Beszámoló a Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkárságának Értekezletéről, melyet 2018.02.16-17.
között tartottunk Máriabesnyőn
Székely János atya bevezetőjében köszönetet mondott a munkáért, a szeretetért, a hitért, amivel az itt lévők
dolgoznak a Cursillo Mozgalomban. Az Egyház lényege a közösség! Kiscsoportban megélni a
kereszténységünket a lényeg. A világiak feladata az apostoli küldetésben van. Az evangélium üzenetének a
szívét kell átadni. Hogy mi lesz az eddig megszerzett kinccsel, az rajtunk múlik. Magyarországon a Cursillo
jövője rajtunk áll.
Jó lenne elérni, hogy minden egyházmegyének legyen apostoli feladata, amelyet a tagság, és a körülmények
specialitására terveznek meg.
Készülünk az Eucharisztikus Kongresszusra. Gondoljuk meg, hogyan kapcsolódunk be? Nőjön az
elfogadottságunk.
A bevezető után sorban meghallgattuk a jelenlévő egyházmegyei képviselők beszámolóját az elmúlt évben
végzett munkájukról.
 Mohos László – a Börtön cursillo világi koordinátora – kéri az Egyházmegyék világi vezetőit, hogy
tájékozódjanak a tagság körében, és segítsenek a munkatársak bevonásában. A vállalkozó kiscsoportok
elérhetőségét kéri. Nagy az igény, visszavárják a törzset mindenhol. A kiscsoportokra az utógondozásban is
nagy szükség van, de ez nem megy felkészülés nélkül. Különösen a cigányok esetében, az a szabadult, aki
közösségbe megy vissza, és tanúságot tesz a megtéréséről, már az ő szavára fognak hinni a többiek!
 Pálfi Péter – a Budatétényi Szt. Gellért munkacsoport világi vezetője felhívja a figyelmet, hogy 2018.
május 25-i dátummal új adatvédelmi rend lép életbe! Kérek minden egyházmegyét, hogy ennek az új
adatvédelmi jogállásnak az ismeretében vizsgálják felül az adatkezeléseiket! (Fabók Ildikó)
 A Nemzeti Titkárság egyetért, és egyöntetűen megszavazta, hogy 2020-ban az Európa Ultreya
megrendezését vállaljuk. A megrendezésre jelentkezett Szombathely, Eger, Vác, Máriapócs. A helyszín
végső döntését elhalasztottuk a következő Állandó Tanács üléséig.
 Korábbi felvetésre döntés született papi felkészítő megrendezéséről, melynek időpontja 2018.
október 10-11. Helyszín: Eger, Szt. János ház.
 Baksay Gábort felkérte Orosz Árpád atya, hogy a kék könyvben szereplő énekeket gitáros kíséret
akkordjaival egészítse ki, ezt füzet formában kiadjuk.
 Székely János atya a cursillo három napjának szervezésére a Mallorcai cursillo részéről összeállított
„Lépésről lépésre” c. útmutatót szeretné lefordítani, és közreadni az egyházmegyék számára.


A következő Nemzeti Titkársági találkozó 2019.02.15-16-án lesz Máriabesnyőn.

 Állandó Tanács május 28-án 17.30-kor lesz a NEK Titkárságon, 1064 Bp. Vörösmarty u. 40. szám
alatt.
 Az Országos Ultreya időpontja 2018.09.22. Vác. Az szervezéssel kapcsolatosan Vidra Árpád fog
tájékoztatást adni a továbbiakban.

Összeállította: Fabók Ildikó világi elnök

