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Magyarországi                                      

Cursillo Mozgalom   

Országos Ultreya                     

2021. augusztusi hírlevél 

 

  
ORSZÁGOS ULTREYA – 2021. SZEPTEMBER 11. 12 óra, SZENT ISTVÁN BAZILIKA 

Kedves Testvérek! 

2021. szeptember 11-n 12:00 órakor találkozunk a Budapesti Szent István Bazilikában 

Országos Ultreyán. Mottó: 

„Veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.”  116.(115.) zsoltár 

Felföldi László pécsi megyéspüspök atya tanítása, tanúságtevők megosztása után kiscsoportos 

beszélgetés a találkozó programja. 

Az ultreya végén technikai szünet, étkezési csomagosztás után együtt sétálunk a Kossuth téri 

szentmisére, majd részt veszünk a gyertyás körmeneten. Vasárnap is mehetünk együtt a 

zárószentmisére, amit Ferenc pápa celebrál. 

Ahhoz, hogy a szentmiséken együtt tudjunk ünnepelni: regisztrációra van szükség.  

Határidő: augusztus 24. 

Ennek két módja van: 

• Ha egyedül regisztrálsz, ne felejtsd el, hogy az IEC-UJZY csoport a cursillósoké. Jelöld 

be, hogy hozzánk tartozol, és a misékre való jegyigénylésnél is jelöld meg a 

csoportunkat. 

• Ha szeretnéd, hogy regisztráljunk, kérlek küldd el a magyarcursillo@gmail.com -ra a 

nevedet, születési adataidat, lakcímed irányítószámát, és hogy mely miséken szeretnél 

részt venni. 

 

 

Tudnivalók:  

• Fontos a NEK regisztráció, enélkül sajnos nem lehet bejutni a csoportok számára 

elkülönített részre, így a szentmiséken nem tudunk együtt ünnepelni. 

• Kérlek, ha eddig nem tetted meg, mindenképpen jelezd részvételedet az ultreyán is, az 

étkezési csomagok száma miatt ezt is fontos tudnunk. magyarcursillo@gmail.com    

(Az egyházmegyék csoportos jelentkezésénél nem szükséges az egyénenkénti 

megerősítés.) 

• A szombati sétáknál számítsatok rá, hogy a Bazilika – Kossuth tér kb. 1500 m (30 perc), 

Kossuth tér – Hősök tere 3 km távolság. A Hősök terétől kb. 800 m távolságra lesz az 

autóbusz parkoló.  

 

Szeretettel várunk, ünnepeljük együtt az Eucharisztiában jelenlévő Krisztust!  

Krisztus számít ránk! De colores, Várdai Judit 

mailto:magyarcursillo@gmail.com
mailto:magyarcursillo@gmail.com
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CURSILLÓN VOLTUNK! 

 

Több, mint egy év várakozás és többször újra kezdett felkészülés után végre megvalósulhatott 

két cursillo az Esztergom – Budapesti Főegyházmegyében, és egy a Kaposvári 

egyházmegyében. Hálát adunk Istennek a hétvégék minden ajándékáért, a régi és új 

rektorokért – Hajmásné Mariann, Dessewffy Mária és Rajkai Gergő személyében –, minden 

munkatársért, az atyákért, és azért a sok lelkes, Istent kereső jelöltért, akik ezeket a cursillókat, 

a Szentlélek segítségével, működtették! Isten áldja mindnyájukat! 

 

Az örömteli hétvégék pillanatképeit villantjuk fel, hogy mindnyájan erőt merítsünk, felszítsuk 

lelkesedésünket, hiszen most a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra és az Országos 

Ultreyára készülünk! 

 

148./101. Férfi Cursillo - Boldog Özséb Titkárság – 2021. június 3-6. Budatétény 

Drága testvéreim, kedves barátaim! 

 

Ahogy ti is, én is hatása alatt vagyok a három napnak.  

A találkozástól egy kicsit tartottam, mert társaságban nagyon nehezen oldódok fel. De a 

kezdeti szorongás elmúlt, amikor éreztem azt a szeretetet, amit akkor és ott kaptam. Remélem, 

nem a korom miatt. Én csak akkor tudok feloldódni, ha felém is ez áramlik vissza. Ez volt az 

egyik csoda.  

Úgy éreztem, hogy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik Jézus szavait isszák, együtt 

éreznek, és hisznek a Megváltóban. A félelmem elmúlt. Úgy érzem, hogy mind testvérek 

vagyunk, akik egymást jó testvérként megértik, őszinték egymással és a bennük rejlő kincseket 

átadják egymásnak.  

A három nap maga volt a CSODA. Ez a csoda bevésődött a lelkembe és szívembe, onnan nem 

szeretném elveszíteni. 

Hogy megmaradjon a Krisztusba vetett hitem, „vén fejjel” elhatároztam, hogy régi 

adósságomat Isten színe előtt lerovom, így elkezdem a bérmálásomra való felkészülést. 

A legnagyobb ajándék az lenne az életemben, ha gyermekeim eljutnának a krisztusi útra, ha 

kell, akkor én még a robogó vonatra is felvenném őket, ha félnének. 

 

Köszönöm nektek és a Jóistennek ezt a CSODÁT. 

de colores:  Béla 

 
Megjegyzés: 149. Esztergom  - Budapest Főegyházmegyei, 101. Boldog Özséb Titkárság által szervezett férfi 

cursillo 
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19. női cursillo – Kaposvári egyházmegye – 2021. június 10-13. Homokkomárom 

Beszéljünk arról a három napról, melyet veletek tölthettem. Ha engem kérdezel 

leírhatatlan......, de azért megpróbálom. 

Amikor a német nyelvet tanultam, a tanárom mindig azt hajtogatta, hogy csak akkor tudok jól 

németül, ha tudok német fejjel gondolkodni. Ez a Cursillóra is igaz. Itt akkor leszel/lettél igazi 

Cursillós tag, ha átkódolod magad a szeretetre, Isten szeretetére, embertársaid szeretetére, 

jóságra, őszinteségre, megértésre, empátiára, és még sorolhatnám. 

Ezeket a dolgokat "itt kint" a rohanó hétköznapokban nem tudod megélni, mert nincs rá 

lehetőség. 

Nagyon örültem, hogy részt vehettem, befogadást nyertem, mert ez olyan biztonságot nyújt 

nekem, hogy el nem hiszed..... 

Három éve dolgozom ápolóasszisztensként a kis öregjeimmel. Előtte végeztem önkéntes 

feladatokat is a nagykanizsai kórházban. Nekem mindig az a fontos, amikor dolgozom, hogy 

másokkal jót tegyek, másokon segítsek, mert nekem ez okoz örömet. Nekem elég egy tekintet, 

egy mosoly, pár szó, mert ilyenkor örül a szívem és boldog a napom. 

De én nem tudtam, hogy Isten és a ti közreműködésetekkel ezt még fokozni lehet. 

Szóval hálás vagyok, hogy megismerhettelek titeket!  De Colores!!!! 

Andrea, Szent Margit asztal 

 

 
 

Még sohasem voltam ezelőtt ilyen kis keresztény közösségben, mint a homokkomáromi női 

Cursillón. Nagy kérdőjel volt bennem: hová jövök, miről fog szólni ez a hosszú hétvége. Enyhe 

sokként hatott rám a sok ismeretlen ember, de ahogy teltek a napok, úgy kerültünk egyre 

közelebb egymáshoz. Az ismeretlen arcok mögött szép lassan kibontakozott minden egyes 

embernek a személyisége, egyénisége, egyedisége. A napi programok során megtapasztaltam, 

hogy mennyire személyre szabottan üzen nekem Isten. 

Üzent a Keresztút alatti stációknál, üzent az esti elmélkedésnél feladott kérdésekben és a többi 

napi programban. 

Amikor ide érkeztem tele voltam kérdésekkel. Voltak, amik hosszú idő óta foglalkoztattak, de 

hiába kerestem, nem találtam rájuk választ. Az itt eltöltött idő alatt ezek a kérdések újra a 

felszínre törtek, de most az esti beszélgetések hatására elkezdtek letisztulni, és új nézőpontból 

kezdtem látni a dolgokat. Szép lassan a helyére került minden. 

Hálás vagyok, hogy az életem során megtapasztalhattam azt az élményt, hogy milyen egy 

szerető, támogató közösséghez tartozni. Rádöbbentem arra, hogy egy ilyen közösség mekkora 

erőt, mekkora pluszt tud adni a mindennapokhoz, hogy a terheket meg lehet osztani, és hogy 

az örömöt tovább lehet adni. Viola, Szent Margit asztal 
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156./105. Női Cursillo - Boldog Özséb Titkárság –  2021. június 17-20. Tahi 

Isten csodája 

Mikor a 104. Női Cursillóra készültünk, nagyon váratlanul ért a felkérés a következő cursillo 

rektori szolgálatára. Nem voltak erre irányuló ambícióim. Néhány nap gondolkodási idő 

után elvállaltam. Egyfelől nagyon megtisztelő, másfelől igen nagy feladat. Akkor még sehol 

nem volt a vírus, ami sokunk életét megváltoztatta, ahogy a felkészülést is.  

A pandémia első hulláma után újra beindult az élet és nagy lendülettel elkezdtük a 

felkészülést a cursillóra, ami eredetileg novemberre volt kitűzve. Sajnos nem tartottak sokáig 

a személyes találkozóink, mert ismét szigorítások jöttek. Emiatt online térbe tartottuk tovább 

a kapcsolatot. Újabb és újabb időpontokat jelöltünk meg, hátha akkor már megtartható a 

cursillo. Nagyon sok nehézségünk volt. A Patás mindent latba vetett, hogy meghiúsítsa a 

hétvégét. Eleinte kevés jelölt volt, a tologatás miatt az atyák visszamondták a szolgálatot és 

nagyon nehezen tudtam más atyát meghívni. Az indulás előtti napokban két munkatársunk 

is beteg lett, bizonytalan volt a részvételük. Azt mondtam, hogy Isten valami nagyon szépet 

készít nekünk. Biztos voltam abban is, hogy a Szentlélek ott lesz. 

Csodaként éltem meg, hogy én, aki izgulós vagyok, egyáltalán nem izgultam. A másik csoda, 

ami ennél is nagyobb, hogy kívülről tudtam mondani sok mindent. Sok ember előtt nem 

tudok beszélni, mindent le kell írnom és fel kell olvasnom, mert lányos zavaromban 

elfelejtem a mondandómat. 

A jelöltek is készek voltak befogadni Isten ajándékait, nyitottak, szeretőek voltak.  

A nyár miatt az egyhónapos ultreya szeptember elejére csúszik. Már izgatottam és kíváncsian 

várom, hogy a frissen végzett cursillósok hogyan élik a negyedik örök napot? 

Hála és köszönet a szuper munkatársi csapatnak – Ákos Ildikó, dr. Molnár Mónika, Dubainé 

Prion Karolina, Gulyásné Farkas Rita, Pallosné Boros Zsuzsa, Tóthné Kelemen Krisztina, 

Ulicsákné Kenyeres Réka, Várdai Judit – akik végig kitartottak, mindenben támogattak és 

segítettek. De Colores! 

Dessewffy Mária rektor 

 

156. Esztergom  - Budapest Főegyházmegyei, 104. Boldog Özséb Titkárság által szervezett női cursillo 
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Kellő időben 

Engem Pallos Zsuzsa hívott a cursillóra, már másodszor. Rögtön tudtam, hogy most jött el 

számomra az ideje. Azóta még inkább fel tudom fedezni, hogy mire indít, ösztönöz a 

Szentlélek, mi az, amit áldás kísér.  

Amiért imádkoztatok, de az is, amit az asztalomnál a többiek (megismerve engem) kívántak, 

az segített, hogy el merjem hinni, hogy a Gondviselésre számíthatok, nem merül ki, nem 

vagyok sok neki.  

Hálát adok a Jóistennek értetek. 

Szeretettel: Korinna  

 

 
 

 

„Ki ne hagyd!” 

 

Amikor Józsi atyát felkerestem, hogy beszélgethessek vele, mert rég hallottam róla, nem sok 

időnk jutott. Keresztelőre hívták, sorban álltak nála mindazok, akiknek szükségük volt rá. 

Megértettem. Azt mondta, nem baj, folytassuk a cursillón.  

Én erről keveset tudva próbáltam tőle bővebb információt szerezni. Ő nem tett mást, mint 

átküldte a jelentkezési lapot.  

Néhány ismerőst kérdeztem arról, hogy mire számítsak a néhány nap során. „Ki ne hagyd!”– 

mondták, és többet nem árultak el. És én mentem. Az összeomlásomat követően napra 

pontosan egy évvel, már tiszta tudattal, nyitottan.  

Mosolyogva gondolok vissza naivitásomra, hogy bekészítettem magamnak színezőt, 

olvasnivalót üres óráimra. Egy pillanat alatt eltűnt bizalmatlanságom és az a gondolat is 

okafogyottá vált, hogy „mit fogok én csinálni 25 vadidegen ember között?” 

Nagyszerű érzés volt kizárni a külvilágot, és kikapcsolni a telefont három teljes napra! 

Csodálatos istenélményem volt, őszinte, mély beszélgetéseknek lehettem részese, pozitív 

energiafolyam áradt rám mindvégig, a nap minden percében. Ilyennek kéne lennie az egész 

világnak, és valamennyi napnak így kellene telnie! Azzal az érzéssel és megtapasztalással 

térhettem haza, 0hogy a világ jó, az emberek jók, Isten jó! Hála, hála, hála! 

 

Szintia 
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LELKINAP – A PÁZMÁNYON 

2021. július 10-én cursillós lelkinap volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 

Technológiai Karának aulájában. Végre személyesen találkozhattunk, maszk nélkül, láthattuk 

egymás arcát, örömmel, szabadon ölelhettük meg egymást. A lelkinap témája az 

Eucharisztikus kongresszusért mondott ima volt, amit Makláry Ákos és Szűcs Imre atyák 

elmélkedéseivel, kiscsoportos kérdéseik segítségével elmélkedtünk át.  

 

 
 

4 rövid gondolat, történet álljon itt, ami segít a kérdések átgondolásában: 

1, Milyen az Atya? Teremtő és alkotó Isten, igazi önértékelést ad nekünk, hiszen gyermekei 

vagyunk. Életben tart, létben tart, gondoskodik rólunk. Jópásztor, aki véd, oltalmaz, akivel 

közösségben élhetem az életemet. Vigasztaló Isten, aki segít a keresztemet vinni az életem 

során. Igazságos Isten, ami más igazság, mint a világé.   

Az Isten biztonságot ad.  

Erre egy történet: Egy nagyobbacska kisfiú mindenképpen egyedül akart utazni a 

nagymamájához. Hosszas győzködés után beleegyeztek a szülei, kikísérték a vonatállomásra, 

elköszönéskor édesapja egy borítékot csúsztatott a kezébe: - Fiam, ha bajban vagy, ezt nyisd 

ki! - mondta. Büszkeség töltötte el a fiút, amíg fel nem szállt mellé egy hangos kötekedő 

társaság. Elszállt a bátorsága, eszébe jutott a boríték. Elolvasta: Fiam, ha baj van, tudd, az utolsó 

kocsiban ülök. 

Kérdés: Édesapám képe mennyiben határozta meg Istenről alkotott képemet? 
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2, Az Atya mindeneknek alkotója, az életem megtervezője. Jézus Krisztus megmutatja, hogy 

az Atya szeretetét hogyan tudom viszonozni. Mi teszi széppé az életemet? Ha egységben élek 

a Szentháromságos Istennel. Legyünk ott az emberek között, a Szentlelket vigyük ki az 

emberek közé. Minden munkánkat csak Ővele, az Ő irányításával szabad elkezdeni, és 

hálaadással befejezni. Mindenki olyan karizmát kapott, ami arra ösztökéli, hogy kiépítse 

magában a szeretetet. Ez mindannyiunknak kötelessége, megtalálva ennek útját a saját 

életünkben.  

Kérdés: Mit jelent számomra az önfeláldozás, tudok krisztusi módon szeretni? 

3, Hogyan van jelen - mesterként, táplálékként, barátként, orvosként - Jézus az életemben? 

Mester, aki szigorú, következetes és kemény, ha arra van szükségünk.  

 A krisztusi szeretet nem gyenge, hanem gyöngéd.  

 

Barát az, akivel megosztom az életemet, aki előtt ki tudom nyitni a szívemet.  

Táplálék rendszeres vétele meggyógyít, fenntart, erőt ad. Ne éheztessük a lelkünket!  

Az a betegség rossz, ami nem visz közelebb az Istenhez. Nem az a fontos, hogy miért van a 

kereszt, hanem hogy mi a célja. Hogyan tudod a szenvedést az Istenhez való közeledésre 

használni? Megtanít kérni, és elfogadni a segítséget. Rászorulni valakire: az lehetőség a másik 

számára, hogy megélje a szeretetet. Végső orvosunk az Isten. 

Kérdés: Egy jószándékú kereső embernek hogyan beszélsz maximum öt mondatban az 

Eucharisztiáról?  

 

4, Káplánkorom egyik karácsonyán történt. Szenteste plébánosommal elfogyasztottuk az 

ünnepi vacsorát, majd egyedül maradtam. Magányos voltam a vidám kispapi karácsonyok 

után. Egyszer csak csengettek. Egy kicsi, szurtos kisfiú állt az ajtóban.  

- Boldog karácsonyt kívánok neked! - mondta. 

- Én is neked, de várj csak! - És pillanatok alatt összeszedtem, amit a szobámban találtam, 

csokit, szaloncukrot, narancsot, és egy szatyorban odaadtam neki. De csak állt tovább.   

- Szeretnél még valamit? 

- Hajoljál le! – és egy cuppanós puszit nyomott maszatos szájával az arcomra. 

Életem legboldogabb karácsonya volt. Tudtam, ezt a puszit az ÚrJézustól kaptam. Az Ő 

örömhírét hozta el számomra ez a kisfiú. 

Kérdés: Én hogyan apostolkodom, Krisztusra támaszkodom?  
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A nap koronája a Szentségimádás, a személyenkénti szentségi áldás 

volt.  

Köszönjük Urunk a közösségben megélt jelenlétedet, ajándékaidat, 

szeretetedet. 

De colores, Várdai Judit 

 

 

 

 

 

 

Nyitott szívvel 

 

Erről a lelki napról sem tudtam sokat. Kik lesznek ott? Mire számítsak? Ezek a kérdések 

vetődtek fel bennem egy röpke pillanatig, hogy aztán ugyanazzal a lendülettel el is 

hessegessem őket magamtól. Hiszen a cursillót megelőzően ugyanez játszódott le bennem. 

Ugrás volt az ismeretlenbe. Megtapasztaltam azt, hogy minél kevesebbet tudok az eseményről, 

annál jobb. Mentem, ahogy akkor is. Éreztem, hogy nem veszíthetek. A cursillón olyan 

alapvető bizalom szállt meg az élet dolgai és az emberek felé, ami remélem még sokáig nem 

hagy el. 

 

A NEK előkészítő napján is nagyszerű érzés volt, ahogy beléptem az aulába és sugárzóan 

ismerős arcok, ölelő karok fordultak felém. Jó volt újra megélni azt az összekötő lelki kapcsot, 

amely korábban szövődött közöttünk! Felemelt az élmény, hogy újra részese lehettem a 

cursillo módszerére épülő lelki síkú beszélgetéseknek, az egymásra figyelésnek, a 

rezdüléseknek, a kapcsolódásoknak. Lebilincseltek az előadó atyák személyes élettörténetei, 

és megérintett hitük mély megvallása. Ehhez az átéléshez kellett mindaz a nyitottság és 

szeretet, amely ebben a közösségben folyamatosan áradt rám társaimból, a fáklyaként fénylő 

és utat mutató elhivatott munkatársakból. A szentségimádás elmélyítette és méltón zárta le az 

esemény során életre hívott érzéseket, gondolatokat. Végül a Jóisten pecsétjét adta a napunkra 

és búcsúáldásával engedett utunkra.  

Köszönöm, hogy ott lehettem, és a segítségetekkel újra dolgozhattam lelkem repedéseinek 

befoltozásán. Nagyon boldog vagyok, hogy sok - sok új lelki társsal lehettem gazdagabb! 

Bízom a folytatásban.  

 

De colores! Szinti 
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MEGEMLÉKEZÉS  

2021. július 4-én tragikus balesetben meghalt testvérünk, szeretett cursillós barátunk, 

munkatársunk, Kotricz József Groci. Temetése július 13-án Piliscsabán volt. Az örök élet 

reményében kísértük el utolsó útjára.  

 

 

 

  
 

 

 

Köszönünk mindent a gyerekek nevében 

is! Kotricz Zsuzsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves cursillista közösségünk! Nagyon 

szépen köszönjük, hogy ebben a nagy 

tragédiában mellettünk álltatok, voltak, 

akik a virrasztásra is eljöttek. Nagyon nagy 

lelki erőt ad a közösség, hisz ebben van az 

erő, ahogy tanultuk, és most ezt meg is 

tapasztaltuk. Külön köszönöm a gyerekeim 

nevében is az anyagi segítséget, amit 

átadtatok. A nehéz napok csak most jönnek, 

de erősnek kell lenni, és ez csak Krisztussal 

és veletek sikerülhet! Folytatjuk, amit 

elkezdtünk, sőt még nagyobb lelkesedéssel, 

mert csak Istennél tudunk Józsival 

találkozni, és közel érezni magunkhoz. 

Nekünk ő Fülöp atya marad! A kedvenc 

filmünk volt anno. Számtalanszor 

megnéztük. Ezzel a jelszóval nyugtatjuk 

magunkat, hogy fejest ugrott a 

Mennyországba. Szentül hisszük, hogy 

előző nap kezdődött el hazaköltözése az 

Urunkhoz, és másnap hazatért a 

felszabadulás napján! Az Úr akarata 

szerint!  

 

A Hírlevelet összeállította, szerkesztette:  Földes Mária    

Várdai Judit 

Budapest, 2021. augusztus 12.  


