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– az esztergom-budapesti cursillo hírlevele –

 de colores
„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig…” (Mt 28, 20)

„Mienk a Húsvét ünnepe,
mely ennyi jóval van tele
Üljük meg fényben, boldogan
kegyelmeivel gazdagon.

Szívünket, Jézus, töltse be,
a Húsvét boldog öröme:
kiket kegyelmed újra szült,
győzelmeidben részesítsd!

Jézus, dicsőség teneked,
halált legyőzve tündökölsz,
s Atyádnak és a Léleknek
meg nem szűnő időkön át.”

(Himnusz a VIII. századból 
– részlet)

Ó Urunk, aki föltámadtál és élsz, Te 

vagy az Egyház és az emberiség min-

dig új reménye; Te vagy az ember és 

a történelem egyetlen és igaz remé-

nye; Te vagy „köztünk a dicsőség reménye”  

(Kol 1,27) már ebben az életben és a ha-

lálon túl. Benned és Veled el tudunk jut-

ni az igazságra, értelme van létünknek, 

lehetséges a közösség, gazdagsággá vál-

hat a különbözőség. Az Ország hatal-

ma már működik a történelemben, és 

segíti az ember városának építését. A 

szeretet örök értéket ad az emberiség 

erőfeszítéseinek, a fájdalom üdvözítő-

vé válhat, az élet le fogja győzni a ha-

lált, a teremtés részesedni fog Isten fi-

ainak dicsőségében. (…)

A Szeretet nagyobb, mint a bűn, mint a te-

remtmény gyöngesége és esendősége, erő-

sebb a halálnál; mindig kész arra, hogy föl-

emeljen, felejtsen, elébe menjen a tékozló 

fiúnak, hogy megvalósítsa „Isten fiainak meg-

nyilvánulását”, akik az „eljövendő dicsőségre” 

kaptak meghívást. A szeretetnek e meg-

nyilvánulását irgalomnak is nevezzük. (…)

Amikor az ember fölfedezi és megízle-

li Isten irgalmasságát és megbocsátását, 

nem tud másként élni, csak folytonos 

megtérésben. 

II. János Pál pápa

A Hit éve meghívás hiteles és ismételt meg-

térésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megvál-

tójához. Az Ő halálának és feltámadásának 

misztériumában nyilatkoztatta ki Isten telje-

sen a Szeretetet, mely üdvözít, és az embere-

ket az élet megváltoztatására hívja a bűnbo-

csánat által. Szent Pál szerint ez a szeretet új 

életre vezet minket: „A keresztségben ugyanis 

eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy mi-

ként Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt 

a halálból, úgy mi is az élet újdonságában jár-

junk” (Róm 6,4). A hitnek köszönhetően ez 

az új élet a feltámadás radikális újdonsága 

alapján átformálja az egész emberi létet. 

Amilyen mértékben átadja magát az em-

ber, oly mértékben – egy ebben az életben 

soha be nem fejeződő folyamatban – lassan 

megtisztulnak és átalakulnak a gondolatai, 

érzései, érzülete, magatartása. (…)

Tekintetünket Jézus Krisztusra, a „hit szer-

zőjére és beteljesítőjére” szegezzük (Zsid 12,2): 

benne talál beteljesedést az emberi szív min-

den vágyakozása és szorongása. A szeretet 

öröme, a szenvedés és fájdalom drámájára 

adott válasz, a kapott bántásokkal szembe-

ni megbocsátás hatalma és az élet győzelme 

a halál üressége felett: mindez az Ő megtes-

tesülésének misztériumában találja meg be-

teljesülését; emberré válásában, abban, hogy 

osztozik emberi gyöngeségünkben, hogy át-

alakítsa azt föltámadásának erejével. 

XVI. Benedek pápa

Gondolatok Húsvétra
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Bel-Buda    

Új régió alakult Bel-Budán, többek között 
azzal a szándékkal, hogy új cursillos köz-
pontként rendszeres találkozási lehetőséget 
adjon a kiscsoportok, kiscsoportot keresők 
és a CURSILLO iránt érdeklődők számára. 
A helyszín: Bp. XII. kerület, Táltos utca 16. 
– Köszönet érte Matolcsy Kálmán atyának!
A program: havonta egyszer ULTREYA Szé-
kely János püspök atya részvételével, a ha-
vi ultreyák között félidőben (kéthetente) 
szerda esténként cursillós kiscsoport le-
hetőség. A találkozók 18 órakor szentmi-
sével kezdődnek.

a 2013-as időpontok:
 

2013. márc. 13. Kiscsoportok
2013. márc. 27. Ultreya
2013. ápr. 10. Kiscsoportok
2013. ápr. 24. Ultreya
2013. máj. 8. Kiscsoportok
2013. máj. 22. Ultreya
2013. jún. 5. Kiscsoportok
2013. jún. 19. Ultreya
2013. szept. 4. Kiscsoportok
2013. szept. 18. Ultreya
2013. okt. 16. Kiscsoportok
2013. okt. 30. Ultreya
2013. nov. 13. Kiscsoportok
2013. nov. 20. Ultreya
2013. dec. 4. Kiscsoportok
2013. dec. 18. Ultreya

***

ahogy kezdődött…

A 25. férfi cursillon Leányfalun ült egy je-
lölt (Megyeri Attilának hívták), és a harma-
dik napon, bár addig csodás élményben 
volt része, mégis nagyon elszomorodott. 
Hallotta, hogy a Cursillot csak egyszer le-
het elvégezni, s jön a negyedik „örök” nap. 
Sehogy sem akarta elfogadni. Hála a gond-
viselésnek és az alapítóknak, azért az nem 
egészen úgy van, hogy a harmadik napon 
búcsút mondunk a Cursillonak. Túl azon, 
hogy az ígéretünknek megfelelően foly-
tatni kell az apostolkodást, s annak meg-
jön előbb utóbb az eredménye, számtalan 

lehetőség kínálkozik, hogy a lelkesedést 
fenntartsuk mozgalmunk keretein belül 
is. A tevékeny céllal létrejött kiscsoportok 
és az ultreya is erre szolgálnak.
Az új titkárság megalakulásakor a grémi-
umban vetődött fel az a gondolat, hogy a 
belső budai kerületekből hozzunk létre egy 
régiót. Elméletileg ez az I., XI. és a XII. ke-
rületet öleli fel, de a gyakorlatban szívesen 
látunk mindenkit.
Miután Kovács Ádám felkért, hogy legyek 
ennek a régiónak a felelőse, rögtön felada-
tot is kaptunk, persze a megfelelő támo-
gatással és segítséggel: szervezzük meg 
régiónkban a havi ultreyákat, és a havi 
kiscsoportozás lehetőségét azoknak, akik 
vagy frissen végzettek, és még nincsen sa-
ját kiscsoportjuk, vagy még nem találtak 
maguknak, vagy egyszerűen csak mások-
kal is szeretnének találkozni.
A helyszín kiválasztásánál egyszerű dol-
gunk volt, mert a Szent Kereszt Templom-
igazgatóság a XII. kerületben van, a Táltos 
utcában, nagyon jó megközelíthetőséggel, s 
Matolcsy Kálmán atya jó szívvel, tárt karok-
kal és kiváló infrastruktúrával várt minket.
Már az első ultreyán is megteltek a padso-
rok, Székely János atya mutatta be a szent-
misét. Még Esztergomból is jöttek testvé-
rek. A hirdetés és a szervezés a régi cursillós 
listák alapján és telefonos, személyes meg-
keresések útján történt, de a Magyar Ku-
rírban is megjelent az eseménysorozatról 
a hír, s a Mária Rádióban is megemlítet-
ték. Természetesen a honlapon is minden 
szükséges információ (helyszín, időpon-
tok) megtalálható.
Az első kiscsoportos összejövetel is, és im-
máron a második, a februári ultreya is sok 
testvérünk lelki épülését szolgálta, és látha-
tóan elérte célját, vagyis segített a tovább-
haladásban, mint annak idején a tényle-
ges zarándokúton. János atya felidézte 
Eduardo Bonnin szavait: fontos, hogy az 
életben „nagy ideálunk” legyen. Az iga-
zi nagy, hiteles ideál: azzá, olyanná válni, 
amilyennek Isten megálmodott minket.
Megkezdtük a végzett cursillisták felke-
resését telefonon is, hogy élővé tegyük 
a nyilvántartást, s azokat, akik érdeklőd-
nek programjaink, lehetőségeink iránt, 
könnyen és gyorsan tudjuk tájékoztatni. 

Hamarosan eljutunk reményeink szerint 
mindenkihez a régiónkban. Addig is „ima, 
tanulás, cselekvés.”

De Colores
Megyeri Attila

***

a Magvető bátorsága…

Hosszú szünet után ismét részt vehettem ja-
nuár végén – immár új helyen – a Cursillo ez 
évi első ultreya összejövetelén. Nagy öröm 
volt találkozni a régiekkel, és újdonság a 
Táltos utcai kicsi templom, amely mostan-
tól befogad bennünket. Szívet melengető 
volt az esztergomiak jelenléte, példamuta-
tó, hogy időt, fáradságot, útiköltséget nem 
kímélve közöttünk voltak, remélem, más-
kor is örülhetünk egymásnak. 
A találkozó szentmisével kezdődött, me-
lyet Székely János püspök atya és a házi-
gazda Kálmán atya mutatott be. Az evan-
gélium a Magvetőről szóló példabeszéd 
volt (Máté 13,1-23).
Szeretnék néhány gondolatot felidézni a 
homíliából, melyet János atyától hallottunk. 
Jézus, a Magvető saját életét szórta közénk, 
tudta jól, milyen a világ, mégis bátran meg-
tette! Ő BÍZOTT az áldozat értelmében. Néz-
zünk csak körül ma, milyen a világ hite? A 
környezetünkben, a munkahelyen, az isko-
lákban, a keresztény iskolákban? Szomorú 
az eredmény. Mit tehetünk? A Cursillo alap-
vető tanítása: maga a keresztény élet, amit 
eléjük élünk. Tegyük ezt bátran! Lehet, hogy 
gúnyolódás, nevetség tárgyai leszünk, de 
legalább észreveszik, hogy ez valami más, 
ettől a valamitől mi kiegyensúlyozottabbak, 
gazdagabbak vagyunk. És talán jön a kíván-
csiság, aztán a vágy… Türelem, türelem, és 
egyszer talán jön a fordulat.
Engem megfogott János atya egyik meg-
szívlelendő példája az öreg indiánról: egy 
édesapa végsőkig elkeseredett a részeges 
fia miatt, minden könyörgés, szidás hiába 
való volt. Segítségül hívta testvérét, akit a 
fiú kicsi korában nagyon szeretett. Ketten 
talán erősebbek. Jött a nagybácsi, és azt tet-
te, amit hajdanán: vadászni, erdőt járni vitte 
a fiút nap, mint nap. Aztán amikor eljött a 

RÉGIÓS ÉLET
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búcsú ideje, megkérte unokaöccsét, segítse 
lábára a mokaszinját. Amint a fiú az öreg 
lába elé hajolt, egy könnycsepp hullt a 
mokaszinra… Ettől a naptól kezdve min-
den gyökeresen megváltozott, a fiú jó út-
ra tért… János atya kiemelte, mennyire 
fontos a személy tisztelete, az élet min-
denkinek ajándék, bármilyen körülmé-
nyek között. Ahogy látom a családjain-
kat, környezetünket, sok-sok mokaszinra 
és könnycseppre van szükség. 
Majd gondolkodhattunk arról, mi az a há-
rom dolog, amitől a Cursillo sikere függ: 
kegyelem Istentől, – jó szervezés (mun-
katársak) – a résztvevők nyitottsága. En-
nek gyümölcse lesz a vágy, a remény, az 
odaadásra való készség, a szeretet.
A kiscsoportos beszélgetések után a zsú-
folt nagyteremben a tanúságtétel arról 
szólt, mennyire erős is a hitünk? Ami-
kor aggódom, szorongok – imádkozom, 
de nap, mint nap az a gyomorszorító ag-
gódás kísér… És akkor Isten szól, példá-
ul telefonon a lányod hangján: anya, ne 
félj, nincs semmi baj, „csak” jön a baba! 
Igen! Az élet Isten ajándéka és ÖRÖM!
Végül bemutatkozott a bel-budai régió új 
felelőse Megyeri Attila, akit örömmel fo-
gadtunk. Isten áldása kísérje munkáját! 
A kissé hosszúra nyúlt délutánt-estét a 
szokásos agapé követte. A legközeleb-
bi örömteli, egymást gazdagító találko-
zás reményében búcsúztunk egymástól.

Posgai Csabáné Marcsi

Észak-Buda

„a közösség a küldetés forrása 
és gyümölcse…”

Boldog II. János Pál pápa gondolatával 
hívtuk és vártuk a régi és új cursillósokat, 
2013. február 16-án, a Széphalmi Jézus Szíve 
templomba, az újonnan beinduló észak-
budai régió ultreyájára.
Hűvösvölgy, Pesthidegkút, Ófalu, Mária-
remete, földrajzilag és lélekszámban is 
nagy területet ölel fel. Több jól működő, 
keresztény közösségnek adnak otthont a 
környékbeli templomok. A közösségekben 
sok cursillót végzett testvérünk van, mun-
katársak is szép számban dolgoztak már 
a cursillókon Leányfalun és Kárpátalján. 
A Hit éve, XVI. Benedek pápa szerint az 

egyház és a mi belső megújulásunk ide-
je, hogy minél hatékonyabban tudjuk a 
külvilág felé teljesíteni Krisztustól kapott 
küldetésünket. Ez találkozik sokunk titkos 
vágyával, hogy felélesszük magunkban 
és egymásban az elhalványuló cursillós 
lelkületet és lelkesedést. 
Az új Grémiumtól bizalmat és bíztatást 
kaptunk és elkezdődött az ultreya szer-
vezése. A legnagyobb nehézséget a hi-
ányos és elavult címlista jelentette, de 
ennek is meg volt az előnye, mert a sok-
sok személyes és telefonos beszélgetés 
újabb lendületet adott. Gyetván Gábor 
atya szeretettel mellénk állt, és vállalta 
a lelki program vezetését.
Kovács Ádám és Weisz Teodóra bemutat-
kozása után, Gábor atya többek között ar-
ról beszélt nekünk, hogy a hitünk érték, 
– időt, energiát kell áldozni rá. Felidéz-
te, milyen nagy boldogságot és lelkese-
dést éreztünk a cursillón vasárnap dél-
után. Ezt kellene tűzben tartani, ehhez 
kis közösségek kellenek. A közösségekért 
pedig tenni kell! Kiemelte még, hogy a 
hit terjedésében legnagyobb szerepük a 
hiteles keresztényeknek van. Akik nem 
szavakkal, hanem életükkel, tetteikkel 
evangelizálnak.
Az ultreyán két rövid beszámolót is hall-
hattunk működő kiscsoportokról, a szü-
netben szerény agapét rendeztünk. Volt 
szentmise, kiscsoportos beszélgetés, éneklés.
A délutánra nem csak a cursillósokat hív-
tunk meg. Szerintem ez azért volt jó, mert, 
aki eljött, az talán kedvet kapott, hogy kö-
zénk tartozzon!
A továbbiakban negyedévente szeretnénk, 
ultreyákat szervezni. Megújítani a címlis-
tát, feltérképezni a működő kis csoporto-
kat, és akinek még nincs, de vágyik rá, azt 
valamilyen módon segíteni, hogy találjon. 
Talán ez a legnehezebb.
Korai Szandi lesz az őszi női cursilló rekto-
ra, hamarosan elkezdjük a felkészüléseket, 
úgy gondolom, ez új lendületet ad majd a 
régió megújulásának.
Nagyon jó érzés, hogy erre a nagyböjti, 
szombat délutánra, közel negyvenen jöt-
tek el, őszintén tudtunk örülni egymás-
nak. Szép volt!
Hálát adok a Jóistennek, hogy megtapasz-
talhattuk jelenlétét, szeretetét, segítségeit!
De colores!

Marosiné Váradi Andrea

Pest - Belváros

Programunk a Hit évében

A Szentatyának a Hit évére kiadott „A hit 
kapuja” című apostoli levelében megfogal-
mazott buzdítására egész éves programot 
szerveztünk. Minden hónapban két alka-
lommal találkozunk. Havonta egy-egy témát 
dolgoz ki részletesen egy felkért tanúság-
tevő, aki a cursillo módszerének megfe-
lelően a saját példáival, élményeivel teszi 
hitelessé beszámolóját. A többiek ehhez 
csatlakozóan, illetve a következő találko-
zás során beszámolnak a saját gondolata-
ikról, élményeikről, kérdéseikről. 
Az apostoli levélből kiválasztott legfonto-
sabbnak ítélt kérdések, témák, hogy mit je-
lent: a hit tartalmának ismerete; az ima a 
hitbeli megújulásért; a meghívás a megté-
résre; az alkalom a hit megvallására; a hit 
erőteljesebb ünneplése; a kommunikáció 
új nyelve; a hit és a művészetek kapcsola-
ta; az életszentségben láthatóvá váló kin-
csek; a keresztény hivatás a szeretetről való 
tanúságtétel. A beszámolók vázát az apos-
toli levélnek a kiválasztott témához tarto-
zó szentírási fejezetei képezik. 
Az éves programba lelki napokat iktattunk, 
így november 17-én is találkoztunk, és már-
cius 22-23-án ismét lelki napokat kívánunk 
tartani. E lelki program részeként voltunk 
közösen a decemberi női és férfi cursillók 
záróünnepélyein, Leányfalun.
A cursillo adta élmények adták az ötletet, 
hogy a Belvárosi Főplébánia templomban 
minden vasárnap, a reggeli szentmisében 
az elbocsátó áldás előtt kb. 10-12 percben 
tanúságot tegyünk hitünkről, keresztény 
életünkről. Nagy örömünk, hogy ebben fia-
talok is részt vettek, így Szieberth Máté, Fe-
hér Lajos és Huszár Tamás. Célunk, hogy a 
plébánia tagjai is kedvet kapjanak a részvé-
telhez, ami segíti a híveket közösségé válni.

Rébay Lajos

***

Hitem alapja

A keresztény hit Isten létének, a kinyilat-
koztatásnak, az Egyház Istenről szóló taní-
tásának, a Bibliában leírtaknak az elfogadá-
sa. Az elfogadás folyamatában számomra 
fontos része van a tudatosságnak is. »
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Isten szeretetből megteremtette az embert, 
és azt akarja, hogy mindannyian eljussunk 
hozzá, és benne éljünk szeretetben. Ha fel-
ismertem Isten szeretetét, akkor erre vá-
laszt kell adnom úgy, hogy viszont szere-
tem Istent, és szeretem a másik embert is, 
mint önmagamat.
Hiszem, hogy azért kaptuk Istentől a tíz 
parancsolatot és a szeretet parancsát, hogy 
meg tudjuk valósítani Isten szeretet tervét. 
Jó, ha tudjuk, hogy a parancsokban lévő 
korlátozások értünk vannak, akkor tudunk 
megmaradni Isten és a másik ember szere-
tetében, ha ezeknek a parancsoknak az ér-
tékét elfogadjuk, és az életünket ezeknek 
a parancsoknak az alapján éljük. 
Hiszem, hogyha gyenge vagyok és elbukom, 
akkor az Isten irgalmas szeretete meggyó-
gyítja a bűn okozta sebet, és helyreállítja a 
megtört szeretetet. Ez egy folyamat és eb-
ben a folyamatban be kell látnom, hogy hi-
báztam, mulasztottam, bűnt követtem el, és 
megújulási szándékkal kell kérnem Isten 
elfogadó szeretetét. Alázatos bocsánatké-
réssel kell fordulnom az általam megbán-
tott másik emberhez, hogy el tudjon fogad-
ni ő is. Alázat kell ahhoz is, hogy el tudjam 
fogadni a másik ember bocsánatkérését.
A megbántás, a bűn okozta sérelem létre-
jön egy pillanat alatt, a megbocsátáshoz idő 
kell, nem egyszer hosszú idő. Ha a megbo-
csátási folyamat elakad, akkor meg kell is-
mételni. Tehát a megbocsátás létrejöttéhez 
idő, türelem és állhatatosság kell. 
A hit létrejöttét, növekedését, erejét aka-
dályozza a gonosz lélek. Nem egyszer ér-
telmetlennek, feleslegesnek állítja be Isten 
szeretetből létrehozott parancsait. Arra bíz-
tat bennünket, hogy a gonosz lélek törvé-
nyei szerint éljünk. Csábító helyzeteket hoz 
létre, hogy elvegye a szabadságunkat, és a 
hatalmába kerítsen bennünket. 
A bűn okozta helyzetből Isten, Jézus, az 
Egyházunk segítségével kikerülhetünk. 
A szentségeket felhasználva – a Kereszt-
ség, a Bűnbánat, az Oltáriszentség által – 
megtisztulunk, a hitünk megújul, a szere-
tetünk megerősödik.
Amikor elhiszem az Isten által kimondott 
szavakat, akkor tudom, hogy az igazság, 
mert a teremtő, szerető Isten mondta. Áll-
hatosan hiszem a tanítást, akkor is, ha kéte-
lyeim támadnak. Ez nem azt jelenti, hogy a 
kételyeim ellenére hiszek, hanem ezeket a 
kételyeket megfelelő forrásból szerzett in-
formációkkal tisztázni igyekszem. A szere-

tetkapcsolatban, ami Istenhez köt, létezik a 
bizalom is. Egy nehéz, esetleg nagyon fáj-
dalmas helyzetben is bízom Isten gondos-
kodó szeretetében. Bízom abban, hogy az 
Isten nem hagyott el, mellettem áll a baj-
ban is, mellettem áll kísértés idején is, bár-
mikor fordulhatok hozzá.
A hitnek lényeges jellemzője, hogy egye-
dül nem létezhet. Amikor a rejtőzködő Is-
ten van a közelemben, amikor lelki száraz-
ságban élek, akkor a remény segít abban, 
hogy majd újból fel fogom ismerni szerete-
tét. Tehát a hit mellett a reménynek is élni 
kell bennem. Ha a hitem nem hoz létre sze-
retet cselekedeteket, akkor halott a hitem. 
Kérem az Urat, hogy adja segítségét ahhoz, 
hogy a hit, a remény és a szeretet együtt 
létezzen bennem.

Pálmay Tibor
(elhangzott tanúságtevés)

***

a találkozás

Tavaly ádvent idején a belvárosi régió egyik 
hétvégi összejövetelén (ultreya) közösen 
megnéztük a Találkozás című filmet. A tör-
ténet különös viharban utazó emberekről 
szól, akik végül összefutnak egy útszéli 
gyors étkezdében. A történet idáig szok-
ványos, leszámítva azt, hogy az útszélén 
álló stopos lányt „sugallatra” is csak a har-
madik autó veszi fel, majd a vihar miatt ők 
is az étkezdében keresnek menedéket. Az 
étkezde tulajdonosa Jézusként mutatkozik 
be, és az öt betérő utas nevét és előéletét is 
ismeri. Meghívja őket egy vacsorára, s egy 
új életre. Ezt ki előbb, ki utóbb el is fogad-
ja élve a lehetőséggel. Az öt ember közül 
egy valaki végül mégis elutasítja a meg-
hívást, és a Devil (ördög) nevű rendőrrel 
tart, majd elpusztul a viharban.
A vetítés után mindenkin látszott, hogy 
nagy hatást tett rá a film, így nem okozott 
gondot egy kicsit beszélgetnünk róla. Min-
denki elmondta milyen érzéseket, gondo-
latokat ébresztett benne a történet. 
Számomra a legfontosabb gondolatot a film 
címe indította el: mikor és hogyan „TALÁL-
KOZOM Jézussal” a hétköznapokban? Mi-
re indít? Mindig sikerül Vele tartanom, vagy 
a „rendőr” engem is el tud szakítani a meg-
hívástól, vacsorától, a Meghívótól? Felfe-
dezem-e Jézust a boltossal, az olvasóval, a 

hajléktalannal való „találkozásaimban”? Ész-
reveszem-e szükségletüket, igényeiket, fáj-
dalmaikat? Segítek-e vagy elutasítok, együtt 
érzek-e vagy elzárkózom, felfigyelek-e vagy 
közömbös maradok? Mindezekre keresem 
azóta is a választ, és igyekszem eszerint él-
ni a hétköznapokat.
Jézusom, minden találkozásban Téged meg-
találni, segíteni, együtt érezni, felfigyelni 
nagyon nehéz. Kérlek, ehhez adj nekem lá-
tó szemet, érző szívet, tettre kész kezeket!

Szeredai Péter

Észak-Pest

számítunk krisztusra…

Múltunk: a cursillót előbb férjem, Bernolák 
Béla végezte el, és nem gyalog jött haza, 
hanem szárnyakon repült, néhány mé-
terrel a föld felett. Azonnal megmondta, 
hogy nekem is mennem kell a következő 
női cursillóra. Én azonban azt gondoltam, 
hogy majd megyek valamikor én is, nem 
kell ennyire sietni. Ugyanis nem volt ta-
pasztalatom a lelkigyakorlatokról, és csak 
a második alkalomra mentem el. Ezután 
már ketten lebegtünk, röpködtünk, és ez 
az együtt-szárnyalás megerősítette a kap-
csolatunkat, a házasságunkat. Egyre in-
kább éreztük magunkban és a másikban 
is a változást, de csak vártunk, hogy vala-
mi történjék. Egy idő után rájöttünk, hogy 
Krisztus általunk akar cselekedni, hogy te-
vékeny részvételünk nélkül nem lehet üd-
vözülni. Nekünk nem várni, nem csak len-
ni, hanem tenni, cselekedni is kell. Így 2001 
januárjában Gilyén Elemérrel együtt lét-
rehoztunk egy cursillós kiscsoportot (5-10 
fő), amely azóta is egyre növekedve műkö-
dik, mint észak-pesti régiós csoport Herpy 
Gyuri atya lelki vezetésével.
Jelenünk: havi egy alkalommal tartunk 
ultreyákat. A bevezető ima, ének után az 
előre megbeszélt témát valaki bevezeti sa-
ját életéből vett példákkal alátámasztva, és 
megfogalmazza a kérdéseket a kiscsopor-
tos beszélgetések számára. Gyuri atya több-
nyire kiegészíti a felvezetett gondolatokat, 
majd „hirdetések”, ének, ima és áldás feje-
zi be az együttlétet.
Miben mutatkozik a fejlődés, az együttlé-
tek hatása? Míg kezdetben nagyon nehéz 
volt esetenként „előadót”, „témafelelőst” 
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találni, ma már többen, örömmel vállalják 
a feladatot. Valljuk, hogy aki ezt felvállalja 
a felkészülési idő, az egy hónap alatt a té-
ma szellemében él, vizsgálja, elemzi saját 
magát. Kiváló önismereti gyakorlatot, hit-
ben való megerősödést jelent. Másik szám-
szerűsíthető eredmény a résztvevők folya-
matos növekedése, alkalmankénti aktív, 
örömteli részvétele, nem csak észak-pesti 
lakosok, hanem Pest környékéről, a város 
más részéről is jönnek.
A csoport tagjai az újpesti Egek Királynője 
Templom eseményein aktívan részt vesz-
nek (lelki napok, keresztúti ájtatosság stb.). 
Lehet ránk számítani! Fontos számunk-
ra, komolyan vesszük, hogy KRISZTUS  
SZÁMÍT RÁNK!

Jövőnk: amit a zárón válaszoltunk a kis ke-
reszt átadásakor. A jövőt is abban a szel-
lemben, abban a reményben szeretnénk 
megélni, hogy „én is számítok Krisztus-
ra!” Barátkozással, apostolkodással, hit-
valló életpéldával szeretnénk tovább él-
ni, adni a hitet!

Bernolák Béláné, Melinda

***

decemberi ultreya

Nagy örömmel készülődtünk férjemmel, 
Palival az újpesti régióba. Karácsony ün-
nepe után ez jó lehetőség a megállásra, a 
már sokszor megtapasztalt ajándékozó be-
szélgetésekre.
Már a belépésnél nagy szeretettel köszön-
töttek a háziak. Látszott, sokat készültek 
a fogadásunkra. Horváth Zoltán atya örö-
mét fejezte ki, hogy még annál is többen 
vagyunk, mint amennyiben ők reményked-
tek. Baráti, örömteli, őszinte hangulat ala-
kult ki, ezt segítették Székely János püspök 
atya gondolatai, és a civil tanúságtételek is.

Számomra nagyon fontos üzenetet hordoz-
tak János atya elmélkedései, ebből szeret-
nék néhányat megosztani veletek. János 
atyának négy konkrét javaslata volt, ho-
gyan vágjunk bele a Hit éve megélésének:
1. Köszönjük meg azokat az embereket, 
akiken keresztül megkaptuk a hitünk aján-
dékát. Nem egészen természetes az, hogy 
ezt megkaptuk. Sokan élnek kegyelem és 
fény nélkül. Soroljuk fel szüleinket, bará-

tokat, papokat, tanítókat, akiktől konkré-
tan a hit élményét kaptuk. Tudok-e én a 
hit közvetítője lenni mások számára, vagy 
nálam elakad ez az áramlás?

2. Ismerjük jobban a hitünket, hogy köny-
nyebben és hatékonyabban át tudjuk ad-
ni, miben hiszünk. Sokszor lebénulunk, 
amikor erről kérdeznek minket. Nagyon 
fontos feladat és felelősség a hitünket jól 
ismerni. Legalább annyira, hogy bátran, 
egyszerűen tudjunk válaszolni a kérdé-
sekre. Legyenek szavaink arra, hogy mi-
ért hiszünk. Tipikus ellenvetésekre legye-
nek mondataink. Miért van a betegség, a 
halál, a szenvedés? Frappáns, rövid, erő-
teljes válaszaink legyenek. Szent Péter 
apostol azt mondja: „Legyetek mindig készen  
arra, hogy feleljetek azoknak, akik a reménye-
tek alapjáról kérdeznek Titeket.”

3. Ismét legyen helye a családjainkban a 
hitnek és az imádságnak. A család a leg-
fontosabb helye annak, ahol a hitet meg 
kell élni, ahol a hitet át kell adni. Dél-Kore-
ában a családok terjesztették a hitet. Több 
olyan család volt, ahol a nagyapa, az apa, 
és a fiú is vértanú volt. És mégis hatalmas 
erővel terjedt a kereszténység. Családja-
inkban ott van az Isten, a hit, az imádság?

4. Gyakoroljuk a saját életünkben is a hit 
átadását. A mindennapok helyzeteiben, 
beszélgetéseinkben legyen jelen az őszin-
te hang, a szeretet. Nagy erre az éhség. Az 
Evangéliumnak, Jézus örömhírének külön-
leges, csodálatos ereje van. Jézus ezt ránk 
bízza. A Cursillo erre hívott meg minket, 
erre küld. Krisztus számít ránk! Erősöd-
jön bennünk a HIT fénye, hogy tovább 
tudjuk adni. 

Várdai Judit

rákosmente

küldetésünk

Mi a Rákosmente régió végzett cursillistái 
folyamatosan és örömteli módon éljük a 
„negyedik öröknapot.” 
A rendszeres találkozások és a baráti be-
szélgetések boldog együttlétet jelentenek 
az ultreyákon résztvevőknek. Ezeket a ta-
lálkozókat minden páratlan hónap utolsó 

szombatján délelőtt 9.30 – 12.00 óráig tar-
juk a Rákoscsaba-újtelepi Szt. Erzsébet Plébá-
nia Közösségi Házban. Nyitott szívvel és 
szeretettel osztjuk meg a cursillon átélt él-
ményeinket, a hétköznapokban megta-
pasztalt „istenélményeket,” illetve apostoli 
tevékenységeink örömeit, esetleges kudar-
cait is. A találkozóknak fontos eseménye a 
kötetlen beszélgetések és a frissen végzett 
cursillisták tanúságtétele. Ilyenkor mind-
nyájan ismét átéljük saját cursillonk „három 
napját,” szívünk megint felforrósodik. Fontos 
számunkra, hogy a cursillo 4B módszerével 
apostolkodva meghívjuk, illetve elküldjük 
a környezetünkben élő testvéreinket a há-
rom napos cursillok valamelyikére, így bő-
vül, erősödik közösségünk újabb végzett 
és elkötelezett cursillistákkal (elő cursillo).
A januári ultreyan több frissen végzett 
cursillistát üdvözölhettünk nagy örömmel. 
Nagy szeretetben és örömmel éltük meg 
ez évi első találkozónkat, mert Székely Já-
nos püspök atya is részt vett rajta. Ez az 
ultreya egyben egyházközségünk lelki nap-
ja is volt. Püspök atya a szentmise homí-
liájában megosztotta gondolatait Hit évé-
vel kapcsolatosan, külön kihangsúlyozta, 
hogy fontos küldetésünk a hitünk tovább-
ajándékozása. A szentmisét követően a Kö-
zösségi Házban külön tanítást és biztatást 
kaptunk tőle környezetünk evangelizálá-
sára. Az elhangzott kérdéseinkre is kész-
ségesen válaszolt János atya.
Az agapé és a kötetlen beszélgetés igazán 
boldog cursillos együttlétet zárt be azzal a 
sokunk által megfogalmazott érzéssel és kí-
vánsággal: „találkozunk két hónap múlva 
ugyan így, ugyan itt.”
De Colores!

Telek Mihály és Margit

zugló

Bemutatkoznak 
a kassai téri cursillósok

A Kassai téri Szentlélek Plébániához sok 
cursillót végzett hívő tartozik, ők aktívan 
jelen vannak a plébánia életében, részt 
vesznek az Oltáregylet és a Rózsafüzér 
Társulat szentségimádásain, a házas cso-
portban tevékenykednek, a Szent Mónika 
kör imaóráin, vagy akár a kórus folyama-
tos munkájában. »
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A kéthetente megtartott cursillós összejö-
veteleken csak egy kisebb „kemény mag” 
szokott rendszeresen megjelenni. Összejö-
veteleinknek mindig konkrét témája van, 
általában közösen döntünk a következő 
félév tematikájáról. 
Az elmúlt években elmélkedtünk arról, mit 
is jelent „istengyermekségünk”, mi gátol, 
vagy segít ennek kiteljesedésében. Közö-
sen végig olvastuk és megbeszéltük szent 
Pál leveleit. Egyik évben a talán kevésbé 
ismert magyar szentek életét ismertette 
egy-egy társunk. Igyekeztünk megtalálni 
életpéldájukban azokat a fontos tulajdon-
ságokat, fordulópontokat, amelyek segít-
hetnek minket ma is őket követnünk. Két 
éven keresztül a cursillós világi előadások 
alapján (saját jegyzeteinkből felelevenítve 
régi élményeinket) megosztottuk egymás-
sal a saját cursillónk óta eltelt évek változá-
sait, miben és hogyan növekedtünk a hit-
ben, Isten megismerésében. 
Hogy most hogyan éljük a negyedik örök 
napot? Minden második héten, hétfőnként 
találkozunk, ez évi témánk az evangélium 
közös olvasása, az aktuális vasárnapi szent-
írási szakasz, melyről megadott kérdések, 
szempontok alapján elmélkedünk, meg-
osztva egymással kérdéseinket, kételye-
inket, gondolatainkat. A Szentírás fényébe 
próbáljuk életünket állítani, hogy miköz-
ben az evangélium történéseit vesszük sor-
ra, így a mindennapi eseményekben felfe-
dezhetjük, ha képesek vagyunk befogadni 
őt, Isten jelenlétét. Találkozóink bensősé-
ges és bizalommal teljes légkörben zajla-
nak, nagy élmény megtapasztalnunk az el-
fogadást és megértést, a segíteni vágyást, 
hogy különböző életkorban, életszakasz-
ban lévő társaink mennyire el tudják fo-
gadni, meg tudják érteni a másik szavait, 
mélyről fakadó vallomásait.
Ezek az összejövetelek megerősítenek el-
köteleződésünkben, és sok örömöt, bizta-
tást jelentenek mindannyiunknak. Az es-
ték imával, a Szentlélek segítségül hívásával 
kezdődnek és ugyanígy imával, másokért, 
betegekért, vagy szenvedőkért, rászorulta-
kért, esetleg halottainkért való könyörgés-
sel zárulnak. 
Alkalmainkra általában ugyanazok jönnek 
el, akik évek óta kitartóan, hűségesen eljár-
nak, de örömmel látnánk új arcokat is. Ezért 

gondoltunk arra, hogy havonta egyszer más 
plébániákról is szívesen hívunk cursillós test-
véreket, akik lendületet, frissességet adná-
nak nekünk, kinyílva mások felé megúju-
lást hoznának a megszokott gyakorlatba. 
A meghívás a következő időpontokra ér-
vényesek: 2013. március 25., április 22., 
május 20.
Szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a 
Kassai téri cursillós „kemény mag”.

Földes Mária

Pomáz

Minek nevezzük?

Zavarban voltam és vagyok, minek is hív-
juk a tavaly ősszel, plébánosunk kérésére 
és a pomázi kiscsoportunk szervezésében 
megkezdett, hónap utolsó pénteki találko-
zókat. Ultreya vagy cursillosók által szer-
vezett közösségi összejövetel?
A programot hirdetve sikerült néhány po-
mázi cursillost is elérnünk, sőt messzebb-
ről is érkezett cursillos barátunk. Azonban 
az esti mise után kezdődő találkozókra ál-
talában többen jöttek a cursillon részt nem 
vett társak. 
Kiscsoportos folyamatot idézve, a tizenegy-
néhány fős létszámmal egy körben ültünk, 
és nem több „asztalban”. Mindig jutott épp 
annyi idő mindenkire, hogy őszinte, felfe-
dezős együttlétek legyenek találkozóink. A 
személyes megosztások minden alkalom-
mal mélységes lelki élményt hoztak. Már 
az első alkalommal olyanokat éltünk meg, 
mint talán egy cursillo harmadik napján. 
Bizonytalankodva érkező társunk megosz-
totta: évek óta arra keresi a választ, hogy 
mitől van az, hogy az ő hite és vallásos éle-
te ellenére gyermekei, unokái mind eltá-
volodtak az egyháztól? Pedig ő mindent 
megtett értük! És ez mennyire fáj neki! És 
senki nem tudta idáig válasszal megsegí-
teni. A találkozó végén pedig döbbenettel 
mondta el – mi pedig megrendülve hall-
gattuk, – most, itt, választ kapott. A feltö-
rő felismerése biztos, hogy nem tanácsaink 
hatására jött, hiszen olyat nem hallhatott. 
Hanem belülről, a szívéből, a szeretettel-
jes, elfogadó meghallgatás, a tanúságtéte-

lekben megtapasztalt együttérzés, és a Lé-
lek segítségével.
Vagy itt van Erzsi, aki a kezdetekben meg-
tapasztalt könny küszködéseit az őszi 
cursillon való részvételével, és ott megélt 
mélységes találkozással egy olyan, azóta 
is szárnyaló, magával ragadó lelki állapot-
ra „cserélte”, melyet ránk sugározva mi is 
vele lendülünk!
Egy alkalommal egyik társunknak, a pok-
lokból őt az életbe segítő kegyelemről tett 
tanúságtétele alatt úgy szorítottam ölem-
ben pihenő gitárom, hogy újra kellett han-
golni. De magunkat is, mert hang nem jött 
ki torkunkon.
Volt, hogy az egész hét munkája miatt hul-
lafáradtra amortizálva kedvetlenül szinte 
csak kötelességből vonszoltam be magam a 
találkozóra. És a végén? Hazáig énekeltem!
Máskor meg két társammal kis agapéból 
erőt gyűjtve, hajnalig folytattuk a kiscso-
portozást! 
Ezekért a lelki élményekért, az Isten felé 
vezető botorkálásokért, egymás kezét fog-
va egymás vonszolásáért, segítéséért, ön-
ajándékozásokból megtapasztalt elfoga-
dás és szeretetcsomagokért jövünk össze, 
bárhányan is, és bárhogyan is hívjuk a ta-
lálkozót. Legyen az ultreya vagy cursillosók 
által szervezett közösségi összejövetel. 
Továbbra is nyitott a találkozó, mindenkit 
nyitott szívvel és szeretettel várunk általá-
ban a hónap utolsó péntek estéjén Pomáz-
ra, a plébániatemplomba!

De Colores
Bozi György

a te orcád

Öröktől fogva meghívtál Uram,
Hogy Jézus Krisztusban gyermeked legyek,
Ugyanúgy nézel rám, mint Szent Fiadra
Kibe belefektetted minden szeretetedet.

Add meg életem átalakulását,
Hogy felfedezzem embertársaimban
A Te szent orcád mását.
Add, hogy félretegyek mindent, ami látszat
És mostantól fogva a szívemmel lássak!
Ámen

Henri Boulad SJ imája

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled…” (Zsolt 103,2) 
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Mikulás naPján kezdődött 

Sokadszorra dolgoztam a cursilloban, min-
dig mély lelki élményként éltem át a köz-
tünk lévő falak leomlását, az igazi emberi 
kapcsolatok éltető hatását. Most nekem ju-
tott az a feladat, hogy az egész hétvégét elő-
készítsem és összefogjam. Már év elején fel-
kértem két atyát a hétvégénkre, s úgy tűnt, 
minden jól indul: belefért a naptárjukba a 
december eleji cursillónk. Munkatársi csapa-
tunkkal még a tavasz végén megkezdtük a 
felkészülést, hogy a nyári szünet alatt is han-
golódjunk a feladatunkra. És bár nem min-
denki tudott minden alkalommal jelen len-
ni a heti találkozónkon, mégis felkészült és 
befogadó közösséggé váltunk. Szépen gyűl-
tek a jelentkezések, ebben tapasztalt rekto-
rok és sokan mások is segítettek 4B-s meg-
hívásaikkal. Egy héttel a kezdés előtt több, 
mint húsz jelöltünk volt. Mindannyian na-
gyon vártuk ezt a színesnek ígérkező hét-
végét, minden nagyon bíztatónak látszott.

Most először kaptam ekkora feladatot, iz-
gultam is, eleget tudok-e tenni a kihívás-
nak, örültem is a megtiszteltetésnek, a szol-
gálatnak. Csütörtök délutánra béke volt 
bennem, egyedül úgy sem megy, ami nem 
rajtam múlik, azt tovább passzoltam AN-
NAK, Aki ha akarja, megoldja. A kápol-
nában Boxi atya szentmiséjével kezdtük a 
hétvégét. Már érkeztek az első résztvevők, 
közben el kezdett szakadni a hó is. A bu-
szok egy része leállt kitessékelve az utaso-
kat, az autók lépésben araszoltak, volt, aki 
az utolsó kilométereket gyalog tette meg.  
Csütörtök estére Székely János atya beteg 
lett, elment a hangja, és az utolsó pillanat-
ban már senkit nem sikerült maga helyett 
küldenie. Így kezdtük el ezt a cursillot 23 je-
lölttel. Boxi atya, és mi munkatársak együtt 
kilencen voltunk. Ismeretlen arcok, vára-
kozások, még sokan feszültek, mi is ez. A 
megnyitó: mindenki nagyon figyel az es-
ti körben, lassan belejövök, ne maradjon 
ki semmi. Mindent előre leírtam, a „gu-
lyásleves történet” helyett egy kis szemé-
lyes kudarcomat mondtam el egy recept 
be nem tartása kapcsán, ami derültséget 
keltett. Kisebb bakik becsúsztak, pl. nem 
vittünk magunkkal füzeteket, de Igazga-

tó atyától és a Háztól minden szükséges 
segítséget megkaptunk. Péntek reggelre 
megérkeztek a füzetek is. A szoros prog-
ramot elég jól tudtuk tartani, a kevés al-
vást is kvázi jól bírtuk. Bár csak egy pa-
punk volt, (ilyen cursillon még soha nem 
voltam), mégis minden zökkenőmentesen 
működött! Boxi atya beszédei ütősek voltak, 
ilyen egyszerű és világos: nincs más dol-
gunk, mint szolgálni jóságos Gazdánkat. 
A cursillo íve szépen épült a három nap-
ban, a civil beszédekkel együtt. Az aszta-
lok jól működtek, – én így éreztem, – és a 
munkatársak is ezt mondták. A beszélge-
tések sokszor az amúgy is rövid szünete-
ket kurtították. A Szent Pál asztalnál csak 
ketten ültünk most... Az atya esti gyóná-
si listái jó hosszúra nyúltak, nem tudom, 
tudott-e aludni egyáltalán? Már a péntek 
esti körre is nagyon nyitott lett a hangulat, 
és többen a jelöltek is nyíltan beszéltek ön-
magukról. Úgy tapasztaltam, hogy nagyon 
jó csapat jött össze, egyéni életsorsokkal, 
és nehézségekkel, amit most megosztottak 
egymással, azaz velünk. És vággyal az Ide-
ál után. Úgy éreztem, hogy most minden-
ki főszereplő, együtt csináljuk a cursillot, 
együtt az Úrral.
Köszönet Neki, és Boxi atyának is, aki az 
adott nehézségek között vezetett minket 
cursillos zarándoklatunkon. Azt gondolom 
sok kegyelemben volt részünk közösen.
De colores

 Juhász Bálint

Micsoda HétvéGe!

Hosszas készülődés után elérkezett Miku-
lás hétvégéje. Nagyon vártam már. Ugyan 
alapelv, hogy egy évben csak egy munka-
társi felkérést vállalok, de Juhász Bálintnak 
nem tudtam nemet mondani, így a már-
ciusi után decemberben is munkatárs let-
tem. Április óta tudtam, hogy a Vallásosság 
beszéd lesz az enyém majd decemberben 
is, így tovább csiszolhatom a márciusban 
mondottat, illetve tovább mélyülhetek ön-
magamban, Isten felfedezésében. Gyönyö-
rű volt így az egész év. Olyan jó hónapo-
kon át készülni! 

Aztán megérkeztünk csütörtök este. Nem 
tudom már, hogy eső esett vagy hó, de töb-
beknek nehézséget okozott a Leányfalura 
jutás, segítségre volt szükségük. Ez eszem-
be juttatta az első cursillómat, amikor 2006 
márciusában húszcentis hóban érkeztünk 
meg: volt akiért el kellett menni, mert el-
akadt. Aztán jött a hír, hogy Székely Já-
nos atya megbetegedett, nem lesz velünk. 
Nagyszerű volt látni Bálint rektor lélekje-
lenlétét és Boxi atya nyugalmát. Őket lát-
va bennem fel sem merült, hogy ez valami 
problémát jelenthet. Boxi atya úgy vezette 
végig a cursillót, mintha így, egy papra ta-
lálták volna ki. Pedig szombaton megkez-
dődik a gyóntatás, ami huszonnégy jelölt-
tel és nyolc munkatárssal nem kis munka. 
Olyan jó látni egy elhivatott, megtért pa-
pot munka közben! Minden elismerésem 
a Tiéd, Boxi atya!
És még nem szóltam a jelöltekről és a mun-
katársakról. Úgy esett, hogy többen jöttek 
egy-egy közösségből. Például negyven éve 
barátok Rákosmentéről Telek Misiéktől, 
vagy Esztergomból János püspök keze alól. 
Tőlük tanultunk cigány dicsőítő éneket (me 
tut kamav Devla Bara = nagyon szeretlek, 
Nagy Isten), aminek az akkordjait Csörgő 
Tibi egyből lejegyezte. Én eddig nem tud-
tam, hogy ha egy cigány ember szívből 
énekel, akkor sírni kell. Most már tudom.
Újra megtapasztalhattam, amit minden 
cursillón, hogy 1: MINDENKI hordoz kin-
cseket, csak türelem és a Szeretet szemüve-
ge kell hozzá, 2: a Lélek tovább dolgozik a 
Negyedik Örök Napon. Túl vagyunk már 
az egyhónapos ultreyán, és bizony eltátot-
tam a számat azon, amiket ott hallottam és 
láttam. A Lélek itt van velünk, bennünk, 
köztünk, és általunk is működik, még ha 
nem is látjuk feltétlenül. Nagyon gyönyö-
rű dolog kereszténynek lenni (egész bele-
borzongok, ahogy ezt leírom). A füzetem 
borítójának belsejére ezt írtam: „Élek, de 
már nem én élek, mert Krisztus él ben-
nem!” Ugye ismerős? Ugye az érzés is is-
merős? Engedjük, hadd éljen, hadd szeres-
sen általunk!!! Jaj, de nehéz abbahagyni…

Örömmel:
Komor István

 79. férfi cursilloCursillon voltunk…
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Bel-budai régió

Szent Kereszt Templomigazgatóság, XII. Táltos u. 16.

Kiscsoportok és ultreya váltakozva kéthetente szerdánként, 

a meghirdetett időpontokban

Megyeri Attila: megyeri.attila@citronut.hu

Észak-budai régió

Széphalmi Jézus Szíve Plébánia, II. Kossuth L. u. 13.

Ultreyák negyedévenként, külön meghirdetve

Marosiné Váradi Andrea: marosineandi@gmail.com

Belvárosi régió

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia, V. Március 15. tér 2.

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

Észak-pesti régió

Újpesti Katolikus Kultúrház, IV. István tér 14.

Minden hónap első hétfőjén, este 6 órakor ultreya

Bernolák Béláné, Melinda: bernolak35@freemail.hu

+36-20-450-0292

Kelet-pesti régió

Budapest-Rákosszentmihály, Szent Mihály Plébánia, XVI. Templom tér 3. 

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

ként ultreya, külön meghirdetve.

Maróti Lászlóné, Gabi: maroti.gabi@gmail.com

+36-30-338-4248 

Rákosmente régió

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

XVII. Szabadság sugárút 39.

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

Telek Mihály: telekmihaly@t-online.hu

+36-30-514-0961

Zugló

Herminamezői Szentlélek Plébánia Közösségi Ház, XIV. Kassai tér 34.

Minden hónap első és harmadik hétfőjén, este 6 órakor ultreya

Földes Mária: foldes.maria@mng.hu

Pintér István: pinter963@gmail.com

RéGIóK adaTaI éS RENdSzERES TaLÁLKozóK

ToVÁBBI cuRSILLoS PRoGRaMoK a 2013-aS éVBEN

80. férfi cursillo: 2013. április 11–14.  
Leányfalu 
Rektor: 
Juhász Károly: 
juhaszkaroly60@gmail.com
06-30/984-9924

81. férfi cursillo: 2013. aug. 29. – szept. 1. 
Budatétény
Rektor: 
Bozi György: 
bozi.gyorgy@interware.hu
06-30/330-8785

85. női cursillo: 2013. szept. 5–8. 
Budatétény
Rektor: 
Korai Pálné, Szandra: 
szandikorai@gmail.com
06-30/582-7500

rektorképző: 2013. jún. 27–30. 
Budatétény
Rektor: 
Várdai Judit: 
vkollarjudit@gmail.com

lelkigyakorlat: 2013. okt. 11–13. 
Budatétény
Lelkivezető: Székely János atya
Jelentkezés: Velenczei Kati 
velkatalin@freemail.hu
06-20/426-2716
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A cursillo eredeti célja a Compostella-
ba vezető zarándokútra való felkészí-
tés volt. Spanyolországban az újságok 
címoldalain jelent meg aztán a hír, hogy  
100 000 férfi a kegyelem állapotában 
megy Compostella felé. 
Nemzetünknek a XX. században átélt 
sok tragédia és ütés után arra van szük-
sége, hogy talpra álljon, megkeresse a lel-
ki erőforrásait, hogy megfogjuk egymás 
kezét, újra tudjunk remélni, alkotni. A 
zarándokút talpra állás, elindulás a lelki 
erőforrásokhoz. A magyar nép legfőbb 
lelki erőforrása, legfontosabb szent helye 
Csíksomlyó.
Nagy szeretettel hívlak és várlak egy 
Csíksomlyóra vezető cursillos férfi zarán-
doklatra. Zengje be az énekünk, az imánk 

az erdélyi falvakat, vigyen reményt, és 
merítsünk mi is a kegyelem forrásánál!
A zarándokút 2013. aug. 9-15-ig tartana. 
Naponta kb. 25-30 km-t tennénk meg, 
ami eléggé könnyen teljesíthető. A cso-
magokat egy autó vinné a csoport után, 
egy valakit mindig megkérnénk az az-
napi vezetésre (ő tudná vinni az esetleg 
gyengélkedő zarándokokat is). Aug. 9-én 
pénteken kb. 14 órakor indulnánk Bu-
dapestről, és aug. 15-én késő este vagy 
inkább éjszaka érkeznénk haza. Az út 
költsége az utazás benzinköltségén túl 
naponta kb. 1000 Ft szállás és 1000 Ft 
élelem. Az út nehézségétől véleményem 
szerint nem kell megijedni, egy jól be-
járatott cipő és vastag zoknik a nagyobb 
fájdalmak elkerülését megoldják.

Kedves cursillós testvérem! Kérlek, je-
gyezd be már most a naptáradba a 2013. 
aug. 9–15-ig terjedő napokat! Zarándo-
koljunk együtt a magunk és nemzetünk 
lelki magújulásáért! Ahogyan a próféta 
mondta: „A megroggyant térdeket erősítsé-
tek meg!” Az erdélyi Mária-út gyönyörű 
tájakon át vezet Csíksomlyó felé. A za-
rándoknak egy-két nap alatt megtelik 
a tüdeje tiszta levegővel, azután pedig 
megtelik a szíve is kegyelemmel. Ezt a 
tapasztalatot kívánom minden kedves 
zarándoktársamnak!
Szeretettel,

Székely János
a magyarországi cursillo lekivezetője

cursillista férfiak csíksomlyói zarándoklata székely jános püspök atyával 
A magyarországi Cursillo Mozgalom lelkivezetőjének levele a 2013. augusztusi zarándokútról:

A zarándoklatra való jelentkezésedet, kérlek, jelezd mielőbb németh tündénél e-mailben: foiskola@eszhf.hu, 
vagy telefonon: 33/541-902, m: 06-20/823-0545

Kedves Cursillós Testvérem!

A szeretet szeretetet szül. Beöthy Tamás jezsuita atyával beszélget Csernóczky Judit. 
Miért hiszek? sorozat 85. kötet, Kairosz Kiadó 2012.
Beöthy Tamás atya, a cursillo egykori lelkivezetője (1991-2007) vall életéről, papi hivatásának örömeiről.
*
Belső tűz. Háger Ritta textilművésszel  beszélget Csernóczky Judit.
Miért hiszek?  LXXII. kötet, Kairosz Kiadó 2010.
Hager Ritta cursillós társunk, Kossuth-díjas textilművész vall hitéről, Isten-kapcsolatáról.
*
Henri Boulad S J: Az élet megszentelése.
Omega füzetek 21. Korda Kiadó 2011.
*
Henri Boulad S J: Magány és közösség. A közelség és a távolság dialektikája.
Omega füzetek 22. Korda Kiadó 2011.
A világszerte ismert egyiptomi jezsuita atya hazánkban is többször járt. A két füzet európai körútján tartott előadásaiból tartalmaz 
válogatást. 

Felhívás!
Újságunk a ti írásaitoktól lesz „színes és pompás”. Ezért kérjük, osszátok meg örömötöket velünk, küldjetek rövid élménybeszá-
molókat, tanúságtételeket, híreket kiscsoportos találkozóitokról, ultreyáitokról az alábbi e-mail címre: velkatalin@freemail.hu

Könyvajánló!
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Áldott, kegyelemben gazdag, 
boldog Húsvétot kívánunk mindnyájatoknak! 

Titkárság

Ismét közeledik az adóbevallások idő-
szaka és ezzel együtt a lehetőség, hogy 
rendelkezzetek személyi jövedelem adó-
tok 1%-áról - részben az Egyház, részben 
valamelyik civil szervezet javára.
2012–ben – rendelkezéseitek alapján – a 
Cursillo Alapítvány 147.837,- Ft-ot kapott, 
mely összeget a részvételi díjak és a talál-
kozók szervezési költségeinek támogatá-
sára fordítottuk.
Hálásan köszönjük nektek felajánlásaito-
kat! 
Kérjük, ez évben se feledkezzetek meg 
rólunk, hiszen az 1%-ból kapott pénz az 

egyik legfontosabb bevételi forrásunk! 
adószámunk: 18051506-1-43.
A frissen végzettek 1 évig ingyenesen 
kapják a de colores újságot. Utána csak 
annak tudjuk küldeni, aki csekély ado-
mányt küld az Alapítvány részére! Ha ez 
gondot okoz neked, de szeretnéd meg-
kapni postán az újságot, kérünk, jelezd a 
Titkárság felé! Ha hozzá tudsz járulni az 
újság, nyomtatási és postázási költségei-
hez, vagy támogatni szeretnéd a Cursillo 
Alapítvány működését, kérünk, hogy a 
mellékelt csekken, vagy a fenti számla-
számra küldd el adományodat!

cursillo alapítvány 
1091 Budapest, Üllői út 145.
számlaszám: 11710002-20080949
cursillo titkárság: 
1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.

Az iroda hétfőnként 9-11-ig tart nyitva a 
Szent István Bazilika Bajcsy-Zsilinszky út 
felőli bejáratánál. 
Telefon: Visyné Éva 06-30/ 971-6858
Köszönettel a Cursillo Alapítvány nevé-
ben

Pallos Zsuzsa
Alapítványi Titkár

Kedves Cursillos Barátaink!





cursillo titkárság
1051 Bp. Hercegprímás u. 7.


