Magyarországi Cursillo Mozgalom
Európai Ultreya
3. hírlevél
Kedves Cursillista barátaink!
Azt terveztük, hogy ebben a harmadik hírlevélben a regisztrációra, segítőnek való jelentkezésre buzdítunk Titeket. De az élet felülírta a törekvést.
Fontos, hogy ne adjuk fel a reményt abban, hogy lesz Eucharisztikus Kongressszus, benne Európai Ultreya. De most az elmélyülés, az imádság ideje van. Elfogadni, hogy Jézus mindenhol jelen van, és ha
már mi nem tudunk elmenni Hozzá a templomokba, Ő kér bebocsátást a szívünkbe, tölti be hajlékainkat.
Ha személyes találkozásokra nincs is lehetőségünk, imáinkkal erősítsük egymást!
De colores, Várdai Judit

„Segíts magadon, az Isten is megsegít!”
Ezt a népi bölcsességet leginkább akkor szoktuk idézni, ha kissé gyakorlatiatlan emberrel találkozunk.
A ma embere leginkább mindent a maga erejéből szeretne megvalósítani. Ám, be kell látnunk,
hogy sokszor „kevesek vagyunk”. Ilyenkor habitustól függően mindenki másként viselkedik,
másként éli meg saját kudarcát.
A bölcs ember tudj, hogy vannak határai és ezek bizony végesek.
Ezért, ha eljut képességeinek határára, segítséget kér. Segítséget a párjától, szüleitől, szomszédjától, vagy a barátjától.
S ha így sem oldódik meg a dolog, Istenhez fordul.
Istenhez, aki megformált, létbe hívott bennünket és a gondunkat viseli. Istenhez, Aki egy
lett közülünk, Aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Istenhez, Aki életünk
társa lett, Aki velünk együtt örül, de nem szégyell velünk sírni és szenvedni is.
Ezt, mi hívő emberek, életünk során nemegyszer megtapasztaltuk már…
És nem szégyen Tőle kérni! Újból és újból kérni, hiszen figyel ránk, mert bennünket szeret
leginkább teremtményei közül.
Mindig lenyűgöz Pál apostol története, amikor tengeri úton Rómába viszik, hogy tanúságot tegyen a császár előtt a föltámadt Úrról. Üggyel-bajjal haladnak csak előre a tengeren….
Pál figyelmeztetése ellenére, hogy veszélyes már az időjárás miatt hajózni, „a százados azonban
inkább bízott a kormányosban és a hajó gazdájában.”(ApCsel.27,11 )
Nemsokkal ezután lecsapott rájuk az Euraquilónak nevezett forgószél. A veszedelemben mindenki képességei legjavát adván próbálták menteni a menthetőt: körül kötözték a hajót, lebocsátották a lassítót, a rakományt kiszórták, majd a hajófölszereléstől is megváltak.
Elérkeztek képességeik határára….
Pál apostol látta, hogy feladták, ezért így szólt hozzájuk: „arra bíztatlak titeket, ne veszítsétek el
bizalmatokat…., bízzatok hát emberek, mert én hiszek Istenben….” (ApCsel 27,22-25)
Az apostol arra bíztatja őket, hogy vegyenek magukhoz valami táplálékot, mer tizennégy napja
nem ettek. A vihar kellős közepén Pál „kezébe vette a kenyeret, mindnyájuk szemeláttára hálát
adott Istennek, majd megtörte és enni kezdett.” (ApCsel. 27,35.)
Pál nem pánikolt, nem esett kétségbe, mert bízott Istenben! És ez a bizalom eltöltötte a hajón
lévőket is.
A Gondviselő még az anyagi biztonságot is elkérte tőlük, hiszen még a gabonát is a tengerbe
kellett szórniuk, megmenekülésük érdekében.
De emberéletben nem esett kár!!!!

Egy másik történet, ami szintén nagy hatással van rám, Rómában játszódik. Az apostolfejedelmek sírjánál 590-ben áldozatait szedi a pestis. A polgárok mindent megtesznek, hogy véget érjen
a vész…. Ennek ellenére arat a halál….
Ekkor I.Gergely pápa bűnbánatra szólítja Róma népét és engesztelő körmenetre hívja őket. A
félelem, a kétségbeesés helyett bizalom költözik a szívükbe. Istenhez fordulnak, imádkoznak….
Egyszer csak I. Gergely megtorpan, mert szent Mihály arkangyalt látja Hadrianus császár síremlékének magasán. A mennyei seregek vezére éppen a kardját teszi vissza hüvelyébe.
Ebből megérti a pápa, hogy vége a járványnak.
Szentatyánk, Ferenc pápa a napokban bűnbánattal a szívében fölkereste az Örök Város két
templomát (a Santa Maria Maggiore bazilikát és a San Marcella al Corso templomot), hogy
imádkozzon. Újságírói kérdésre, hogy „mit kért a két római templomban?”, Szentatyánk így
válaszolt:” Kértem az Úrtól, hogy állítsa meg a járványt: Uram, állítsd meg a kezeddel!”
A pánik, az elkeseredés, a reményvesztettség helyett fogjunk össze, és mi is imádkozzunk!!!!!!!!!!!!
Erre buzdít valamennyiünket magyar egyházunk vezetője Dr. Erdő Péter bíboros-érsek atya és
minden főpásztor is hazánkban.
Mi a cursillosók nagy családja bűnbánó szívvel, alázattal csatlakozzunk Szentatyánk kéréséhez:
„ Uram, állítsd meg a kezeddel!”
De colores, Szűcs Imre atya
Dr. Erdő Péter bíboros atya imáját mondjuk minden nap, szokásos imáinkkal együtt:

Ima járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a
teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy
minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és
önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért,
hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked,
hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által
utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen
biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány
ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat
szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben
elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő
szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a
gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Mit jelent az Eucharisztia - mint szentáldozás - a Cursillo Mozgalomban?
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hadd idézzek Vianney Szent Jánostól, az arsi Szenttől egy szép mondatot az Oltáriszentségről: „Jézus Krisztus módot talált rá, hogy felmenjen a
mennybe és ugyanakkor itt maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eucharisztia szentségét,
hogy velünk maradhasson és táplálhassa lelkünket; hogy vigasztalhasson és társunk lehessen.”
A Cursillóban azt tapasztaltam – és ez a mondat el is hangzik –, hogy „a kápolna és az ott lévő
Oltáriszentség a Cursillo szíve”. Ha ezt komolyan vesszük – és miért ne vennénk komolyan?
–, akkor az Oltáriszentség a Cursillóban a MINDEN.
Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a Cursillóban a szentségimádás megérinti a lelkeket. A
szentáldozásban sem lehet ez másképp. A szentáldozás tartja meg a cursillós közösséget, hiszen Jézus körül jövünk össze, a mindennapi szentmisében találkozunk Vele. Mindenki vágyik
arra, hogy találkozzon a szentáldozásban Jézussal, Aki a cursillo három napján megérintette,

Aki megtérítette, Aki fölemelte, Akinek a szeretete könnyeket csalt a szemébe, vagy éppen
hangos zokogásra kényszerítette – szelíden.
A szentáldozás nem más, mint TALÁLKOZÁS. Nem csak egymásra találunk az asztal-közösségben, hanem Jézusra is, aki a saját asztala köré gyűjt bennünket. (Aki valamilyen ok miatt nem
áldozhat a cursillós szentmisékben, annak kis keresztet rajzolok a homlokára, amikor a többiek szentáldozáshoz járulnak, mert látni a szemében a vágyódást. Szeretné magához ölelni Krisztust, de még az
Oltáriszentségben nem teheti. Krisztus viszont őt szeretné magához ölelni – legalább így, a kereszt jele
által.)
A Cursillo Mozgalom csak akkor tölti be a világban a hivatását, a cursillisták csak akkor tudnak apostolkodni, ha az Oltáriszentség marad életük középpontja a világban is, ahová vissza
kell menni mindegyikünknek az együtt töltött három nap után, hogy megéljük az örök negyedik napot. Ugyanaz a Jézus küld bennünket, akivel a cursillo három napján találkoztunk. Küldetés, apostolkodás pedig NEM LEHET NÉLKÜLE! Ez fából vaskarika.
Az Oltáriszentség, a gyakori szentáldozás így lesz ERŐFORRÁS a mindennapok küzdelmeihez és a küldetésünk teljesítéséhez. Szent Pál apostol mondta: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.” (1Kor 9,16)
Az arsi Szent egy másik idézetével zárom elmélkedésemet: „Az Oltáriszentség előtt
időzve nyissuk ki a szívünket; jó Istenünk is kinyitja az övét. Hozzá megyünk, ő pedig hozzánk; az egyik, hogy kérjen, a másik, hogy befogadjon. Olyan lesz ez, mint egymás felé áramló
lehelet.”
Palya János atya, Szent Gellért Titkárság lelkivezetője

Ahhoz a generációhoz tartozom, aki még Akartam, mert nem volt más választásom.
ismerte az orvosi ostyát, amibe orvosságot „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
lehetett becsomagolni, hogy ne érezzük a miénk.” A Nők Lapja egyik rovatának címekeserű ízét. De azok közé is tartozom, akik ként ismertté vált gondolat Simone Weiltől
felnőttként, 40 évesen, két rossz házasság számomra a szentáldozáshoz való járulásról is
után, rossz döntéseim miatt bűnhődve, lel- szólt. A cursillo után két évig jártam a budai
kileg, egzisztenciálisan kisemmizett álla- ciszterekhez felnőtt katekumenátusba. Csodápotban jutottam el egy cursillóra. Életem ke- latos időszaka volt az életemnek, gyermekserűségeit, a megaláztatásokat már nem nek, Isten gyermekének lenni, akit lépésről-létudtam szépen becsomagolni, már nem vol- pésre vezettek be katekéták, lelki vezetők hitam képes lenyelni. És akkor Isten rendkí- tünk szent titkaiba.
vüli módon belenyúlt az életembe…

2003. Húsvétján járulhattam a szentségekhez.
Engem kisgyermekként ugyan megkeresz- Az egyik cursillista testvéremtől kaptam akteltettek a szüleim, de a családunk nem volt kor egy idézetet, ami a legjobban kifejezi, amit
vallásos. Én senkit nem láttam a családom- éreztem. Írója Gyurkovics Tibor: „Az Úr alkaban imádkozni. A cursillo első napján leját- lom, véletlen, ajándék. Ha arra téved. Lehet, hogy
szódott előttem életem filmje, az én emberi csak egyszer érkezik, de akkor megismered a Föld
tragédiám. Én voltam a tékozló fiú, a bet- legnagyobb édességét. Mintha csokoládé lenne a
hesdai béna, de leginkább a szamariai asz- szádban. És mindig
szony. A cursillón kaptam egy esélyt arra: emlékezni fogsz rá. Légy jó! Akkor minden megakarok-e bűnös, gyenge nőből Isten kegy- adatik neked.”
elme által megérintett hívő asszonnyá A magam emberi, régi, keserű kenyere helyett
válni?
megismertem tehát a Föld legnagyobb édességét és azóta tudom, hogy minden megadatott
nekem.
Lakos Mária Lujza
(Aszód)

