken, akár banki
utalással adományoztok, kérlek, tüntessétek fel neveteket, címeteket és adószámotokat, hogy az adóigazolást
elküldhessük nektek.

Bankszámla szám : 10918001-00000101-41120011
Krisztus számít rád!
A budatétényi titkárság nevében:

Robotka Zsolt
Kiadja: Budapest-Budatétényi Cursillo Mozgalom Titkársága
Szerkesztõség: Isten Ige társasága Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza
1223. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3-5. | e-mail: berecz.bm@gmail.com | Tel:20/230-6479
Szerkesztõk: Hadrévy Borbála, Kárpátiné Novák Ágnes, Kiss Erik Richárd
Tördelés: Unicorn Multi Professional | Nyomtatás: Interelektronik Kft.

