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– az esztergom-budapest cursillo hírlevele –
KARÁCSONYI ÜZENET

Krisztus születésének megünneplésére készülünk. Karácsony elsõsorban nem az emberi szeretet ünnepe, hanem mindenekelõtt
Isten szeretetének ünnepe. Isten szeretetét ünnepeljük, aki nem fordult el ettõl a sokszor olyan zavarodott, szomorú, önzéssel,
igazságtalansággal teli világtól. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16). Másodlagosan persze az
emberi szeretetnek is ünnepe a Karácsony, hiszen aki Isten jóságát egy kicsit is megérzi, átéli, az ezt tovább fogja sugározni másoknak is, annak a családjába, a környezetébe is béke költözik.
Szeretném megköszönni – Krisztus és az Egyházunk nevében – azt a rengeteg áldozatos munkát, idõt, szeretetet, õszinteséget,
hitet, amit annyian a cursillónak adtatok. A kegyelem mûködése mellett a ti készségeteknek is köszönhetjük, hogy a cursillo él,
és gyümölcsöket terem. Köszönöm nektek, hogy Krisztus számíthat rátok, hogy az Egyházunk építhet rátok! Karácsony örömét,
kegyelmét, békéjét kívánom mindannyiotoknak!
Dr. Székely János püspök

Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett
világosságod, és az Úr dicsôsége
felragyogott fölötted! Mert még
sötétség borítja a földet, és homály a
nemzeteket, de fölötted ott ragyog az
Úr, és dicsôsége megnyilvánul rajtad.
Iz 60,1-2
KEDVES CURSILLÓS TESTVÉREIM!
Eredményekrõl és tervekrõl szólva, azt hiszem, hogy egy kegyelmekben, örömökben gazdag év végéhez érkeztünk. Megtartottuk az országos titkárságunk által szervezett országos
ultreyát (febr. 14). Hálát adtunk a cursillo 20 évvel ezelõtt Magyarországra, illetve az Esztergom-Budapesti Egyházmegyébe
való megérkezéséért (ápr. 25.). Ismertettük a cursillót a Szombathelyi, a Kaposvári és a Váci egyházmegye papjaival. Elindult a cursillo a Kaposvári egyházmegyében egy férfi és egy nõi
cursillóval. A cursillót egyre többen kérik a cigánypasztoráció
segítésére, támogatására (pl. a Bp. Józsefvárosi plébánia kérte a
közremûködésünket). Mindezek miatt hála és öröm tölt el minket.
A jövõ év elején ismét egy fontos mérföldkõhöz érkezik a munkánk szervezése. Arsenio Pachón – Eduardo Bonnín egyik közeli munkatársa és barátja – jön el közénk, hogy a cursillo mód-

szerérõl, a beszédek felépítésérõl és a problémás kérdéseinkrõl
beszéljen nekünk. Ilyen problémás kérdések többek között: a
beszédek hosszúsága; mennyi szabadsága van a beszélõnek;
egy pap, vagy két pap legyen jelen a három nap alatt, stb.
A program február 19-21-én lesz Budapesten a Patrona Hungariae gimnáziumban (Knézich utca). Kérem azt, hogy február
20-án (szombaton) minél többen legyünk ott. Minden egyházmegye küldjön legalább 2 rektort és egy papot, és õrajtuk kívül
is minél több résztvevõt. Ez a nap nyitott mindenki számára:
munkatársak, de más cursillo-t végzettek is jöhetnek, jöjjenek!
19-én és 21-én (péntek este és vasárnap délelõtt) kérem, hogy
a cursillo szûkebb vezetése vegyen részt: az országos titkárság,
az összes egyházmegye egy-két képviselõje.
Minden résztvevõt kérünk arra, hogy jelezze a részvételi szándékát az ebéd és a szállás megrendelése miatt az országos titkárság
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75. férfi Cursillo, 2009. szeptember 24-27. Leányfalu
Egy jó barátom egy-két évvel ezelõtt
részt vett egy cursillós hétvégén, és
azt mondta: „Erre neked is el kell
menned! Imádkozom érte, hogy részese légy…!”
Szeretettel teli titkolózása kíváncsivá tett, és megígértem neki, hogy ha
módom lesz rá, el fogok menni.
Gondolom, mint sokan mások
ilyenkor, én is utánanéztem, mit is
takar a Cursillo:
Rövid tanfolyam, bentlakásos együttlét
csütörtök estétõl vasárnap délutánig,
ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait és életformáit mutatják be elõadásokkal, beszélgetésekkel,
életpéldákkal.
Kerestem a megfelelõ idõpontot, mikor vehetnék részt az egyik Cursillón, de sorra jöttek a „fontosabbnál
fontosabb” dolgok, amik miatt le kellett mondanom az épp aktuális hétvégérõl. Mígnem a budapesti cursillós honlapon ráleltem egy szeptemberi alkalomra, amelynek a világi vezetõje az egyháztestületi vezetõnk.
Amikor Mihály odajött hozzám,
hogy meghívjon a szeptember végi
Cursillóra, már tudtam, hogy hová
szeretne meginvitálni, és bár "lényeges elfoglaltság" most is lett volna,
hogy ne menjek el, a Szentlélek már
erõsen munkálkodott, így rövid
gondolkodás után igent mondtam a

meghívásra. Hogy pontosan mire
is, azt csak most, a Cursillo után tudom, de egyáltalán nem bántam
meg. Sõt…!
Kedves, vidám emberek fogadtak
Leányfalun a megérkezéskor – és
bár Mihályon kívül csak egy ismerõs arcot fedeztem fel –, mindenki
úgy fogadott, mintha barátja, ismerõse lennék, és ez az érzés az együtt
töltött idõvel csak nõtt.
Az elsõ közös estétõl az utolsó nap
délutánjáig pontosan megtervezett
programok követték egymást. Volt
idõ az elcsendesedésre, a közös
imákra, de helye volt a vidámságnak, a nevetésnek is.
Mindvégig Jézus Krisztus és az õ tanításai álltak a középpontban, rávilágítva a hitéletünk egy-egy lényeges pontjára. Világi testvéreink, valamint Tamás és Zsolt atya elõadásai,
a kiscsoportos beszélgetések nem
csak új ismereteket, a hit élményét
adták át, de az õszinte tanúságtételek, a mindennapok kereszthordozásainak megható példái mindanynyinkat megerõsítettek a hitünkben.
Megértettem, hogy Isten ilyennek
szeret, amilyen vagyok. Feltétel nélküli szeretettel, mindig, minden
helyzetben. Megtapasztaltam a közös ima erejét. Az ima erejét, amikor
férfiak – fiatalok, középkorúak, idõ-

sek – együtt imádkoznak, és azt a
felemelõ érzést, amikor értünk
imádkoznak ismerõsök, barátok,
családtagok és ismeretlenek.
Ismételten – talán az eddig megtapasztaltaknál is intenzívebben – élhettem át a Szentlélek mûködését,
végtelen erejét.
De megértettem mást is. A mindenható Isten megajándékozott a hit kegyelmével. Ez azonban ma már nem
elég. Küldetésünk, küldetésem van,
hogy a mindennapjaimat még tudatosabban Jézus Krisztus tanítása szerint éljem, a közösség aktív tagjaként. Úgy éreztem – és úgy érzem
most is –, hogy ott, a Cursillón indultam el a keresztény felnõtté válás útján. Az egyház aktívabb tagjává kell
válnom a családban, a munkahelyen
és mindenhol, ahová a Jóisten vezet.
Krisztus útját járni a zajos hétköznapokon nem mindig könnyû és egyszerû feladat. Ezt ki-ki maga is megtapasztalhatta már, és erre régi cursillós
testvéreink is figyelmeztettek. Az
imádság azonban erõs fegyver, és
mindig „kéznél van”. És minden nehézségben segít a tudat, hogy nem vagyunk egyedül: Krisztus számít ránk,
és mi is számíthatunk Krisztusra.
de colores!
Penderik Tamás

2010-ES PROGRAMJAINK A SZT. GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN, LEÁNYFALUN:
Nõi cursillók:

Február 18-21.

Június 17-20.

Május 27-30.

November 4-7.

November 25-28.
Lelkigyakorlat mindenkinek: Szeptember 30-október 3.

Érdeklõdni, illetve a jelentkezéseket leadni a következõ képen lehet:
Levelezési cím: 1051 Bp. Hercegprímás u. 7.
A Titkárság a Szt. István Bazilikában található, a Kegyeleti Irodában, bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felöl.
Telefonon Visy Évánál, 06-30-971-6858
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AZ É-PESTI RÉGIÓ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
Minden hónap elsõ hétfõjén 18:00 órától ultreyára találkozunk a Katolikus Kultúrházban, Bp. IV. Szent István tér 13.
Gyülekezés: ½ 6 órától
Lelki vezetõ: Herpy György atya
A programot minden alkalommal más-más társunk vezeti.
PROGRAM:
Ñ Kötetlen beszélgetés: a gyülekezés alatt, legfeljebb ½ 7-ig.
Ñ Hirdetések: aktuális cursillós hírek, események stb.
Ñ Ima: egyházi ünnephez, eseményhez, az összejövetel témaköréhez kapcsolódóan.
Ñ Ének: a sárga imakönyvünkbõl.
Ñ Bevezetõ elõadás témáját az elõzõ összejövetelen határozzuk meg közösen, ami legtöbbször
a cursillo valamelyik beszéde, aktuális vallási, egyházi esemény, közös érdeklõdésre számító téma,
melynek feldolgozását és elõadását a közösség egyik tagja vállalja, 10 - 25 percben.
Utána a témával kapcsolatos kérdések alapján
Ñ Kiscsoportos beszélgetés 3-5 fõs csoportban történik, a beszélgetés szabályainak
figyelembe vételével, 30-60 perc közötti idõtartamban.
Ñ Összefoglaló a csoportok megbeszélésérõl, ahol felmerülnek esetleg olyan kérdések is,
amelyekre a csoportban nem találtak választ.
Ñ Közös ima
Ñ Záró ének
Ñ A lelki vezetõ áldásának fogadása
A hétfõi összejövetelek általában este 8-½ 9 óráig tartanak, amelyre nemcsak az É-pesti régióban lakó cursillósokat,
hanem más régiókban lakókat is szívesen hívunk és várunk!
Bernolák Béla és Melinda
Ñ RÖVID HÍREK Ñ RÖVID HÍREK Ñ RÖVID HÍREK Ñ RÖVID HÍREK Ñ RÖVID HÍREK Ñ RÖVID HÍREK Ñ

Férfi cursillók:

Február 11-14.

Rektorok speciális képzése: Április 23-25.
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KÖZELEG A KARÁCSONY!

Szeretettel adunk hírt arról, hogy idén is – több éves hagyományunk szerint – az advent végén
karácsonyi ünnepséget tartunk a Mária utcában, a hátsó hittanteremben december 15-én kedden,
18 órakor. Házigazda a Bel-pesti régió.
Kérjük, hogy az ünnepi agapéhoz járuljatok hozzá süteménnyel, innivalóval.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.
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BESZÁMOLÓ A 2009. OKTÓBER 21-i
VÁLASZTÁSI GYÛLÉSRÕL

G. E. C. C. TALÁLKOZÓ SAMOBORBAN
a Kereszténység Tanfolyama Európai Csoportja spanyol rövidítése. Régi neve Európai Munkacsoport (G.E.T.). Fõ feladata a Cursillo Mozgalom európai koordinációja és kapcsolattartás a Cursillo világ
titkárságával (O.M.C.C.). Négy
évente egyszer tart találkozót („encuntro”), a találkozó elõtti két évben
pedig elõ-találkozót („pre-encuentro”). Tavaly októberben éppen Magyarországon, Esztergomban volt
ilyen elõ-találkozó, melyrõl a De
Colores 2008. XXX. számában jelent
meg beszámoló. A mostani találkozóra október 15-18. között a horvátországi Samoborban (Zágrábtól 20
km-re) került sor. Magyarországról
Ocskay András és én vettem részt.

G.E.C.C.

A lényegében két napos találkozók
forgatókönyve nagyon hasonló: az elsõ napon valamely témához kapcsolódóan hangzanak el beszédek, melyeket a fõ nyelvek (spanyol, angol,
német) alapján kialakított kiscsoportokban megosztás követ, a második
napon pedig a Cursillo adminisztratív
teendõinek megbeszélése és a vendéglátók által szervezett program zajlik. Mivel a G.E.C.C. tagjai azonos országbeliek, négy évente választásra is
sor kerül, hogy melyik ország adja a
következõ ciklusra a tagokat. 2005ben Gibraltárra esett a választás, a
Csoport vezetõje Francis Napoli volt.
A csoport mandátuma ez év végén lejár, ezért most választásra is sor került.
A lelki program jelmondata a következõ volt: "Cursillo - evangelizáló
mozgalom a mai világban". Az elsõ
elõadást Josef Vilsmeier, a Német
Nemzeti Titkárság vezetõje tartotta
„A környezet evangelizálása a Cursillo Mozgalmon keresztül” címmel.
Több, a társadalom egyes csoportjainak felfogását, valláshoz való viszonyát kutató szociológiai felmérés
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eredményét összegezte és ez alapján
határolta be a Cursillo által reális sikerrel megszólítható társadalmi csoportokat. A második elõadás elõadója
Mary Dolan, ír cursillista vezetõ volt.
Õ a Cursillónak a misszióban betöltött szerepérõl beszélt. A harmadik
elõadás ("Evangelizálás a Lélek lehellete alatt") készítõje Székely János
atya személyesen nem tudott részt
venni a találkozón, gondolatait Francis Napoli olvasta fel. A jelenlévõkre
nagy hatást kiváltó beszéd fõ gondolata az volt, hogy az evangelizálás az
Evangélium igazsága elfogadásának
gyümölcse. Mi nem egyszerûen abban hiszünk, hogy Isten létezik, hanem abban is, hogy megszólalt, hogy
megmutatta magát, hogy értünk adta
magát. A 3 nap során is jobban ki kéne hangsúlyozni ezt az igazságot,
hogy az esetleg kétkedõ jelölteket
meggyõzhessük errõl. Több példát
mondott az evangelizálásra, melyekkel papi életében találkozott ill. gyakorolt és külön felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyháznak utóbbi két évtizedben itthon tapasztalt, látszólag
erõteljes megjelenése talán inkább a
"kirakat" díszességét, mintsem a tartalom mélységét tükrözi. A beszéd azzal a felhívással zárult, hogy több bátorsággal és elképzeléssel találjuk
meg az Isten által ránk bízott embertársaink szívéhez vezetõ utat. Az
utolsó elõadást Maximilan Bergmayr
OSB atya, az Osztrák Nemzeti Titkárság lelki vezetõje tartotta „Egység – az
evangelizáló Cursillo erõssége” címmel. János evangéliumából vett idézetekkel hívta fel a figyelmet Jézus
központi szerepére, a benne való maradásra, parancsainak szeretetére, az
Atyával való kapcsolatának velünk,
emberekkel való megosztására.
A második nap programja volt a Cursillo alapirodalmának számító Alapgondolatok ("Ideas Fundamentales")
átdolgozott kiadásával kapcsolatos
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munkáról való beszámoló. A Világtitkárság négy régiójából 4x3 fõ végzi
tematikusan a szövegezést. Az európai csoport vezetõje a spanyol Alvaro
Moreno. Elmondta, hogy a munka
lassan halad. Ennek fõ oka, hogy érzik a feladat súlyát és nem akarnak
elkapkodott, nem kellõen átgondolt
és egyeztetett szöveget kiadni. Problémát jelent a fordítások összehangolása az egységes nyelvezet kialakítása
érdekében. Várhatóan két éven belül
elkészül a szöveg tervezet, amelyet
elküldenek majd minden nemzeti titkárságnak, hogy észrevételeket lehessen tenni. A végleges változat kiadását 2013-ra tervezik.

ményezés sikeresnek bizonyult, így a
horvátok által nyáron, fiatalok számára szervezett cursillós táborok, ahol
egy hétre széthúzva a hétvége programját, ötvözve a tengerparti nyaralással, sok fiatalt meg tudtak szólítani,
és az osztrákok ötlete, hogy péntek
délutántól vasárnapig ún. "kompakt
Cursillót" tartanak azok számára, akik
nem tudják magukat három napra
szabaddá tenni. Érdekes volt hallani,
hogy ez évben elindult a Cursillo DélAfrikában (gibraltáriak és írek tartották az elsõ hétvégét) és Beninben (kanadaiak segítségével). Mivel Afrika
nem önálló régió, e két ország is az
európai csoporthoz tartozik.

A választásra harminchatan jöttek el, köztük Székely János atya, a fõegyházmegyei Cursillo
Mozgalom lelki vezetõje, Ruszthy Gyula világi elnök, a grémium tagjai, Herpy György atya, Gulyás Zsolt atya és számos munkatárs. Kovács Ádám, a Választási Bizottság elnökének bevezõje
után Székely János atya az evangélium alapján beszélt a vezetõk felelõsségérõl és feladatairól.
Ez után Kovács Ádám röviden beszámolt a G.E.C.C. (Kereszténység Tanfolyama Európai Csoportja) október 15-18. között a horvátországi Samoborban tartott találkozójáról („Encounter”). A
találkozó végén ajándékba kapott faragott feszület Leányfalura kerül, ahol a cursillós hétvégéken a keresztútnál lehet majd használni. A beszámolót a világi elnök megválasztása követte. A
titkos szavazás eredménye a következõ:

Következett a G.E.C.C. vezetõ választása. A jelenlévõk országonként
egy szavazattal rendelkeztek. Az elsõ fordulóban Ausztria 5, Portugália
3, míg Horvátország 1 szavazatot kapott, egy szavazat érvénytelen volt.
Az osztrákok rövid megbeszélés
után második fordulót kértek, mert
úgy érezték, hogy csak abszolút
többség birtokában lenne kellõ támogatottságuk. Ezt a második fordulóban meg is kapták, mivel õk 6 szavazatot, míg Portugália csak 4-et kapott. Így tehát 2010. január 1-jétõl
négy évig õk lesznek a Cursillo európai vezetõi. Hogy ez a vezetõség személyesen kiket jelent, arról egy otthoni szavazás fog dönteni, mondták.

A találkozó egybeesett a horvátországi Cursillo 35 éves jubileumi
ultreyájával. Szombat délután részt
vehettünk az ünnepségükön (kb.
450 jelenlévõ mellett), a zágrábi bíboros atya által tartott szentmisén,
majd egy fergeteges népzene, néptánc esten. Az est végén minden
vendég ország kapott ajándékba
egy faragott feszületet. Ennek alkotója egy, a hadseregben öt évet eltöltött horvát fiatalember, aki a leszerelése utáni nehéz élethelyzetébõl a 10
hónappal ezelõtt végzett Cursillo
hatására lábalt ki. A szép ajándék
Leányfalura került, ahol minden
cursillista megtekintheti majd.

A szavazás eredményének kihirdetése után Rébay Lajos, a fõegyházmegyei Titkárság új világi
elnöke köszönetet mondott Ruszthy Gyulának és mindenkinek, aki az elmúlt idõszakban a Cursillóban dolgoztak.

Az utolsó adminisztratív teendõ a
nemzeti titkárságok éves beszámolója
és a pénzügyi helyzet megbeszélése
volt. A Cursillo Európa több országában küzd kisebb-nagyobb problémákkal. Az elmúlt évben érdeklõdés hiányában nem tartottak Cursillót Hollandiában és Németországban, az
egyházi támogatottság hiányában nagyon nehéz a helyzet Angliában,
anyagi gondok merültek fel Portugáliában. Örvendetes, hogy több kezde-

A program nem csak elõadásokból
és az említett ünnepségbõl állt.
Hangsúlyos szerepe volt a reggeli
közös imáknak és az esti szentmiséknek, amelyeket mindig más ország képviselõi szerveztek s amelyeken ugyan sok nyelven, de egy
szívvel áldottuk az Urat, aki küldetést adott nekünk e színes világban.
A találkozón készült fényképekbõl egy
csokor megtalálható a világhálón is:
http://gec c2009. adamo60. fotoal bum.hu/.

LEADOTT SZAVAZÓLAPOK SZÁMA: 31 DB
Csákóy Gyula10 szavazat
Rébay Lajos 20 szavazat
Érvénytelen 1 szavazat
Késés miatt nem szavazott 4 fõ.

Új tagjelöltek bemutatkozása következett. A szeptemberi jelölõgyûlésen kialakult listához képest két változás történt. Pallos Zsuzsa mégis vállalta a jelölést és eddigi munkájának, a gazdasági ügyek intézésének folytatását. Maróti Agóts Lászlóné, Gabi visszalépett régiófelelõsi jelöltségétõl és maga helyett Földes Máriát javasolta. Mindkét új jelölt bemutatkozott, majd a jelenlévõk egyhangú nyílt szavazással elfogadták a jelölteket. Ez után került sor a tagjelöltek titkos
szavazására. Ennek eredménye a következõ:
Leadott szavazólapok száma:
A megválasztáshoz szükséges
minimális szavazatok száma:
Tagjelöltek
Csákóy Gyula
Fabók Györgyné
Faragó Antal
Farkas Rita
Kovács Ádám
Maróti Agóts Lászlóné
Pallos Zsuzsa
Várdainé Kollár Judit
Velenczei Katalin

db
32
31
20
22
33
32
32
34
34

36 db
19 db

Régiófelelõs jelöltek db
Bernolák Béla
33
Bernolák Melinda
34
Földes Mária
33
Frankovits György
31

Minden jelölt több szavazatot kapott, mint amennyi a megválasztáshoz szükséges.
Székely János atya tanulságos történetét a négy testvérrõl, Mindenkirõl, Senkirõl, Bárkirõl és Valakirõl Kovács Ádám olvasta fel, majd újabb lelki gondolatok következtek. A választási gyûlés a
De Colores eléneklésével ért véget.
Kovács Ádám
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Október 21.-én az egyházmegye cursillista közössége világi vezetõjévé választott.
Be kell mutatkoznom, hiszen sokan nem ismernek.
1944-ben születtem Ipolyságon, feleségem zenetanár,
négy felnõtt gyermekünk, egy unokánk van. Épületgépész mérnök vagyok, az építõiparban dolgozom kezdettõl fogva.
1989 óta veszek részt a mozgalomban. A kapcsolat
számomra Magyarországon kezdõdött, amikor
Szkladányi László barátom meghívott az elsõ magyarországi cursillora, amit Iszkaszentgyörgyön tartottak. Az
alapítók, Bogláryné Majláth Edina és a spanyol Josef
García Cascales atya ösztönzésére viszonylag hamar vezetõ munkatárs lettem, mert a másodikon már rektor
voltam. Utána néhányszor az egyházmegyénkben,
majd Erdélyben és Egerben. Egyházmegyei munkacsoport (grémium) vezetõ már voltam korábban 3 ciklusban. Az egri, debreceni egyházmegyék munkatársaival
közösen képviseltük Magyarországot a kontinens munkacsoportban. 1993-ban rendes taggá a mi közremûködésünkkel váltunk. Ennek elsõdleges feltétele a módszer jó ismerete, a nagyobb számban létrejött egyházmegyei titkárságok, és az országos koordináció mûködése voltak. Bár az együttmûködés akkor még nem volt
teljes, az ország nagyobb részével rendszeres kapcsolatban álltunk, egymást segítettük. Jelentõs munkát végeztünk közösen a görög katolikus egyházmegye bevonásában, a cursillo átadásában Erdélyben és Kárpátalján.
Missziónkat a magyar nyelvû közösségekben végezzük.
Szép eredmények születtek az észak-keleti megyék cigánysága körében is.
Mielõtt programunkról szót ejtenék, meg kell emlékezni a Ruszthy Gyula vezette leköszönt grémium munkájáról. Nagyon idõszerû és fontos volt a munkakörök
tisztábbá tétele, szabályozása, az egyházmegyei mozgalom szervezettségének, mûködésének javítása, és ennek
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dokumentálása. Folytatták, és rendszeressé tették az
egyházmegyék közötti együttmûködést. Ennek elsõdleges területe mindig is az egység szolgálata, illetve a közös munkatársképzés volt. E munka eredménye mindannyiunk, és hiszem, hogy különösen a jövõ számára
hasznos, és örömteli lesz. Barátaikkal közös ünnepünk
volt mozgalmunk 20. születésnapja, melyet a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban, és a szomszédos
iskolában tartottunk ez év április 25.-én.
A jövõre vonatkozó programunk már több, mint választási ígéret, hiszen azóta három találkozót tartottunk,
és közös elhatározással alakítjuk munkatervünket. Öszszefoglalom, amit a következõ 3 évben cursillista keresztény életünk középpontjába kívánunk helyezni. Ezek
eszközök, melyekkel környezetünk számára hatékonyan kívánjuk szeretetünket, az egyház szeretetét, az Isten szeretetét bemutatni, átadni; a kereszténységet követhetõ (követendõ) mintaként állítani barátaink elé.
Ezt teszi a cursillo alapítása, 1949 óta, tehát mi sem mondunk újat. Megerõsítjük, õsszegezzük mindazt, amit a
mozgalomban eddig tettünk, és tennünk kell.
1. Legfontosabb eszközünk a társadalmi jelenlétünk
és hatásunk, melyet
• a saját erõsödésünk,
• a mozgalom növekedése,
• a kommunikációs készségünk fejlesztése,
• és a média szereplésünk növelése révén kívánunk hatásosabbá tenni.
2. A példaadást „felülrõl” kezdjük, ezért arra törekszünk, hogy a munkacsoport valódi kiscsoport legyen.
Ennek érdekében
• rendszeres találkozókat tartunk 2 hetenként,
• a közösséget lelki vezetõ irányításával a missziós
munkában valódi imádkozó közösséggé alakít-
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juk, ugyanis nem elégséges, ha ezt mindenki csupán a saját kis közösségében valósítja meg,
• találkozóinkra felváltva készítünk lelki és szervezõi (munka) programot.

• Ennek tartalma: 1-2 hetente az otthoni rendszeres
kiscsoport találkozók, 2-4 hetente a közös tanulás, elmélyülés pl. plébániai összejövetelekkel, 1-3 havonta ultreya (közösségi találkozó) szentmise keretében.

3. Mélyíteni kívánjuk a világiak és papok kapcsolatát
• a közös tanulás (a cursillo, a pasztoráció, a kommunikáció módszere),
• egymás segítése, a munkamegosztás területén,
továbbá
• a munkatárs képzés folyamatossá és mindenki
számára nyitottá tételével.

7. A fentiekben megfogalmazottakhoz alakítjuk a
grémium felelõseinek, csoportjainak munkakörét
is, melyek:
• Egyházmegyei lelki vezetõ: a mozgalom továbbadása, tényleges lelki vezetés, munkatárs képzés
szakmai irányítása
• Elõcursillo felelõs: média, kapcsolattartás szervezetekkel, intézményekkel
• Cursillo felelõs: cursillok szervezése, rektorok
segítése,
• Utócursillo felelõsök, csoportok: minden régió
önállóan dolgozik, és vezetõje a grémium tagja.
• Munkatársképzõ csoport: a képzés (a cursillo
célja és módszere, papi és világi beszélgetések,
asztalmunka, a misszió, életvezetés, kommunikáció, mélyítõ) rendszeressé, folyamatossá tétele.
• Országos koordináció felelõsei: együttmûködés,
a segítségnyújtás, közös képzés.
• Európa koordinátor: a mozgalom egysége, az ismeretek átvétele, a barátság mélyítése.
• Gazdasági felelõs: a mozgalom és az alapítvány
pénzügyei, az adminisztráció.
• Világi vezetõ: koordináció, képviselet, misszió,
média, pénzügyek.

4. Törekszünk cursillos plébániák számának
növelésére
• a papok részvételével,
• kiscsoportok alakításával,
• rendszeres plébániai ultreyák szervezésével,
• egy-egy cursillót egy régió gondjaira bízva.
5. Az idõk jeleit figyelve törekszünk arra, hogy orvosoljuk környezetünk gondjait. Ennek érdekében
• észrevehetõvé kell válnunk a környezetünkben,
• észre kell venni az embertársaink baját, és
• gyógyítani kell Õket felhasználva karizmáinkat,
lehetõségeinket, melyek a munkahelyi felelõsségvállalás, a házasság gondozás, a kapcsolat tréningek, az alfa misszió.
6. Közvetlenül, munkatársaink révén kívánjuk segíteni a régiók megerõsödését.
• Kiscsoportokra épített, szervezetten, programmal mûködõvé kívánjuk tenni 10 régiónkat (BelBuda, Buda-közép, Észak-Buda, Szentendre,
Dél-Buda, Bel-Pest, Észak-Pest, Pest-közép, Rákosok, Dél-Pest).

Munkatársainkról, a programjainkról folyamatosan
tájékoztatunk Benneteket a honlapon, és negyedévente
papíron is megjelenõ újságunkban.
De colores
Rébay Lajos
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BEL-PESTEN RÉGIÓT SZERVEZÜNK!

CURSILLÓS MISE ÚJPESTEN

Januárban új Cursillós közösségi találkozó indul Herpy Gyuri atyánál, a Belvárosi Fõplébánián!

Minden hónap 3. szombatján este 18:00 órakor, az Újpesti Egek Királynéja fõplébánia templomban, (Budapest, IV.
Szent István tér) szentmisét mutat be Horváth Zoltán atya, a cursillósok számára. A felolvasók, a könyörgések összeállítói, a ministránsok, minden alkalommal a közösség tagjai.

A szervezõk: Ábrahám Juli, Pálmai Tibor, Rébay Lajos (06-20-931-6600) és Szeredai Péter, szeretettel hívnak és várnak
minden cursillóst, akik Pest belsõ kerületeiben laknak, 2010. január 14-én csütörtökön este 6 órakor, a Budapest
Belvárosi Nagyboldogasszony Fõplébániára, (1056 Budapest, Március 15. tér 2. Erzsébet-híd pesti hídfõje) ahol
Herpy Gyuri atya misét mond. A mise, a sekrestyében lesz, januárban és februárban a magas fûtési költségek miatt.
Utána találkozó lesz Gyuri atyánál, amelyre szeretettel várunk mindenkit, aki közösségre vágyik!
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Szentmise után a plébánián (kb. este 7 órától) cursillós összejövetelt tartunk. Az összejövetelen Zoltán atyát kérjük fel
egy adott vallási, hitbéli vagy egyháztörténeti téma ismertetésre. Ezt követõen lehetõség van közös megbeszélésre.
Mind a szentmisére, mind az azt követõ beszélgetésre szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
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