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de colores
– az esztergom-budapesti cursillo hírlevele –

"KRISZTUSSAL EGYÜTT FELTÁMADTATOK"
Kol.3,1

Ez a Húsvét világra szóló
REMÉNYCSILLAGA. Sajnos úgy
tûnik, elszürkült az Egyház egén..
Bár szentmiséinken naponta hallhatjuk: "Az Úr halálát, feltámadását, hirdetjük, míg újra el nem
jön."
Hirdetjük, és valljuk is, de nem tanúsítjuk.
Temetõink kapuin
fölírva láthatjuk "Feltámadunk!" De síremlékeink a halál feletti
drámai latergiát mutatják. Még a római
Szent Péter bazilika
pápasíremlékein is ezt
láthatjuk. Szerencsére
VI. Pál nagy auláját
már újra a Feltámadt
Krisztus dinamikus
alakja uralja! De ez kivétel, bár példamutató!
Miért van az, hogy
hazánk 2079 templomából
mindössze
kettõnek a titulusa a
Feltámadt Krisztusra
lett szentelve?
Az evangélium
l eg h a n g s ú l yo s a b b
isteni megnyilatkozását a Krisztus
feltámadása utáni megjelenései adják. Ez uralkodik, az Apostolok cselekedeteiben, Szent Péter elragadó
prédikációiból is: kilencszer meséli el
a nagy örömhírt:
"Atyáink Istene föltámasztotta
Jézust, akit ti a keresztfára feszítve
meggyilkoltatok. Isten jobbja Feje-

delemmé és Üdvözítõvé emelte õt…
Ennek a dolognak mi tanúi vagyunk."
Ap. Csel.5,30

Szent Pál egész apostoli igehirdetésének erejét a Feltámadt Krisztussal történt boldog élménye adta meg.

Ez adja ajkára és tollára az éltetõ
kerygmát: "Jézus Krisztus vétkeinkért halált szenvedett és megigazolásunkért feltámadt!"
Leveleiben több mint harmincszor emlegeti Jézus feltámadását. Ez
is mutatja, az elsõ keresztény generációknak mekkora elevenítõ erõt
adott ennek a hite.

"Vele temettek el a keresztségben, vele is támadtatok föl az isten
erejében vetett hit által, aki Õt feltámasztotta a halottaiból." Kol.2,12.
Tehát mintegy birtokoljuk a feltámadást és várjuk " Krisztust, a mi
életünket, amikor újra
megjelenik a dicsõségben."Kol.3,4. Annyira biztos a mi feltámadásunk
tényé-ben, hogy egyenesen
azt
mondja:"maga mellé ültetett
a mennyben" Ef.2,6. Mint
akiben máris gyõzött
Jézus a bûn és halál
felett. Ébredj ennek
tudatára s úgy nézz a
szentmisén a felmutatott Szentségre, hogy
ott a Feltámadott Úr
néz rád! Úgy vedd
szent áldozáskor, hogy
a Feltámadott, megdicsõült Krisztus foglalt le
magának. Õ, a Feltámadt, a Gyõztes Istenfia számít rád, apostolai
is számítanak a Feltámadt Krisztusra. Ettõl
lesztek Isten ártatlan
gyermekei a gonosz és
romlott nemzedék között, akik "úgy
ragyogtok, mint csillagok a világmindenségben"!!! Fil. 2,15
Alleluja, alleluja, alleluja!

Herpy György atya
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EGY ÉLETRE SZÓLÓ MEGHÍVÁS
A Grémium mûködésérõl az
ülések jegyzõkönyvének megküldésével a kibõvített vezetõséget és
rektorokat tájékoztatjuk. Másoknak
azonban kevés információjuk lehet a
Cursillo feladatairól, tevékenységérõl
és vezetésérõl.
Ezért a 2006. szeptemberében
újjáalakult Grémium eddigi tevékenységérõl szeretnék tájékoztatást
adni .
Az elmúlt évi budapesti Városmisszió mûhelymunkájában Bernolák Melinda, Rébay Lajos és TóthHeyn Péter tartott elõadást a Cursillo
munkahelyi evangelizációs tevékenységérõl, ezekben bemutatták
magát a Cursillo mozgalmat, annak
lelkiségét, módszerét és a Cursillot
mint közösséget.
A mûhelymunka keretében tartott elõadásokon kívül sok Cursillista
részt vett saját plébániájukon keresztül a Városmisszió programjában, errõl az újság elmúlt számában is olvashattunk.
Több év után újra bekapcsolódtunk a Cursillo Európa Munkacsoportjának tevékenységébe és részt
vettünk 2007. májusi Vicenzai találkozóján, errõl Ocskay András a De
Colores újságban részletesen beszámolt.
A Vicenzai találkozóhoz kapcsolódik, hogy az Európa Munkacsoport Magyarországot kérte fel a 2008.
évi találkozó megrendezésére, amelyet októberben tartunk.
A munkaprogram Esztergomban
lesz, de a találkozó keretében október 18-án szombaton Leányfalun
országos Ultreyát tartunk, amelyre
már most szeretettel hívlak és várlak
benneteket.
Az Ultreyát természetesen még
több alkalommal és több fórumon
fogjuk ismertetni.
Az Európa Munkacsoport vezetõi
2008. március második hetében az
októberi találkozó elõkészítése céljából látogatást tettek Magyarországon. Az már most látszik, hogy a
szervezés, a programok lebonyolítása
rendkívül sok munkát, összefogást
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és segítséget igényel, amelyben mindenkire számítunk. Azokat a konkrét
feladatokat, amelyben segítségeteket
kérjük, az újságban, honlapunkon, a
levelezõlistán és szükség szerint
személyes felkérés formájában idõben jelezni fogjuk.
2008. januárjában a Magyar Kurír
katolikus napilapban, a Katolikus
Rádióban és internetes fórumokon
felhívást tettünk közzé egy emberibb, élhetõbb társadalomért, a szolidaritás, a kölcsönös felelõsség és
kötelezettségvállalás jegyében.
Hosszú elõkészítõ munka, egyeztetés és hivatalos eljárás lefolytatását
követõen elindítottuk saját honlapunkat (www.bpcursillo.hu) és külön
levelezõlistánkat.
(bpcursillo@googlegroups.com)
Tudom, hogy a honlap még nem
elég informatív, színes és naprakész,
de ezekben a napokban bõvítjük a
honlap mûködtetését segítõ csoportot. Remélem, hogy rövid idõn belül
a honlap és a De Colores újság egyaránt megújul.
Az újsággal kapcsolatos gondjainkra szeretnék röviden kitérni.
Az új Grémium tevékenysége
megkezdésének idõpontjában az
újság korábbi szerkesztõi és segítõi
nem tudták feladatukat tovább vállalni, ezért Herczeg Gézát kértük fel
erre a tevékenységre. Géza rendkívül sok idõt és energiát áldozott azért
hogy az újság megjelenhessen.
Érzékelem, hogy a Grémium
munkáját sokan az újság megjelenésén és rendezvények sikerén
keresztül ítélik meg. Megértem, hogy
esetenként elégedetlenek a megjelenés csúszása miatt, ezért az újság
kiadását újraszerveztük és Herczeg
Géza mellett Román Attila vállalt
feladatot, aki nagy lelkesedéssel és
sok-sok ötlettel, új elképzelésekkel
látott hozzá a feladat teljesítéséhez.
Az új újság mostani száma már az
õ munkáját dicséri, természetesen
Herczeg Géza további közremûködése mellett.
Az újság hajtogatásához, postázásához kiscsoportok segítségét kér-

jük, továbbá mindenkitõl várunk
cikkeket, beszámolókat, tanúságtételeket, ötleteket, amellyel újságunkat
még színesebbé tehetjük.
Programjaink és rendezvényeink
szervezése, megtartása talán a másik
terület, amellyel kapcsolatban mindannyiunknak hiányérzete van.
A szervezõk minden esetben több
alkalommal és több fórumon keresztül küldtek meghívást, ennek
ellenére sok esetben nagyon kevés
Cursillista jelent meg a találkozókon.
Meggyõzõdésem, hogy ennek
oka mindannyiunk idõhiánya mellett a személyes meghívás hiánya,
nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a
szervezõk minden Cursillistát nem
tudnak személyesen elérni, ezért a
jövõben a régió felelõsökre fokozottabban számítunk.
A szervezési feladatokba bevontuk Bozi Györgyöt és rajta kívül kérjük azok jelentkezését, akik programjaink és rendezvényeink szervezésében részt tudnak vállalni.
Az elsõ ilyen alkalom a szokásos
pünkösdi találkozó lesz, amelyre a
korábbiaknál színesebb és tartalmasabb programmal szeretnénk készülni és ehhez segítségeteket és
részvételeteket kérjük.
Bántóan kevesen jelentkeztek az
elmúlt évi Mélyítõre, amelyet ebben
az évben ismét meghirdetünk szeptember 26-tól 28-ig. Mindenkit kérek, hogy lehetõsége szerint vegyen
részt rajta. A mélyítõ jó lehetõséget
kínál arra, hogy újra megéljük a 3
nap élményeit.
2007-ben és 2008-ban is közösségépítés érdekében megtartottuk a
Vezetõség lelki gyakorlatát, vezetõi
tréningjét, amelyre a rektorokat is
meghívtuk.
Mivel az utócursillos tevékenységet a régiókra kívánjuk építeni,
ezért szeretnénk a régiókat megerõsíteni illetve ahol szükséges újjászervezni .
Az elmúlt évben köszöntöttük
Tamás atyát 80. születésnapján és
búcsúztattuk lelki vezetõi szolgálatáról való elköszönése alkal-
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mából. A világi vezetés a munkatársak és minden Cursillista nevében
ismételten megköszönjük Tamás atya
közel két évtizedes áldozatos szolgálatát, fiatalos lendületét, derû-jét és
kivételes személyiségét.
Hasonló szeretettel fogadtuk
Székely János atyát, akit Erdõ Péter
bíboros úr a világi vezetés kérésére
az Esztergom-Budapest Fõegyházmegye Cursillo mozgalmának
lelki vezetõjévé nevezett ki.
Végül a Cursillo egységérõl a
Nemzeti Titkárság megalakításának
elõkészítésérõl szeretnék tájékoztatást adni.
Az új Grémium a magyarországi
Cursillo mozgalom egységének megteremtését lényeges megoldandó
feladatnak tekintette.
Fabók Györgyné Ildikót kértük fel
az országos koordinációs feladatok
ellátására, aki tevékenységével az
újság elmúlt számában beszámolt.
Az Országos Koordinációs Munkaközösség találkozóin valamennyi
egyházmegye Cursillo mozgalmának
világi és lelki vezetõje illetve az általuk delegáltak vesznek részt.
A kõszegi Cursillo mozgalom
képviselõi a legutóbbi 2008. januári
találkozón megfigyelõként voltak
jelen. Az országos koordináció célja a

Cursillo egységének megteremtése
és a késõbbiekben a Nemzeti Titkárság megalakítása, amelyhez azonban elengedhetetlen feltétel, hogy
minden egyházmegye élén az egyházmegye püspöke által kine-vezett
lelki vezetõ és legitim világi vezetés
álljon.
A kõszegi Cursillo mozgalom
képviselõi kérésére a Nemzeti
Titkárság Alapszabályának elkészítésére kétoldalú megbeszélést folytatunk.

Hozzákezdtünk egyházmegyei
Cursillonk Grémiuma (Titkárság)
Alapszabályának kidolgozásához.
Röviden kitérnék arra, hogy a
kõszegi Cursillistákkal való párbeszéd a jövõben talán megszûnteti
azokat a megnyilvánulásokat, amelyek sok esetben egyoldalúak,
tévesek és sértõek voltak egyházmegyei Cursillo mozgalmukra és
Cursillistáinkra. Ebben a tárgyban írt
levelemet levelezõlistánkon olvashattátok.
Külön öröm számomra, hogy

2008. Március.
több régi rektor vállalta ismét a 3 nap
vezetését, és hogy ezzel tovább segítik Cursillonkat.
Megválasztásomat követõen a De
Colores új 2007. januári számában
mutatkoztam be, vázoltam elképzeléseimet, egyben kértem minden
Cursillistát, hogy vegyen részt a
Cursillo munkájában.
Ezt a kérést most megismétlem, és
remélem, hogy a mostani felhívás
több meghallgatásra talál.
Krisztus nem csak a Cursillo 3 napjára hívott bennünket, hanem egy
egész életre. Nemcsak azon a 3 napon akar velünk lenni és számít
ránk, hanem munkatársának, barátjának hívott egy egész életre.
Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek - különösen a
Grémium tagjainak- akik szolgálatukkal segítették a Cursillo tevékenységét, akik szabad idejükbõl
sokat áldoztak azért, hogy Cursillo
mozgalmunk minden nehézség ellenére tovább erõsödjék.
Köszönet az atyáknak, akik részt
vettek a 3 napos Cursillora való felkészülésekben és a 3 nap során erõsítették a közösséget, segítették a
jelölteket.
Krisztus számít Rád!
Ruszthy Gyula világi elnök

Röviden a március 17-i Grémiumról.
Juhász Károly élménybeszámolója
a március 13-16 közötti 69. férfi Cursillóról. 42-en voltak 31jelölt (ebbõl 19-en
az Emánuel közösségbõl), 9 munkatárs, és 2 pap Horváth Zoltán, Herpy
György. Vidám nevetõs, éneklõs Cursilló volt, amihez nagymértékben hozzájárultak az Emánuel közösség tagjai.

Herczegh Géza beszámolt az újságkészítés folyamatáról, és nehézségeirõl. Az újság költségei, tördelés+nyomdaköltség 50000Ft a postaköltség 85.000Ft/szám. Egy példány
ára így több mint150 Ft.Kérjük hogy
az éves elõfizetésetekkel továbbra is
segítsétek az újság megjelenését.

Ruszthy Gyula a Grémium tagjainak egyetértésével felkérte Sziráki
Istvánt, a Belvárosi régió újjászervezésére. Bozi Györgyöt az új "Duna-kanyari régió" felelõsének. Valamint a
cursillós rendezvények szervezésében
való részvételre.

A postaköltség csökkentésében, a
régiófelelõsök segítségére számítunk.
Kérjük, hogy akinek van e-mail-ja jelezzen vissza hogy ha csak oda kéri az
újságot.
Az újság, a honlapon mindig elérhetõ lesz!

A honlapról beszélgettünk.
Jó lenne, valamilyen jelzés, ha változik
a honlap ?
Jó lenne legalább hetente frissülne ?
Jó lenne, ha lennének információk itt is
a Grémium feladatairól, munkájáról ?
Jó lenne, ha a régiós programok és
minden cursillónkat érintõ hír gyorsan
felkerülne?.
Ez ügyben is, de minden érintett
kérdésben várjuk észrevételeiteket,
javaslataitokat!
(cikk folytatása a következõ oldalon)
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Az Európai titkárság képviselõinek
látogatásáról Fabók Ildikó és Várdai
Judit számolt be. A munkacsoport gibraltári vezetõjét, Francis Napoli-i és
egyik tagját, José Yeo-z Esztergomban
Székely János püspök atya az Esztergom-Budapesti Egyházmegye Cursillójának Lelki vezetõje nagy szeretettel
fogadta. Az együttlét során kiderült,
hogy egyértelmûen az Európai és Világi titkárság szerint zajlanak az egyházmegyei Cursillóink. Az EgyházA lényeg a barátságon és a személyes tanúságtételen van!
megyei , és a Nemzeti Titkárság fontosságára is felhívták a figyelmet, sõt
kérték, hogy októberig Nálunk, Magyarországon is jöjjön létre és a záró
Országos Ultreyán együtt ünnepeljünk!
Errõl bõvebben is olvashattok a következõ cikkben.

Francis Napoli José Yeo a Mária rádióban .
Riportok a honlapon meghallgathatók..

Elõkészület az Európa Munkacsoport októberi Értekezletére
A magyarországi cursillo mozgalmat az a megtiszteltetés érte,
hogy ebben az évben az Európa
Munkacsoport esedékes elõkészítõ
konferenciáját ismét Magyarországon tartja, 2008.10.16-19. között,
Esztergomban. (1995.11.16-19. között
Leányfalun már volt lehetõségünk
egy ilyen tanácskozásnak helyszínt
és programot adni.)
A programra készülésrõl idõrõlidõre be fogunk nektek számolni,
de addig is egy áttekintést adunk
arról, hogyan is képzeljük el a
Cursillo Mozgalom felépítését a világban.
Természetesen nem a szervezet
a fontos, hanem az, hogy Krisztus
meghív bennünket a barátságába,
és ezt a meghívást mi elfogadjuk-e
szeretettel, és használjuk-e a világ,
az emberek javára, vagy nem?
De, ahogy az Egyház is bizonyos
szervezeti felépítést követel meg a
tan tisztaságának megõrzéséhez, a
mûködtetéshez, ugyanígy van ez a
cursillóban is.
A világban élõ cursillókat a
Világtitkárság
(ORGANISMO
MUNDIAL DE CURSILLOS DE
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CRISTIANDAD, OMCC) szolgálja,
melynek az alapokmányát 2004.
áprilisában hagyta jóvá a Világiak
Pápai Tanácsa. Ezáltal jogi személlyé vált a szervezet.
Négy munkacsoportban dolgoznak, így "kezelhetõbb" a sokféle
színes és pompás népcsoport, valamint a nemzetekre jellemzõ stílus.
Mi, az Európai Munkacsoporthoz
(GET) tartozunk. A GET vezetését 4
évenként más-más európai ország
vállalja. Négyévenként szerveznek
2 elõkészítõ (pre-encuentro) és
1 nagy konferenciát.
A GET konferenciáira meghívást
kapnak azok az országok, ahol
mûködik a Cursillo Mozgalom. A
Nemzeti Titkárságok delegálják
résztvevõiket.
Mi, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Cursillo Bizottsága,
1995 óta foglalkozunk a NT felállításával. Az ország három egyházmegyéjében dolgozó cursilló vezetõit nem tudtuk bevonni a munkába: "nagy elfoglaltság és a találkozó
szükségtelen volta" miatt.

Az elsõ Országos Koordináció
Munkacsoportjának elsõ ülése 1999.
januárjában lezajlott a fent említettek jelenléte nélkül.
2006. októbere óta szervezetten
készülünk a NT felállítására, hiszen
az ország 10 egyházmegyéjében van
cursillo, hét egyházmegyében püspök által kinevezett titkárság mûködik lelkivezetõvel.
Most, Gibraltár a soros elnöklõ
nemzet, akiknek megbízásából
Francis Napoli, és José Yeo voltak
néhány napra a vendégeink, akikkel az októberi preencuentro témáját, szervezését, valamint a ránk
váró feladatokat beszéltük meg.
Ennek a programsorozatnak a
részeként szervezzük meg szombatra (okt. 18.) az Országos Ultreyát.
Természetesen minden egyházmegye részvételére, segítségére, szeretõ munkájára számítunk, amelyrõl majd részletesen,
az érintett egyházmegyék titkárságaival egyeztetünk.
Addig is kérjük, és várjuk imáitokat az elõttünk álló szép feladathoz.
De colores! Fabókné Ildikó
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Megbeszélés az Európai Munkacsoport küldötteivel
A munkacsoport gibraltári
vezetõje, Francis Napoli és egyik
tagja, José Yeo az ülés elõkészítése
céljából ötnapos látogatásra jött hozzánk. Ocskay András, a magyar
szervezõcsoport vezetõje és Ruszthy Gyula egyházmegyei munkacsoport vezetõ kíséretében részt vettek
a 69. férfi Cursillo záróünnepélyén
is. A tényleges egyeztetõ megbeszélésre március 10-én került sor.
Ezen a szervezõ csoport tagjain
(Ocskay András, Fabókné Ildikó,
Kovács Ádám) kívül jelen volt
Székely János atya, az EsztergomBudapesti Egyházmegyei Cursillo
lelki vezetõje, Rébay Lajos, aki
hosszú ideig volt egyházmegyei
munkacsoport vezetõ és számos
ilyen találkozón vett korábban
részt, Várdai Judit, Fabók György,
valamint a "kõszegi" Cursillo
képviseletében Tóth Zsolt Ipoly atya
és Csikós Tamás.
A megbeszélésen a konkrét
szervezési teendõk mellett, melyekrõl itt csak röviden lesz szó, hosszan
beszéltünk a Cursillo Mozgalom
nemzetközi szervezeteirõl, a három
nap elõkészítésérõl, felépítésrõl. Az
OMCC - a Cursillo Mozgalom Világszervezetén belül négy (Európa,
Ázsia-Csendes óceáni területek,
Észak-Amerika, Dél-Amerika) munkacsoport koordinálja a nemzetközi
tevékenységet.
Az Európai Munkacsoport
vezetõje 2006-tól négy évig Gibraltár. A négy év alatt egy nagy találkozóra (Encuentro/Encounter) és az
azt megelõzõ két elõkészítõ találkozóra (Pre-Encuentro/Pre-Encounter)
kerül sor. Az októberi találkozó fõ
témája a fiatalság, a fiatalok megszólítása és bevonása az Egyházba,
meghívásuk a keresztény életre.
Várhatóan 40-50 résztvevõ érkezik
külföldrõl, melyhez csatlakozhat
Magyarországról 15-20 fõ
Az Európa Munkacsoport (GET)
az egyes országokkal a nemzeti
munkacsoportokon keresztül tartja

a kapcsolatot, ezért is tartja Francis
elengedhetetlennek, hogy Magyarországon is létrejöjjön ilyen. Úgy
látja, hogy rossz a sajátságos magyar
helyzet, hogy két, egymástól gyakorlatilag független ága van a Cursillónak. Ahogy Jézus Krisztus, a
Cursillo központja és végsõ célja is
egységes, ugyanúgy a koordináló
szervezetnek is egységesnek kell
lennie.
Nem az üzleti életben ismert számtalan szervezet egyike a Cursillo,
hanem a barátság, a kölcsönösség, a
gondolatok kicserélésének mozgalma.

Nem a munkacsoport struktúrája, létszáma a fontos, hanem az a
koordináló szerep és segítség, amit
országos szinten ellát. Ezek alapján

õ mindenképpen szükségesnek
tartja a két ág egyesülését.
Sok érdekeset tudtunk meg a
Cursillo hétvége szervezésérõl és
lebonyolításáról. Számos országban
(pl. Ausztriában, Horvátországban) a kevés jelentkezõ miatt - vegyesen,
nõi-férfi résztvevõkkel zajlik a
három nap. Spanyolországban vannak vegyes Cursillók és vannak, az
alapítók által elõírt módon szervezõdõ külön férfi és nõi Cursillók is.
Személyesen Francis is ez utóbbit
tartja helyesnek, s amint mondja,
ezen a véleményen vannak a világszintû koordinációt most ellátó
észak-amerikaiak is. Mivel a Cursillóban az embereket Jézus Krisztushoz akarjuk elvezetni, ezért a jelöltek megszólításánál figyelnek arra,
hogy hívõk legyenek, akiknek a hitbéli tudása esetleg az elsõáldozásnál
leragadt vagy az Egyháztól messze
kerültek.
A három nap lebonyolítása nagyon hasonlít a mi gyakorlatunk-

hoz. A munkatársak viszonylag
rövid (kb. 45 perces) elõadásokat
tartanak, ami után kiscsoportos
megosztás következik. A legnagyobb különbség, hogy a munkatársak mellett csak egy pap van, akihez
két-három további pap csatlakozik
péntek estére, amikor a Jámborság
beszéd után majdnem minden
résztvevõ meggyón.
A záróünnepélyt rendszeresen
templomban tartják, amely kezdetben sötétben van s a fények csak a
bevonulás után gyúlnak fel, amikor
az ott várakozó vendégek is énekelni kezdenek.
Az októberi találkozó fõ helyszine Esztergom lesz. A vendégeknek
a Szent Adalbert Központban lesz a
szállásuk, és ott lesznek a munkamegbeszélések is. Mivel a találkozó
három munkanyelven (angol, német, spanyol) zajlik, kellõ számú és
felkészültségû fordítóra és tolmácsra lesz szükség az elõadások, imák
fordításához és az értekezleteken.
Ugyancsak sok segítõre lesz szükség
a repülõvel Budapestre érkezõ
külföldiek Esztergomba juttatásához, a velük jövõ házastársak kíséretéhez. A részletek azután alakulnak ki, amikor megkapjuk a részletes program tervezetet.
A találkozó idején, október 18án, szombaton lesz Országos Ultreya is, ahol a magyarországi cursillisták találkozhatnak egymással és
külföldi vendégeinkkel. Ennek helyszínét még nem rögzítettük, szóba
jön Budapest vagy Leányfalu.
A szervezés következõ lépése a
program ismeretében a feladatok
lebontása lesz. Várhatóan egy-két
hónapon belül tisztázódik, hogy
mikor, mire lesz szükség. Továbbiakat az internetes levelezõ listán,
e-mailben, a De Colores újság következõ számában, telefonon és személyesen is tudunk majd mondani.
Kovács Ádám
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M.E.K.
Ezt a három betût írta fel a 69.
férfi Cursillo "Mi és a világ"
beszédében Gilyén Elemér a táblára.
Felejthetetlen.
Meztelenség elkötelezõdés kölcsönösség - ha hiányzik az egyik is,
már nem teljes a megosztás, nem
mûködik a kiscsoport, nem tudunk
egymáshoz és egymáson keresztül
Krisztushoz közel kerülni. Március 69. között Leányfalun megvolt mindegyik, ezért is sikerülhetett olyan jól
ez a hétvége.
Több szempontból is különleges
három napra számíthatott a kilencfõs munkatárs csapat. Elõször is
azért, mert 31 jelölt jött. Lányoknál
nem meglepõ ekkora létszám, na de
a fiúknál?... Lesz-e elég idõ a megosztásra? Ráadásul a népszavazás
miatt sûrítettük a vasárnapi programot és a szokásos fél 5 helyett
délután 3 órára terveztük a záróünnepély kezdését. Nem árt-e majd a
korábbi két nap alatt elért lelki örömnek az utolsó nap várható rohanása?
Másodszor azért, mert a jelöltek
többsége, pontosan 19-en az Emmánuel Közösség tagjai voltak, akik jó
hírünk nyomán úgy gondolták, hogy
az évi két lelkigyakorlatuk egyikeként a Cursillót választják. Volt is
félsz bennem: egy lelkiségi mozgalom tagjaiként nem lesznek-e idegen
test a többi jelölt között? Vajon elfogadják-e a mi sajátos módszereinket?
Nem "agyalnak-e" majd? A harmadik
különlegesség amiatt volt, hogy
tudtuk, a három napból kettõ alatt
egy házban leszünk a templomos
lovagokkal, akik a maguk lelkigyakorlatát tartják. Ez nem tûnt megoldhatatlan feladatnak, hiszen néhány
évvel ezelõtt rektorunk, Ju-hász
Karcsi már volt hasonló hely-zetben
és akkor súrlódásmentesen sikerült
összehangolni a programo-kat.
Ugyancsak újdonság volt Szõcs
László káplán atya szerepe, aki a tavaly elvégzett Cursillója után ezúttal
munkatársként jött. Lelkesedése és
szorgalma, mellyel rendszeresen
részt vett a munkatárs felkészüléseken, példamutató volt. Eredetileg
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csendes munkatárs lett volna, azonban ennyi jelölt mellett nem lehetett
megoldani, hogy más mellé üljön be.
Egy kis félsz azért volt bennem: vajon
tud-e õszinte lenni és sikerül-e az
asztaltársakkal kiscsoportot alkotnia?
Így utólag könnyû mondani,
hogy alaptalan volt minden aggodalom. A Lélek ezúttal is mûködött tanúi ennek a résztvevõk. A sikerhez, a felszabadult örömhöz kellettek az emberek is: az emmánuelesek,
akik végig nyitottak és õszinték voltak. Nem akartak õk dominálni,
egyszerû résztvevõként járták a többiekkel a Cursillo útját. Mindegyikük hozta a maga mentalitását,
örömét vagy szomorúságát és a többiekkel együtt osztotta meg magát
velünk. Új színt is hoztak. Szabó
Dénes például, aki gitárjával sokat
segített az énekek lendületesebbé
tételében, aztán szombat délutáni
imájuk, ahova minket, nem emmánueleseket is meghívtak. Az a 20
perc, amit a szieszta idejébõl erre
szántunk, felemelõ volt. Kitûnt, hogy
ha kicsit más eszközökkel is, kicsit
más "ruhában" is, de ugyanazt akarjuk. Vidámságuk segített a jó hangulat megteremtésében és az egy-két
baki okozta kényelmetlenség áthidalásában. Aztán kellettek a munkatársak, a bölcsek (Rébay Lajos,
Gilyén Elemér), akik nem rutinból
beszéltek, bár megtehették volna,
hiszen akkora tapasztalatuk van,
hanem örökre szólóan tettek tanúságot; az örök fiatalok (Bernolák Béla,
Pacor István), akik nyitottak és szolgálatkészek voltak; a lelkesek (Szõcs
László atya és Herczegh Géza), akik
rácsodálkozásukkal kóstolgatták,
hogy milyen csodálatos ajándékokat
kapunk az Úrtól és a szelíd Juhászok
(Karcsi és Bálint), akik õszinteségükkel és állandó mosolyukkal
gazdagítottak minket.
A 4. örök napban idõrõl idõre
eszembe jut a M.E.K. és nem hagy
nyugodni. Továbbgondolom: ME(gértele)K, nem bírállak; ME(rje)K
õszinte lenni; ME(nje)K tovább
Krisztus útján. A tanfolyamocska
engem is elindított.
De Colores!

Kovács Ádám
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Meghívás Mélyítõre!
Mikor is volt a cursillod? Két éve
… öt éve …, az én cursillom 13 éve
volt. Halványuló emlék, melyhez, ha
cursillos találkozások kapcsán sikerül visszanyúlnom, újra elevenné
válik.
Találkozom Katival, mi egyszerre végeztünk. Meglátom Gabit,
Ildikót vagy Zitát, akik munkatársként voltak jelen, bizony emlékszem a nagy történetekre tanúságtételeikbõl, ami megérintett, felkavart és elindított egy addig ismeretlen, de színes, pompás úton. Én
ott, akkor megtapasztaltam, hogy

szeret az Isten. Engem, személyesen.
A cursillot egyszer lehet
elvégezni. Mikor ezt halljuk, épp
benne vagyunk a három nap csodájában, és elfogadjuk. Késõbb ébred a vágy, de jó is lenne még egyszer átélni azokat az érzéseket, amik
akkor erõt, lendületet adtak.
Érted szervezzük a mélyítõ
lelkigyakorlatot. Idõben rövidebb, de
tartalmában, élményben hasonló,
mint az elsõ. Ha szükséged van a tûz
újragyújtására, a szunnyadó parázs
életre keltésére, szeretettel várunk
2008. szeptember 26-28. között Leányfalun Mélyítõ lelkigyakorlatra.
Jelentkezés: volt rektorodnál, vagy
vardaijudit@freemail.hu email címen.
Várdai Judit

Mélyítõ 2 008-b
b an:
Szeptember.
26-2
2 8.
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I N F O R M Á C I Ó K
KÉRJÜK TÁMOGASSÁTOK AZ

IDÕPONTOK 2008-B
BAN

ESZTERGOM-BUDAPESTI

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI
EGYHÁZMEGYÉBEN

EGYHÁZMEGYEI CURSILLÓ

F É R F I C U R S I L LO K
JÚNIUS 5-8.
(REKTOR: CSÁKÓY GYULA)
N OVEMBER 27-30.
(REKTOR: F A B Ó K G Y Ö R G Y )

N Õ I C U R S I L LO K :
JÚNIUS 19-22.
(REKTOR: F A B Ó K N É I L D I K Ó )
N OVEMBER 6-9.
(REKTOR: JUHÁSZ BÁLINTNÉ MÁRIA)

KÖZÖSSÉGEK ÉS RÉGIÓFELELÕSÖK
ÉSZAK BUDA: I. II. III. XII. kerület
Frankovits György
1028 Bp. Úrbéres u. 1/A, T.: 376-9459
e-mail: hidigut@tvnetwork.hu
Lelkivezetõ: Matolcsy Kálmán
1123 Bp. Táltos u. 16.,
T.: 3750732, 30-436-24-48
e-mail: p.matolcsy@axelero.hu
DÉL BUDA: XI. XXII. kerület
Budaörs, Érd, Diósd, Törökbálint
Dessewffy Erzsébet
1222 Bp. Bálvány u. 14., T.: 424-7794
BELSÕ PEST: V. VI. VII. VIII. belsõ IX. kerület
Lelkivezetõ: P. Beöthy Tamás SJ
1085 Bp. Mária u. 25., T.: 318-3479
ÉSZAK PEST: IV. XIII. XV. kerület
Bernolák Béla és Melinda
1047 Bp. Deák F. u. 27., T.: 389-0199
Lelkivezetõ: Herpy György ny. plébános
1056 Bp. Március 15. tér 2. T.: 483-0295
Újpesten, a Szt. István tér 14. alatti Katolikus
Kultúrházban minden hónap elsõ hétfõjén
18.00-tól ultreya.
KELET PEST: XIV. XVI. kerület és Gödöllõ
Maróti-A
Agóts Lászlóné Gabi
1161 Bp. Templom tér 3. T.: 405-3528
e-mail: gabikas@szmi.axelero.hu
1161 Bp. Templom tér 3.
DÉL PEST: külsõ IX., XVII., XVIII., XIX. XX., XXI.
kerület, Dunaharaszti és Alsónémedi
Juhász Károly
1107 Bp. Kékvirág u. 2.
T.: 263-1207, 30-9849-924
e-mail: juhaszkaroly@freestart.hu
Minden hónap elsõ péntekjén, a 18,00-kor
kezdõdõ szentmise után, kb.18,45-kor „Péntek
esti beszélgetések“ címmel cursillós találkozó a
Szent Kereszt Plébánián.

PROGRAMJAIT
ADÓTOK 1 SZÁZALÉKÁVAL

Cursillo Alapítvány.
a d ó s z á m : 18 0 5 1 5 0 6 - 1 - 4 3,
KÖSZÖNJÜK!
MEGHÍVÓ
BONNIN EMLÉKMISÉRE
Április 16-án hétfõn, 17 órakor a
Pesthidegkút - Széphalmi templomba.
A misét Székely János püspök
mutatja be Cursillós atyákkal együtt.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Cím :1028 Kossuth Lajos utca 13.
( Kossuth és Petõfi utca sarok )

HONLAP
www.bpcursillo.hu
"Elindult az Esztergom-Budapesti Cursillo WEB
oldala. A honlapon a mozgalom bemutatása
és története mellett az aktuális hírek is
elérhetõek.". Felkerültek az újság korábbi számai és egyéb kapcsolódó cikkek, linkek és sok
más érdekesség is. A fenti e-mail címre
szívesen fogadunk észrevételeket, beszámolókat, cikkeket. Ugyanitt a cursillóra is
jelentkezhettek!

LEVELEZÕ LISTA

Média Csoport

cursillobp@googlegroups.com

Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
CURSILLO TITKÁRSÁG
1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
Visyné Éva
Fogadóóra: hétfõnként 9–11-ig
Telefon: 30-971-6858
A frissen végzett cursillósok egy évig ingyen kapják az újságot, utána a postai formájáért fizetni kell.

Az elõfizetés egy évre 800.-FFt,
ehhez csekket alkalmanként mellékelünk,
illetve a fenti címen igényelhetitek.
Elektronikus formában az újság természetesen ingyenes. Amennyiben
postacímetek megváltozik, azt szintén a
fenti címen vagy a következõ email
címen, kérjük, jelentsétek be:
geza.herczegh@gmail.com

A de colores az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye „CURSILLO – A KERESZTÉNYSÉG TANFOLYAMA“ mozgalmának
negyedévente megjelenõ hírlevele.
Szerkeszti a Média Munkacsoport.
Az újságot gondozza: Herczegh Géza.
e-mail: geza.herczegh@gmail.com
Lektor: Velencei Katalin.
E lapszám 800 példányban készült.
Tördelés és nyomdai munkálatok:
Mizer Zsolt.Graphic nyomda .
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DM
Cursillo Titkárság
1051 Bp. Hercegprímás u. 7.
Megint lesz Pünkösd hétfõ, és megint lesz Cursillós sátor
Máriaremetén a Karizmák Ünnepén!
Gyertek minél többen, ismerkedni barátkozni szívbõl
megölelni egymást!
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Elhunyt Eduardo Bonnín,
a Cursillo Mozgalom egyik alapítója
A Cursillo meghatározó személyisége
hosszú betegség után,
91 éves korában, 2008. február 8-án
Palma de Mallorcán halt meg.
A emlékmisét április 16-án hétfõn, 17 órakor a Pesthidegkút Széphalmi templomban Székely János püspök mutatja be.

Eduardo Bonnín emlékére
Még januárban, a sükösdi
cursillo rektori bevezetõjében azt
mondtam: "a Cursillo Lelkiségi
Mozgalom civil alapítója, Eduardo
Bonnín, az a nagyszerû ember, aki
felismerve az idõk jeleit, a Szentlélektõl vezérelve megalkotta a
Cursillo lelkiséget, a világ jobbítási
szándékával."
Most, amikor már ismerem a
hírt: 2008. február 8-án meghalt
Mallorcán Eduardo Bonnín, az
emlékeimet, és örömeimet keresem vele kapcsolatban.
18 évvel ezelõtt hallottam róla
elõször, a tüzes lelkû spanyolról,
aki megtalálta és betöltötte azt a
hivatását, amellyel Isten országát
építheti itt a földön. Krisztus
számított rá, és õ is számított
Krisztusra!
Késõbb, 1997 novemberében az
Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye Cursillo bizottsága meghívta õt egy hétvégre
Leányfalura. A program egy országos ultreya volt, ahol életkorát
meghazudtoló frissességgel, hoszszan mesélt a kezdetekrõl, a
Spanyol Egyház tönkretettségérõl

a polgárháború után. Tanúságot
tett arról, mi motiválta õt arra,
hogy civilekre támaszkodva hathatós segítséget tudjon adni az
Egyház evangelizáló munkájához.
Lenyûgözõ volt, ahogy arról szólt
az akkor 80 éves Eduardó, még
mindig kiscsoportban él, heti
rendszerességgel találkoznak, mert
nem élhet keresztény ember közösség nélkül a világban.
Biztatott, lelkesített bennünket,
örült, hogy vagyunk, és boldog
volt, hogy velünk lehetett.
A hétvége másik programja a
"Bölcsek Gyülekezete" tanácskozás volt, ahol az egyik fontos
meglátása és tanácsa az volt számunkra: "ha kudarcaink vannak,
vizsgáljuk meg, miben tértünk el
az alapoktól. Ott van a baj oka,
keressük meg tehát az alapokhoz
való visszatérés lehetõségét, lépéseit!" Hívjuk azokat is Ultreyára,
akik még nem ismerik a cursillót,
mert õk is "tüzet" kapnak, egymást
lelkesítik majd. "A küldetés inkább
a szívben legyen, mint a fejben!"
Másodszor a Szentévben,
Rómában találkozhattunk vele a

Cursillo Világtalálkozóján.
Vidáman, a Szentatya társaságában, a Szent Péter téren
emelvényrõl nézhetett végig a
színes-pompás tömegen, akik rajongva vették körül, és ünnepelték
õt. Ott, II. János Pál pápa társaságában szólt a világ minden tájáról
összegyûlteknek, ismét buzdítva
bennünket hivatásunkra: "a világnak szüksége van rátok, a cursillósok evangelizáló munkájára!"
Ezek személyes élményeim,
amelyeket visszaidézve nemcsak,
emlékként õrzök, hanem mint a
tanúság, az elkötelezettség élõ
példáját. Mindig öröm volt a szívemben, ha rektorságaim alatt
beszélhettem róla, visszaidézhettem kedves alakját.
Ma már más távlatokban gondolok rá. Ma már az égi cursillóban éli a negyedik örök napot!
Hiszem, hogy imádkozhatunk
hozzá, és kérhetjük közbenjárását
a magyarországi cursillóért.
De colores!
Fabókné Ildikó
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MOZAIKOK
Nekem nem adatott meg, hogy
személyesen ismerjem Bonnínt.
Amikor róla olvastam, lenyûgözött
az a tisztaság, az õszinte mély hit,
ami jellemezte egész életét. Nagyszerû ember volt, aki az apostolokhoz hasonlóan Istenre függesztette tekintetét, és terjesztette az
örömhírt. Nem térített, hanem adta
az idejét, figyelmét, barátságát.
Ahogy Bob Robinson fogalmazta meg
az alább olvasható interjúban,Bonnín
valóban élte a Cursillo módszerét.
Miközben óriási munkát végzett,
megõrizte szerénységét.
Kis apró mozaikokból áll össze az
arcképe, amely itt-ott hiányos ugyan,
mégis átfénylik rajta az egész ember.
Az oldalt a források alapján
összeállította : Fogarasi Krisztina
EDUARDO BONNIN AGUILÓ
1917.május 4-én született Mallorcán
kereskedõ családban.
Tanulmányait az Ágoston-rendieknél kezdte, de a legtöbbet azoktól
a magántanároktól kapta, akiket apja
fogadott fel azért, hogy fiainak olyan
tudást biztosítson, amely tökéletesen
összhangban van az Egyház tanításával.
A Bonnín házaspár számára ez
azért volt különösen fontos, mert
meg akarták akadályozni, hogy fiaik
a Mallorcán az idõtájt még mindig
erõsen létezõ diszkrimináció áldozatai legyenek. Ezek a hátrányos
megkülönböztetõ intézkedések mindazokat sújtották, akiknek a családneve bizonyította, hogy rekatolizált
zsidók leszármazottai. Hiába tértek
át õseik a katolikus vallásra, mégis
arra kényszerítették õket, hogy gettóban éljenek, és egymás között
házasodjanak.
Eduardo tehát mély katolikus hitben,
de egy zárt világban nevelkedett….
Azok, akik kamaszként találkoztak
vele, nagy mûveltségû, komoly vallási ismeretekkel rendelkezõ fiatalembernek látták, aki félénk megjelenése ellenére kitûnõen teremt kapcsolatot másokkal és jó a humorérzéke.
1937-ben életének egy új,
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de colores
meghatározó szakasza kezdõdött,
megkezdte a kötelezõ katonai szolgálatát. A hadseregben minden társadalmi réteggel kapcsolatba került,
és belülrõl ismerte meg kortársai
életét. Arra a következtetésre jutott,
hogy a katonaságnál a keresztényellenes közeg ellenére, társai sértetlenül megõriztek számos evangéliumi értéket: elutasítják a hazugságot
és a képmutatást; tudnak szívbõl,
õszintén örülni; nyitottak mindenki
felé, bárhonnan is jött; fontos számukra a barátság.
Ebben az idõben a spanyol katolikus egyház az ifjúság számára zarándoklatot szervezett Santiago de
Compostellába, Szent Jakab sírjához…... A zarándoklat vezetõinek
rövid tanfolyamokat (spanyolul cursillo) szerveztek, hogy a zarándoklat
vallásos tartalmat kapjon. A tanfolyam egy hétig tartott, és egynapos
lelkigyakorlattal kezdõdött. José
Ferragut építész, a Fiatalok Katolikus
Mozgalmának mallorcai elnöke
meggyõznie Eduardot, hogy jelöltként vegyen részt az elsõ tanfolyamon, amit a Katolikus Mozgalom
nemzetközi vezetõi 1943 nagyhetében tartottak. Bonnin ekkor 26
éves volt. A cursillon átéltek nagy
hatással voltak rá.
Még ugyanebben az évben a
Katolikus Mozgalom Egyházmegyei
Tanácsa, a cursillo sikerén felbuzdulva, azt fontolgatta, hogy jó lenne egy
hasonló programot szervezni szélesebb körben, más civileknek is. A
program mozgósítani tudná a keresztényeket, hogy lelkesítsék a környezetükben élõket. A szervezésbe
Bonnínt is bevonták, aki összeállított
egy vázlatot…. Alapgondolata, hogy
a világot és az embereket nem az
intézmények mozgatják, hanem sokkal inkább a közvetlen környezet,
amelyben élnek. A környezetet kell
megváltoztatni, mert a közvetlen közelünkben élõkre vagyunk a legnagyobb hatással.
A Tanács Bonnín vázlatából
kiindulva kidolgozta az új cursillo
módszertanát. Ezt az új típusú cursillot 3 napra tervezték…
1948 augusztusában került sor
arra a várva várt zarándoklatra, amire évek óta készültek. Az egyhetes

2008. Március.
felkészüléseknek hála Mallorcáról
több mint 600 fiatal vett részt rajta.
Aug. 28-án végül több mint 70.000
fiatal és idõsebb férfi gyûlt össze
Compostellában egész Európából,
sõt még Dél-Amerikából is…
A zarándoklat ugyan véget ért,
de a Cursillo történetében ez csak a
kezdet volt. Mallorca új püspöke,
Juan Hervas, aki maga is aktívan
részt vett a mozgalomban, elhatározta, hogy szentesíti a Bonnín által
megálmodott tanfolyamot, és így
1949 januárjában megtarthatták az
elsõ hivatalos- az egyház által is elismert cursillot. Ettõl kezdve havonta
több cursillot is tartottak, és ennek
köszönhetõ, hogy ma már minden
kontinensen több ezren örülhetünk
ennek a Csodának.
(Forrás: Mouvement des Cursillos Francophones du Canada
Histoire du Mouvement du Cursillos)

Bob Robinson a Kanadai Cursillo
egyik vezetõje Bonnínt azért tartotta
hitelesnek, mert élte a Módszert.
Egész életét a Cursillonak szentelte. Nem nõsült meg. A 9 év katonaságot kivéve a családi üzleti vállalkozásában dolgozott, szabadsága
alatt cursillokat tartott, esténként
börtönöket látogatott vagy leendõ
barátait.
Egy alkalommal, két halálraítélt
gyilkoshoz ment el. A kivégzésük
elõtti éjszakát velük töltötte, másnap
a két férfi megnyugodva ment a
vesztõhelyre, mert elhitték, amit
Bonnín mondott: "Szerencsések
vagytok, hiszen holnap Krisztussal
találkoztok."
Bob Harvey (az Ottawa Citizen
szerkesztõje) készített Bonnín-nal
egy rövid interjút még 1996-ban,
Ebbõl a cikkbõl idézem;
Bonnín:" Nem mondhatod azt
valakinek, hogy a templomba kell
menned, de azt igen, hogy legyél a
barátom. Csak akkor beszélhetsz
neki Krisztusról, amikor már kialakult a híd kettõtök között."
Amikor az újságíró megkérdezte:
- Mi különleges van Önben?
Hogyan tudott egy ilyen hatalmas
munkát megvalósítani?
Bonnín csak annyit mondott:
- Mindezt a Szentlélek vitte
véghez, én nem csináltam semmit.

