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de colores
– az Esztergom-budapesti cursillo hírlevele –

„Örvendjen a föld, hogy ekkora fény sugárzik rája!” Húsvéti örömének

A kő
Hittan órán a Nagyböjtről beszélget-

vagyunk olyanok, hogy ezt képtelenek

sen, ami nap, mint nap emlékeztet a bű-

tünk? Mi a böjt? Az Egyház nagyon mi-

vagyunk felfogni. A böjt segíthet minket,

neimre. Aminek súlyát érzem, ami miatt

nimum feltételt fogalmaz meg. Csak an�-

hogy jobban Istenre tudjunk figyelni. A

vezeklek. A követ Cruz Ferro-nál le kell

nyit, hogy pénteken ne egyél húst, és két

böjti gyakorlatok megnyitnak egy kaput

tenni. A vaskeresztnél egy egész domb

napon (hamvazószerda és nagypéntek)

az Isten felé. De igazából Isten mindig ott

van kövekből és emléktárgyakból. Sok kö-

csak háromszor egyél egyszeri jóllakás-

van a közelünkben.

vön nevek, évszámok szerepelnek. Az évi

sal. De lehet komolyabb böjtöt választa-

Egy zarándokpéldát szeretnék elmonda-

300 ezer zarándok otthagyja az emlékét.

ni. Lemondani valami olyan dologról, ami

ni. A Caminót járó zarándokok egy követ

Ami számomra megdöbbentő, hogy itt az

mindennap benne van az életedben, de

visznek magukkal. Ezt a követ sokan ott-

út még nem ér véget. Hátra van 220 km,

nem létszükség. Kikapcsolni a tévét, szá-

honról hozzák, de van, aki útközben ke-

hogy a célba érjünk. Az út egynegyede! Mi

mítógépen a leveleket csak egyszer elol-

resi és rakja a zsebébe. Ez a kő az ember

lesz ezután??? Ezután kezdődik az igazi

vasni, lemondani a zenehallgatásról, nem

bűneit szimbolizálja. A zarándok nagyon

kereszténység. Sokszor hozzászokunk a

használni a facebookot, korlátozni a vá-

odafigyel a hátizsákjára, hogy semmifé-

böjtöléshez, lemondáshoz és a vezeklés-

sárlásokat pl.: napi 500 Ft-ból élni stb., stb.

le fölösleges dolgot ne vigyen magával.

hez. Ezt, ha egyszer is komolyan vettük,

Mire jó a böjt? Lemondani valamiről,

Csak a legszükségesebb dolgokat cipelje.

akkor ismerjük. Tudjuk, hogy milyen ér-

hogy Istennek nagyobb helyet tudjunk

Sokan a felesleges dolgokat otthagyják a

zés lemondani és utána megélni ennek a

adni az életünkben. Ha Isten nélkül böj-

szálláson. Sok helyen van olyan polc, amin

sikerét. De hogy lehet kő nélkül menni?

tölünk, akkor az csak fogyókúra. Ha Is-

ez a felirat van: hagyd itt vagy vigyél ma-

Miről szól az utolsó 220 km? Húsvétkor,

tennel, akkor több helyet adunk neki az

gaddal valamit. Megdöbbentő dolgok so-

amikor Jézus megváltott minket, levet-

életünkben.

rakoznak a polcokon: képregény, vastag

te rólunk a bűneink súlyát és megaján-

Csak így lehet közelebb kerülni az Is-

könyv, ruhák, cipők, pipere cuccok, stb.

dékozott bennünket a megváltással. Ezt

tenhez? A böjtre nekünk van szükségünk.

Ezért a kő, ami tényleg próbára teszi az

az örömet élték meg a keresztények, ezt

Isten állandóan van és szeret minket. Mi

embert. Cipelni valamit teljesen feleslege-

az örömet élik meg a megtérők és ezt az
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örömet érezzük a gyónásaink után. Szabadok vagyunk. Nem nyom többé a kő,
amelyet eddig cipeltünk. Isten megajándékozott a megváltással. Az úton véget ér
a Mezeta, az unalmas spanyol felföld. Itt
nem volt sok látnivaló. Az egyhangúság
a befelé figyelést segítette. A Cruz Ferro

de colores 2019. húsvét

után elkezdődik a gall föld, a spanyol vízválasztó hegység. Itt 100–200 éves fák közt
vezet a zarándok útja, a természet gyönyörűvé válik. És a cél vigasztalást és reményt ad a zarándoknak.
A Húsvét ünnepében ezt éljük meg.
Folytatjuk az utunkat, de most már öröm-

mel. Jézus elvette a követ, és nem kell helyette másik követ keresni. Az Ő szeretete veszi körül az életünket. Itt kezdődik a
kereszténység. Megélni, hogy Isten szeret
minket és meg vagyunk váltva.
De Colores!
Józsi atya

Kálmán József atya bíborosi kinevezést kapott
2019. január 24-én bemutatkozó beszélgetésen voltunk Erdő Péter bíboros atyánál Kálmán József atyával. A
grémium felkérésére Józsi atya igent
mondott a Boldog Özséb titkárság lelki vezetésére. Most a Bíboros atya áldását adta munkájára, és ezt az alábbi kinevezéssel hivatalossá is tette.
Köszönjük Józsi atya, hogy hiteddel, lelkesedéseddel, a nekünk adott
sok-sok időddel támogatsz minket.
De Colores!
Várdai Judit
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Cursillón voltunk
sillo
10 0 . n ő i c u r
Tahi, 2019. március 7-10.

„Itt vagyok, engem küldj el!”
Hálaima
Ismét gazdag ajándékot adtál Uram. Hálásan köszönöm. Öröm van a szívemben,
de mint olyan sokszor, most is azt kérdezem: „Miért pont rám gondoltál? Mivel érdemeltem ki? És pont így, ahogyan minden
történt?” S válaszolok is mindjárt magamnak: „Semmivel. Egyszerűen jó az Isten,
szeret, és ez így működik.”
A 100. női cursillóra gondolok Uram,
amelyet rám bíztál. Ez volt az az ajándék, amire – ahogyan mondani szokták
– álmomban sem számítottam. Nem is
tartottam igazán ajándéknak, amíg csak
barátkoztam a gondolattal. Mérlegelve a
döntést, csupa „evilági” nehézség jutott
eszembe. Külsőségek, emberi tényezők.
Az elmúlt évtizedekben minden cursillós
feladatot úgy fogadtam, hogy azokban Te
számítasz rám, és embertársaim csak közvetítői szándékaidnak. Néhány hét után
sikerült meggyőzni magamat, hogy most
sem akarok szembe menni terveiddel. Még
nem látom miért, de valami miatt azt akarod, hogy ott legyek ezen a cursillón, és ez
most csak rajtam múlik. Amikor kimondtam az igent, még egy előző cursillo munkatársi szolgálata foglalta le gondolataimat, időmet.
Azután eljött a nap, amikor gondolhattam már a 100-ra. Az örömteli, imádságos
készület közben jelentkeztek a gondok,
kisebb-nagyobb gubancok is, amelyek elbizonytalanítottak. Lehet, hogy mégsem
kellett volna vállalnom? Ezeket Te is ismerted, és úgy nézett ki, nem igen teszel
ellenük semmit. Most már tudom, miért.
Egyrészt ajándékokat tartogattál számomra,
és hogy megadhasd, így kellett döntenem.
Másrészt azt akartad, hogy ne magamban
bízzak, hanem hagyatkozzam mindenben
egészen Rád. Higgyem, ha hívtál, mindent
megadsz, amire szükségem, szükségünk
lesz azokban a napokban. De én ezt nehezen akartam elhinni, elfogadni. Nem értettem, miért ütközöm falakba, aggódtam,

izgultam. Nagyon jó, hogy Te erre sem voltál tekintettel. A Téged követőktől néha áldozatokat kérsz, hogy azután erőddel, oltalmaddal még jobban melléjük állhass. A
felkészülés hetei, mint mindig, most is elmélyült imákról és sok nevetésről, vidám
együttlétről szóltak. A Szentírás üzeneteiből bizalmad, bátorításod, szerető elfogadásod áradt. Mire elérkezett az utolsó hét,
elsimult minden. A göröngyök, a gödrök
mintha nem is lettek volna.
S elkezdődött a csoda! A cursillo mindig nagy ajándék számomra, és ez a három nap felülmúlta minden várakozásomat. Félelmem, aggódásom Budapesten
maradt. Tahiban a Tábor hegy fényessége, a Veled történő találkozás öröme, békessége, és a keresztény közösségben megtapasztalt szeretet és elfogadás biztonsága
vett körül minket. Segített a részt vevők
nyitottsága és készséges együttműködése. Szép és nehéz életeket egyaránt megosztottak velünk. Mindegyikükben külön
kincset adtál, mert hitük és Beléd kapaszkodásuk engem is erősített, örömük az én
örömöm is lett.
Köszönöm Uram az atyákat, akik nem
csak személyes ajándékaidat adták át a
hozzájuk fordulóknak, hanem őszinteségükkel, szelíd derűjükkel, és oldott vidámságukkal ők is biztosították azt a légkört,
amelyben megnyíltak a zsilipek, ledőltek
a falak. És köszönöm a munkatársaimat,
lelkesedésüket, elkötelezettségüket, jókedvűket, segítőkészségüket. Köszönöm
szeretetteljes elfogadásukat, figyelmességüket, amivel az asztalokban szeretgették
a rájuk bízottakat.
Hálás vagyok Uram a külön nekem készített ajándékodért is. A hét végén már az
egyhónapos ultreyát tartjuk, és én még mindig az első örömében és fényében élek annak a belső szabadságnak, amivel ott ajándékoztál meg. Neked köszönhetem, hogy
ledőlt egy magam építette fal, át tudtam
lépni egy olyan korlátot, amelyik nehezítette Feléd tartó utamat. Bocsásd meg az
első idők bizonytalanságából adódó félelmeimet, és légy áldott, hogy időről időre
rám is szükséged van még, terveid megvalósításában. Ezért kérlek, ne vedd komolyan tőlem, ha újabb feladatok esetén ismét

aggódni kezdenék, ha időhiányra hivatkozva ki akarnám vonni magam az aktuális tennivaló alól, ha kényelmemet féltve,
próbálnék alkudozni Veled. Az nem én leszek Uram. Mert én nem akarok elfelejteni
semmit abból, amivel ezen a 100. cursillón
megajándékoztál. S ha a jövőben bármilyen új feladatra szükséged van valakire,
a Te erődben és segítségedben bízva akarok jelentkezni Nálad. „Itt vagyok, engem
küldj el.”(Izaiás 6,8) Ámen.
Arató Lászlóné Márta

De Colores!
Nehezen indult nekem a lelkigyakorlat,
mert csak a férjem kérésére mentem, de
még a félidő előtt kiderült, hogy nagyon
is jó helyen vagyok. Sógornőmmel mentünk, és már ez is izgalmas volt, mert bár
egy templomba járunk, 35 év alatt nemigen
nyíltunk ki egymás felé lelki téren. (Azóta
már csatlakoztunk a pomázi női cursillós
csoporthoz.)
Igen mély és komoly volt a „tananyag”,
ennek ellenére rengeteget nevettünk. (Vettem itthonra is vicces könyvet, hogy lazítsuk a terepet ).
Szóval. Elmesélem nektek legszebb élményeimet: már ifjú korom óta szokásom,
hogy esténként 1-2 cigarettát elszívok, és
bár nem tartottam helyesnek, mégsem
tudtam letenni.
Nyolc gyermekemből 5 éve meghalt Árpád, a legidősebb fiam. Innentől még jobban ragaszkodtam ahhoz, hogy valami kiemeljen ebből a világból. Sokszor féltem,
és nem tartottam magam jó anyának. Úgyhogy fontos volt belekapaszkodnom az esti elvonulásomhoz.
Székely János püspök atya, Kálmán József atya és Keresztes László atya volt a
lelkigyakorlat alatt mellettünk. Keresztes
László atya úgy beszélt gyermekkoráról,
hogy azt hittem, rólam beszél. Magával
ragadott, hogy nem egy tökéletes embert
kellett meghallgatnom, hanem egy hús-vér
embert. Amilyen én is vagyok. Nem terveztem, hogy beszélgetek vele, de belül lökdösni kezdett valami. Mintha ezt mondta
volna: itt a lehetőség, ne szalaszd el. Menj.
Ő megért téged. Kérj segítséget. Így hát a
Szentléleknek ellent nem mondva leül-
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tünk Laci atyával beszélgetni. Elmondta,
miért bűn a cigizés, és elmondta leszokásának történetét is. Azt javasolta, hogy későbbi kísértés esetére mondjak el egy-egy
Miatyánkot, neki is ez segített.
Mindig szerettem volna megvalósítani
azt, hogyan töltsem be Jézussal azt az űrt,
amit a cigivel akarok betömni. Végre sikerült nekem. Nagyon boldog vagyok. Nem
csak ezért. Más emberként jöttem haza.
Érzem, hogy vagyok valaki, állok a lábamon. És nem félek.
Köszönöm mindenkinek azt a rengeteg
munkát, amivel jár egy ember segítése. Igazi lelki halászati munka .
Szeretettel Klemmné Wagner Júlia
Pomáz, 2019. március 18.

100. női cursillo Tahiban
Nővérem, Viki hívott el, aki már 17 évvel
ezelőtt végezte el a Cursillót, és azóta sokszor vett részt rajta, mint munkatárs, sőt
mint rektor is. Engem már évek óta hívott,
de csak mostanra ért meg bennem, hogy
nekem is el kell jönnöm ide, s mint hallottam, hogy ez lesz a 100. női cursillo, ünnepélyes befejezéssel, így végképp nem
mondhattam nemet.
Ebben a három napban úgy éreztem,
hogy nagyon sok szeretettel, odafigyeléssel vagyok körülvéve mind a társaim, mind
a három pap és elsősorban Isten által. Székely János atya tartotta az első elmélke-
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déseket, a beszédei által nagyon hamar
megéreztem, hogy Isten mennyire szeret
minket, minden hibánk, gyarlóságaink ellenére. Józsi atya és László atya (aki mindjárt ez első bemutatkozáskor azt mondta,
őt Lacikámnak szólítsuk), további előadásai, elmélkedései is ezt erősítették bennem.
A hangulat komolyságát azonban sokszor
színesítették nevetések, az atyák humoros
történetein, viccein még az étkezőben is
nevetnünk kellett. Az utolsó napon a befejező szentmisét Erdő Péter bíboros atya
mutatta be az Ecseri úti templomban, ami
abszolút ünnepélyességet adott ennek a
100. alkalomnak.
A sok lelki ajándék mellett, amit itt kaptunk, számomra új élmény volt, hogy olyan
emberekkel szemben, akikkel addig még
soha nem találkoztam, mennyire őszintén meg tudtam nyílni, pedig alapvetően
zárkózott vagyok. Itt olyan légkörbe kerültünk, hogy óhatatlanul megnyíltunk,
és nem szégyelltük bevallani a botladozásainkat sem, hiszen megtapasztaltuk egymás élettörténeteiből, hogy mindannyian kapunk kereszteket, és ezeket hol jól,
hol rosszul igyekszünk vinni. Remélem, a
cursillón kapott élményekkel, lelki útravalókkal feltöltekezve tovább tudok haladni
az Isten felé vezető úton, és ebben másoknak is segítségére lehetek.
De Colores!
Varjú Kornélia

Kedves Testvérek!
Nagyon megható volt látni Jézus tekintetét a jelöltek szemében. Sok vendégben
pedig a negyedik örök nap lobogó lángját
felismerni. Én itt, a cursillóban fedeztem
fel Jézus tekintetét és feltétel nélküli szeretetét, amely egész családomat is táplálja.
A cursillo egy igazi, mély lelki közösség és
nagy örömömre szolgál, hogy ennek a közösségnek tagja lehetek, amely által szolgálhatom az Urat.
De Colores!
Baris József, Dömös

Kedves cursillós testvérek!
A 100. női cursilló záróünnepségén megtapasztaltuk, hogy egy színes és pompás
nagy csapathoz tartozunk.
Ez számunkra nagy öröm Krisztusban,
mert van egy hely, ahova tartozunk!
Csodálatos volt látni és hallani, hogy
munkálkodik a Szentlélek, és hogy egyre
többen tartozunk Krisztushoz! A lelkünket
gazdagította és sok feltöltődést kaptunk!
Hálásak vagyunk Krisztusnak, hogy egy
csodálatos misén is részt vehettünk! Öröm
volt újra átélni veletek az örök 4. napot!
Imádságos szeretettel, De Colores!
Berki Róbert és Berki Róbertné Kati

Találkozásokban éljük meg az összetartozásunkat
2019–2020 a találkozások, ultreyák időszaka lesz.
Nemrég ünnepeltük a 100. női cursillót, jövőre lesz a 100. férfi cursillo. Ebben az évben lesz 30 éve annak, hogy elindult Magyarországon és az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében a mozgalom. Ezek
olyan évfordulók és alkalmak, amelyek
megállásra és hálaadásra késztetnek minket, ugyanakkor új lendületet is kapunk az
elmúlt évtizedek öröméből, tapasztalataiból, tanulságaiból és élményeiből.
Ezek az ünnepek újra élesztik bennünk
a lelkesedést az apostolságra, a vágyat a
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találkozásokra, az örömöt az összetartozás megélésében.
2019-ben a budatétényi Szent Gellért
titkársággal együtt szervezzük az Országos Ultreyát, 2020-ban pedig az ország
cursillistái az Európa Ultreyát.
Mindkettő remek alkalom összetartozásunk megélésére. A szervező munkához
sok segítségre lesz szükségünk.
Milyen feladatokra várunk lelkes
cursillistákat? Csak néhányat sorolok közülük: regisztráció, irányítás a helyszíne-

ken, kiscsoport vezetés, névtábla készítés,
kiosztás, fényképezés, stb.
Ha szívesen részt veszel az előkészületekben, az orszagosultreya@gmail.com címen várjuk jelentkezésedet.
A részvétel regisztrációhoz kötött, a
cursillo.hu oldalról tölthető le a jelentkezési lap.
Ünnepeljük együtt az összetartozásunkat,
adjunk hálát együtt a kapott kegyelmekért,
De Colores!
Várdai Judit
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Születésnapra készülünk!
A Cursillo Mozgalom 30 éve működik hazánkban, az évforduló megünneplését 2019
októberében tartjuk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.
E jeles jubileumot háromszor egy napos ultreya-sorozattal tervezzük emlékezetessé tenni. 2019. október 11-én, 12-én
és 13-án, pénteken, szombaton és vasárnap lesznek az egy napos ultreyák, hasonló tematikával.
A jubileumi ultreyák helyszíne az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia, egy-egy
alkalommal 150 cursillista tud jelen lenni, így ezzel a három napos programsorozattal tudjuk lehetővé tenni, hogy minél többen részt vehessünk ezen a szép
ünnepen.

Mindhárom napon olyan lelki vezető tanítását hallhatjuk, akik a cursillóban régóta
aktívan tevékenykednek. Az akkor, 30 éve
végzett cursillisták vallanak arról, mit jelentett számukra az elmúlt három évtized, hogyan élték, élik meg a negyedik örök napot.
A „nagy öregek” mellett fiatal, frissen végzett
cursillisták tanúságtétele is elhangzik majd,
ők arról beszélnek nekünk, milyen változást
tapasztaltak életükben a cursillo elvégzése
után, hogyan élték meg Krisztus szeretetét.
Természetesen lesznek kiscsoportos beszélgetések is, az ünnepi együttlétünket pedig mindegyik napon szentmisével tes�szük teljessé.
Írjátok be már most a naptáratokba ezeket az időpontokat és gondoljátok végig,

hogy melyik nap lenne számotokra a legalkalmasabb a részvételre. Az egyházmegyei és elektronikus címmel rendelkező
cursillisták részére személyre szóló meghívókat tervezünk kiküldeni májusban, de
honlapunkon is folyamatosan tájékozódhattok majd az eseményről. Jelentkezni is ezen
a felületen keresztül lesz majd módotok.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy lélekben
is készüljetek erre a szép ünnepre, imádkozzatok azért, hogy mindhárom napon
megtöltsük az újpesti főplébániát, hogy
minden jelenlévő számára életre szóló lelki
élményt jelentsen majd a jubileumi ultreya.
De Colores!
Henter Ági és Henter Zsolt

Európa Ultreya
Mint bizonyára mindnyájan értesültetek
erről, az Európa Titkárság, melynek vezetői feladatát a spanyol cursillo látja el,
azzal a megtisztelő feladattal bízta meg a
Magyarországi Cursillo Mozgalmat, hogy
a 2020-ban esedékes Európa Ultreyát megrendezze.
Februárban a Nemzeti Titkársági értekezlet tagjai egyöntetűen adták a megbízásukat arra, hogy ennek a különleges és
kivételes alkalomnak szervezője legyek.
Az Európa Ultreya két napja – 2020.
szeptember 18–19. – egybe esik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy
hetes időpontjával. Az Ultreya „hivatalos”
programjára – szeptember 19. – megkaptuk
Erdő Péter bíboros úrtól a Szent István Bazilikát, kiegészítve azzal a kérésével, hogy
a délután 5 órakor a Kossuth téren kezdő-

dő szentmisén vegyünk részt, majd utána
a Hősök teréig együtt menjünk a gyertyás
felvonulással. Ezt szívesen megtesszük.
Azonban ez azt jelentette, hogy az együtt
töltött idő viszonylag rövid lesz. Ezért gondoltunk arra, hogy az előző nap délutánjára – szeptember 18. – szervezünk egy
olyan találkozást, ahol több idő áll rendelkezésünkre, beszélgetésre és ünneplésre.
Ehhez a programhoz megkaptuk rendezési helyszínként a Hungexpo Vásárváros
azon csarnokát, ahol a NEK programja is
zajlik, vagyis igazán méltó és alkalmas helyen fogadhatjuk az egész Európából érkező cursillós testvéreinket. A délutánra a következő programot javasoltam, melyet az
Állandó Tanács elfogadott.
17–22 óra között lennénk együtt, amelyben nyelvenkénti kiscsoport lesz, majd egy

kb. 40 perces nemzetközi táncház, vacsora,
kis borral, a nap zárásaként esti ima csendes liturgiával.
A szervezésben az Eucharisztikus Kongresszus miatt nagyon sok lehetőség adott,
azonban a Ti önkéntesi munkátokra is szükség lesz. Sok feladat vár ránk, a további
részletekkel később fogunk jelentkezni.
Külföldi vendégeink a Kongresszus regisztrációs felületén fognak bejelentkezni
és ott foglalnak maguknak szállást. A magyarországi cursillósok számára a budapestiekre számítunk, nekünk kell szállást
biztosítani a vidékről érkezőknek. Amint
elindul a mi jelentkezési felületünk, hírül
adjuk. Addig is kérem, hogy imádkozzatok a találkozó sikeréért!
De Colores!
Fabók Ildikó

Krisztus él! Ő a mi reményünk és csodálatos módon fiatalságot ad a világnak.
Mindent, amit megérint, megifjodik, új lesz, élettel telik meg!
Ferenc pápa
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Számvetés
Beszámoló a Nemzeti Titkárság élén végzett munkáról
Az ország cursillós közösségeinek vezetői 2015. február 21-én
választottak meg a Nemzeti Titkárság világi vezetőjévé. Megbízatásom négy évre szólt. Ez év február 16-án adtam számot
a testületnek a négy év alatt elvégzett munkámról és megkezdett feladatokról.
1. Az elvárás, hogy az egyes egyházmegyék cursillójának legyen
püspöke által kinevezett lelki vezetője, illetve a közösség által megválasztott legitim világi vezetője, nagy százalékban
teljesült ebben a négy éves időszakban. Az egyházmegyék
közül jelenleg nincs ordináriusi kinevezése Szeged, Székesfehérvár, Veszprém, Hajdúdorog és Győr egyházmegyéknek.
2. A Nemzeti Titkársági értekezleten elhangzott beszámolók
alapján, az egyházmegyei és a börtöncursillo titkárságát is
figyelembe véve, kilenc titkárság szervezésének, és a munkatársaik önzetlen szolgálatának köszönhetően évente számos hétvégét, munkatársképzőket, ultreyákat tartanak a közösségek!
3. Nagy lépésekkel elindult a Börtön Cursillo. A Katonai Ordinárius
kinevezésének birtokában alakult meg a titkárság.
4. Megtorpanásokkal ugyan, de időről időre létrejön egy-egy cigány cursillo. A résztvevőkkel kapcsolatosan sokféle tapasztalatot szereztünk, azonban a leggyakoribb és legfontosabb
pozitívum az, hogy a magyar cursillóban minden asztalnál
van egy cigány testvérünk.
5. Minden évben két alkalommal tartottunk Állandó Tanácsot,
ahol a legsürgősebb feladatokat egyeztettük és kijelöltük egyegy feladatkör felelősét.
6. Minden évben egyszer tartottunk Nemzeti Titkársági ülést.
7. Megalakulásunk utáni első Állandó Tanácsra (2015) elkészült
a Magyarországi Cursillo Mozgalom Nemzeti Titkárságának
Alapszabálya. Ez egy 10 pontból álló összeállítás, amely az
alapokat tette le, de nem ad részletes leírást a választási metódusra, és nincsenek a feladatkörök körülhatárolva.
8. Minden évben megrendeztük az Országos Ultreyát.
9. Az egységes „kék” imakönyvet információm szerint már
mindegyik egyházmegyében használjuk.
10. Elkészült a Wacói vázlatok magyar változata Várdai Judit és
Robotka Zsolt egy éves munkájának eredményeként.
11. Az Európa Titkárságok találkozóin minden évben képviseltettük magunkat, a munkánk mindannyiszor elismerést váltott ki.

12. Cursillós társaink közül sokan zarándokoltak az Európa, illetve a Világ Ultreyára. Ezeknek élményét, tanulságait szóban és írásban megosztották velünk.
13. Ebben a ciklusban jelent meg az Ideas Fundamentalesnek
az új fordítása, magyarul Alapeszmék címen.
14. A hatékonyabb munka érdekében a Székesfehérvári Egyházmegye munkatársai, különösen Joó Detti, létrehozták az úgynevezett „Asztalos műhely”-t, amely képzés segítségére van
a munkatársaknak a helyes kommunikációt elsajátítani.
15. A munkatársképzésben is meghonosodni látszik egy új metódus, ami a „Cursillo a Cursillóért” címet kapta. Az eredeti, Írországból kapott anyagot nagyrészt Várdai Judit újította
meg, és kiegészítette úgy a forgatókönyvet, mint a tartalmat.
Ezt jelenleg a Boldog Özséb Titkárság alá tartozó Budapesti,
a Székesfehérvári és a Kaposvári Egyházmegyékben használjuk.
Ezek voltak a legfontosabb feladatok, amelyeket végeztünk, de
természetesen sok örömmel megtartott találkozó, megbeszélés,
osztozás és közös munka zajlott még ezekben az években egy-egy
egyházmegye cursillósaival karöltve. Azt mondhatom, hogy termékeny négy év van mögöttem, mögöttünk, bár nem tagadom az
esetenkénti döcögös kommunikációt, amin van még javítani való.
A februári Nemzeti Titkársági értekezleten választást tartottunk, hiszen lejárt a lelki vezető, a világi vezető és az Állandó
Tanács mandátuma. Székely János atya maradt az Országos Lelki vezetői feladatkörben. A korábban vele történt megbeszélések
alapján – hivatkozva sok elfoglaltságára, amelyet az egyházmegyés püspöki kinevezése ad – új operatív lelki vezetőt választottunk Szűcs Imre atya személyében a feladatok koordinálására. A
világi vezetői feladatra állított jelöltek közül Várdainé Kollár Juditot választotta a közösség. 2015-ben, megválasztásomkor Székely János atyától egy Jeruzsálemből származó fakeresztet kaptam, ezt most tovább adtam Juditnak a feladatkörömmel együtt.
Leköszönésem után, Istennek hála, új és örömteli feladataim
lesznek az egyházmegyében. 30 évvel ezelőtt indult el a Cursillo
Mozgalom Magyarországon az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. Ezt az eseményt 3x1 napos lelki nappal kívánjuk megünnepelni. Várdai Judit világi vezető megbízott ennek az ünnepsorozatnak a megszervezésével.
De Colores!
Fabók Ildikó

Ne féljetek a harmadik évezred szentjei lenni!
Szent II. János Pál pápa utolsó üzenete
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Mélyítő!
Örömmel értesítelek Benneteket, hogy 2019. május 10-12. között lehetőségünk van elmélyíteni barátságunkat Krisztussal és egymással.
A lelkigyakorlat mottója „Párbeszédben Istennel”, lelki vezetője: Kiss József atya, a helyszín: Tahi.
Józsi atya vezetésével megtanuljuk és gyakoroljuk az Istennel való kommunikációt, hogyan halljuk meg az Ő nekem
szánt üzenetét, ami nagyon hasznos mindennapi imáinkban, valamint a munkatársaknak nyújt segítséget a cursillós
hétvégeken.
A program péntek estétől vasárnap délig tart, tehát nem kell szabadságot kivenni, ugyanakkor jó alkalom a Pünkösdre való felkészülésre.
Szeretettel várom a lányok, fiúk jelentkezését.
Korai Szandi
szandikorai@gmail.com

Kedves Testvérek!
Ismételten, újra és újra hívunk benneteket
a Vezetők Iskolájába. Ez az alkalom csodálatos lehetőség a találkozásra és az ismerkedésre minden olyan cursillót végzett testvérnek, aki úgy érzi, hogy Jézus arra hívja
őt, hogy a Cursillóért tegyen.
A Vezetők Iskolája megnevezés talán kicsit félreérthető. Igazából ez egy olyan iskola, ahol nincs tanár, nincs tananyag, és
vizsgák sincsenek, hiszen a mi iskolánk
mestere és legfontosabb tagja Krisztus és
a Szentlélek.

Minden alkalommal átéljük, hogy egy
egymást szerető testvéri közösségben vagyunk. Ez 2019-ben különösen is megvalósulhat.

Akinek ez vonzó, jöjjön a Vezetők Iskolája következő alkalmaira. Sok szeretettel
várjuk! Krisztus számít Rád!
Vezetők iskolája – 2019. évi időpontok

A Vezetők Iskolája új helyszínre költözött, egy másik cursillós közösség lett
vendéglátója azoknak, akik kilépve a hétköznapok zűrzavarából vállalják a barátkozás kockázatát. Rajtunk múlik, milyenné tesszük új otthonát ennek a gyarapodó
közösségnek.

Április 25.
Május 16.
Június 20.
Helyszín:
Szent Kereszt Plébánia – Külső Ferencváros
IX., Üllői út 145., 18 óra

Ne féljetek, én legyőztem a világot!
János 16,33
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Egyházmegyei cursillo hétvégék 2019-ben
Helyszín: Tahi, Szív Lelkiségi Központ
Időpontok, rektorok:

 101. női cursillo: 2019. május 16-19.,
rektor: Juhászné Kati > juhaskat@gmail.com

 97. férfi cursillo: 2019. június 20-23.,
rektor: Csákóy Gyula > csakoyg@gmail.com

 1 02. női cursillo: 2019. szeptember 12-15.,
rektor: Varjú Viktória > varju.viktoria7@gmail.com

 98. férfi cursillo: 2019. szeptember 19-22.
rektor: Pólus András > polus@t-online.hu

 103. női cursillo: 2019. november 7-10.
rektor: Kissné Tóth Zita > kissnetothzita@gmail.com

 99. férfi cursillo: 2019. november 21-24.
rektor: Ulicsák Péter > peter@ulicsak.hu

Jelentkezési lap letölthető a http://www.bpcursillo.hu/jelentkezes oldalról.

A szeretet téríti meg a szíveket és hozza el a békét.
Szent II. János Pál pápa utolsó üzenete
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RÉGIÓK ADATAI ÉS RENDSZERES TALÁLKOZÓK
Észak-pesti régió

Zugló

Egek Királynéja főplébánia

Herminamezői Szentlélek Plébánia Közösségi Ház

IV. Szent István tér 21. (a plébánia épületében)

XIV. Kassai tér 34.

Minden hónap első hétfőjén, este 6 órakor ultreya

Találkozási időpontok a honlap régiós hírek rovatában

Körössy Gábor korossygabor@freemail.hu

Földes Mária foldes.maria55@gmail.com

Bernolák Melinda bernolak35@gmail.com
Dél-pesti régió

+36-20 450-0292

Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Rákosmente régió

1091 Budapest, Üllői út 145.

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

Pesti-Déli Espereskerület

XVII. Szabadság sugárút 39.

Guzsaly Barnabás guzbar2011@gmail.com

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

Telek Mihály telekmihaly@t-online.hu
+36-30 514-0961

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

Kelet-pesti régió

Ultreyák külön meghirdetve a honlap régiós hírek rovatában

Budapest-Rákosszentmihály, Szent Mihály plébánia

Marosiné Váradi Andrea marosineandi@gmail.com

XVI. Templom tér 3.
Minden páros hét csütörtökén, este 6 órakor kiscsoport a plébánián.

Bel-budai régió

Negyedévenként ultreya, külön meghirdetve

Szent Kereszt Templomigazgatóság

Maróti Lászlóné Gabi maroti.gabi@gmail.com

XII. Táltos u. 16.

+36-30-338-4248

Megyeri Attila megyeri.attila@citronut.hu
+36-30 565-9587

Kedves cursillós barátaink!
Az adóbevallások benyújtásának idejével elérkezett a lehetőség
arra, hogy a személyi jövedelemadó kétszer 1 %-ról rendelkezzetek az Egyház és egy civil szervezet javára.
2018-ban a Ti rendelkezéseitek alapján a Cursillo Alapítvány
több, mint 200 ezer forintot kapott, melyet a cursillós hétvégék
részvételi költségeinek, illetve egyéb találkozók szervezésének
támogatására tudtunk fordítani.

Cursillo Alapítvány adószáma:
1805 1506-1-43
Felajánlásotokat hálásan köszönjük!

Kérjük, ebben az évben se feledkezzetek meg rólunk, ez az
1 % fontos bevételi forrásunk!
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Cursillo Alapítvány
1091 Budapest Üllői út 145.
Számlaszám: 11710002-20080949

Cursillo Titkárság
Visyné Éva 06-30/971-6858

de colores újság szerkesztősége
Földes Mária – foldes.maria55@gmail.com
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A szerkesztőség e-mail címe: cursillo.szerkesztoseg@gmail.com
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