Magyarországi Cursillo Mozgalom
- Európai Ultreya
1. Hírlevél
Kedves Cursillista Testvérek!
2020. szeptember 18-19-n Európai ultreyát szervezünk Budapesten. Ez az Eucharisztikus
kongresszus egyik rendezvénye lesz, nekünk cursillistáknak. Szeretettel hívunk és várunk
Titeket, remélve, hogy hazai és külföldi cursillisták együtt ünnepeljük az Eucharisztiában
jelen lévő Krisztust.

Kérjük, hogy regisztrálj az IEC2020.hu honlapon. A Cursillo csoport kódja: IEC-UJZY
Részletes és frissülő információkat a http://cursillo.hu/customPages/info-magyar-nyelven
honlapon találsz.
Mint többször hirdettük már, sok-sok imával, imalánc szervezésével készülünk lelkileg
erre az eseményre.
http://cursillo.hu/customPages/imalanc?subSiteId=1
Örömünkre más országok cursillistái is erősítenek ebben minket. A havonta küldött hírlevelünkben ők is megszólalnak.
De colores, Várdai Judit

A Holland Cursillo Titkárság frontvonalában
szolgáló Aad azonnal rendelkezésünkre állt.
- Mikor voltál először cursillós hétvégén?
Ernának (a feleségemnek) az első cursillós
hétvégéje 1994-ben volt, nekem pedig 1995ben.
- Mit jelent az Ultreya számodra?
1. Találkozás más cursillistákkal.
2. Isten igéjének keresése és visszatükrözése,
az Eucharisztia közös ünneplése, az agapé
megosztása.
Vagyis ez egyfajta találkozó, részben „csoport összejövetel”.
Mivel Hollandiában a cursillisták az országban szétszórva élnek, az országos ultreyánkon 10-15 részvevő jelenik meg. Még mindig
van egy kis cursillista csoport Hágában, akik
rendszeresen tartanak ultreyákat és csoportösszejöveteleket.
- Megosztanád velünk valamelyik korábbi
Ultreya emlékedet?
A legszebb emlékünk az Olaszországi
Cursillo évfordulóján Rómában tartott Ultreyához kötődik, különösen a pápával való

Az Egri cursillo világi vezetőjét: Hamar
Icut kérdeztük:

- Mikor voltál először cursillós hétvégén?
2003.február 22-25-én voltam Egerben, a
34.egri női cursillón
- Mit jelent számodra az Ultreya? Megosztanál velünk egy személyes élményedet?
Örömteli találkozás, és hálaadás. Jó érzés
látni, hogy Isten olyan közösséggel ajándékozott meg, ahol Jézus van a középpontba,
ahová jó tartozni, ahol egy cél felé haladunk,
egymás kezét fogva, gyengébbeket bátorítva, erősítve. Mosolygós arcok, csillogó
szemek, ölelő karok, vidám együttlét, ami az

találkozás, és a találkozó a Szent Pál Bazilikában.
- Mit vársz a 2020-as budapesti Európai
Ultreyától?
Találkozást barátokkal, közös ünneplést, a
Cursillo Mozgalom egy másik környezetének
megismerését.
- Miért ajánlod az Európai Ultreyán való
részvételt a cursillista társaidnak?
Azért ajánlom az Európai Ultreyán való részvételt cursillista társaimnak, mert jó találkozni az egész Európából érkező más cursillistákkal.
- Hogyan bátorítanád őket a részvételre?
Azzal bátorítottuk őket, hogy meghívót küldtünk nekik: csatlakozzanak a Holland Nemzeti Titkárság budapesti utazásához.

A képen jobbról balra:
Cesar (cursillista), Albert Allaart (direktor),
Mikel (a Szeminárium hallgatója), Jeroen
Smit (a két cursillós pap közül az egyik),
Arie (cursillista), Martha (titkárság tagja),
Willem Renders (másik pap), Wim Verbrugge (titkárság tagja), Erna van Geest titkárság tagja) és Aad van Geest (titkárság tagja)

ultreyákat jellemzi. Gyönyörködünk egymásban, ahogy Jézus is gyönyörködik bennünk.
A legnagyobb élményem a 2016-ban Nagykanizsán megrendezett Országos Ultreya
volt. A távolság miatt 2 napra szerveztük az
ultreyát. Egerből egy busznyi vidám cursillós indult, zászlókkal, transzparensekkel, vidám De coloressel. A kollégiumi szálláson
éjszakába nyúlóan magunknak tartottunk
ultreyát. Másnap kapcsolódtunk be az országos találkozóba. Feltűnést keltettünk Nagykanizsa belvárosában, ahová vidám énekeket énekelve vonultunk. Öröm volt a vendéglátókkal, és az ország minden részéről
eljött testvérekkel találkozni, megtapasztalni, hogy tőlünk több száz km-re is ugyanolyan lelkes, vidám cursillósok vannak,
mint Egerben. Mindenki szívből énekelt a
Szentmisén, és biztos, hogy az Úr nagyon
boldog volt tőlünk.
- Mit vársz az idei Európai Ultreyától?
Hogyan készülsz?
Nagy lelki élményt, megerősítést, feltöltődést várok. Lélekben már készülök, rakom
össze a gondolataimat, a megoldásokat,
hogy minél többet tudjak együtt lenni európai és a magyar cursillósokkal.
Minden nap felajánlok egy tized rózsafűzért,
és a felajánló imát. Minden cursillós alkalmon /lelkigyakorlat, mélyítő, ultreya, záró/
aktívan részt veszek. Szentségimádáson az
Úr elé viszem, s kérem, hogy áldja meg az
Európai Ultreyát.
- Miért javaslod az Európai Ultreyát
cursillista testvéreidnek? Mivel buzdítanád őket a részvételre?
Találkozás egy olyan élő, örvendező Krisztusi közösséggel, amit a hit, remény, szeretet, és élni akarás tart össze. Gyere el, tapasztald meg, e nagy család szeretetét. Jézus
meghív Téged, mert szeret, és meg akar
ajándékozni egy nagy lelki élménnyel.
Krisztus számít Rád!!

Sok szervező, segítő munkára is szükségünk van. Ha van benned lelkesedés, jelentkezz: magyarcursillo@gmail.com címen. Kérdéseidet is
ezen a címen küldheted el.
Árpád-házi Szent Margit,
a Magyarországi Cursillisták védőszentje, könyörögj érettünk!

