
Ü

de colores
–  a z  e s z t e r g o m - b u d a p e s t  c u r s i l l o  h í r l e v e l e  –

X I X .  é v f o l y a m  1 .  s z á m ,  2 0 1 0 .  m á r c i u s

VALÓBAN FELTÁMADT!
Valóban feltámadott az Úr, alleluja! A negyvennapos böjt után

negyven napig ezt imádkozzák a papok, szerzetesek és világi

hívek az Egyház hivatalos imádságában, a szent zsolozsmában.

Az invitatórium rövid ideje alatt, mintegy hétszer ismételjük

meg ezeket a szavakat: „Valóban feltámadott az Úr, – alleluja!”.

És ezek a szavak mégsem váltak unalmassá, elnyûtté, értelmet-

lenné. Sõt, ezzel tudatosítjuk még inkább, ez a mi életünk igazi

értelme és célja. Krisztus feltámadása nélkül nem lenne szá-

munkra üdvösség, se élet, se Egyház, se szentségek, se öröm, se

remény. A feltámadás ténye keresztény hitünk sziklaalapja,

sarkköve, alaptétele, középpontja és próbatétele.

Krisztus feltámadása példa számunkra: mi is részesei lehetünk

ennek az életnek, és mi is kapunk feltámadt testet. A középkor

óta a feltámadás egyik szimbóluma: a bábjából kikelõ lepke. Ha

elnézzük, az emberi szem láttára szinte visszataszító hernyót,

amint rágja a fa leveleit, nehéz elhinni róla, hogy belõle Isten

rendelése szerint gyönyörû lepke lesz. A hernyónak egy felada-

ta van élete során, hogy testében minél több tápanyagot hal-

mozzon fel. A bábozódást követõen igen bonyolult biokémiai

folyamatok mennek végbe, míg a bábból kikel a lepke.

Lepkét már mindenki látott, a feltámadt Jézust csak kevesen.

Elõször azok a „kevesek” sem hittek benne, amíg saját kezükkel

nem tapintották Jézus sebhelyeit. Miután az apostolok megbi-

zonyosodtak, hogy nem érzéki csalódás áldozatai, hittek saját

testük feltámadásában is. Nem féltek Krisztus örömhírét hirdet-

ni, azt tették életük árán is.

Isten az embert földbõl teremtette és lelket lehelt belé. Az ember

testbõl és lélekbõl áll, és a kettõ áthatja egymást. Amikor a testet

elhagyja a lélek, ez csak átmenti állapot. Istennek gondja lesz rá,

hogy az õ végtelen szeretetébõl eljussunk a „koporsó” bábálla-

potából, a feltámadt test és lélek „pillangó” életére. Ha Istennek

az oktalan hernyóra annyi gondja van, mennyivel több elõtte az

ember, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett.

Jézus szenvedése és halála az apostolok hitének próbaköve

volt, és nem emlékeznek arra, mit is tanított nekik. A próbát

nem állták ki, féltek, bezárkóztak, névtelenségbe burkolóztak.

A próbatétel, a szenvedés átmenti, véges, de az öröm megma-

radt. Az apostolok, amikor megtapasztalták a Feltámadott va-

lóságát, óriási fordulat állt be életükbe. Az öröm felnyitotta ma-

gányuk, félelmük és csalódásuk börtönét. Ez segítette õket ab-

ban, hogy teljes mivoltukban vállalják életükben a szenvedést,

megaláztatást és vértanúhalált. Az õskeresztényeknek ez a hit

adta a vadállatokkal telt arénákban, az örömet, az éneket a ha-

lál torkában.

Húsvét az élet ünnepe. Nemcsak a természet ébred, hanem a

hívõben is erõsödik remény, hogy az élet kínkeserves kanyar-

gói mögött a boldog örök élet vár rá. Mert ha alaposabban bele-

gondolunk életünkbe, látjuk, hogy nekünk sem adatott más út,

mint Krisztus útja: a szenvedésen át a megdicsõülésbe vezetõ

út. A húsvéti öröm: örök öröm. Ha a szenvedésünkben egybe-

nõttünk Vele, akkor a feltámadásban is egyek leszünk.

Gulyás Zsolt atya

„Dicséret  Neked krisztus,  örök dicsõség Királya!”

Z

„Üdvözlégy fényes Nap, tiszteletre méltó,

melyen az Úr Krisztus legyõzi a poklot,

s ki a Fán függött, gyõztesen országol,

most minden teremtmény õ elõtte hódol.”

(Éneklõ Egyház 97.)
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Február 19-21-én különleges kegyel-

mi pillanat részesei lehettünk:

Arsenio Pachón, Eduardo Bonnín

közeli barátja és Juan Ruiz, aki a

Cursillo Világtitkárságának 2009-ig

elnöke volt, látogatott el hozzánk.

Általuk a cursillo eredeti, hiteles for-

rásaiból meríthettünk.

Hadd emeljek ki néhányat a három

együtt eltöltött nap ajándékai kö-

zül! Közelebbrõl megismerhettük az

alapító, Eduardo alakját. Hallottuk

például, hogy sohase mondott má-

sokról rosszat. Igazi emberhalász

volt. Volt, hogy észrevette, hogy egy

fiatalember rossz utakra téved. Éjjel

1-kor, amikor egy éjszakai kirucca-

nása után hazafelé ment, Bonnín rá-

köszönt (addig sétálgatva várta), el-

hívta egy kis beszélgetésre, aztán el-

kísérte a plébániára gyónni (az atyá-

val elõre egyeztette a tervét). Barát-

ságot teremtõ ember volt. A heti ta-

lálkozók az 5 fõs kiscsoportjával éle-

te egyik legfontosabb erõforrása,

heti ünnepe volt.

Újra világosan hallhattuk a cursillo

eredeti karizmájának ismertetését.

A cursillo Isten szeretetének megta-

pasztalása. Célja, hogy senki se tá-

vozzon ebbõl a földi életbõl anélkül,

hogy meg ne tapasztalta volna,

hogy Isten õt személyesen, végtele-

nül szereti. A cursillo hisz az emberi

személyben, õrá koncentrál, segít

kibontakoztatni a benne rejlõ lehe-

tõségeket. Alapmódszere a barát-

ság. A cursillo eljut az eltávolodot-

takhoz, akikkel Bonnín elõször a 9

éves katonai szolgálata alatt találko-

zott: látta a bûnös életüket, de az

õszinteségüket, vidámságukat, az

osztálykülönbségek nélküli bajtársi-

asságukat is. A cursillo felismeri,

hogy a plébánia nem azonos a

templommal és a hittanteremmel,

hanem ott van az utcákon, a szóra-

kozóhelyeken és éttermekben, a

munkahelyeken is. Megtanít minket

arra, hogy ne csak a templom "akvá-

riumában" tudjunk halászni, hanem

igazi nagy tengeri halakra is kives-

sük a hálót, akik maguktól nem fog-

nak beúszni abba az akváriumba.

Megismerkedhettünk a cursillo

módszerének konkrét megvalósulá-

sával más országokban. Megtudtuk

például, hogy az ultreya-k nyitott

alkalmak mindenki számára, céljuk

többek között pontosan az új jelöl-

tek megszólítása. Az ultreya-k egy-

szerû szerkezete a következõ: a kis-

csoportok találkozói; tanúságtéte-

lek; tanítás (+ hirdetések, agapé).

Megtudtuk, hogy a vezetõk iskolája

egy minden cursillo-t végzett szá-

mára nyitott tanulási forma, amely

egy- vagy kéthetente (esetleg ha-

vonta) gyûlik össze. A találkozó elsõ

órájában (a cursillo-ban eltöltött idõ

szerint kialakított) osztályokra szét-

osztva tanulmányozzák a cursillo

egy-egy elemét, a második óra pe-

dig tanításból, imádságból áll. Mivel

az alkalom nem túl hosszú, és köz-

ben a gyerekekre való felügyelet is

meg van oldva (így pedig természe-

tesen születik meg a cursillo után-

pótlása, a cursillo igazi családok kö-

zötti baráti közösséggé alakul), a

program nem vonja el a családtól az

ott résztvevõ szülõket. A vezetõk is-

kolája ajánlja azután az egyházme-

gyei titkárságba a tagokat. Szintén

érdekes volt hallani azt, hogy az

egyes cursillo-s hétvégék munkatár-

sai nem a rektor jóbarátaiból jönnek

létre (ami a mozgalom klikkesedésé-

hez vezetne), hanem a titkárság vá-

lasztja ki õket. Szép volt hallani azt,

hogy a kiscsoportok tagjai egymás-

nak igazi, mély barátai. Új tagot be-

választani egy kiscsoportba hasonlít

ahhoz, mint amikor valaki meny-

asszonyt választ.

Ezeken túlmenõen azonban azt hi-

szem, hogy a legnagyobb élmény a

két ember, Arsenio és Juan volt.

Bennük, és a kettejük vidám, köz-

vetlen és mély barátságában eleve-

nen láthattuk a cursillo karizmáját.

Köszönjük nekik! Rajtuk túlmenõen

pedig érezhettük ezen a három na-

pon Krisztus jelenlétét, újra megta-

pasztalhattuk a szeretetét.

A harmadik nap különleges ajándé-

ka volt Arsenio bejelentése, hogy

kész idõrõl idõre eljönni, hogy se-

gítsen minket a cursillo eredeti ka-

rizmájában megerõsödni, és így az

egység útján továbbhaladni. A kö-

vetkezõ találkozásunk vele április

23-25-én lesz Leányfalun. Erre az al-

kalomra minden érdeklõdõt szere-

tettel várunk!

A három nap alatt kirajzolódott az

egység útján elõttünk álló követke-

zõ lépés is. Eddig a szervezeti egy-

ségben sikerült egy fontos lépést

megtennünk a Nemzeti Titkárság

létrehozásával. Most a tartalmi egy-

ség erõsítése a következõ felada-

tunk. Ebben nagy erõforrásunk az,

hogy a cursillo mindkét ága fontos-

nak és természetesnek tartja, hogy

az eredeti karizmához akarunk hû-

ségesek maradni. A tartalmi egysé-

get szeretnénk létrehozni egy-két

fontos kérdésben (közös imakönyv,

a cursillo 3 napjának a fontos pon-

tokban megegyezõ forgatókönyve,

közös beszédvázlatok). Ezután le-

hetséges a szervezeti egységben is

újabb lépést megtenni (pl. közös

munkatársképzés). Az együtt eltöl-

tött három nap örömteli hírrel zá-

rult: a novemberi leányfalui cursil-

lo-n velem együtt részt vesz a verbi-

ta rend újonnan a cursillo-val meg-

bízott papja, Burbela Gergely atya.

Köszönjük a gondolatot a Szentlé-

leknek és Frankovits Gyurinak, kö-

szönjük Gergely atya azonnali nyi-

tottságát! Segítsen minket továbbra

is a Szentlélek az egység útján!

Dr. Székely János püspök

AA  CCuurrssiilllloo  hhiitteelleess  ffoorrrráássaaiinnááll

Mi mással kezdhetném ezt a pénzügyi beszámolót, mint

hogy köszönetet mondok mindnyájatoknak az elmúlt

idõszakban küldött adományaitokért! Kisebbekért és

nagyobbakért egyaránt!

A pénzösszeg, amibõl gazdálkodni tudunk, évek óta az

alábbi tételekbõl áll össze:

Ñ A befizetett adó 1%-a. Ennek nagysága 200-400

eFt között mozog évente.

Ñ A végzett cursillisták újság elõfizetései és ehhez

kapcsolódó adományai. Éves szinten 200-300 e Ft-ra

számíthatunk.

Ñ És mikor nagy bajban vagyunk, azaz erõsen ki-

ürülõben van a kassza, jajveszékelésünkre érkezik

a „mennybõl” 100-200 e Ft adomány – egy-két an-

gyali személyen keresztül.

Ezekbõl a forrásokból befolyt pénzekbõl fedezzük az új-

ság elõállításának költségeit (tördelés, nyomtatás, posta-

költség), a cursillo 3 napjának kiadásait (kereszt, ima-

könyv, toll, füzet, nass stb.), és adunk támogatást a rész-

vételi díjakhoz, valamint tagdíjat fizetünk a Cursillo Eu-

rópai Titkárságának.

A fentiek alapján azt az elégedett kijelentést tehetnénk,

hogy a beérkezett pénzek fedezik kiadásainkat, tehát

minden rendben van! Pedig egy nagyon súlyos gond

megbújik meg a számok mögött.

A 15.000,- Ft-os részvételi díj a mai szûkös gazdasági vi-

szonyok között olyan terhet jelent a jelölteknek, hogy

bár vágyódnak részt venni a cursillón, de anyagi okok

miatt jó részük nem tud igent mondani hívásunkra.

Éves költségvetésünk egy cursillóra 40-50 eFt részvételi

díjtámogatással kalkulál. Ha számításba vesszük, hogy a

résztvevõk száma alkalmanként 25 fõ, látható milyen

alacsony ez az összeg ahhoz képest, ami igazi, valós se-

gítséget jelentene a résztvevõknek.

2010-re hat cursillót terveztünk be. A februári nõi és fér-

fi kellõ számú jelentkezõ híján elmaradt, nagy valószí-

nûséggel anyagi okok miatt.

Ezért szeretettel kérlek benneteket, gondoljátok át,

anyagi helyzetetek lehetõvé teszi-e, hogy befizetésetek-

kel támogassatok olyanokat, akik anyagi nehézségei mi-

att nem tudnak részesülni abban a gyönyörûségben,

amit nekem és nektek a cursillo három napja jelentett!

Még egyszer köszönjük eddigi adományaitokat!

Pallos Zsuzsa
Alapítványi titkár
2010. március 12.

BESZÁMOLÓ A CURSILLO ALAPÍTVÁNY 
PÉNZÜGYI HELYZETÉRÕL

ÁÁpprriilliiss  2233--2255..  ––  LLeeáánnyyffaalluu

Rektorképzõ, minden 
egyházmegye részvételével

meghívásra, Arsenio Pachón
közremûködésével

Várdainé Kollár Judit

Vardai.Judit@ymmfk.szie.hu

+36-30-663-8256

MMáájjuuss  66--99..  ––  LLeeáánnyyffaalluu

79. nõi cursillo, rektor: 
Fabók Györgyné Ildikó, 

Gulyás Zsolt és Kálmán József
atyák

Fabók Györgyné Ildikó

fabok@kpszti.hu

+36-30-626-8718

MMáájjuuss  2244..  ––  MMáárriiaarreemmeettee

Karizmák ünnepe

Rébay Lajos

rebaybt@yahoo.com

+36-20-931-6600

JJúúnniiuuss  1111--1133..  ––  LLeeáánnyyffaalluu

Egyházmegyei munkatársi
mélyítõ, Székely János püspök

atya, Gulyás Zsolt atya
vezetésével

Dr. Velenczei Katalin

velkatalin@freemail.hu

+36-20-426-2716

JJúúnniiuuss  1177--2200  ..––  LLeeáánnyyffaalluu

75. ffi cursillo, rektor Gilyén
Elemér, Gulyás Zsolt és
Gyurkovits István atyák

Bernolák Béla

bernolak35@freemail.hu

+36-30-534-4743

SSzzeepptteemmbbeerr  3300--ookkttóóbbeerr  33..

––  LLeeáánnyyffaalluu

Lelkigyakorlat minden cursillót
végzett számára, 
országos részvétel

Várdainé Kollár Judit

Vardai.Judit@ymmfk.szie.hu

+36-30-663-8256

NNoovveemmbbeerr  44--77..  ––  LLeeáánnyyffaalluu

76. ffi cursillo, rektor: 
Frankovits György, 

Székely János, és Burbela Gergely
atyák

Frankovits György

frankogy@t-email.hu

+36-30-999-7777

NNoovveemmbbeerr  2255--2288..  ––  LLeeáánnyyffaalluu

80. nõi cursillo, rektor: 
Juhász Károlyné Kati

Juhász Károlyné Kati

juhaskat@gmail.com

+36-30-570-1235
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cursillós találkozón vettünk részt

Budapesten a Patrona Hungariae Gimnáziumban

Meghívás után örömmel mentünk a

találkozóra. Budapestre érve ma-

gunk mögött hagyva az otthoni

gondokat, a világ zaját, nyugalmat,

békességet sugárzó szerzetes nõvé-

rek fogadtak.

Csodálkozva néztük a

nagyvároson belül ezt a

külön kis szigetet, ahol

Isten szeretete a megha-

tározó. Elfoglalva a kol-

légiumi szálláshelyün-

ket, érzékelhetõ volt a

szobában lakó diákok

keresztény neveltetés-

bõl adódó hite. Ezt tük-

rözték a kis angyalkák,

képek, rózsafüzérek.

Külön élményt jelentett

a régi ismerõsökkel talál-

kozni, de akikkel most

találkoztunk elõször,

úgy éreztük, mintha

régóta barátok lennénk.

Pénteken szentmisével kezdõdött a

találkozó. A szentmisét Dr. Székely

János püspökatya celebrálta, aki vé-

gig lelkivezetõként, baráti hangulat-

ban és közvetlenséggel vezette a ta-

lálkozót. Ez a baráti gesztus, amit fe-

lénk résztvevõk felé sugárzott a töb-

bi résztvevõ pappal együtt, megmu-

tatta, hogy lehet baráti közeledés ci-

vilek papok között. Meglepetésként

szolgált a Szendrõládi romaközösség

két nyelven bemutatott éneke a

szentmisén, ami a kisebbség felemel-

kedésének, feszültség feloldásának

egyik, de nem helyettesíthetõ útját

példázta. Hasonlóan a záró misén a

Széphalmi csoport ének és zene szol-

gálata. A szentmisén elhangzott pré-

dikációkból sokat meríthettünk.

A magyarországi cursillo stílusa két-

irányú, közöttük az egység építése,

és erõsítéseként szervezett találko-

zón megismerkedhettünk a Spa-

nyolországból és Amerikából hoz-

zánk érkezett Arsenio Pachón, és

Juan Ruiz cursillós testvérekkel,

akik közeli munkatársai és barátai

voltak Eduardo Bonínnak, a cursillo

mozgalom alapítójának.

Juan Ruiz a cursillo világszervezet-

ének 2009-ig volt titkára. Mindket-

ten a cursillo módszerérõl, a beszé-

dek felépítésérõl, egy úgynevezett

Cursillo de cursillo-t, azaz a cursillo-

ról szóló cursillo-t tartottak nekünk.

Személyes megtérésük velünk való

megosztásával, az életben megva-

lósított keresztény életük példájá-

val olyan tanácsot tudtak adni,

amibõl cursillo munkatársként so-

kat tudunk hasznosítani. Kihang-

súlyozták a józanész és a szív egy-

ségét, amit az Isten szeretete kap-

csol össze.

Ezt az egységet kell keresnünk és

építenünk nekünk cursillistáknak a

családban, az egyházban, és egymás

között a világban. Ahogy Õk mond-

ták; elõször is a cursillo a katolikus

egyház egyik jelentõs nemzetközileg

elterjedt megújulási keresztény moz-

galma, ami az egész világnak szól.

Lényege Jézus Krisztus, de ebben

nincs újdonság. Cursillo nem az út,

hanem egy út a sok közül Isten felé,

az Úr Jézussal való találkozásra. A

cursillo üzenete, hogy az Isten szeret

engem. A cursillo alapja a szeretet, a

szeretet pedig maga Jézus Krisztus.

Cursillo kapcsolat a világiak és a pa-

pok között. A Cursillo

nem létezik papok nél-

kül. Ahová viszont õk

nem jutnak el, mi világi-

ak, életünk példájával

hiteles keresztény életet

mutathatunk az embe-

reknek, elvive az öröm-

hírt. („Élj úgy, hogy rád

kérdezzenek!”) Egy te-

lepülésen a plébániát

nem csak a templom

melletti plébánia jelenti,

hanem az egész egyház-

községet a településen

élõ közösség alkotja. Eb-

ben a közösségben van

a cursillistának feladata.

Mindig tudni, érteni

kell, hogy mit miért teszünk.

Az elõadók kiemelték, mennyire

fontos az elõcursillo, (a jelöltek

megkeresése), a cursillo (a találko-

zás történése, Isten szeretetének be-

fogadása, megértése), és az utócur-
sillo, (a végzett testvérek lelkületé-

nek megõrzése, amit a cursillón sze-

reztek, hogy törekedjenek önálló

csoportjaik létrehozására).

A cursillós kiscsoport barátok ösz-

szejövetele, kényszer nélküli, ön-

kéntes. Egymás között rokonságot,

barátságot fedeznek fel. Ezért ezek

jól mûködnek. Azokkal vagyunk

együtt, akikkel rokonszenvezünk.

A papot úgy látjuk, mint barátot az

összejövetelen.

Az ultreák, a régiós találkozások,

arra valók, hogy megmaradjunk Is-

ten szeretetében, a Jézus Krisztussal

Február 19-21-én a Patrona Hungariae Gimnázium adott otthont egy úgy-

nevezett „Cursillo de Cursillos”-nak, ami annyit jelent: „Cursillo tanfolya-

ma”. Ez a három napos alkalom a Cursillókat szervezõ, a mozgalomban dol-

gozó elkötelezett tagoknak és persze minden Cursillón résztvetteknek szólt.

Különleges napok voltak ezek a számomra. Jómagam pontosan egy év-

vel ezelõtt vettem részt a 75. nõi Cursillón Leányfalun. Azóta nem nagyon

tartottam a kapcsolatot a mozgalommal, de felajánlottam segítségemet, ha

tolmácsolásra, fordításra lenne szükség. Így kerültem erre a három napra

Kovács Ádám meghívására. Az egyik legmélyebb benyomást rám a résztve-

võ kedves emberek megismerése tette. A Miskolcról és környékérõl érkezõ

cigány testvérek, akik lelkes éneklésükkel tették igen színessé az alkalma-

kat. Csókai Károly jezsuita atya, aki 13 évet élt Chilében (egymás segítõi

voltunk a tolmácsolásban). Velenczei Kati, aki az én Cursillóm rektora volt,

a mozgalom más vezetõi és papjai. Egy kedves család, (Csákóyék) akik

szombat este vacsorára vendégül láttak minket, Székely János püspök atya

és nem utolsó sorban a két vendég: Arsenio Pachón Mallorcáról és Juan

Ruiz Los Angelesbõl.

Õk Eduardo Bonnín közvetlen munkatársai voltak. És ez adta a másik

legnagyobb élményemet, õket hallgatni és elsõ kézbõl megtudni története-

ket az alapító életébõl, munkásságából, valamint a Cursillo mûködésérõl az

egész világon. Azt hiszem, hogy a ritka alkalmak egyike, amikor az ember

ilyen kiváltságban részesül.

Alaposan elfáradtam, de igen érdekes élményekben volt részem és érté-

kes ismeretekben gazdagodtam. Remélem a hallgatóság is így érzi, és sike-

rült Károly atyával együtt hûen tolmácsolni vendégeink gondolatait, mon-

danivalóját.

Várjuk a folytatást.

Polcz Anna
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CURSILLÓS TESTVÉREK TALÁLKOZÓJA! CURSILLO DE CURSILLOS

való barátságban, az imák folyama-

tosságában. Az ultreákon a résztve-

võk többsége cursillista legyen, de

külsõket is hívhatunk. Legyen ez

mindig ünnep, a baráti kör kitágu-

lása, hiszen Krisztus és egymás ba-

rátsága van jelen. A pap indítja a

csoportot az evangéliummal, majd

következik a beszélgetés. Figyel-

münkbe ajánlották, hogy az elõírás

megöli a szellemet.

Arra kell törekedni, hogy a résztve-

võk legyenek egy kicsit jobbak,

mint amikor megérkeztek.

A problémás kérdéseink mellett vá-

laszt kaptunk a cursillo hiteles for-

rásairól, hogy jobban tudjunk ezek-

ben a kérdésekben eligazodni. Püs-

pökatya határozott kéréssel fordult

a cursillistákhoz az egység erõsíté-

se, megteremtése érdekében, (kö-

zös imakönyv, közös munkatárs-

képzés, együtt elfogadott beszéd-

vázlatok alkalmazása, közös infor-

matikai rendszer létrehozása, stb.).

Mindannyiunk közös érdeke, hogy

ez az egység létrejöjjön.

A cursillós találkozón sok tapaszta-

lattal lettünk gazdagabbak, örömet

adott, aktivizált. A meghívott elõa-

dok fontos felhívása, hogy egy em-

ber sem halhat meg, hogy ne tudja,

Isten Õt szereti. Sokkal derûsebben,

nyitottabb szívvel kell járnunk a vi-

lágban. Minden élethelyzet alkal-

mas a józanész keretei között az Is-

ten szeretetének megmutatására,

emberekkel való megismerkedésre,

barátkozásra.

II. János Pál pápa felhívása is így

szól a cursillistákhoz, legyetek

élesztõk, ahol vagytok, részt vállal-

va a világ újra evangelizálásában.

De Colores!

Oreskó házaspár
Kerekegyháza, 2010-03-10

Arsenio Pachón, Juan Ruiz

2009 õszén megtartottuk az elsõ Dél

dunántúli férfi és nõi cursillot. Rumszauer

Miklós atya, aki Kaposváron plébános,

vállalta a helyi szervezés oroszlánrészét.

Így a jelöltek többsége is az õ plébániájá-

ról jött. Roca Dániel Babócsai plébános

atya részt vett a elsõ férfi cursillón, és a nõi

cursillóra 6 jelöltet küldött. A cursillók

helyszíne a Kaposvári Püspökség volt,

ahol az étkezésekrõl magunk gondoskod-

tunk. Nekem nagy élményt jelentett,

ahogy a Csákóy házaspár nagy szeretettel

és odaadással szolgált minket, a nõi cursil-

lo 34 résztvevõjét. 2010 januárjában meg-

tartottuk az elsõ ultreyát. A három nap

csodás élményeket, indításokat hordo-

zott, és nagyon vártuk a „4. napi” elsõ ta-

lálkozást. Õszinte, mély beszélgetés után

közös szentségimádáson mondtunk hálát

az Úristennek a sok kegyelemért, amit a

cursillón, és a karácsonyi idõszakban kap-

tunk. Március 20-án nagyböjti lelkinapon

találkozunk, ahol tanúságtételekkel, kis-

csoportos beszélgetésekkel, szentgyónás-

sal készülünk a Húsvét ünnepére.

Várdainé Kollár Judit rektor

DÉL DUNÁNTÚLI KEZDETEK



FEBRUÁR 23-25, TALÁLKOZÓ

A PATRONA HUNGARIAE

GIMNÁZIUMBAN

Székely János püspök atya meghí-

vására, Francis Napoli javaslatára,

egy februári hétvégére eljött közénk,

magyarországi cursillisták közé, Arse-

nio Pachón és Juan Ruez. Várakozás-

sal volt tele a szívem, amikor megtud-

tam, hogy Bonnin közvetlen ismerõi

jönnek el közénk. Amikor Bonnin

Magyarországon járt, még friss cursil-

lista voltam, egy szentmisén láttam

õt, és nagyon megfogott a belõle ára-

dó derû, szeretet. Arsenio és Juan õt

képviselték számomra.

A szervezés oroszlánrészét János

atya jobb keze, Németh Tünde vállalta.

Egyeztetett, meghívókat küldött, ren-

geteget telefonált. Köszönet neki érte!

A találkozó helyszíne a Patrona

Hungariae Gimnázium díszterme

volt. Az apácák a háttérbe húzódva,

csendesen, de nagy figyelemmel segí-

tették kényelmünket, hátterezték

szüneteinket.

Csókay Károly jezsuita atya és Polcz

Anikó három napon keresztül fordítot-

ták spanyolból magyarra és vissza az

elhangzottakat. Köszönet érte!

A három nap alatt 100-120 részt-

vevõ volt jelen. A péntek este és va-

sárnap délelõtt a mi kérdéseinkre vá-

laszoltak, míg szombatra õk készültek

négy elõadással. Megerõsítõ volt hal-

lani, hogy milyen sok mindenben

egyezünk az Alapító szándékával,

tervével, elképzeléseivel. És nagyon

fontos szempontokat kaptunk arra is,

hogy hogyan erõsödhetünk, fejlõd-

hetünk tovább.

Arsenio elhatározta, hogy gyakran

eljön közénk, segíteni szeretné, hogy

megtaláljuk az egységes utat az Isten

felé. Következõ találkozás április 23-

25-i hétvégén lesz Leányfalun, ahová

mind a Budapest-esztergomi, mind a

többi egyházmegye lelkivezetõjét és

rektorait várjuk szeretettel.

Várdainé Kollár Judit
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Szent Ágoston szavai mintha nekünk, cursillistáknak

szólnának. Egy hosszú hónapok óta tartó folyamat,

újabb fordulópontjához érkezett 2010. február 19-én.

Székely János püspök atya meghívására Arsenio

Pachón, Eduardo Bonin Aguilo egyik közeli munkatársa

és barátja, valamint Juan Ruiz, aki a Cursillo világszer-

vezetének 2009-ig titkára volt, látogatott el Magyaror-

szágra, hogy segítsék a magyar cursillót, segítsenek min-

ket, hogy országosan egységes legyen a cursillo.

A Patrona Hungariae Gimnázium méltó helyszínéül

szolgált a találkozónak. (Igaz, az ágyak nem 190 cm-es

emberre voltak méretezve. ☺) A nõvérek kedvesek és se-

gítõkészek voltak. Az ellátással sem volt gond, bõséges és

finom ételeket kaptunk reggelire, ebédre és vacsorára is.

Székely János püspök atya köszöntõjében II. János Pál

pápa szavait idézte, aki azt mondta a szerzetesrendeknek,

hogy térjenek vissza az alapokhoz. A mi együttlétünk is

ezt a célt szolgálta. A bevezetõben hallhattunk néhány

szót a cursillo magyarországi történetérõl - kissé pontatla-

nul - és a cursillo gyümölcseirõl. A vendégeink bemutat-

kozása után lehetõségünk volt kérdéseket feltenni. Na-

gyon örültem, hogy Arsenio és Juan segítségével megis-

merhettem a cursillo alapítójának, Eduardo Boninnak az

emberi arcát is. A kérdésekre adott válaszokból számomra

az derült ki, hogy sok mindent hasonló módon teszünk a

cursillóban mint Los Angelesben vagy Mallorcan, de saj-

nos vannak "vadhajtásaink" is. Megerõsítették bennem a

válaszok, hogy mennyire fontos az elõcursillo - amire saj-

nos szerintem nem fordítunk elég idõt, energiát vagy nem

megfelelõen csináljuk - és az utócursillo amelyben szintén

van még mit fejlõdnünk. Két nagyon fontos dolgot emel-

nék még ki a vendégeink válaszaiból. Többször is elhang-

zott, hogy mennyire fontos a cursillisták Istenkapcsolata

és mennyire fontos a cursillóban is a józan ész. A cursillo

a józan ész és a hit kapcsolta. Az elõadásokból és a beszél-

getésekbõl ötleteket is kaptunk az elõcursillókra, az

ultreyákra és a kiscsoportokra, a 3 nap technikai lebonyo-

lítására, az anyagi kérdések megoldására és hallottunk a

vezetõk iskolájáról. Természetesen vannak adottságbeli

különbségek – földrajzi, anyagi, emberi stb. – amelyek mi-

att nem lehet mindent alkalmazni itthon azok közül, ami

külföldön már bevált. De itt jön elõ ismét a józan ész. Én

úgy gondolom, hogy néhány már máshol bevált dolgot –

ami igazodik a cursillo alapjaihoz – érdemes lenne egy-

házmegyénkben is kipróbálni.

Ez a néhány nap mindezeken túl lehetõséget biztosí-

tott arra is, hogy rég nem látott ismerõsökkel is találkoz-

hattunk. Külön öröm volt számomra, hogy a kárpátaljai

cursillisták is képviseltették magukat. A Szendrõládi ro-

ma cursillisták gondoskodtak a szentmiséken az énekek-

rõl és az elõadások szünetében a jó hangulatról. Megha-

tó volt számomra, hogy a szentmisékben a szentmise

egyes részei magyar és lovári nyelven is elhangzottak.

Eleinte féltem attól, hogy hogyan fog tolmácson keresz-

tül átjönni az elõadók mondanivalója de kellemesen csa-

lódtam. Még viccet is mondtak a külföldi vendégeink.

A vasárnapi nap már a hazai cursillo jövõjérõl szólt. Mi-

vel eddig nem tudott a két magyarországi irány megegyez-

ni az egység felé vezetõ útról, ezért Székely János püspök

atya – jó diplomataként – azt a megoldási javaslatot tette,

hogy vegyük át a Mallorcait. Kellemes meglepetésként ért,

hogy Arsenio felajánlotta, hogy a segítségünkre lesz ennek

megvalósításában és ismét eljön április 23-25. között.

Remélem, hogy az egység felé tett egyik fontos lépés

tanúja lehettem ezen a hétvégén és hamarosan a ma-

gyarországi cursillóra is igaz lesz Szent Ágoston gondo-

lata: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus

autem charitas. – A szükséges dolgokban egység, a vitatható
dolgokban szabadság, de mindenben szeretet.

Hódi Miklós
(Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye)
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A SZÜKSÉGES DOLGOKBAN EGYSÉG…

Minden alkalommal megtisztel-

tetésnek érzem, ha rektori feladatra

kér fel a grémium.

Így történt ez tavaly, amikor no-

vember végén megtudtam, hogy a

február 11-14 közé tervezett hétvé-

gének én leszek a rektora.

Persze, a megtiszteltetés érzése

mellé vegyült egy kis aggodalom is,

mert látszott, hogy nagyon rövid a

felkészülési idõ, ráadásul jön a Ka-

rácsony, ünnepi várakozással a

Megváltó születésére, mézeskalács

illattal, a családdal együtt töltött pi-

henõ órákkal.

Nehezen, de megtaláltam a

munkatársakat, akikkel hetente,

ugyanazon a napon tudtunk talál-

kozni, és két atya is (Gulyás Zsolt és

Kálmán József) vállalta velünk a

munkát.

Nagy lendülettel elkezdtük a fel-

készülést még adventben, így min-

den alkalomra Izaiás idézetet vá-

lasztottam, amelyet egy hétig szem-

léltünk, ízlelgettük a sorokat, s az

ebbõl született imákat a találkozá-

sok alkalmával megosztottuk egy-

más között. Nagyon szép, meghitt,

mély Isten-tapasztalással lettünk

gazdagabbak a hét találkozás ideje

alatt, növekedtünk a barátságban is,

és a beszédek értõ feldolgozásában.

Nagy reménykedéssel, és biza-

lommal tekintettünk elõre, de pár

hét múlva látszott, hogy a 32 kikül-

dött meghívóra 6 igen válasz érke-

zett, s ez az eredmény eléggé lehan-

goló volt. A nemleges válaszokat

idõhiány, nagy havazás, pénzhiány,

de sok esetben a nem körültekintõ

meghívás indokolta. A hétvégét le

kellett mondani. Ennyire kis lét-

számmal nem érvényesül a cursillo

szándéka, a közösség ereje, példája.

Szomorúak voltunk, de meg kellett

ezt a döntést hozni.

Az utolsó felkészülési alkalom

mégis örömteli volt valamennyiünk

számára.

Mert „megvontunk” a mérleget,

és a következõket állapítottuk meg:

Jó volt együtt lennünk, mert sokat

tanultunk egymástól, élveztük a ba-

rátságot, a jó ízû munkát, és nem

utolsó sorban az ima ajándékainak

örültünk nagyon.

Nekem, személy szerint az is

nagy megnyugvást okozott, hogy

imáimban azt kértem Istentõl, bár-

mit ad, azt készséggel elfogadom,

de segítsen nekem ebben az elfoga-

dásban.

A további imák nyomán, meg-

született az elhatározás, május 6-9

közé meghirdettük a következõ idõ-

pontot, ugyanazokkal az atyákkal,

és munkatársakkal.

Az eltelt idõben még érkezett né-

hány jelentkezõ, de van még hely

jelöltek számára. Ezért szeretettel

kérek mindenkit, aki az „akvárium

helyett a tengerben halászik”, barát-

ságával szeresse a májusi idõpontra

azokat a lányokat és asszonyokat,

akik nyitottak az üzenetre: „Isten

szeret téged!”

De colores!
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AJÁNDÉKOK A REKTORNAK, MUNKATÁRSAKNAK

BBUUDDAAPPEESSTTII   RRÉÉGGIIÓÓKK  PPRROOGGRRAAMMJJAA

ÉÉsszzaakk--bbuuddaaii  rrééggiióó  

JJéézzuuss  SSzzíívvee  PPlléébbáánniiaa

Minden hónap utolsó
szombatján, az esti ½ 7-

es mise után ultreya. 

Frankovits György 
frankogy@t-email.hu •

+36-30-999-7777

DDééll--ppeessttii  rrééggiióó  

SSzzeenntt  KKeerreesszztt  PPlléébbáánniiaa

Minden hónap elsõ 
péntekén, az esti 6 órás

mise után.

Juhász Károly
juhaszkaroly60@freemail.hu

BBeellvváárroossii  rrééggiióó

BBeellvváárroossii  FFõõpplléébbáánniiaa

Minden hónap második
és negyedik csütörtökén,
az esti 6 órás mise után,
váltakozva kiscsoport és

ultreya.

Rébay Lajos
rebaybt@yahoo.com

+36-20-931-6600

ÉÉsszzaakk--ppeessttii  rrééggiióó

KKaattoolliikkuuss  KKuullttúúrrhháázz,,  ÚÚjjppeesstt

Minden hónap elsõ 
hétfõjén, este 6 órakor

ultreya.

Bernolák Béla
bernolak35@freemail.hu

+36-30-534-4743

RRáákkooss  mmeennttee  rrééggiióó  

BBuuddaappeesstt--RRáákkooccssaabbaa--ÚÚjjtteelleepp,,

ÁÁrrppáádd--hháázzii  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  pplléébbáánniiaa

Minden páratlan hónap
utolsó szombatján, de. 

½ 10-12 között ultreya.

Telek Mihály
telekmihaly@t-online.hu

+36-30-514-0961

KKeelleett--ppeessttii  rrééggiióó

BBuuddaappeesstt--RRáákkoosssszzeennttmmiihháállyy,,

SSzzeenntt  MMiihháállyy  pplléébbáánniiaa

Minden páros hét 
hétfõjén, este 6 órakor
kiscsoport a plébánián.

Negyed évenként ultreya,
külön meghirdetve.

Maróti Lászlóné Gabi
maroti.gabi@gmail.com

+36-30-338-4248

„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom 

és a dicsõség mindörökké, Ámen”



0 0 1 1 Magyar  Kato l ikus  Egyház

1 8 0 5 1 5 0 6      1      4 3


