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– Dsida Jenő: Közeleg az emberﬁa

Érezni a szeretetet vagy megélni… valóban könnyebb
szeretni, amikor jó érzések töltenek el, könnyebb mosolyogni, amikor béke van a szívemben… de nem ilyen
szeretetre tanít miket JÉZUS KRISZTUS, a Megváltó,
aki mindig szeret.
Nem minden áron a jó érzés és a nyugalom, hanem
egy döntés egy ember mellett, egy felajánlás, egy hűség,
egy bizalom szól az igazi szeretetről. A szeretet nem
egyszer jár szenvedéssel, fájdalommal, amely végeredményben lelki békét hoz nekünk. A fájdalom mindig
megtisztít minket a szeretetről alkotott hamis képeinktől. Fájdalom, amikor egy drága ember halt meg, amikor a kapcsolataink szétmentek, amikor kihasználtak
minket. Ha ezt a fájdalmat nézzük, az még egy út az
Istenhez, az igazi szeretethez, és ez hoz nekünk szabadulást. A megbocsátás és elfogadás segít nekünk túlélni
a nehéz pillanatokat.
A rádióban hallottam, hogy egyre kevesebb gyerek
születik Magyarországon ebben az évben. A szülők nem
tudnak vállalni annyi gyereket, amennyit szeretnének.
Felsorolták az okát: a vállalkozók nem adnak munkát,
ha egy nő gyereket akar vállalni, sok adót kell fizetni,
de az igazi ok a bizalom hiánya a párkapcsolatokban
hogy az valóban hosszú távú lesz. Nem mernek vállalni
gyermeket, mert bizonytalan a kapcsolat, nincs erős szilárd alap a kapcsolatban. Egyetlen szilárd alap az emberi kapcsolatban az az ISTEN és az a szeretet, amelyet
ő tanít…
JÉZUS arra tanít minket, hogy ne csak hosszú távú
legyen egy kapcsolat, hanem tartson a halálig, örökre.
Megadta ennek lehetőségét, egy olyan csodálatos ajándékot, mint a SZERETET két ember között. Az menti meg a családokat, az segít, hogy bátrabban tudjanak
vállalni gyereket, amikor egymásnak a HŰSÉGES SZERETETRE HALÁLIG IGENT fognak mondani.
A Szeretet ajándék. A hűség az egyik szép megnyilvánulása, aztán a bizalom és áldozat. Az Isten szeretetét
legjobban a hűségben tudjuk megélni, az áldozatban és
a bizalomban. Ha ebből a háromból bármelyik hiányzik, az nem szeretet, csak egy fellángolás. Nálam hogy
van ez? A szeretetnek kell egy alap, önmagában gyenge
az emberre épült szeretet és nagyon bizonytalan, egyet-

– Támogassuk a Cursillókat!

len szeretet szilárd, az Istenben épült szeretet.
Valóban csak Isten nevében tudjuk nagy csalódások
után is újrakezdeni. Csak Isten tudja megmenteni bennünk ezt a lángot a szeretet után, amelyet lehet, már
nem egyszer elfújtunk vagy mások fújták el bennünk.
Adventi időben vagyunk. Várjuk a Messiást… A
szeretet egyik legszebb kifejezése a várakozás. A várokozásban az ember megtanul szeretni. Azt meg kell
tanulni Isten segítségével, egyedül és közösség nélkül
nagyon nehéz, mert több olyan hibát követhetünk el,
amelyeket Isten nem szánt nekünk.
A negyedik napon különösen ezt a szeretet éljük meg,
amely KRISZTUSRA épült.
A karácsony ünnep legyen nekünk újra, A HŰSÉG ÉS
A BIZALOM ÜNNEPE, mert azokkal fejezzük ki legjobban azt a szeretetet, amelyre a MEGSZÜLETETT JÉZUS tanít minket.

A Budatétényi Cursillo Titkárság időszakos kiadványa
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Októberi női cursillo
Október 1. és 4. között Budatétényben 25 új cursillistával lett jobb és keresztényebb Magyarország. Istennek
hála, hogy a cursillista közösség imái és áldozatai segítségével megint működött a cursillós csoda: mindannyian, akik ott voltunk a cursillón - jelöltek és törzstagok
egyaránt - nagy kegyelmeket és lelki megújulást kaptunk. A résztvevők mindannyian megértették és szívükben elmélyítették, hogy ők Isten gyermekei, mindig is
azok voltak és Isten őket minden körülmények között,
öröktől fogva szereti. Letették a nem ritkán évtizedek
óta cipelt terheiket, volt köztünk olyan testvérünk is,
aki 45 év kihagyás után a cursillón végzett újra szentgyónást és járult szentáldozáshoz.
Különösen sokat jelentett és segített nekünk mindebben, hogy Juhos Feri atya, a lelki vezetőnk őszinte,
tiszta szívű és szeretettel teli lelki atyaként, óriási cursillós rutinnal és fáradhatatlan derűvel végezte szolgálatát ezen a cursillón. Ezúton is köszönjük neki! Isten
áldását kérem Feri atya papi és rendi szolgálatára.
Azok, akik a cursillo alatt értünk imádkoztak, szentmiséket ajánlottak fel, áldozatokat hoztak és egyéb felajánlásokat tettek, lélekben együtt voltak velünk ezen a
cursillón, ezt mi, ott lévők végig határozottan éreztük.
Áldozataikkal és imáikkal az Úr munkatársai voltak
ezen a hétvégén az Ő kiáradó kegyelmének művében.
Isten bőséges áldása és kegyelmei kísérjék őket ezért
az apostolkodásukért.
A vasárnapi záróünnepély fantasztikus élmény volt
mindannyiunk számára. Olyan sokan eljöttek, hogy a terem zsúfolásig megtelt a vendégekkel és a friss cursillistákkal. A sok ember láttán a meghatottságtól szinte
elakadt a szavam. Nagyon szép, lelki feltöltődést, igazi cursillós - és egyház élményt jelentett ez az alkalom

minden résztvevő számára. Megerősített mindannyiunkat abban, hogy mi cursillisták egy élő, vidám és szeretetteljes közösség vagyunk. Szeretünk egymással találkozni, szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt imádkozni és hálát adni az Úrnak.
Fontos, hogy a frissen végzett cursillisták azt érezhetik, hogy őket mindenütt szeretettel fogadják testvéreik, segítséget és bátorítást kapnak, hogy mindannyian
bekapcsolódhassanak a cursillos közösségeinkbe, hogy
mindig kapcsolatban maradjanak Krisztussal a kegyelmi életben. A törzstagok is, és én is sok visszajelzést
kapunk a cursillo óta tőlük, többükkel közülük találkoztunk is már cursillós rendezvényeken, záró ünnepélyeken, csoportban: lelkesek, boldogok, szeretettel gondolnak vissza a cursillóra és egymásra. Többen közülük
már csatlakoztak csoportokhoz illetve részvételükkel a
két új csoport is alakult Budapesten.
De Colores!
Kerekes Orsi

Az első rektori
élmény
Lámpalázas voltam. Végül is az első olyan szolgálatra készültem, ahol én leszek a rektor. Sokat tanultam
a „mestereimtől”: Fodor Lacitól és Robotka Zsolttól,
olyan törzsem volt, akik nagy szellemi-lelki biztonságot
adtak, mégis át-átfutott rajtam az ijedelem. Elmondhattam, hogy lelkiismeretesen felkészültünk, a szervezéssel sem volt hiba, mégis… Az a kisördög ott bujkált: mi
lesz, ha nem jönnek elegen, ha hirtelen majd nem jut
eszembe a következő feladat…
Aztán megkezdődött a cursillo, és ahogy mondtam a
bevezetőt, hirtelen „megelevenedtek a sorok”, mintha
nem csak a jelölteknek szólna, hanem nekem, nekünk
- szolgálóknak: „Mi nem a szépen előadott elmélkedésekben, ékesszóló előadásokban bízunk, hanem az Isten kegyelmében.” Ez az! Rá kell bíznunk magunkat a
Szentlélekre: nem csak mondani, hanem úgy is tenni!
Onnantól kezdve az a csoda történt újra, amiről egyébként a bevezető szintén beszél. A tökéletlenségünkben is
eszközei lettünk Istennek, sőt, ismét átélhettem azt az
élményt, amit jelöltként és törzstagként már többször.

Persze több új élmény is adódott. Nem volt könnyű
lelki vezető atyákat „szerezni”, mert az ember ilyenkor
szembesül legjobban azzal, mennyire leterheltek ők. Végül Lépes Lóránt atya péntek estig tudott maradni, Károly atya pedig csütörtök este „beesett”, és egy fantasztikus, emberfeletti papi szolgálat után a zárón már ott
sem tudott lenni (Ezért mondhattam azt Sebastian atyát
köszöntve, hogy mi kivételezett helyzetben voltunk, mert
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három lelki vezetőnk is volt!) Ezek a nehézségek azonban a Szentlélek által nem a kárunkra, hanem éppen a
javunkra váltak: a papi rollókat (egy kivételével) atyák
mondhatták, minden jelölt meggyónt és áldozhatott.
(egy testvérünk első áldozó lett a cursillón, egy másik 20
év, egy harmadik pedig 30 év után gyónt és áldozott újra.)
A törzsben szolgáló testvéreimen is láttam, mennyire
átadják magukat a kegyelem működésének. Például az
először szolgáló Karcsi testvérem néha annyira beleélte
magát, hogy a jelöltek közt maradt. Érdekes volt megtapasztalni, hogy minden apróságnak, látszólag pusztán
gyakorlati dolognak is mekkora jelentősége van. Az egyik
jelöltet például az izgatta a legjobban (legalábbis egy ideig…), hogy honnan kerül ennyi sütemény. Meg is kérdezte tőlem, és mikor azt feleltem, hogy abban biztos lehet:
nem én sütöttem, így tört ki: „Na, ne hülyéskedj velem!”
A cursillo nagy csodája, egyházélménye a záró ünnepély. A megrendülést, a meghatottságot már sokszor
– mind ahányszor átéltem, de most tapasztaltam először, hogy több jelölt testvérünkben is itt szakadt át az
a bizonyos gát. Volt aki „tudományos megfigyelőként”
pozícionálta magát; volt, aki elegáns kívülállóként, de
most férfikönnyekkel engedték át magukat a kegyelem
erejének. Az egyik legnagyobb „ellenálló” a következő
heti női cursillóra már el is küldte a feleségét…
Ennyi csoda után azonban be kell számolnom a nehézségeinkről is, ami most számomra az utócursillo
(és így közvetve az előcursillo is). Mindnyájan lelkesek
vagyunk, de hogyan lehetne ezt hosszútávon (mondjuk
a halálunkig) megőrizni. Azt mondtam az új testvéreknek, hogy a jámborság gyakorlásán túl csak az a két tennivaló van, amit a rollókon is többször elmondunk: csoportot találni és apostolkodni. Ha minden új testvérünk
aktív maradna, és csak 4-5 jelöltet toborozna, azok pedig megint 4-5-öt, és így tovább, hány év kellene, hogy
Magyarország újra keresztény legyen?
Számomra most ez lett a legnagyobb tanulság. Szent
Benedek mondását (u.i. Imádkozz és dolgozz) így lehetne a mi helyzetünkre alkalmazni. Például ahogy Kovács Jani testvérünk az első kérő szavamra „szárnyai
alá vette” egyik gondokkal küzdő új cursillista testvérünket: ima és munka – kövessük őt.
De Colores!
Kazinczy Tamás

Bemutatkozik a
Szent Orbán csoport
A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy
néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.
Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
1Jn 1,3; 1,6; 1,7
János Apostol levele nem másról szól, mint hitünk
lényegéről, az Úr Jézussal való közösségről. Ami mindannyiunk számára az egyetlen és legfontosabb cél kell,

hogy legyen. Ennek a célnak az elérése sokunk számára
egyáltalán nem egyszerű. Hogy utunk könnyebb legyen,
és ne térjünk le róla, ehhez van szükségünk olyan kis
keresztény közösségekre, ahol egymást szelíden terelgetve, közösen próbálunk célunk felé haladni.
Ebből a célból jött létre a Szent Orbán csoport is,
múlt év őszén. A kiindulás az október elején tartott
budatétényi Cursillo egyik asztaltársasága volt, nevezetesen a Pasaréti úton gyülekező leányok, asszonyok
kisebb köre.
Az Úr akaratából viszont a rákövetkező héten máris
újabb jelöltek érkeztek a csoporthoz, ugyanis a szintén
budatétényi októberi férfi cursillósaiból – ahol Mészáros Gabriella férje, Rohály Gábor is jelölt volt – lelkes
és elkötelezett tagok csatlakoztak a lányokhoz. Mivel
maga a csoport szervezője református, szinte természetes velejárója lett a csoport összejöveteleknek néhány
református testvérünk részvétele is. Így mára egy koedukált, nyitott és az ökumené talaján álló kis csoport
jött létre, akik kéthetente rendszeresen találkoznak,
immár hol Zuglóban, hol a Pasaréten.
Tevékenységünket megítélni csak egyvalaki hivatott,
viszont elkötelezettségünk és lelkességünk már több értékes alkalom életre hívására vezetett. Így zajlott 2008
Karácsonyán egy kisebb létszámú szentmisével egybekötött Tokaji Boráhitat, szintén a Karácsonyi ünnepkörhöz kötődően egy afféle miniultreya, egy fárasztó, ámbár
kedves emlékké nemesedő etyeki csoport vendégség,
vagy éppen a Nagyhéten egy közös filmvetítés (Passio).
Lehet, hogy ezeknek az alkalmaknak némelyike nem
pontosan a „hivatalos” Cursillo forgatókönyv szerint zajlik. Ennek ellenére komoly és nemes kezdeményezések
azok, amelyeket innen kiindulnak. Így például az a tatai,
cursillót végzett és „külső” szemlélődők számára szervezett egynapos borismereti kurzus és Szivar Klub alakuló
ülés, aminek a bevételét a budatétényi cursillok fenntartására létrehívott Alapítvány rendelkezésére bocsátottunk.
Újabb tervünk a csapatból egy tétényi törzs kiállítása,
Kovács János vezetésével már szerveződik is az alkalom!
Csoportunk nem kicsi, s habár nem tud mindenki
minden összejövetelen részt venni,
egy biztos: ha kimarad a kéthetenkénti találkozás,
nagyon hiányzunk egymásnak. Ugyanakkor hisszük azt
is, hogy ezeken az alkalmakon az Úr velünk van, még ha
néha esetlenek, tanácstalanok vagy éppen kissé a világ
felé fordulók vagyunk is.
S hogy miért pont ezt a nevet választottuk magunknak? Szent Orbán a szőlőhegyek szentje, mi pedig valahogy ragaszkodunk a szőlőhöz, a borhoz. Ha nem is
mindannyian hivatásként éljük meg napi találkozásainkat a borral, nem tartjuk méltatlannak a jó bor mértékletes szeretetét és fogyasztását. Mint ahogy valljuk,
Krisztus Urunk sem találta annak…
Az, hogy alkalmainkon néha a bor kultikus oldala is a
középpontba kerül, magától értetődő.
A sikerek felsorolása akár öntömjénezésnek is tűnhetne, ha mindezt nem a kegyelemnek, hanem magunknak tulajdonítanánk. Azért írtuk le eddigi tevékenységünket, hogy erősítsük egymást, ötletet adjunk, vagy
egyszerűen beszámoljunk arról, mi is folyik nálunk.
D Colores!
Mészáros Gabriella – Rohály Gábor
3.
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Mini ultreyák
a Mária rádióban
Szeptember óta minden hónap második péntekén
egy újfajta találkozási lehetőség nyílt a Mária rádió Szőnyi úti épületében. Jobb híján mini ultreyának neveztük
el, bár némileg eltér az ultreyák megszokott programjától. Az esemény rózsafüzér imádsággal kezdődik, amit
Szentmise követ. Szentmise után egy elmélkedés hangzik el gyakorlott előadótól egy hitünket érintő témában,
majd csoportokra válunk, és kiscsoportos megbeszélés
következik rajzzal és jegyzőkönyvvel. Ezután ismét öszszegyűlünk a kápolnában és vidám hangulatban kiértékeljük az asztaltársaságok munkáját az előadó segítségével. Az estét agapéval zárjuk. Minden estének van házigazdája, a kolomp sem hiányzik a programok között.
Nem titkolt szándékunk volt, hogy egy kicsit a cursillók hangulatát imitáljuk a külsőségek és a tartalom
tekintetében. Bár tudjuk az eredeti megismételhetetlen, de a hangulatot néha- néha jólesik felidézni. De
ez csak a keret. A valódi szándék az, hogy igazi közösséggé tudjunk válni. Hogy akiknek nincs csoportjuk, legyen alkalmuk közösségi élményekre, barátkozásra, az
ismereteink elmélyítésére, közös imára. Akiknek van
csoportjuk, azokra is új ismeretségek, élmények várnak. Jámborság, tanulás tett! Ha egy láb hiányzik a
suszterszékedből és kezdesz inogni, itt javítgathatod
egy kicsit. Szeretnénk, ha erőforrás lenne, a parázs felizzítása, hogy égjenek a színek és lángoljon a szív.
Engem már az első alkalommal elkapott a cursillo érzés, főleg mikor az asztal társaságokat alig lehetett összekolompolni, mert annyi mondanivalója volt mindenkinek.
A kiértékelések vidám hangulata, az agapé kötetlensége,
akár a büféasztal körül valamelyik rollo után! Meghitt
hangulatú, szép esték, és ha hiszitek, hanem hazafelé az
autóban hasonló öröm töltötte el mindig a szívemet, mint
ami egy jól sikerült záró után szokott repdesni bennem.
Mindenkinek ajánlani tudom kihűlés, ellen havi egyszeri alkalommal kúraszerűen!
De Colores!
Kovács János

Dsida Jenő:

Közeleg az emberﬁa
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ô az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petroleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ô lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
az örök épitők acélos vidámsága.
Ô megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

Cursillos események Budapesten
Cursillók Budatétényben

2010. január 8.

mini Ultreya

Férﬁ cursillok

Női cursillok

2010. február 12.

mini Ultreya

2010. Február 18–21.

2010. Február 25–28.

2010. március 5.

Tabáni Keresztút

2010. Május 13–16.

2010. Május 20–23.

2010. március 12.

mini Ultreya

2010. Július 15–18.

2010. Július 8–11.

2010. április 9.

mini Ultreya

2010. November 25–28.

2010. December 2–5.

2010. május 7.

mini Ultreya

Támogasd a budatétényi cursillót!
A cursillós meghívóban az szerepel, hogy nincs részvételi díj. Ez azért lehetséges, mert a cursillót végzettek adományai
biztosították, hogy tovább folyjék a munka, hogy Magyarország újra keresztény legyen.
Kérlek Testvérem, lehetõséged szerinti adományoddal segítsd, hogy valaki részt vegyen a cursillón, ahogy annak idején a
Te részvételedet is a már cursillót végzettek adományai tették lehetõvé! Ha adományozol, tüntesd fel ponto-san nevedet,
címedet és adószámodat, hogy igénybe vehesd az adomány után járó jövedelemadó-kedvezményt!
Volkra Ottó János Alapítvány: 10404041-00019095-00000006
a közlemény rovatba a „Budatétény” szót írd be! További információ: www.cursillo.hu
Kiadja: Budapest-Budatétényi Cursillo Mozgalom Titkársága
Szerkesztőség: Isten Ige társasága Szent Arnold lelkigyakorlatos háza
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3-5. • e-mail: berecz.bm@gmail.com • Tel:20/230-6479
Szerkesztők: Fürjesné Huszár Orsolya és Berecz Balázs • Tördelés: Gregor László • Nyomtatás: Fodor László
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