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– az esztergom-budapesti cursillo hírlevele –

 de colores
A cursillistA boldog várAkozásA

„Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást vár-

junk?”

Ez év adventjén Lukács evangéliumából (Lk 

7,20) választottam a jelmondatot, Kereszte-

lő János kérdését: „Te vagy-e az Eljövendő, 

vagy mást várjunk?”

Két kérdést is felvet bennem Keresztelő 

János kérdése.

1/  Vajon a sok álprófétából, a nagy vallási 

kínálatból helyesen tudunk-e ma dön-

teni, kit válasszunk.

2/  Jézus biztos eljön, de nem lehet sürget-

ni az igazságtételt, hiszen mi is rászo-

rulunk arra a kis időre, amit haladék-

ként kaptunk.

Keresztelő János kérdése felhívásként, sür-

getésként hat: Jézus, ha te vagy a Messiás, 

ne késlekedj, lépj akcióba, tarts ítéletet, tisz-

títsd meg Isten népét! Hitetlen világunkban 

érthető a nagy várakozás az emberekben: 

Keresztelő János megtérésre szólító szavai 

ilyesfajta folytatást kívánnának.

Nem is kell nagyon fülelni, hogy halljuk 

azokat a kérdéseket, melyeket nap, mint 

nap az átlagember tesz fel. Vajon meddig 

tart még ez a válság? Mikor lesz jobb az 

életünk? Ki tudná kivezetni az embereket 

ebből a katyvaszból, amiben vagyunk? Ho-

gyan lesz jövőre az árakkal, a bérekkel? És 

mi lesz az egészségüggyel, az oktatással?

Az igazság pedig az, hogy senki sem tud-

ja a helyes választ: meddig tart még a vál-

ság, vajon miért hazánkat sújtja ennyire.

János jó útkészítője volt Jézusnak. A min-

denható Isten előre küldte őt, Jézus elé kö-

vetnek, útmutatónak. Ezért mondja azt a 

Keresztelő: a dombok simuljanak el, a göd-

rök töltődjenek fel, vagyis minden legyen 

simává, hogy Jézus akadály nélkül jöhes-

sen el. Nem mintha ez azt jelentené, hogy 

Jézust bármilyen hegy, gödör, vagy völgy 

akadályozná. Egyvalami akadályozza őt, 

az emberi szív keménysége.

Az Isten nélkül élő emberek sokasága nem 

vár semmit, nem érti a kérdést: Te vagy-e 

az eljövendő, vagy mást várjunk? Nem re-

ménykedik semmiben sem.  Teljesen elege 

van az egész világból, a politikából, a há-

zasságból, munkájából. Vegetál biológi-

ai értelemben, de még inkább vegetál lel-

ki értelemben.

Jézus egykoron nem feddte meg a kérde-

ző és kételkedő előfutárt, hanem azt feleli 

neki: János te eddig is láttál valamit. Eddig 

is kérdezősködtél, eddig is hallottad a hí-

reket. De most nyisd ki még jobban a sze-

medet. Mert a vakok látnak, a sánták egye-

nesen járnak. – A követek visszamennek, 

és Jánosnak elég ennyi válasz.

És vajon nekünk elég? Elég akkor is, ami-

kor nehéz helyzetben vagyunk, amikor fá-

radtak vagyunk?

Keresztelő Jánost, aki pedig személyesen is 

ismerte Jézust, majdnem becsapja az akko-

ri világ, de ő éber, kérdést tesz fel.

Prohászka püspököt szeretném idézni, 

hogy én is jó kérdést tehessek fel:

– ,,Ne félj Mária’’... mondja az angyal. Bizal-

matlankodni jó, mert sokféle szellem jár ki-

be az ember lelkében, s jónak látszik, ami 

rossz, s természetesnek, ami bűn, mert egy-

oldalúan nézzük, szuggesztiók alatt állunk. 

De mikor alázatos és erős vagy, akkor ne félj, 

hogy csalódol. Ez a lelkület kizárja a sze-

szélyt, az erőszakos, ösztönös lelket; ugyan-

csak kizárja a félelmet. Az Isten angyalával 

szemben légy bizalmas, mint Jákob; a sö-

tétségével szemben bizalmatlan, mint Jób. 

Alázódjunk meg úgy bűnösségünk s gyar-

lóságunk fölött, hogy az Isten segélyére va-

ló tekintetből ugyanakkor bátrabbak, lelke-

sebbek legyünk. Ami az embert élettelenné 

s gyávává teszi, az nem az Isten szelleme.

Örök advent! Mert Jézus sokak szívében 

még nem jött el. Amikor a cursillo apos-

tolkodni küld, a hitetlen világ adventjébe 

küld, de János biztos hitével és reményke-

dő kérdésével.

Adja meg az Úr, hogy a jóra nyíljon meg a 

szemünk, a helyes utat lássuk. A sok álprófé-

ta közül az egyedülit, Jézust kérdezzük, fo-

gadjuk el válaszát, és kövessük tiszta szívvel.

Horváth Zoltán atya.

Ezekről az eseményekről a tanítványai mind beszámoltak Jánosnak. János magához hívatta két tanítványát és elküldte őket az Úr-
hoz, hogy kérdezzék meg: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?” Amikor a két férfi Jézushoz ért, előadta: “Keresztelő Já-
nos küldött el minket hozzád, hogy kérdezzük meg: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?” Épp sokakat meggyógyított kü-
lönféle bajokból, betegségekből, és megszabadított gonosz lelkektől, a vakoknak pedig visszaadta a látásukat. Ezért így felelt nekik: 
“Menjetek és jelentsétek Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hal-
lanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam!” Lk 7,18-23 
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Október 29-én, szombaton, gyönyörű őszi 
napsütésben gyülekeztünk Szárhegyen a 
Ferences kolostorban megünnepelni az el-
ső erdélyi férfi cursillo (1991. október 24-27.) 
20 éves évfordulóját.

Elég szép számban összegyűltünk. 
A 17 jelöltből 10-en elfogadták a 
meghívást és eljöttek a találkozóra. 
A munkatársak közül sajnos csak 
hárman lehettünk jelen, az akko-
ri magyarországi csapatból Rébay 
Lajos rektor, az itthoniak közül pe-
dig Puskás Bálint és Dávid Péter.
Igazoltan hiányoztak Halász Bandi 
bácsi és Fabók Gyuri, akik időköz-
ben reményeink szerint az odaáti 
intézőink és közbenjáróinkká lettek.

Rendhagyó ultreya volt, hisz 
meghívtuk a feleségeket is. Így 
huszonöten ülhettük körül az asztalt a 
névsorolvasásnál. A rektor szólított egyen-
ként és számoltatott be bennünket az el-
múlt 20 évről.

Mindenki elmondta, hogy az az első cursillo 
jelentős eseménynek számított, olyannyi-
ra, hogy azóta is meghatározója életének. 
Az akkor megismert igazi ideál eléréséhez 
vezető utat járják ma is, a maga görönygyös 
szakaszaival, de bízva abban a szerető Is-
tenben, akiről ott, akkor beszéltek a mun-
katársak és akit ott, akkor megismerhet-
tek, megtapasztalhattak.
Volt olyan is, akinek egy-két mondat után 
elcsuklott a hangja meghatódottságában 
és nem is tudta befejezni mondanivalóját.
A beszámolókból kiderült, hogy sokan a 
mai napig rendszeresen járnak csoportta-
lálkozókra, de volt olyan is, aki arra hívta 
fel a figyelmet, hogy érdemes volna újra 

gondolni és nem annyira a csoporttalálko-
zók megtartásának fontosságát kihangsú-
lyozni, hanem inkább a két csoporttalálko-
zó közt eltelt idő, életszakasz minőségét. 

Azt hogy hogyan élem meg a két talákozó 
közt eltelt időszakot, mindennapjaimat. 
Felismerem-e minden jelenségben, törté-
nésben Istent, az Ő jelenlétét.

Az is elhangzott, hogy nincs amiért szé-
gyenkeznünk cursillós voltunk miatt, hisz 
Erdélyben is szinte mindenütt jelen van-
nak cursillós társaink. Van cursillós püs-
pökünk (a Szatmári püspök Schönberger 
Jenő), erdélyi vikáriusunk, püspöki titká-
runk, alkotmánybírónk, tisztségviselőink 
stb., akik megállják helyüket, tisztességgel, 
odaadással végzik a feladatukat.

Dávid Péter felolvasta a kanadai magyar 
cursillo megfigyelőjeként részt vevő Bá-
rány János levelét, aki elmondása szerint 
szivesen jelen lett volna, de sajnos idős ko-
ra (91 évet töltött szeptemberben) és be-
tegségei megakadályozták ebben. János a 

levélben köszöntötte a szép számban ösz-
szegyűlteket, kedvesen emlékezve erre a 
hétvégre és elmondta, hogy szerinte az ak-
kor elvetett mag jó talajba került és gaz-

dag termést hozott. Úgyszintén 
szeretettel gondol a szorgalmas 
asszonyokra, akik a finom étele-
ket készítették, különösen Mari-
kára (?), akitől mikor kérdezték 
mi lesz ma ebédre, lesütött szem-
mel mondta, hogy angyalbögyölő. 
(krumplinudli)

Aztán átvonultunk a templom-
ba misére. Itt házigazdánk Ervina 
atya, aki az egyetlen szerzetes itt 
Szárhegyen, nagy szeretettel kö-
szöntött bennünket, bíztatva, hogy 
soha ne veszítsük el Istenbe vetett 
hitünket és a reményt és további 
sikereket kivánt életünkbe Há-

rom paptestvérünk koncelebrált a misén.

A mise után fényképezés volt, majd is-
mét bevonultunk a társalgóba, ezúttal tes-
ti táplálékot venni magunkhoz. A nagyon 
finom ebéd ideje alatt és utána folytattuk 
a beszélgetést.
Rébay Lajos rektorunknak egy faragott és 
mindenki által aláírt Krisztus fejet ábrázoló 
faplakettet ajándékoztunk köszönettel min-
denért, amit az évek során értünk, erdélyie-
kért tettek a cursillo itteni meghonosításáért.

Gazdagodva, feltöltődve és azzal az elha-
tározással, hogy még rövidesen találkozni 
fogunk búcsúztunk el egymástól.

Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál és 
velünk vagy és bíztatsz a továbblépésre.

De colores! Dávid P.éter

20 éves az erdélyi cursillo

Állnak ballról jobbra: Héjja Gyula, Kelemen Tibor, Lakatos Tibor, 
Hadnagy Miklós, Keserű László, Rébay Lajos, Hideg Csaba,  

Csató Béla, Puskás Bálint. Guggolnak: Dávid Péter, Ferencz Attila, 
Veress József, Bajcsi Tibor

December 13-án ½ 6-kor adventi karácsonyváró ünnepséget tartunk Újpesten, a Katolikus Kultúrházban, 
1042 Bp. István tér 14. Süteményt és üdítőt kérünk a vendégektől. A programot az újpesti közösség állítja össze.

2012. március 15-19 között – vasárnap délig – Iszkaszentgyörgyön Horváth Zoltán atya, bérmálkozási felkészítő  
lelkigyakorlatot tart. Minden cursillistát szeretettel vár!

jelentkezni lehet: Horváth Zoltán Újpest Főplébánia, 06-30-4362441 horvath.zoltan@egekkiralyneja.hu

2011-3. szam.indd   2 11/30/11   12:34 PM



XX. évfolyam 3. szám   de colores 2011. november

3

Szeptember 22-25. között Polcz Anikóval 
ketten voltunk Magyarországról Zadarban, 
az Európai Cursillo Csoport (GECC) soros 
„Pre-Encuentro”-ján. Ilyen, „előtalálkozónak” 
fordítható összejövetelt a négy éves GECC-
vezetői ciklus alatt kétszer szoktak rendezni, 
a „főtalálkozó” („Encuentro”) előtt 1-2 évvel, 
ahol a szokásos program mellett a GECC-
vezetőség választására is sor kerül. Az idén 
11 országból (Ausztria, Bosznia-Hercegovi-
na, Csehország, Gibraltár, Horvátország, Ír-
ország, Magyarország, Németország, Olasz-
ország, Portugália, Spanyolország) érkeztek 
küldöttek, összesen mintegy 50-en, mely-
nek kb. a fele a házigazda horvátok voltak.

Az alábbiakban először vázlatosan, majd 
az érdekesebb és fontosabb pontokat rész-
letezve mondom el, hogy mit csináltunk, 
mit láttunk, hallottunk.
A program csütörtökön este szentmisével kez-
dődött és vasárnap délelőtt a szentmise utáni 
reggelivel végződött. A közbülső két nap alatt 
a „Cursillo a különböző környezetekben” té-
mához kapcsolódó előadások hangzottak el, 
melyek után kiscsoportos megbeszélések kö-
vetkeztek. Esténként ultreyák voltak, amik a 
kikapcsolódásról szóltak: pénteken magun-
kat szórakoztattuk „hozott” anyagból, azaz 
nemzetenként műsort adtunk, szombat este 
pedig a horvátok nemzeti ultreyájához kap-
csolódó ünnepi szentmisén, majd műsoros 
esten vettünk részt. A program fontos részét 
képezték a más-más ország képviselője ál-
tal vezetett reggeli és esti közös imák, illetve 
a napi szentmisék. Ezen felül, mint minden 
ilyen találkozón, a GECC-vezetőség (jelenleg 
Ausztria) beszámolt a legutóbbi találkozó óta 
végzett tevékenységéről és megtartotta pénz-
ügyi beszámolóját. Aktualitása miatt külön 
is fontos volt a Cursillo alapdokumentumá-
nak, az Ideas Fundamentales („Alapgondo-
latok”) 3. kiadása állásáról szóló beszámoló.

A találkozó lelkiségi témája a Cursillo, pon-
tosabban a cursillisták tevékenysége a kü-
lönböző környezetekben volt. Négy elő-
adás hangzott el (zárójelben az előadó által 
képviselt ország):
1.  A tevékenység lelki szempontjai (Spa-

nyolország).
2.  A cursillisták a családjukban (Horvát-

ország).

3.  A cursillisták a munkahelyükön (Cseh-
ország).

4.  A cursillisták a szabadidejükben (Olasz-
ország).

Ezek közül a legérdekesebb, s egyben a leg-
mélyebb előadás az első volt, melyet Maria 
Dolores Negrillo, a spanyol Nemzeti Titkár-
ság vezetője tartott. Ennek fordítását szintén 
megtaláljátok az újságban, így nem szüksé-
ges ismertetnem. A másik három is érdekes 
volt, de nem tartalmazott olyan új gondola-
tokat, amikről akár a három nap alatt, akár 
valamelyik mélyítőn ne hallottunk volna. 
Az előadások utáni megbeszélést a nyel-
vek (angol, spanyol, német) szerint szer-
veződött kiscsoportokban tartottuk. Fon-
tos szempont volt, hogy ugyanazon ország 
képviselői ne egy kiscsoportba kerüljenek. 
Anikó a spanyol csoportba jelentkezett, ahol 
a társai között spanyol, portugál, gibraltá-
ri, osztrák (tolmácsnő) és német (férje spa-
nyol) volt, én pedig az egyik angol nyelvű 
csoportba kerültem két csehvel, egy osztrák-
kal, egy gibraltárival, egy írrel és a spanyol 
Alvaro Martinezzel, akiről még fog szó esni.

A kiscsoportos megbeszélés teljesen ha-
sonlóan zajlott a Cursillo három napja alatt 
megszokotthoz: kaptunk segítő kérdéseket, 
amik kapcsán ki-ki elmondta véleményét, 
tapasztalatát az előadás témájáról. Az nem 
lepett meg, hogy sok mindenben hasonló 
tapasztalatról számoltunk be a csehekkel, 
de az már sokkal inkább, hogy a magyar-
országi gondokhoz (cursillisták aktivitása, 
emberi közöny, stb.) mennyi hasonlót talál-
tam  Alvaro megszólalása alapján a spanyo-
loknál! Ez a hasonlóság erősödött a mások-
kal való beszélgetés nyomán - úgy tűnik, 
hogy a Cursillo Mozgalom örömei, de ne-
hézségei sem ország specifikusak.

Péntek estére országonként valamilyen szó-
rakoztató programról kellett gondoskod-
nunk. Itt, valamint az ugyancsak pénteki 
szentmisén, ahol a zenei programért felel-
tünk, éreztem háttérimáitokat, amikkel segí-
tettetek bennünket. Az utóbbinál az okozta 
a fejtörést, hogy milyen arányban szerepel-
jenek a könnyen énekelhető, általánosan 
ismert, de ugyanakkor zeneileg szegénye-
sebb taizéi és a kicsit nehezebb, nemzeti ka-

raktert is mutató, de a külföldieknek „kí-
nai” magyar énekek? Mint már annyiszor 
(és nem csak a Cursillóban), most is meg-
tapasztaltam, hogy aki az Úr útján, az Ő 
céljai érdekében jár, azt az Úr megsegíti: az 
énekrendbe magyar Introitust („Jöjj, Szent-
lélek, jöjj közénk”) és Sanctus-t („Szent vagy,  
szent vagy, szent vagy”) Maximilan atya, az 
osztrák cursillisták rendkívül muzikális lelki 
vezetője a szentmise előtt többször elpró-
báltatta a jelenlévőkkel, így a liturgia alatt 
ténylegesen nem uni- azaz pontosabban 
„duo”-solo-ként énekeltük ezeket Anikó-
val, hanem jobb-rosszabb kiejtéssel ugyan, 
de lelkesen zengték a többiek is.

Kicsit hasonló gondjaim voltak az előzetes 
programban „színes, nemzetközi szórakoz-
tatásként” megjelölt péntek esti ultreyával 
kapcsolatban is. Mit tudunk mi adni, ami 
színes is, szórakoztató is? Ráadásul elsőként 
mi léptünk a képzeletbeli színpadra. Mű-
sorunk alapmotívuma a másoktól elválasz-
tó magyar nyelv volt: hangzás alapján felis-
merik-e, hogy a „love” magyarul „szeretet” 
(nem pedig „gyűlölet” vagy „gőg”). A „God” 
„Isten” (nem pedig „Ördög” vagy „csata”), 
miért találták a külföldiek legszebb magyar 
szónak a „fülolaj”-t és Kosztolányi miért so-
rolta a legszebbek közé a „gyöngy”-öt, stb. 
A visszajelzések azt mutatták, hogy szíve-
sen játszottak velünk és értékelték a kis mű-
sorunkat záró Esti dalt. Őszintén meg kell 
azonban vallani, hogy nem mi arattuk a leg-
nagyobb sikert, hanem a 70 év körüli gib-
raltári Luis, aki egy-egy országra jellemző 
darab zongorázásával fergeteges zenei be-
mutatót tartott. Szabadkozott, hogy magyar 
szerzőtől nem tud fejből darabot, de Brahms 
V. magyar táncának részletével mégiscsak 
hallottunk valami „magyarosch”-t.

Még egy igazán említésre méltó prog-
ram volt: a szombati beszámoló az Ideas 
Fundamentales 3. kiadásáról. Ezt Alvaro 
Martinez és az osztrák Cristina Gawlas tar-
totta, akik az Európai Régiót képviselték az 
alapdokumentumról folytatott nemzetkö-
zi egyeztetéseken. Alvaro mintegy 7 éve 
vesz részt a munkában, Cristina az osztrák 
GECC-vezetőség kezdete, azaz 2010. óta. 
A 3. kiadás tervezett időpontja a 2013. évi 
Világultreya, amely Európában (valószínű-

Beszámoló a zadari Pre-Encuentro-ról

»
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Folytatás Beszámoló a zadari Pre-Encuentro-ról

leg Ausztriában) lesz. Jelenleg végleges ál-
lapotban van a tartalomjegyzék és minden 
fejezethez rövidesen elkészül egy 5-6 olda-
las vázlat. Ezt a dokumentumot a jövő  év 
elején szétküldik a nemzeti titkárságoknak. 
Az egyes országoknak kb. fél éve lesz arra, 
hogy a kapott anyaggal kapcsolatban véle-
ményt mondhassanak, majd ezeket feldol-
gozva készíti el a Világtitkárság által kijelölt 
nemzetközi csoport a végleges változatot.
Az már most látszik, hogy a Cursillo Mozga-
lomban vannak törések, amik néhány alap-

kérdésben is eltérő véleményekhez vezettek. 
Ilyenek például a Mozgalom alapításának 
kérdése (Eduardo Bonnin-e az egyedüli, 
vagy mások is, akik a Cursillo gyakorlatát 
Bonnintól eltérően fogalmazták meg) vagy 
a három napok egyneműsége (tisztán férfi/
női vagy vegyes). Ebben a helyzetben irányt 
mutató az újságban is közölt levél, melyet 
Stanislaw Rylko bíboros úr küldött két éve 
Juan Ruiznak, a Világtitkárság akkori veze-
tőjének és amelyben a  Cursillo eredeti kariz-
májának megőrzésére hívja fel a figyelmet.

Visszatérve Zadarra, Anikóval mindketten 
gazdagabbak lettünk. Ebben benne vannak 
a kapott új hírek, az előadásokon és kis-
csoportos megbeszéléseken szerzett gon-
dolatok, a közös programok élménye, az 
Adria melletti szép város emléke, de legfő-
képpen a régi/új emberi kapcsolatok, me-
lyek a Cursillo nyomán születtek, de való-
jában Istenhez visznek közelebb minket.

De Colores!
Kovács Ádám

Az alábbi levelet a Laikusok Pápai Tanácsa küldte a Cursillo Világtitkárságának 2 évvel ezelőtt. Apropója az volt, hogy lejárt a Cursillo Mozga-
lom (OMCC) Alapszabályának („statuumának”) érvényességi ideje. A levél - az érvényesség ideiglenes meghosszabbításán túl - felhívja a figyel-
met az új Alapszabályban megjelenítendő sarkalatos szempontokra.

Laikusok Pápai Tanácsa (PCPL)                                 Vatikán, 2009. május 4.

Kedves Ruiz Úr!

Visszaigazoljuk, hogy megkaptuk 2009. március 31-i levelét. Figyel-
mes áttanulmányozás után a PCPL úgy döntött, hogy a Keresztény-
ség Tanfolyama Világszervezet (OMCC) részére 2014. december 31-
ig kiterjeszti a Szabályzatuk engedélyezését.

Ugyanakkor szeretnénk ajánlani, hogy ez idő alatt dolgozzanak a 
szabályzat módosításának előkészítésén. A különböző Nemzeti és 
Egyházmegyei Titkárságokkal, valamint a Nemzetközi Csoportokkal 
való egység szellemében kellene dolgozniuk. Valójában egy nemzet-
közi szervezetnek lenni azt jelenti, hogy a világban különböző meg-
valósulások vannak jelen.

Figyelembe véve, hogy a Világtalálkozók közti idő hosszú, és ez az egyet-
len hely, ahol a Szabályzatot felül tudják vizsgálni, emlékezzen arra, hogy 
a vezetők közötti tisztánlátásnak ez a folyamata igazságban és az oda-
figyelés szellemében kell történjen, ezért a módosításoknak a Cursillo 
Mozgalom karizmája megértésének megerősítését és elmélyítését kell 
szolgálniuk. A PCPL szeretné arra a fontos tényre is felhívni figyelmét, 
hogy a Világtalálkozónak kötelessége a karizmához való teljes hűség ga-
rantálása, ami változatlan. Következésképpen az OMCC szabályzatát 
a Mozgalom karizmájának változtatása nélkül lehet módosítani, csak a 
megértést és szerkesztést, valamint az OMCC formájának és szerveze-
tének jobb meghatározását és fejlesztését javítva.

Hivatalunknak el kell majd küldje jóváhagyásra a módosított Sza-
bályzatot. Kérjük, hogy még a 2014-es Világtalálkozójuk előtt leg-
alább hat hónappal küldje el, hogy biztosítsa, hogy a jóváhagyás fo-
lyamata megfelelő legyen és azt, hogy a Laikusok Pápai Tanácsa már 
jóváhagyta a módosításokat.

                    Josef Clemens                                       Stanislaw Rylko bíboros
                            titkár                                                                 elnök
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Észak-budai régió

Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Minden hónap utolsó szombatján, az esti ½ 7-es mise után ultreya.

Frankovits György • frankogy@t-email.hu

+36-30-999-7777

Dél-pesti régió

Szent Kereszt Plébánia

Minden hónap első péntekén, az esti 6 órás mise után.

Juhász Károly • juhaszkaroly60@freemail.hu

Belvárosi régió

Belvárosi Főplébánia

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

váltakozva kis-csoport és ultreya.

Rébay Lajos • rebaybt@yahoo.com

+36-20-931-6600

Észak-pesti régió

Katolikus Kultúrház, Újpest

Minden hónap első hétfőjén, este 6 órakor ultreya.

Bernolák Béláné Melinda • bernolak35@freemail.hu

+36-30-534-4743

Rákos mente régió

Budapest-Rákocsaba-Újtelep, Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia

Minden páratlan hónap utolsó szombatján, de. ½ 10-12 között ultreya.

Telek Mihály • telekmihaly@t-online.hu

+36-30-514-0961

Kelet pesti régió

Budapest-Rákosszentmihály, Szent Mihály plébánia

Minden páros hét hétfőjén, este 6 órakor kiscsoport a plébánián. Negyed-éven-

ként ultreya, külön meghirdetve.

Maróti Lászlóné Gab • maroti.gabi@gmail.com

+36-30-338-4248

RéGióK adaTai éS RENdSzERES TaLÁLKozóK

Hirdetések:

A cursillo hétvégekre jelentkezés, és információ Visy Évánál, +36-30-971-6858.
Az iroda, minden hétfőn reggel 9-11 óra között tart nyitva, a Szent István Bazilika Bajcsy-
Zsilinszky út felőli bejáratánál.

Az újságra előfizetés lehetséges a 11710002-20080949 számlaszámon. Kérjük, tüntesd fel a 
csekken, hogy a „De colores újság előfizetésére”.

A 2011-Es Év ProgrAMJAi lEáNYFAluN:

cursillók  cursillós események

márc. 1 - 4. női febr. 16-19.  munkatársképző

márc. 29 - ápr. 1 férfi ápr. 20-22.  lelkigyakorlat

nov. 29- dec. 2. női jún. 22-24.  munkatársi mélyítő

dec. 6- 9 férfi okt. 5-7. rektori mélyítő
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Nagy felelősség számomra megosztani 
veletek ezt az előadást, mert mostani ta-
lálkozónknak kétségtelenül ez a legfonto-
sabb témája, de nem csak miattam, hanem 
mert arról az igényről szól, hogy tudatosít-
suk és megújítsuk magunkban Isten Lel-
kének jelenlétét életünkben.

Mivel arról szól, hogy szívünk mélyére 
nézzünk, nem szeretném, hogy ez a be-
széd teológiai definíciókból álljon, melyek 
bár fontosak lehetnek, nem mélyítenék el 
bennünk azt, amit igazából ezen a talál-
kozón el szeretnénk érni. Még pedig azt, 
hogy mélyebben tudatosítsuk magunkban 
a keresztény szellemiség, lelkület dimen-
zióit, hogy saját identitásunkat megerősít-
sük és eszközöket találjunk, amelyek segí-
tenek újraéleszteni lelki életünket, hogy 
a mi Cursillo Mozgalmunk belülről meg-
újuljon és megerősödjenek lelki gyökerei, 
hogy új misszionáriusi tűzzel és elkötele-
zettséggel tudjunk válaszolni az Úrnak, 
hogy új lendülettel és lelkesedéssel röpít-
sen minket az evangelizálás feladatában.

1. Mit is nevezünk lelkiségnek?

Nem ritka hogy összekeverjük a lelkiséget 
(lelki életet) a vallásossággal, mintha azo-
nos jelentésű kifejezések lennének.

Eltérésük jelentős. A vallásosság jámbor 
tevékenységeinket jelenti, melyeken ke-
resztül kifejezzük hitünket, de félő, ilyen-
kor azt hisszük, hogy aki jól teljesíti jámbor 
cselekedeteit annak nagyon jó lelki élete is 
van, de ez nincs mindig így.

A lelkiség a Lélekből származik. Ez Isten 
tudatos szükségessége. Ebből következik 
Isten Lelkének életben tartása magunkban. 
Hagyni, hogy Ő vezessen. Valósággá váltani 
azt, amit annyiszor mondunk a Cursillóban: 
„Legyünk a Szentlélek élő templomai.” Ne 
romtemplomok legyünk, hanem olyanok, 
amelyekben Isten lakni tud.

Életre kelteni Szent Pál szavait: „Élek, 
de már nem én, hanem Krisztus él énben-
nem”. (Gal 2,20)

Ez nem több és nem kevesebb, mint az 
ismert cursillós mondás: „Krisztus és én 

abszolút többségben vagyunk”. Így van, 
nem tudunk olyat adni, amink nincs, nem 
mondhatjuk a szájunkkal, hogy a Szent-
lélek vezeti a lépteinket, ha minket nem 
birtokol, ha mi nem vagyunk belemerül-
ve ebbe a Lélekbe. Tehát a lelkiség minden 
felelősségteljes cursillista életének minden 
pillanatában Isten jelenlétének felismeré-
se kell legyen.

A Vezetők Iskolájában nagyon sokszor 
halljuk mondani, hogy több lelkiségre, lelki 
életre van szükségünk. Több teret kell en-
gednünk, hogy növekedhessünk lelkiek-
ben és kinek-kinek önszántából meg kell 
nyitnia életét a Kegyelmi élet előtt.

Mi keresztények Jézus követésére va-
gyunk hivatva. Számunkra ez kell legyen a 
kiindulópont; választ adni az Úr hívá sára, 
aki folyamatosan mondja nekünk: „Men-
jetek ti is az én szőlőmbe”.

A lelki élet az nem a cselekvéstől távol eső 
dolog. Keresztény tevékenységünk mély lel-
ki élet következménye kell legyen, erre így 
emlékeztet minket az Úr: „Nálam nélkül 
semmit sem cselekedhettek” és „aki bennem 
marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz 
nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)

De keresztény lelkiségünknek, lelki éle-
tünknek melyik jellegzetességeit, vonásait 
tudnánk kiemelni? A következőket lehet-
ne hangsúlyozni:
1.  Hogy a személyiség minden vonatkozá-

sait magában foglalja.

2.  Hogy az Atyával, Fiúval és Szentlélek-
kel személyes hit-tapasztalata legyen.

3.  Hogy egyházias legyen, mert Egyház va-
gyunk, „Mi ugyanis mindnyájan egy Lé-
lekben egy testté lettünk a keresztség-
gel.” (1 Kor 12,13)

4.  Hogy mélyen életszerű legyen abban az 
értelemben, hogy ölelje föl az egész sze-
mélyiséget, cselekedeteiben is és maga-
tartásában is.

5.  Hogy hatásos és megindító legyen, növe-
kedjen az élettel és a világban. Ne csak a 

fejben legyen, mert ahhoz, hogy az em-
bereket Jézus Krisztushoz vigyük, a vi-
lág valóságában kell élnünk.

6.  Hogy Húsvéti lelkiség legyen, mely szem-
benéz a kereszttel. „Ha valaki követni 
akar, tagadja meg magát, vegye fel ke-
resztjét és kövessen.” (Mk 8,34) Jézust 
nem csak dicsőségében követjük, mert 
Ő maga tanította: ahhoz hogy eljussunk 
a föltámadásra, először meg kell állni a 
keresztnél, a fájdalomnál és a szeretet-
ből való lemondásnál.

2.  A cursillo Mozgalom lelkiségének 
sajátos vonásai

Megkérdeztétek már valaha magatoktól, 
hogy a Cursillo Mozgalmat lehet-e meg-
határozni úgy, mint Lelkiséget?

Ahogyan én látom, a Cursillo Mozgalom 
nem egy lelkiség, hanem egy módszer ar-
ra, hogy lehetővé tegyünk egy teljes lelki 
életet. A Keresztény Cursillo eszközöket ad 
a kezünkbe, hogy fejlesszük saját lelki éle-
tünket és felajánlja a személynek a keresz-
ténység lényegét, alapjait. Úgy is mondhat-
nánk tévedéstől való félelem nélkül, hogy 
a Cursillo lelkisége keresztségi lelkiség.

A Cursillo abban segít, hogy az ember 
találkozzon Teremtőjével, elfogadja Jézus 
követését és üzenetét egy közösségen ke-
resztül, amely az Egyház.

Isten nem arra hív minket, hogy jó 
cursillisták, hanem hogy jobb kereszté-
nyek legyünk. És ha jó keresztények va-
gyunk, akkor a Cursillo Mozgalomban fe-
lelősségteljesek, hatékonyak, és hűségesek 
tudunk lenni és maradni.

Igaz, hogy mindnyájan akik a Cursillo 
Mozgalom nagy családjához tartozunk, van 
egy misztikus tapasztalatunk, mely azono-
sít és összeköt bennünket. Én úgy értelme-
zem ezt, hogy ez a természetfölötti, misz-
tikus tapasztalat vagy lelki élet nem több 
és nem kevesebb, mint „Megélni Isten Ki-
rálysága tervének hathatósságát”, kézzel-
fogható jellegzetességeken keresztül.

Ezek a jellegzetességek a következők:

Környezeteinkben való tevékenységeink lelki dimenziói

María Dolores Negrillo (Spanyolország) előadása a 2011. 09. 22-25. Pre-Encuentro konferencián, Zadarban elhangzott előadása
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1.) Krisztus-centrikus:
Mi, akik elhívatást érzünk a Cursillóban, 
Krisztus körül kell összpontosulnunk. Éle-
tünk középpontjává Jézus és üzenete vált. 
Olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik 
feltétel nélkül követik a Mestert. Hagyjuk 
magunkat átitatni a kegyelemmel és össze-
köttetésben lenni vele. Azonosítjuk magun-
kat cselekedeteivel, lelkével, motivációival, 
okaival, értékeivel melyeket megtestesített 
abban a különleges időben, amikor itt volt 
s most nekünk kell megtestesíteni és saját 
történelmi valóságunkká, időszerűvé ten-
ni azokat. Ilyen módon kell személyes és 
mély tapasztalatokra szert tennünk, mert 
ezek adnak értelmet életünknek.

2.) Megtérő:
Állandó megtérési folyamatot kell átélnünk. 
Azt szoktuk mondani, hogy keresztény éle-
tünknek növekednie kell, hogy mindig nyi-
tottnak kell lennünk a Szentlélek megmoz-
dulásaira. Ebben a folyamatban, tudatában 
kell lennünk, hogy Jézusnak nem csak egy 
hívása van életünkben, hanem több is, és a 
hívás mindig többet követel, mint az elő-
ző, némelykor nagy krízisekben találva ér 
minket, de hozzájárul emberi és kereszté-
nyi mivoltunk fejlődéséhez.

A cursillo elsődleges célja a megtérés meg-
kezdése, mert ez teszi lehetővé, ez nyitja 
meg az utat az Úrral való találkozáshoz, és 
ha az egyén megtapasztalja jelenlétét, ak-
kor felkészíti életét Isten országa terjesz-
tésének munkájára.

Csak ez az Úrral való találkozás teszi lehető-
vé a ma férfijainak, asszonyainak, hogy hely-
reállítsák életüket, hogy szabadok legyenek, 
hogy találkozzanak önmagukkal és a többi 
emberrel. A megtérés nem abban áll, hogy 
”érezzük” hogy követjük Őt, vagy, hogy ne-
mes cselekedeteket halmozzunk fel, hanem 
hogy hagyatkozzunk az Úr vezetésére a hit-
ben, a reményben és a keresztekben.

3.) Misszionárius:
Környezetünkben hirdetnünk kell az 
Örömhírt, vállalva ennek a világnak va-
lóságát, különlegesen is azokét, akik leg-
messzebb vannak Isten szeretet-tervétől. 
Ha van valami, ami jellemzi a cursillót, ak-
kor az az igehirdetés és tanúságtétel, ami 
megerjeszti örömhírrel a környezetünket. 
Az Igazságnak bátor tanúságtevői kell le-
gyünk, a közösség erejével a hátunk mö-
gött, felhasználva a Mozgalom gazdag lel-
ki tapasztalatait.

3.  Eszközök a lelki élethez a 
cursillóban

A lelki életben eszközökre van szükség. 
Nem lehet lelkiségről beszélni anélkül, 
hogy felvázolnánk a lelkiség megélésének 
módját. Csak akkor tudunk lelki életet él-
ni, ha van konkrét módja és formája az át-
élésnek. Eszközök nélkül a lelki élet tiszta 
teória, elmélet marad. Következésképpen 
bizonyos közegre vagy mederbeterelésre 
van szükségünk ahhoz, hogy Isten meg-
tapasztalása ne csak puszta szándék ma-
radjon, hanem segítsen a Krisztus köve-
tés megélésében.

Amikor a lelki élet megélésének „eszköze-
iről” beszélünk, némelyek kifogásokat tesz-
nek, mondván, az eszközök kizárják a lelki 
élet közvetlenségét, spontaneitását, hogy az 
eszközök az ódivatú múltat idézik, ami nem 
tetszik nekik, mert fennáll a veszélye, hogy 
az eszközök fognak uralkodni és csak pusz-
tán külsődleges betartásuk marad.

Biztos, hogy ezek reális veszélyek, me-
lyeket el kell hárítani, de nem fér kétség 
hozzá, hogy a lelki eszközök mederbe te-
relik és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 
megéljük keresztény életünket. A lelki éle-
tet, mely a teljes személyiséget átfogja, 
nem lehet leszűkíteni belső élményekre, 
hanem eszközöket is igényel, melyek ki-
fejezik azt, ami belül van. Tehát nincs iga-
zi lelki élet az azt kifejező konkrét formák 
nélkül. Szükségesek tehát az eszközök, 
melyek a következők:

személyes imaélet: Istenhez nem érünk 
el, ha csak teológiai fogalmakat tanulunk, 
hanem sokkal inkább, ha beszélgetünk Ve-
le. Tudunk és kell is, hogy beszélgessünk 
Vele. (Róma 8,26)Hagyjam, hogy Isten be-
hatoljon lényem legutolsó sarkába is. Érez-
zem, hogy Isten bennem van, hogy lakhe-
lye vagyok. Ízleljem jelenlétét, fogjam fel 
az Örömhírt, amit hozott. Hagyjam ma-
gam vezetni Ő általa. Lásson engem sza-
badnak és olyannak, aki nincs egyedül, 
akit Ő kísér. Higgyem, hogy gyermeke 
vagyok és testvére. Vállaljam az életet, 
mint egy csodálatos kalandot. Örvendez-
zek Istenben.

A Szentlélek sürget, hogy teremtsünk 
magunknak csöndes időközöket imára és 
belső elmélkedésre. Naponta szükségünk 
van a megváltás tapasztalására, valahogy 
meg kell hallanunk Isten hangját, mely víg-
asztal, erősít, bátorít és fellelkesít az embe-
rekkel való találkozásra.

Felfoghatatlan és vakmerő lenne, ha egy 
keresztény a mindennapi ezerféle kötele-
zettségvállalásai közepette elhagyná a na-
pi imádságot.

közösségi imaélet: Nem vagyunk egye-
dül. Közösségben élünk. Az ApCsel 2,42-
47-ben le vannak írva a keresztény közös-
ségre jellemző elfoglaltságok: foglalatosság 
az apostolok tudományában, a kenyértö-
résben, a könyörgésekben, az imában és a 
testvéri közösségben.

Sokszor hallottuk, hogy a közösség, mely 
imádkozik, együtt is marad. Egy közösség 
mely megéli, megosztja és megünnepli a 
hitet, élesztőjévé válik annak a közegnek, 
környezetnek melyben mozog.

Ha minél több evangéliummal átitatott 
ember élné meg a hitét közösségben, an-
nál több keresztény közösség lenne, akik 
átalakítanák környezetüket minden szin-
ten: család, munkahely, barátságok, stb.

A Vezetők Iskolájában az imádság az 
egyik fő téma. Az Ideas Funtamentales 
524. pontja úgy határozza meg az Iskolát, 
mint „keresztények csoportja, mely a meg-
szentelődés útjait keresi Krisztus követé-
se közben.” Az Iskolának ez a feladata tesz 
minket képessé arra, hogy megvalósítsuk 
küldetésünket az Egyházban és a világban.

személyes és közösségi kíséret: A ke-
reszténység annyira személyes dolog, any-
nyira hozzánő létezésünkhöz, hogy szük-
ségünk van tanulásra. Képzeljétek el, hogy 
ha egy méretre szabott ruhát szeretnénk 
magunknak, ésszerűen azt szeretnénk, 
hogy jó minőségű legyen, de mindenekfö-
lött hogy jól passzoljon a saját méreteink-
hez, ellenkező esetben nem lenne megfe-
lelő, nem tudnánk hordani.

Annak kockázata előtt, – ha egy „á la car-
te” kereszténységet csinálnánk magunk-
nak, amely azon alapszik, hogy: „ez tetszik 
nekem, ez nem tetszik, ezt elfogadom, azt 
nem fogadom el, mert nem passzol hoz-
zám”, – igazi ajándék, ha olyan közösség 
kísér bennünket, amely segít fokozatosan 
felfedeznünk mi „a jó nekünk” vagy más 
szóval „mit szeretne Isten a mi életünkben 
látni”. Olyan közösség, amely bátorít min-
ket, hogy ne lankadjunk el, ha valamikor 
visszalépünk egyet.

Nagy kincs, ha olyan közösségünk van, 
amelyben megünnepelhetjük hitünket, 
ami földi utunk során mindig hivatkozá-
si pont lehet.

átfogó, teljes képzés: Hogy növekedjünk 
emberi értékeinkben, hogy alakítsuk értel-
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münket és szívünket evangéliumi szem-
pontok szerint, és hogy közösségbe vigyen 
bennünket az egyház tanítása által. Manap-
ság mindannyian meg vagyunk győződve 
arról, hogy nincs értelme vakhittel végig-
élni életünket, hanem feltétlenül szüksé-
ges képeznünk magunkat, mint kereszté-
nyeket és hogy minél jobb felkészültséggel 
rendelkezünk, annál jobban tudjuk megél-
ni, fejleszteni és átadni hitünket.

szentségi tapasztalat: A szentségek a 
leghitelesebb eszközök hogy találkozzunk 
Jézussal. Mindenekfölött a szentáldozás és 
a bűnbánat, gyónás.

A cursillo módszerének középpontjában 
az egyik momentum, amely jelzi a személy 
megtérési folyamatának kezdetét, az éppen 
a szentségi Jézus felfedezése, Jézus élő je-
lenléte a tabernákulumban.

Amikor az Oltáriszentséggel táplálko-
zunk és növekedünk Krisztus követésé-
ben, akkor megtapasztaljuk, hogy életünk-
ben egyre inkább jelen van az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek.

Az Eucharisztia a szentáldozás szentsé-
ge, egyesülés Krisztussal, aki amikor áldo-
zunk, egy lesz velünk és mi Őhozzá leszünk 
hasonlóak, átalakulunk az Ő képére, ha-
sonlatosságára. Ez a keresztények közötti 
egység általános szentsége.

4. Az imától a cselekvésig

Mindaz, amit eddig elmondtam azt jelenti, 
hogy a Cursillo vezetőinek el kellene kü-
lönülniük saját környezetüktől, hogy kap-
csolatban lehessenek Istennel?

Ellenkezőleg, jól tápláltnak kell lennünk a 
szentségekkel és imával feltöltöttnek, hogy 
növekedjen a hitünk, hogy életünk aprán-
ként átalakuljon és a környezetünkben élő 
emberek, férfiak és asszonyok is megvál-
tozzanak. Meg kell osztanunk velük az örö-
meinket és problémáinkat is.

Az imádság pillanataira azért van szük-
ségünk, hogy utána vinni tudjuk az életet 
és Istent a világba ami körülvesz minket, 
családunkhoz, barátainkhoz, szomszédja-
inkhoz, munkatársainkhoz és szabadidős 
tevékenységeinken résztvevőkhöz.

A bennünk lévő Lélek Krisztus tanúivá 
változtat minket. Tanúnak lenni azt jelenti, 
sugározni a hitet, reményt és kedvességet, 
szeretetet, amit a Lélek a szívünkbe ültet 
folyamatosan. Ha hagyjuk, hogy Ő vezes-
sen és nagyon szorosan élünk együtt Ve-
le, akkor úgy közvetítjük Őt, hogy szinte 

észre sem vesszük; természetesen, spon-
tánul történik, mint ahogy szétszóródik, 
szétárad egy parfüm illata.

A világot pozitívan kell értékelnünk, 
amennyiben az Isten teremtése, és meg 
lett váltva Krisztus által, de ez nem azt je-
lenti, hogy nem ismernénk el a világban 
létező bűnt.

A II. Vatikáni Zsinat emlékeztet minket, 
hogy semmi sem idegen vagy kívülálló 
Krisztus tanítványaitól, ami a világban tör-
ténik. Mi laikusok nehezen tudnánk betöl-
teni a ránk bízott küldetést, ha a világhoz 
nem újszerű látásmóddal és szeretettel kö-
zelítünk. Ugyanez a Zsinat mondja, hogy 
ahhoz hogy az Egyház be tudja tölteni fel-
adatát, tüzetesen kutatnia és alaposan ér-
telmeznie kell az idők jeleit. Ehhez pedig 
szükséges ismerni és megérteni a világot, 
amelyben élünk. Csak így tudjuk jól elvé-
gezni feladatunkat.

Jézus az Evangéliumban azt mondja ne-
künk: „Mit ácsorogtok itt egész nap tétle-
nül? Menjetek ki ti is a szőlőmbe.” (Mt 20, 
6-7), és mennybemenetele előtt azt mondja: 
„Menjetek el az egész világra, és hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremtmény-
nek.” (Mk 16,15)

Amint látjátok, Jézus nem azt akarja, hogy 
tétlenek legyünk, hanem azt kéri, hogy vele 
együtt dolgozzunk a szőlőben és sok gyü-
mölcsöt teremjünk. Szeretné, hogy együtt 
munkálkodjunk Isten országának terjesz-
tésén, mely ország a szeretetből született 
és ennek a szeretetnek eredményeképpen 
nem tudunk nyugton maradni, hanem se-
gítenünk kell másoknak. Ez a segítség a mi 
tevékenységünk, működésünk.

Amikor az ember igent mond Jézusnak 
és engedi, hogy benne éljen, akkor szük-
ségszerűen ki kell mennie az utcára és el-
mondania másoknak is, nem zárkózhat be 
a sekrestyébe.

Kereszténynek lenni azt feltételezi, hogy 
szerelmesek vagyunk, szenvedélyesek va-
gyunk. Nem csak arról szól, hogy ismer-
jük Isten dolgait, hanem találkozunk is ve-
le nap, mint nap.

Meg kell változtatni gondolkodásmódun-
kat, hogy Isten szemével nézzük a világot. 
Isten nézése a szeretet, mondja Keresztelő 
Szt. János, ezért hát a mi nézésünknek is 
szerelmesnek kell lennie. János evangéliu-
mában olvassuk: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, ha-
nem örökké éljen. Nem azért küldte el Is-

ten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem, hogy üdvösséget szerezzen a vi-
lágnak.” (Jn 3, 16-17)

Csak az képes evangelizálni, aki szereti a 
ma világának asszonyait, férfijait a bajaikkal, 
konfliktusaikkal együtt, ellentmondásaikkal, 
nyomorúságaikkal együtt, kudarcaikkal, sike-
reikkel együtt, vágyaikkal, bűneikkel együtt.

5.  Hogyan erjesszük meg  
környezetünket?

Maga Krisztus tanít minket az igét hirdetni 
jelentéktelenségünkből és kicsiségünkből.

Nagy benyomást tett rám az az elmélkedés, 
amit pár napja lelkigyakorlaton egy atya tar-
tott, amit a szamaritánus asszony szövegrész-
ről mondott. Biztos emlékeztek hogyan kez-
dődik a beszélgetés a kútnál: „Adj innom”.

Jézus papi szolgálata sokkal inkább az, 
hogy kér tőlünk, minthogy ad nekünk. Fel-
hívja a figyelmét az asszonynak valamire, 
amit ő tud adni, amit ő meg tud cselekedni.

Néha a többi emberrel való kapcsolatunk-
ban igyekszünk ajánlkozni, segíteni, és ez 
rendjén van, de ezzel a másik ember fölé 
helyezzük magunkat, akadályt állítva ez-
zel a kapcsolatteremtéshez. Az embereket 
mélyen tisztelnünk kell. Soha nem kötelez-
hetünk senkit arra, hogy higgyen.

Ha kovászok szeretnénk lenni a világ-
ban, akkor nem szabad sem türelmetlen-
nek, sem passzívnak lennünk.

Sokszor abba a kísértésbe esünk, hogy az 
azonnali sikereket keressük, mindent azon-
nal szeretnénk, nagy eredményeket, nagy 
számokat akarunk, és ha nem úgy sikerül, 
ahogy elterveztük, akkor reménytelenség-
be esünk és másokat hibáztatunk: már sem-
mi nem olyan, mint régen, a Cursillo moz-
galom leült, ellanyhult, stb.

De ez nem igaz, emlékezzünk csak, mit 
mond Jézus az evangéliumban, amikor ösz-
szehasonlítja a mennyországot egy mustár-
maggal. Kezdetben kicsi, jelentéktelen, de 
ahogy növekszik, úgy nagy fává terebélyese-
dik. Meggyőződéssel kell munkálkodnunk, 
hűen abban, amit hiszünk, és amik vagyunk.

Környezetünk megerjesztéséhez vissza 
kell szereznünk az örömöt.

Szent János evangéliuma emlékeztet min-
ket, hogy Jézus azt mondta az apostolok-
nak: „Azért mondtam nektek ezeket, hogy 
az én örömöm bennetek legyen, és örömö-
tök teljes legyen.” (Jn 15, 11) 

Ezért, kedves barátaim, az öröm nem vala-
mi periférikus dolog keresztény életünkben, 
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hanem olyan jellemvonás, amelynek át kell 
hatnia egész lényünket, egyszóval meg kell 
látszódjék, észre kell hogy vegyék rajtunk.

A hívő ember öröme nem annak gyü-
mölcse, hogy ő többé-kevésbé optimista, 
nem is jólétének eredménye.

Ne tévesszük össze az örömöt a nehézsé-
gek hiányával. Tudjuk, hogy kereszténynek 
lenni nem oldja meg az életet, nem simítja 
el utunkat, hanem a feltámadott Krisztusba 
vetett hitünk segít nekünk előrehaladni, ha 
az út viharos, ha az élet nehéz, annak remé-
nyében, hogy tudjuk, szeretve vagyunk és 
a hatalmas, irgalmas Isten kísér bennünket.

Jézus értékei szerint élni feltételezi:
–  Hogy másokat figyelmesen tudunk meg-

hallgatni, nyitottan a körülöttünk élők 
szükségleteire, vágyaira, törekvéseire.

–  Hogy úgy éljünk, hogy minden pillanat-
ban készek legyünk tanúságot tenni arról, 
hogy kik vagyunk. Nincs annál jobb és ha-
tásosabb prédikáció, mint a saját példánk.

–  Hogy mindig gyengédek, érzékenyek le-
gyünk. Az emberek szeretethiányban él-
nek, megértésre és odafigyelésre vágynak.

–  Hogy jóindulatot és őszinteséget mutas-
sunk. Tudjunk örömöt, derűlátást, re-
ményt közvetíteni.

–  Hogy a másik embert mindig szeretetre 
méltónak tartsuk. Mindannyian szere-
tett egyének vagyunk.

–  Hogy ne féljünk a bírálattól, még ak-
kor sem, ha elutasítanak vagy bántanak 
minket a hitünkért. Vessük el a félel-
met. Ne figyeljünk annyira az emberi 
gyengeségekre, a szegénységre, a bű-
nökre: változtassuk meg gondolkodás-
módunkat. Üresítsük ki magunkból a 
régi elképzeléseket, a hamis biztonsá-
gokat, a felhalmozott érdemeket. Üre-
sítsük ki magunkat, hogy Isten be tud-
jon oda lépni.

Munkálkodni a legnagyobb erőfeszítés-
sel, igyekezettel, ahogy Mozgalmunk vé-
dőszentje, Szent Pál is mondja: „hirdetni 
az igét alkalmas és alkalmatlan időben”, 
ellankadás nélkül. Ugyanakkor alázattal, 
tudván hogy végül is Isten tudja fárado-
zásainkat gyümölcsözőkké tenni.

A Cursillo Mozgalom már a kezdetektől 
világossá tette, hogy evangelizációs eszköz 
akar lenni. Ezért szeretném előadásomat 
VI. Pál pápa szavaival befejezni, melyeket 
a Római Világ Ultreyán mondott:

„Kedves testvéreim, legyetek elszánt, 
rettenthetetlen tanúi az igazság szolgála-
tának, dolgozzatok fáradhatatlanul, a kö-
zösség erejével. Támaszkodjatok gazdag 
lelki tapasztalataitokra, melyek kincsek, 
fogadjátok el a kihívást, melyet napjaink 
támasztanak az új evangelizációra és ad-
jatok bátor válaszokat rá.”

Fordította Polcz Anikó

MEgúJul A táJ

A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban 

2011 novemberében harminchárom férfi 

kezdte meg a 77. magyar férfi Cursillót. Jók 

ezek a számok. Egyszerre juttatták eszem-

be, amikor meghallottam őket, a krisztu-

si életkort és a hetvenszer hétszeres meg-

bocsátást. Összeadva pedig kerek számot 

eredményeznek. Egyetlen bölcsészként 

és a legifjabbként vehettem részt Sergyán 

Szabolcs meghívására ezen a Cursillón. 

Úgy indultam neki az útnak, hogy fontos 

korszakai zárultak le az életemnek a ko-

rábbi hetekben, a cserkészetben végzett 

majd’ tízéves mozgalmi vezetést adtam 

át az utódaimnak. Egyúttal életdöntések 

előtt is állok, erősen él a szívemben a vágy 

a szerzetespapság és a házasság irányába 

is és jelenleg a csendes, de annál intenzí-

vebb megkülönböztetés időszakát élem a 

Lélek segítségét várva és kapva.

Sokat, nagyon sokat kaptam ezen a 

Cursillón Istentől, az asztaltársaimtól, szo-

batársamtól és minden résztvevőtől, ami-

ért rendkívül hálás vagyok. Mindenekelőtt 

az volt rendkívül megrendítő számomra, 

ahogy ez a harminc, többségében meglett 

férfiember elvonult egy hétvégére azért, 

hogy a lelkével foglalkozzon, érzelmeket 

kommunikáljon, a társadalmi sztereotípiá-

kat és saját álarcait levesse, meg merje ölel-

ni egymást, tudjon sírni és felszabadultan 

nevetni és csendben térdre borulni Isten 

színe előtt. Számomra, aki elvált szülők 

gyermekeként elsősorban édesanyám mel-

lett nevelkedtem, felért ez hosszú hétvége 

egy apa kurzussal. A legpozitívabb irány-

mutatásként élem meg saját felnőtté válá-

som, férfi identitásom kialakítása kapcsán 

azt, amit itt megéltem. Számos beszéd és 

tanúságtétel olyan élettapasztalatra épült, 

aminek én még nem lehetek a birtokában, 

ajándékként élem meg, hogy ennyi életút 

őszinte feltárásában lehetett osztályrészem. 

Azt hiszem, csak a megváltott ember képes 

arra a bravúrra, hogy ilyen sorstragédiák, 

objektíve súlyos bűnök, ártatlan szenve-

dések és korlátok kapcsán szembenézés-

re, sőt krisztusi megújulásra, a megújulás 

nyomán pedig békére, színpompás életvi-

dámságra leljen. Kegyelem és emberi nagy-

ság keresztmetszete ez, amelyet a hozzám 

hasonló Benjaminok megcsodálhatnak, re-

mélve, hogy egy napon ők is hasonló mó-

don újulhatnak meg kereszténységük lé-

nyegében. Több megrendítő pillanatban is 

néztem a többiek arcát, azt, ahogy napról 

napra kevesebb manírral és áltatással ad-

juk át magunkat a meghallgatásnak és az 

77. ffi cursillo
 Beszámolók
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elfogadó meghallgatásnak. Késztetésem volt 
rá, hogy videóra vegyem ezt az egészet és 
megmutassam mindenkinek: ilyen egysze-
rű, bensőséges és fantasztikus keresztény-
nek lenni. Persze, gyümölcseiről ismerszik 
meg a fa, a cursillo hatását abban mérhe-
tem le, tudom jól, hogy hányszor tudok 
mosolyogni a csüggedt szeretteim között, 
hányszor maradok színes a szürke tömeg-
ben, mikor köszönöm meg a gyóntatóm-
nak, hogy szolgál engem, veszem-e a bá-
torságot, hogy közösségben gondolkodjak 
és éljek akkor is, amikor könnyebb lenne a 
magányt választani. Az életszentség a kom-
munikált szeretetben, így a mosogatásban, 
az ölelésben és a mellettem élők iránti ön-
átadásban rejlik, semmi másban.

A Cursillo számairól végül mégiscsak 
az jut eszembe, hogy feladatom Krisztus 
harmincharmadik évében tanítványnak 
lennem és követnem őt. A tanúságtéte-
lek mégiscsak azt mondják egy hét múl-
tán is, hetvenszer hétszer kell megbocsá-
tanom másnak és legalább ennyiszer saját 
magamnak is, ha a közösségeimben nem 
hatvanszoros, nem százszoros, hanem száz-
tízszeres termést szeretnék hozni. Ez teszi 
lehetővé, hogy a mit sem változó világban 
járva körülöttem fokozatosan megújuljon 
a táj. De colores! 

Hoványi Márton a Szent Ferenc asztaltól

Az ÉN cursillo  
törtÉNEtEM

30 év lelketlen és vallástalan közegből tu-
dom az élet akkor is lehet lehetetlenül foj-
togató, ha semmilyen negatív külső ha-
tás vagy családi tragédia nem árnyékolja 
be a sorsot. Talán kegyelemből, de évtize-
des reménytelennek tűnő bolyongás után 
év elején megadatott, hogy egy számom-

ra mindmáig hihetetlen és kalandos útra 
léphessek, melynek rejtélyes vonulata a 77. 
férfi cursillóra vezetett.

Egy nyári lelkigyakorlati élményem után 
itt is vágyakozva tekintettem arra a mentali-
tásra és szemléletmódra, amit munkatársa-
ink képviseltek, és ami alapján én is képes 
vagyok teljesen másképp látni az engem 
körülölelő világot. A legérzékenyebbek se-
gítő kritikaként többször visszaköszönnek 
a saját mindennapjaimban: alázat, szolgá-
lat és elengedés. Útkeresőként számomra 
külön öröm volt megerősítést nyerni tár-
saim őszinte vallomásaiban, miképpen és 
milyen élményeken keresztül vezetett az ő 
útjuk. Megnyugvásként leltem rá egy-egy 
közös állomásunkra, amiket egészen addig 
a pillanatig nem igazán tudtam hová tenni 
a saját életemben. Egy engem régóta fog-
lalkoztató nehéz kérdéskör pedig pont a 
saját a tanúságtételem átadása közben vi-
lágosodott meg bennem.

Ez egy teljesen más világ, mint amiben 
nekem eddig részem volt. Sokat kaptam a 
cursillo három napja alatt, jóval többet, mint 
amit képes voltam befogadni mely végén 
az utolsó este már képtelen voltam elrej-
teni belső elveszettnek hitt gyermekemet.

Egy apró változással illeszkedtem vissza a 
világi életbe, de ez a változás egy központi 
helyen van és megbecsülhetetlen a holnapi 
hatása. A cursillo egy fém kereszttel aján-
dékozott meg, amiről tudom, megnyugtat 
és eligazít engem, ha ismét eltévednék az 
előttem álló hosszú úton. 
De Colores

Kiss Gergely

Kéne egy élménybeszámolót írni a 
Cursillóról!- mondta Gyula a harmadik 
nap estéjén a fülledt emeleti teremben. Él-
ménybeszámolót?? Persze, meg még mit 
nem? Fáradt voltam, nyűgös voltam, kicsit 

már elegem is volt. Természetesen nem je-
lentkeztem, így Gyula három másik önkén-
test jelölt ki a feladatra.

Lesz még egy utolsó program a baziliká-
ban, és lesz ott egy pár vendég is.- Mondta 
Gyula. Gondoltam, persze, lesz ott két-há-
rom öreg nénike, meg egy öreg pap. Men-
jünk már...

Aztán az első, akit felismertem a terem-
ben a saját három éves kislányom volt. És 
persze utána a többieket is. A feleségemet, 
a gyermekeimet, meg a szektát. Az ürö-
mi kőkemény magot, akik képesek voltak 
vasárnap este csak azért útra kelni, hogy 
minket lássanak. Annyira meghatódtam, 
hogy csak a plafonra szerelt villanykörték-
nek tudtam elmondani, mit adott nekem 
az elmúlt három nap.

Jó volt? Jó volt?- kérdezte a sok ismerős 
arc. Én meg néztem rájuk értetlenkedve. 
Hogy lehet ezt így kérdezni? Nem. Nem 
volt jó. Nem volt jó a szó hétköznapi értel-
mében. Nem jó az, ha három napon keresz-
tül csak horror filmeket nézetnek az em-
berrel. Pláne akkor, ha a filmek mellé nem 
is a tizennyolcas karikát kéne kitenni, ha-
nem legalább egy harmincötöset. Nagyon 
reméltem, hogy nem vettük el a két fiata-
labb társunk kedvét az élettől, a házasság-
tól, a családtól. Szabolcs atya nagyon őszin-
tén fogalmazta meg a záróbeszédében, 
hogy őt ez a Cursilló megerősítette a hiva-
tásában, és soha többet nem fog panasz-
kodni semmire. És hogy én mit tanultam 
meg a Cursillón? Megtanultam némán(?) 
zokogni, megtanultam úgy hallgatni a tár-
samat, hogy még véletlenül sem nézzek a 
szemébe, mert egész biztosan elsírom ma-
gam. És megtanultam meglátni a szenvedő 
Krisztust a másik emberben. És megtanul-
tam, hogy mindig, minden körülmények 
között hálát kell adnom a feleségemért, a 
gyerekeimért, a családomért
De Colores, 

Szentes Gergely, a Szent Tamás asztaltól

JÉzussAl  
A szErEtEt útJáN
Tudtam, hogy jó úton járok. Rendszeresen 
és aktívan részt veszek szentmiséken, plé-

bánia-testületi tagként segítem a közösség 
munkáját, mégis vágytam a megerősítés-
re, hitem elmélyítésére. Miután a katolikus 
családi táborozásunk alkalmával hallottam 
a cursilloról, utána olvastam az Interneten, 

így fedeztem fel a bpcursillo.hu oldalt. Ma-
gam döntöttem arról, hogy igent mondok 
Isten hívására. Péliföldszentkeresztnek pe-
dig külön örültem, mert kedves élmények 
kötnek oda, például az esperes kerületünk 

82. női cursillo
 Beszámolók
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plébániáinak közös nagyböjti keresztútja.
Hálás vagyok Horváth Zoltán atyának és 

Juhász János („Boxi”) atyának a lélekemelő 
előadásokért, a szentmiseáldozat bemuta-
tásáért, azért, hogy a három napban igaz 
atyáink voltak ők, akikhez bármikor bi-
zalommal fordulhatunk. Általuk egészen 
közel érezhettem magamhoz a Jóistent. A 
munkatársaknak is köszönettel tartozom 
a figyelmességükért, a bátorító szavakért. 
Jó volt tapasztalni, hogy bár sokan voltunk, 
akik különböző jellemvonásokkal rendel-
keztünk, különféle élethelyzetből adódó-
an vállaltuk a cursillót, mégis ez vitt közel 
bennünket egymáshoz. Kitártuk szívünket, 
s ez adott lelki erőt, megnyugvást. Pén-
tek reggel még olykor könnybe lábadt a 
szemem, a hét elején történt problémáim 
miatt, de az első asztali beszélgetés alkal-
mával megváltoztam: kizárólag a teendő-
re koncentráltam, vidámabb lettem, és az 
Úrban való ujjongásom, remélem, örökké 
tart majd. Isten szemében valamennyien 
értékesek vagyunk, ezért bízom abban, 
hogy a szívünkbe elvetett mag százszo-
ros termést hoz.
De colores!

Goldschmidt Éva

A lelki békém megtalálásáért jöttem ide, 
hosszú évek óta keresem magamat a világ-
ban, a pontot ahol kapcsolódni tudok, meg-
találni a helyemet. A 82-es női cursillón 4 
nap sem telt bele és sikerült, mert amire 
rátaláltam az jóval több, mint önismeret, 
az a Jóisten szeretete. Átéreztem azt, amit 
sohasem tudtam elképzelni. Azt hogy Ő 
pontosan ismer engem, tudja hogy mi-
lyen kicsi, gyenge és teszetosza vagyok, 
hogy még egy igazi elhatározásomat sem 
tudtam véghez vinni. De ez nem számít. A 
3és fél nap véget ért, hazaértem, a Jóisten 
még fogja a kezem én pedig azt kérdezem 
tőle hogyan leszek most képes mégis kitar-
tani, életem végéig küzdeni érte? Kicsit fá-
radtan, de a változás reményének gondo-
lataival elkezdtem rendbe tenni hónapok 
óta ostrom alatt álló szobámat. Elsőként az 
ágyam mellett tornyosuló könyvkupaccal 
kezdem, témák szerint rakosgatom vissza 
őket. A művészeti könyveket a nagypolc-
ra, regényeket a kisebbre…és ekkor két 
keménykötésű borító között egy vastag 
fémlemez megakadályozza igyekezetem. 
Kiszabadítom a könyvek közül és próbá-
lok rájönni mi lehet, és mit keres itt? Ne-

hezen felfedezem, hogy nagy betűkkel ez 
áll rajta INRI. Nagyon megdöbbenek, egy-
re izgatottabb leszek, és még mindig nem 
tudok rájönni hogyan került ez ide… Meg-
van! Ez egy régi út menti fakereszt felira-
ta, amit apukám újított fel jótékonyság-
ból még évekkel ezelőtt, ez a lemez pedig 
megmenthetetlen volt, le kellett cserélni. Ő 
nem tudott mit tenni a táblával, én pedig 
mindenféle régi, vagy érdekes dolgot gyűj-
tök, így hazahoztam. Akkoriban nem tulaj-
donítottam túl nagy jelentőséget ennek a 
táblának, tetszett a felület, ami az idő mú-
lásának nyomát hordozza magán. De most 
már tudom örök jelkép lesz számomra, az 
Atya üzenete. Megsúgta nekem azt, amit 
már olyan sokszor hallottam, de eddig so-
hasem értettem, hogy nem kell aggódnom, 
kétségbeesnem vagy elbizonytalanodnom. 
Krisztust kell megismernem, az Ő életét, 
Őt kell figyelnem és nem veszhetek el!

Berzicza Sára

Amikor azon gondolkodtam, hogy mit is 
kellene kiemelni az elmúlt napok esemé-
nyeiből, tapasztalataiból, arra a következ-
tetésre jutottam, hogy mennyire más jut 
eszembe most és mit írnék 1 hét, 1 hónap 
illetve 1 év távlatából.

A bennünket ért rengeteg hatásnak és 
élménynek le kell ülepedni és megérni 
ahhoz, hogy továbbadhassuk és haszno-
síthassuk, amit kaptunk. Nem tisztem 
az, hogy pontos kronológiába szedjem 
a Péliföldszentkereszten tartott 82. Női 
cursillo eseményeit, azonban néhány gon-
dolatot szeretnék megosztani Veletek.

Mi jut eszembe arról a szóról, hogy tisz-
telet? Tisztelem az atyák, a rektor és a segí-
tők nagyon alapos, hosszú és lelkiismere-
tes felkészülését, mely segített bennünket 
abban, hogy a feszített tempó mellett is 
fenn tudják tartani érdeklődésünket és fi-
gyelmünket.

Mi jut eszembe arról a szóról, hogy cso-
dálkozás? Csodálkozom, hogy a több napos 
program tartalma mennyire jól felépített 
volt, amit az előadók hozzáadott értéke-
ikkel még személyesebbé, megfoghatób-
bá, emberibbé tettek.

Mi jut eszembe arról a szóról, hogy em-
berek? A 3 napon keresztül egyre inkább 
csodálkoztam, hogy milyen remek embe-
reket hozott össze a találkozó. Csodálkoz-
tam, hogy mindenki talált meghallgatást, 

megértést, barátot, megszívlelendő gon-
dolatokat, jelenetős pillanatokat.

Mi jut eszembe arról a szóról, hogy sze-
retet? A különböző emberi sorsokat látva 
mindenki megtapasztalta az e világi és a 
gondoskodó szeretet, mely 3 napon ke-
resztül is összekötött bennünket.

Mi jut eszembe arról a szóról, hogy üze-
net? Úgy gondolom mindenki meghallotta 
a kimondott vagy kimondatlan mondatok-
ba megfogalmazott neki szóló üzeneteket.

Ma azon kaptam magam, hogy így 1 nap 
eltelte után hiányzik, hogy halljam:

Boxi atya vagyok a Szent Pál asztaltól!”

Üdvözlettel: Biró Virág

2011 novemberében, a Gondvise-
lés nem kis segítségével részt vehettem 
Péliföldszentkereszten a cursillo női lelki-
gyakorlatán. Várakozással és egy kis szo-
rongással indultam el. Sajnos nem várt szo-
morúság árnyékolta be az első estét. Az idő 
előrehaladtával mégis megéreztem, hogy 
ezt a lelkigyakorlatot teljesen Isten vezeti és 
már mindent ajándékként tudtam fogad-
ni. Nagyon hálás vagyok azért az őszinte-
ségért, mélységért és különleges Isten-él-
ményért, amit itt kaptam. Amikor eljöttünk 
valóban azt éreztem, hogy” Isten és én túl-
nyomó többséget alkotunk” és mindenhez, 
amire szükség van, kapok erőt.

Mély hálával: Szabóné Vass Mária

82. női cursillóra Maróti Gabi ajánlásá-
val érkeztem, családi problémák miatt. Úgy 
gondoltam, rajtam már nem segíthet senki, 
ezért utolsó lehetőségként, de mégis kíván-
csian érkeztem. És egy szerető, türelmes, 
megértő és őszinte családra leltem, amibe a 
munkatársak és az Atyák is beletartoznak.

Hibáim őszinte felvállalásával rávezettek, 
hogy a problémáim kiváltó oka én magam 
vagyok; a jó Isten csak akkor tud segíteni 
rajtam, ha abbahagyva az önvádaskodást, 
Istenhez visszatérve és általa megerősödve 
megyek tovább, és persze sok fontos hitbe-
li dologban sem volt igazam. Nem tudom 
eléggé megköszönni Nekik, hogy felnyi-
tották a szemem. Ebben a pár napban va-
lóban más ember lettem.

Andi Zoltánné Eszter
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