
 

JÖJJ, SZENTLÉLEK! 

Ha van valami, amit a keresztény világ nem ismer eléggé hitünk 

szent titkaiból és valóságából, akkor az a pünkösd misztériuma. A 

Szentlélek tevékenysége és működése jelen van életünk minden 

területén, csak nem tudjuk, és nem élünk eléggé Jézus Krisztus 

megígért és megkapott ajándékával.  

Hogyan is történt az első pünkösd? 

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyá-

jan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha 

csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a há-

zat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, 

és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyijukat eltöltötte a 

Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy 

a Lélek szólásra indította őket.” (Apcsel 2,1-4.) Ünnepélyesen 

tömör a Szentírásban az a néhány sor, amiben a Szentlélek Isten 

jöttét megörökítette. De az igazi pünkösdi csoda mégse a zúgó 

szél, a fellobbanó lángok csodája. Az igazi pünkösdi csoda az, ami 

mind ennek a hatására történt. Az apostolok, akik Krisztus 

mennybe térte óta úgy összebújtak, mint egy madárfészek árva 

fiókái, e tűzkeresztség nyomán nyugtalankodni kezdtek. Eszükbe 

jutott a jézusi meghagyás: miután vettétek a Szentlelket, 

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot min-

den teremtménynek, hogy aki hisz, megkeresztelkedik, üdvözül; 

aki nem hisz, elkárhozik.” ( Mt 16,15.) 

Menjetek el az egész világra! -- dörömböl gondolatvilágukban és 

szívükben a mélyen zengő jézusi szó emléke. És elindulnak!... A 

kereszténység mezítlábasan vagy kopottas halászsaruval elindul a 

történelemben, hogy évezredeken át Ő legyen és Ő maradjon a 

történelem egyetlen veretlenje! 

Péter elindul Jeruzsálemből a birodalom szíve, Róma felé. Ha 

találkozni kívántok majd velem, ott találtok meg! – búcsúzik 

apostoltársaitól. Szerény búcsúszava azonban évezredes igazság 

lett, amit azóta a világ így énekel: Hol Szent Péter sírba téve és 

Rómának dobog szíve… Fülöp a betszaidai halász elindul Frígia, 

András Achája, Bertalan Örményország, Máté pedig Etiópia felé. 

Simon elindul Egyiptom, Júdás Tádé Perzsia, János Kisázsia felé. 

Tamás elindul India felé, Mátyás pedig a Fekete-tenger vidékére, 

Sebastopolba. Csak a két Jakab marad vissza Júdeában, illetve 

Jeruzsálemben. 

És mindegyikük, amerre jár, szívén hordozza a nagy parancsot: 

Hirdessétek az evangéliumot! Szavuk nyomán pedig lassan meg-

változik a világ képe, mert megváltozik az emberek szíve. A názá-

reti Jézus neve – aki hatalmas volt szóban és tettben – mindig 

ismertebb, személyi nagyszerűsége pedig még emlékében is min-

dig csodáltabb és csodáltabb lesz. Az apostolok szó szerint isme-

retlen, de egytémájú prédikációja: „Jézus nevére minden térd 

meghajoljon… s minden nyelv vallja az Atyaisten dicsőségére, 

hogy Jézus Krisztus az Úr” (Fil 2,4) – szent valóság lett. Olyany-

nyira valóság, hogy Szent János apostol már leveleket írt – dicsé-

rő, korholó, buzdító és bátorító leveleket – a hét ázsiai egyház-

községnek: az efezusi, szmirnai, pergamoni, tiatírai, szárdeszi, 

filadelfiai és laodíceai egyházközségeknek. 

De a fény mellett felkomorlik az árny is. Hírek jönnek arról, hogy 

Fülöpöt Frígiában Jézus-hitéért keresztre feszítették, Bertalant 

pedig elevenen megnyúzták, majd leszúrták. Hírek jönnek arról, 

hogy András is keresztre feszítve fejezte be életét, Mátét pedig 

Etiópiában halálra kínozták. Simont Egyiptomban kettéfűrészel-

ték, Júdás Tádét pedig lefejezték. Tamást Indiában tőrrel szúrták 

agyon, és Mátyás sorsa is kereszthalál lett. A Júdeában visszama-

radt két Jakab sorsa is a vértanúság: az ifjabbikat agyonkövezték, 

az idősebbet pedig Heródes Agrippa fejeztette le. Azután eljött a 

nap, amikor a halálra ítélt Péter azért rimánkodott, hogy fejjel 

lefelé feszítsék keresztre, mert nem méltó úgy meghalni, mint 

isteni Mestere. De sehonnan, senkitől sem érkezett hír, hogy Jé-

zust vagy Jézus istenségébe vetett hitét halálfélelmében vagy 

embertelen kínzások miatt megtagadta volna! 

Íme: fűrész, tőr, bárd, kő, kereszthalál sújt kegyetlenül az evangé-

lium hirdetőire! Össze is törik őket, de nem törhetik össze ben-

nük és velük a jézusi ígéret valóságát: ég és föld elmúlnak, biro-

dalmak és nemzetek tovatűnnek, de az én igéim el nem múlnak. 

Mert ezeknek az igéknek a Szentlélek az élete és a Szentlélek a 

lelke! 

Az Úr ma is kéri és küldi az ő követőit: hirdessétek az evangéliu-

mot! És ma is adja az Ő Lelkét: Vegyétek a Szentlelket!  

Jöjj, Szentlélek az idei pünkösdkor is, töltsd be híveid szívét, és 

gyújtsd bennünk lángra szereteted tüzét! Add, hogy a Szentlélek 

által az evangélium örömhíre bennünk is beteljesedjék, és az 

egész világot átjárja a mindent legyőző isteni szeretet! 

Gulyás Zsolt 

plébános 



TÚRMEZEI ERZSÉBET - PÜNKÖSD UTÁN 
 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 

Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 

pünkösd után - Lélekkel telítetten. 

pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után - régit kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után - adni, adni, adni! 

 

LAPOZGATOM A LEGUTÓBBI HÍRMONDÓT... 
 

Lapozgatom a legutóbbi újságot.    Különszám. 2020. december. 

Bizony, nem nagyon tudtunk a személyes találkozás hiányában, 

és persze még azért a pandémia bizonytalan „rémületében”, 

bénultságában programokat szervezni, találkozásokat létrehoz-

ni, valahogy éltetni a közösséget. Persze nem is lehetett volna - 

mentegetem magam. De vajon van erre mentség? Magyarázat 

ezer is akad, de mentség nem nagyon. 

De azért egy bátortalan próbálkozást mégis sikerült összehoz-

nunk: a tavalyi Online Pünkösdi Ultreyát. Még néhány ké-

pet is látok az újságban, amelyet év végére csak tudtunk némi 

tartalommal is megtölteni. Jó visszaemlékezni, mennyire örül-

tünk ennek a lehetőségnek is. Utána sokáig nem történt semmi a 

házunk táján, míg el nem következett a 2021-es Pálforduló. 

Még csak a virtuális térben találkozhattunk. Január 30-án 

Karcagról misézett Zsolt atya, majd szobák nyíltak a facebookon, 

szám szerint nyolc, és ott kiscsoportozhattunk. Azok, akik részt 

vettek a virtuális ultreyán, nagy örömmel számoltak be a talál-

kozóról! Kár, hogy nem voltunk többen! De, ahogyan középisko-

lás osztályfőnököm szokta mondani: 

„Nem erőszak az ökörsütés!” 

 

Azután, nagy lelkesedésünkben gyorsan szerveztünk egy mun-

katársi szemináriumot, amolyan főpróbaként, a későbbi 

találkozások előkészítéseként, Zoom-on. Február 19-én, pén-

teken olyan lelkesek voltunk, hogy az első napra szánt idő teljes 

mértékben elment a „Hogy érzem magam” körrel, annyira ki 

voltunk éhezve a találkozásra. Így a többi napirendi pont átcsú-

szott másnapra, de ekkor már sikerült mindent bepótolnunk, és 

abban állapodtunk meg, hogy ez egy jó lehetőség (persze, ha 

jobb nincs), és folytatni kell. 

Közben egy újabb lehetőséget is kaptunk Zsolt atyától: minden 

hónapban egy szentmisét felajánlott az adott hónapban elhunyt 

cursillósok lelki üdvéért, melyet szintén a facebook csoportunk-

ban tekinthettek meg azok, akik szerettek volna bekapcsolódni a 

szentmisébe. Ezt azóta is folytatjuk, és szeretnénk minden hó-

napban újra megtartani. 

Közben a grémium többször is találkozott egymással a Skype 

segítségével. 

A Húsvét közeledte miatt a korábbra tervezett Mélyítőt, amit 

most el is neveztünk inkább „Frissítőnek”, csak május elején 

sikerült összehoznunk. Legnagyobb örömünk az volt, hogy há-

rom atyát is köszönthettünk a csapatban. Nagy Krisztián atya 

volt a lelkivezető, és bekapcsolódott az együttlétünkbe Gulyás 

Zsolt atya és Molnár Attila (Brúnó) atya is. Ilyen már nagyon 

régen volt! Nagyon hálásak vagyunk az atyáknak! Talán nem is 

tudják, hogy milyen nagy ajándék volt ez számunkra. 

Huszan lehettünk, és hallhattunk papi elmélkedéseket és világi 

beszélgetéseket is, de szétültünk kiscsoportokba is, és a Mélyítő 

elején és végén mindenkit meghallgattunk, hogyan jött és ho-

gyan ment, milyen élményekkel, érzésekkel, gondolatokkal. 

 

Lapozgatom a legutóbbi hírmondót… 

A címlapon Juhász János (Boxi) atyánk vezércikke. 

Emlékszem. Felhívtam, hogy tudna-e segíteni? Írna-e valamit az 

újságba? 

„Természetesen, örömmel” - volt a válasz, mint mindig, ha 

cursillóról, közösségről volt szó. Ezt szoktuk meg tőle az évek 

során, a 39. férfi cursillo óta. 

Megdöbbenve, értetlenkedve vettük a hírt: súlyos állapotban 

került kórházba, imát kértek és vért azoktól, akik adhattak. 

Mindenki várta az újabb híreket, amelyek biztosan jobbulásról 

számolnak be! Vártuk, vártuk, de sajnos nem érkeztek. Míg má-

jus 4-én egyszer csak felrobbant az internet - Boxi atyánk haza-

tért - ahogyan ő mindig nevezte - Gazdánkhoz, aki hazahívta őt. 

Drága Boxi atya! Hálásan köszönjük Neked azt, hogy olyan na-

gyon szerettél minket és a cursillót! Hálásan köszönjük, hogy 

mindig számíthattunk Rád! 

Igazságos és irgalmas Gazdánk öleljen keblére, bocsájtsa meg 

neked minden bűnödet, és engedje el azok büntetését, és ne 

azokat nézze, hanem azt, hogyan szeretted Őt és minket, cursil-

listákat, és a rád bízottakat! 

Nyugodj békében Boxi atya! Nem felejtünk! 

Visszük tovább a zászlót, ami oly sokszor megjárta veled Csík-

somlyót! 

De Colores! 

Baksay Gabi 



Elgondolkodom. 

Nem is tudom? 

Pünkösd,  

vagy inkább hosszúhétvége? 

Valakiknek wellness. 

A pénztárnál hosszú sorok. 

A csapágyasra vágott  

bevásárló kocsik 

féktelenül futnak 

a megrakott polcok között. 

Húznak jobbra is, balra is. 

Nem állnak meg, immár  

megint erősebb lett a menetidő. 

Nincs reggeli, sem ebédidő. 

Megrakott kocsimmal  

kígyózva, tolakodva, 

végre kiérek a parkolóba. 

 

Kinyújtja kezét a kéregetés. 

Maszatos arcú, szutykos kezű 

taknyos kölykök 

kórencsálnak megint. 

Tisztának látszó tekintetük  

zavaros lesz bennem.  

Bácsi, csak egy pár forintot,  

hogy kenyeret vehessek, 

tegnaptól még semmit nem ettem. 

De cigizni cigiztél? 

Vágom rá meggondolatlanul. 

Mélyen belenézek  

fekete szemébe, 

látom a földhöz vágott jövő 

szétgurult apró, színes gyöngyszemeit. 

A bagószagú mosdatlan valóság 

nem varr foltokat rosta szívemre. 

De csapdába esik a képzeletem. 

Bácsi, visszatolhatom a kocsit? 

Műanyag érme van benne fiam, 

apróm meg éppen nincsen. 

Kattan a lánc,  

kipattan a műanyag vacak, 

és rögtön a tenyeremhez ragad. 

Nincs apróm, nincs apróm, 

Jézusnak mennyi apró volt a zsebébe, 

amikor áldást adott az öt halra, 

meg a három kenyérre? 

Az autómhoz megyek, 

kérdem Editet, a nejem. 

Van aprónk? 

Nem tudom, megnézem, lehet. 

Visszamegyek,  

de már nem találtam. 

Sokat nem is kerestem. 

Hosszú hétvége jön, 

vagy Pünkösd,  

már nem is tudom, 

amúgy is siettem. 

 

Autómban hazafelé ülve, 

a bevásárló kocsik a fülembe, 

még sokáig zakatoltak, csikorogtak. 

Zúgtak a hangok.  

De tudom, ez nem volt más, 

mint a szívemben megkondult 

pünkösdi harangok. 

 

 

 

ÖregBigyu    2016.05.18   Répáshuta 

A Cursillo országos vezető testülete, a 

Nemzeti Titkárság évente egyszer szokott 

találkozni. 

A köztes időkben egy szűkebb testület, az 

Állandó Tanács irányítja és szervezi a ma-

gyarországi cursillo mozgalom nemzeti 

programjait. 

Az Állandó Tanács tagjai, Várdai Judit, 

Szűcs Imre atya, Palya János atya, Csibi 

Tamás, Debreczeni Csaba , Vidra Árpád, 

Seidl-Péch Olívia, egyházmegyénkből Ha-

mar Lászlóné, a pandémia idején is rend-

szeresen online tartottak megbeszéléseket. 

Az egyházmegyék képviselőiből álló Nem-

zeti Titkárság az idén február 20-án a jár-

ványhelyzetnek megfelelően online talál-

kozott. Ők a hazai cursillós közösségek 

lelki- és világi vezetői, munkatársai. 

Az összejövetel célja az volt, hogy szemé-

lyes találkozások hiányában az online 

együttlét által pezsdítse fel, erősítse a ha-

zai Cursillo mozgalom vezetőit, általuk az 

egész mozgalmat. 

A 2020-as év terveit teljesen átírta a 

COVID, de nem gondoltuk, hogy a 2021-et 

is át fogja írni a pandémia. 

Az Európai Titkárságoknál felmérést vé-

geztünk a 2021.szeptember 10-11 re terve-

zett Európai Ultreya megtartására. Sajnos 

a visszajelzések alacsony külföldi részvé-

telt mutattak. 

Ezért az a döntés született, hogy a 2020-

ról 2021-re halasztott Európai Ultreyát az 

idén sem tudjuk megtartani, azt ismét el 

kell halasztanunk, terveink szerint 2022-

re. 

2021. szeptember 11-én Országos 

Ultreyát szervezünk. Ünnepeljük 

együtt az Eucharisztiát! A tervezett prog-

ram: szombaton 12 órától Ultreya a Szent 

István Bazilikában, majd közösen részt 

veszünk a Kossuth téri szentmisén, fáklyás 

felvonuláson. Mint sokan tudjátok, vasár-

nap Ferenc pápa szentmisét celebrál a 

Hősök terén, oda is együtt megy cursillós 

közösségünk. Aki korábban regisztrált 

már a NEK felületén, annak aktualizálnia 

kell a programokra tett jelentkezését. A 

cursillós csoport kódja: IEC-UJZY . 

Akiket csoportosan regisztráltunk, azokat 

fogjuk keresni, és közösen tisztázzuk a 

teendőket. 

A cursillók megtartása az Egyházmegyék 

saját döntése alapján lehetséges, a fontos 

óvintézkedések betartása mellett. (védett-

ségi igazolvány, vagy érvényes PCR teszt, 

maszk, stb.). 

 

Ebben az időszakban mindnyájan érezzük 

a közösség hiányát, de ne adjuk fel! 

Imádkozzunk, és reménykedjünk a mi-

előbbi személyes találkozás lehetőségé-

ben, imáinkban pedig hordozzuk egymást! 

 

De Colores 

Hamarné Icu 

A MAGYARORSZÁGI CURSILLO HÍREI 

PÜNKÖSDI HARANGOK 



EGY ASZTALNÁL VELE 
Az Egri Egyházmegyében a 39. férfi cursil-

lóra készültem munkatársként. 

A jelöltek között örömmel fedeztem fel a 

borsodbótai plébános Juhász János atya 

nevét, mert mindig örülök, ha egy pap 

vesz részt cursillón. 

Csütörtökön első találkozásunk alkalmá-

val egy életvidám, mosolygós jókedvű pap 

azt kérte tőlem: - a névtáblámra azt írd 

„Boxi atya”, mert már a 

szemináriumban is így hívtak. 

A csütörtök esti asztalbeosztásnál nagy 

örömömre a rektor mindkettőnket a Szt. 

Tamás asztalhoz osztott be. 

Az Egyház beszédet mondtam, ezért ha-

mar kiderült, hogy munkatárs vagyok. A 

beszédem végén, amikor az asztalhoz visz-

szaültem ezt mondta: „Sanyikám ilyen 

elkötelezett emberek kellenek az Egyház-

ba, közös Gazdánk nagyon örül neked”. 

Engem nagyon meglepett a Mennyei atya 

megszólítása, mert „közös 

Gazdánknak” nevezte, mert ezt a hasonla-

tot eddig és azóta sem hallottam senkitől. 

Nekem ez a cursilló pillanatok alatt elre-

pült, mert az asztalmunkában teljes mér-

tékben kivette a részét és mondta, neki 

nagyon tetszik ez a mozgalom. Amikor 

mondtam, hogy számítunk a munkájára 

felcsillant a szeme. 

Olyan lelkesen jegyzetelt, hogy az Apostol 

beszéd végére a kockás füzetét teleírta, a 

cursilló végére pedig két füzetet írt tele 

jegyzetekkel és ábrákkal. A keresztek át-

adásakor azt mondta: „Ti is számíthattok 

az Én munkámra”. Örömmel váltam el 

tőle, mert tudtam ez csak a kezdete volt 

barátságunknak. 

Betartotta a szavát, mert hamarosan lelke-

sen bekapcsolódott a munkába és nem-

csak az egri, de más Egyházmegyében is 

számíthattak a lelki vezetésére. 

Ha cursillóra készültünk ott volt a felké-

szülésen és segített a beszédek írásában és 

megtartott bennünket ebben a lelkesedés-

ben. 

Részt vett mélyítőkön, lelkigyakorlatokon 

és az ultreyákon is gyakran láthattuk Őt. 

Öröm volt vele első alkalommal résztvenni 

a csiksomlyói búcsúban. 

Életvidám mosolyával lelkesített bennün-

ket, ha nehézségekbe ütköztünk rá mindig 

számíthattunk. 

Egyik alkalommal, amikor nem volt pa-

pom a cursillóra és felhívtam a cursilló 

előtt két héttel ..Atya, el tudsz jönni, jó 

neked az időpont?…azt mondta: 

„ Nekem minden időpont jó, mert nekem 

a naptáramban minden cursilló és ultreya 

időpontja be van írva és akkorra nem ter-

vezek más programot.” Eljött és nagy 

öröm volt vele közösen munkálkodni „ 

közös Gazdánk” 

szőlőskertjében. 

Nagy kincs volt Ő a Cursillónak és nagyon 

fog hiányozni elkötelezett, hűséges mun-

kája. 

Kedves Boxi atya! 

Közös Gazdánk adjon neked örök nyugo-

dalmat és a már Veled lévő cursillósaink-

kal vigyázd és segítsd a Cursilló mozgal-

mat idelenn. 

De colores….Nyikita Sanyi 

BÚCSÚZUNK TŐLED 
Hitünk szerint megérkeztél! 

Oda, ahová mi is igyekszünk! 

Istenünk szerető karjaiba!! 

Bármennyi földi évet kapunk a Teremtő-

től, a befejezés titka Nála van! 

Hálásak vagyunk Neki érted, hogy közénk 

helyezett, hogy sok éven keresztül papi 

szolgálatod mellett, a Cursillo mozgalom-

ban is tetted a dolgodat. Nem is akárho-

gyan! Sokunknak gyújtottál tüzet a szívé-

ben! A te segítségeddel, tanúságtételed és 

az általad közvetített tanítás által megta-

lálták helyüket az Egyházban és a cursilló-

sok szeretet-közösségében! 

Életed, szolgálatod része, FONTOS része 

volt a CURSILLO. 

El tudtál köteleződni, áldozatot tudtál 

hozni értünk és a lelkiségért! 

Azaz Krisztusért! 

Ha szükségünk volt a segítségedre, bármi-

kor is hívtunk, te mindig készségesen 

IGEN-t mondtál a hívásunkra! Talán nem 

önteltség, ha azt mondjuk: ilyenkor soha 

nem a mi hívásunkra, nem nekünk mond-

tál IGEN-t, hanem magának Krisztusnak, 

akinek munkáját lelkes apostolaként vit-

ted tovább! 

Nem csak papként számíthattunk Rád! 

EMBER voltál, csupa nagybetűvel! 

És ha arra volt szükség, zenészként is szol-

gáltad a közösséget! 

Most szomorú szívvel, de ahogyan Te min-

dig mondtad, a „Gazdánk” akaratát elfo-

gadva, a találkozás reményében köszö-

nünk el tőled 

Nagyon fogsz hiányozni! 

Isten veled Boxi atya! 

Nyugodj békességben, Gazdánk szerető 

Ölében! 

Búcsúznak tőled az egri 

egyházmegye cursillistái 

A BETÉRŐ VENDÉG 
A rokonaim Hídvégardóban laknak. On-

nan az erdőn keresztül biciklizve elérhető 

Bódvavendégi, (Hostovce) (Béres Gábor 

atya helytörténész, és néprajzkutató pap 

faluja) , Horváti, (Chorvatice), ahonnan a 

görög pap jár Bódvaszilasra, és Tornaújfa-

lu, (Turnianska Nová Ves) , ahol a főisko-

lai csoporttársam, Emanuelle nővér a Má-

riás nővérek kis kolostorában van. 

Útban Emaunelle nővérhez, bementem 

Boxi atyához, előzőleg nem ismertem, de a 

rokonaim ott laktak, illetve régebben Bód-

varákón. 

 

Olyan szeretettel fogadott, hogy nem felej-

tem el. 

Megölelt, mintha a testvére lennék, és 

olyan közvetlen volt, hogy még ilyennel 

pap részéről nem találkoztam. 

Azt hittem, talán valahonnan ismerhet, de 

nem, ő mindenkihez ilyen volt. Mondta, 

hogy az énekkarba járnak Bódvavendégi-

ből. és Horvátiból, az erdőn keresztül. 

Amikor elkerült Hídvégardóból, a rokona-

im kétségbeestek… 

Pém Mihályné Mocsári Gabriella 

ELHUNYT JUHÁSZ JÁNOS ATYA - MINDANNYIUNK BOXI ATYÁJA 



 

MEGRENDÜLVE 
Megrendülve álltunk Juhász János Főtisz-

telendő Úr, Boxi atya, Érseki Tanácsos, 

Ragályi Főtisztelendő Úr, az Egri Egyház-

megye lelkes cursillós apostol koporsója 

előtt. Májusban a Szűzanya hónapjában, 

Urunk mennybemenetele, Fatimai Bol-

dogságos Szűzmária napján. 

Nem oly rég még személyesen, mosolygó-

san, vidáman beszélgettünk szívélyes ven-

déglátásodban neved napján. Napi kap-

csolatban voltunk, s Húsvét után utolsó 

üzeneted a családnak: Boldog születésna-

pot Kinga unokádnak. Utána síri csend 

következett. 

Ekkor érdeklődtem munkatársaidtól, mi 

történt. Ledöbbentem, mert épp a szüle-

tésnapomon kerültél kórházba, május 4-

én, és fiam születésnapján kaptam a fáj-

dalmas hírt, hogy Gazdánk, Istenünk ma-

gához szólított. Ledermedtem, hisz lelki-

vezetőm voltál, s fogadott testvérem, Bá-

tyám. Lélekben mindig krisztusi közelség-

ben voltunk egymáshoz. Innen kezdve 

drága Boxi atya, Bátyus, az emlékek, ked-

ves, mosolygós vidám arcod, drága bölcs 

szavaid csak úgy röpködnek bennem! 

Törökszentmiklósra való érkezésed, be-

mutatásod a Fájdalmas Szűzanya Kálvária 

templom búcsúnapján volt, s mi nagyon 

nagy szeretettel fogadtunk. Itteni szolgála-

tod, János atya, rövid ideig tartott, de an-

nál nagyobb hatékonysággal, aki időt, 

fáradságot nem kímélve végezted papi 

szolgálatodat. Mindig elérhető voltál! 

Tisztelettel és Krisztusi Szeretettel köszön-

jük az odaadó, alázatos, türelmes, szerény, 

a híveket őrző, védő, jópásztori szolgálato-

dat János atya, Boxi atya! Hálás szívvel 

köszönjük Neked a csodálatos igehirdeté-

seid és annak magyarázatait, melyek min-

denkinek érthetővé váltak. 

Külön köszönetet mondunk, hogy a Krisz-

tustól kapott kereszteket velünk együtt 

hordoztad, pedig neked is volt kereszted, 

mint minden gyarló embernek. 

Drága János atya, Boxi atya! 

Általad tanított meg bennünket az Úr, 

hogy a türelem, az odafordulás, a HIT, 

REMÉNY, SZERETET hatalmas ERŐ! 

,,Erősödjetek meg az Úrban, az Ő minden-

ható erejétől!'' Sokan a cursillóban általad 

kaptunk KŐ szív helyett HÚS szívet. Fér-

jem temetése után, akit te temettél el Já-

nos atya, Boxi atya, értettem meg igazán, 

mit jelent ez. Neked köszönhetem a Pál-

fordulást életemben, melyet végig követtél 

mint lelkivezetőm, s megismerted családo-

mat is. Főtisztelendő János atya, Boxi 

atya! Köszönettel tartozunk, hogy a nehéz 

keresztet viselő, Krisztust kereső emberek 

mellé álltál, hogy felemeld őket a lelkivál-

ságból, lelki szárazságból. 

Cursillón ezt mondtad:,, Krisztus számít 

rád!'' 

„Te az Ő lába, keze, szája, szíve vagy!'' 

,,Ha ezen az úton járunk, megismerhetjük 

Krisztus minden emberi értelmet felülmú-

ló szeretetét!'' Ez a Krisztusi szeretet! Még 

sok mondanivalóm lenne, drága János 

atya, Boxi atya, Bátyus! Fájó szívvel és 

imádsággal hajolunk meg előtted! 

Pap voltál, ember voltál és pótolhatatlan 

jó barát! Fülembe csengenek a csodálatos 

közös éneklések, dalok gitárkíséreteddel! 

Nagy űrt hagysz magad után, hiányozni 

fogsz! Tanácsaid, intelmeid felbecsülhetet-

len kincsé váltak! Búcsúzni nehéz! 

Bibliád földi viszonylatban bezárult, kincs-

ként emlékeinkben őrizzük! Bibliád az 

Örök Hazában, Gazdánk országában újra 

kinyílik! 

Imádkozunk Gazdánkhoz, Istenünkhöz, 

hogy színe látásakor fogadjon be Téged 

Szentjei közé az örök világosságba, fényes-

ségbe s ott folytathasd papi életutad to-

vább Krisztus jobb oldalán! A Vigasztaló 

Szentlélek segítségével a földön maradot-

takat terelgesd az igaz és helyes út megtar-

tására, az igaz úton járásra! 

Emléked örökre szívünkben hordozzuk! 

Papi jelmondatoddal búcsúzunk: 

,,Egy dolog szükséges, hogy szeressük 

Jézust és az Ő nyomában járjunk! 

De Colores! 

Dicsértessek a Jézus Krisztus. 

 

Tné Ildikó 

Törökszentmiklós 

2021. Május 13. csütörtök. 

 

 
AZ UTOLSÓ MÉLYÍTŐN... 

2020.februárjában Mélyítőre hívtalak  

Sarudra!! 

Akkor még nem tudtuk, hogy ez az utolsó 

szolgálatod az egri cursillóban. 

Rektorként nagyon igyekeztem, hogy első-

ként érkezzem. Nem sikerült!! Te már 

vártál. Kitárt karokkal, ahogy Krisztus vár 

bennünket. Mert Te legtöbbször elsőként 

érkeztél. 

Majd eszembe jutott, nem hoztam vala-

mit!! 

Megnyugtattál, Te készültél !! 

Elővetted táskádat, és minden kellék ben-

ne volt, amire szükség lehetett. Semmi 

nem hiányzott. 

Majd egy másik táskából elővetted a szép 

fekete dossziédat, melybe az elmélkedése-

id részletesen, tasakokba fűzve, fontos 

részek kiemelve- elő volt készítve. És ez 

minden alkalommal így volt. Csodáltuk  

precizitásodat.  

Jártunk veled a Táborhegyen, felejthetet-

len zarándokutakon, voltunk az  „emeleti 

teremben,” ahol a szerető Jézus mindig 

köztünk volt. A Mennyei atya szólt hoz-

zánk- általad. Az elmélkedésekben, a 

szemlélődő ima csendjében, a színes, 

pompás énekekben. 

Tudjuk, hogy révbe értél … Jézusunk sze-

rető karjaiba … de mégis nagyon fáj a bú-

csú! Viszlát az égi kiscsoportban! 

De Coloreses öleléssel 

Hamarné Icu 



Andornaktálya: minden páratlan héten szerdán 18 órakor 
Kapcsolat: Kada Istvánné, Évi, +36 (36) 530 412 

Arnót: nyáron: vasárnap 18 órától, télen: szombaton 18 órától. 
Kapcsolat: Sesztákné, +36 (46) 445 371 

Bódvaszilas: minden hónap második szombatján 12 óra 30 
perctől . Kapcsolat: Mihalikné Ica +36 (48) 454-214  

Borsodnádasd: minden hétfőn 18 órától a Közösségi Házban 
Kapcsolat: Hamarné Icu +36 (48) 442 100, +36 (30) 343 6860, 
email: gyarfasilonka@gmail.com  

Dusnokpuszta: minden páros héten szerdán este 6 órakor 
Kapcsolat: Nyikita Sándor +36 (30) 920 1858 
email: nyikisanyi@gmail.com 

Eger: 

A Művelődési Házban minden hó második és negyedik 
csütörtökönként 17 órától a Kolping teremben 

A Jézus Szíve Plébánián kéthetente hétfőn 19 órakor 

A Főplébánián kéthetente (páratlan heteken) hétfőn a 18:30-kor 
kezdődő Szentmise után 

Szent Anna Cursillós kiscsoport, Foglár u.6, Szent János 
Lelkigyakorlatos Ház, minden hónap 1. és 3. szerdáján 17 órától 

Egerbakta: a hónap 3. csütörtökén, nyáron 19 óra, télen 18 
óra. Kapcsolat: Mező Józsefné, +36 (36) 465 198 

Encs: kéthetente kedden Kapcsolat: Kerekesné Magdi 
+36 (30) 2729590 

Erdőtelek: minden második hétfőn 19 órakor a templomban. 
Kapcsolat: Ferencz Gáborné Ica +36 (36) 496-145 

Fáj: minden hétfőn 14:30-kor a közösségi házban Kapcsolat: 
Fazekas Mónika +36 (30) 791 3143 email: fazoni77@gmail.com 

Felsőtárkány: minden szombaton a 17:30 órai Szentmisével 
kezdődően Kapcsolat: Osváth János +36 (36) 434 776 

Gyöngyös: minden páratlan héten kedden 16:30-tól a Kolping 
ház pincehelyiségében. Kapcsolat: Juhászné Marika +36 (30) 
431 3019, email: maria.szekszius@freemail.hu 

Gyöngyössolymos: Örömhír kiscsoport, minden vasárnap 18 
órakor nyáron a plébánián, télen a Bányász u. 38. alatt 
Kapcsolat: Török Julika +36 (70) 397 6768 

Hangony: minden páratlan hét szerda Szentmise után este 1/2 
6 vagy 1/2 8. Kapcsolat: Farkas Józsefné Piroska, +36 (20) 215 
9000, email: kantapiri6111@freemail.hu 

Heves: minden hónap 1. és 3. keddjén fél 7 órakor, a plébánián 
Kapcsolat: Kürtiné M. Anna +36 (36) 545 061 

Hídvégardó: minden 2. héten csütörtökön a téli időben, 17:30 
órakor, nyáron 18:30 órakor a szentmise után a plébánián. 

Him: kéthetente pénteken Kapcsolat: Monyok Zita 

Jászapáti: minden hónap első szerdáján 19 órakor 

Jászberény: a Szent István házban kéthetenként (páros hét) a 
keddi napokon a szentmise után 19 órakor (nyáron 20 órakor) 
Kapcsolat: Aszódi Ferencné Gabika +36 (57) 412 869 

Kazincbarcika: 

Egyik csoport: hetente fűtési idényben kedden a plébánia 
hittantermében, fűtési idényen kívül hétfőn a Szent Család 
templom cursillos termében a 18 órakor Szentmisével 
kezdődően Kapcsolat: Farkas Gábor +36 (48) 311 575, 
email: farkasocsi@freemail.hu 

Másik csoport: kéthetente, páratlan heteken hétfőn 19 órakora 
plébánia hittantermében Kapcsolat: Barna István +36 (20) 208 
8226 Email: barnaistvan47@gmail.com 

Kerecsend: Jézus szíve kiscsoport Kerecsend, Pacsirta út 11.  

Kapcsolat: Vass László +36 (20) 414 9341 

Maklár: Hortobágyiné Bözse kiscsoportja, minden hónap első 
csütörtökén télen 16 órától, nyáron 18 órától, mindig más 
családnál. Kapcsolat: Szivós Ferencné Éva, +36 (30) 435 
3449,email: marjaiie@gmail.com 

Mályi: csütörtökönként a 18 órás Szentmisével kezdünk, utána 
a Közösségi Házban Kapcsolat: Boros Gyula +36 (46) 319 003 

Mezőkövesd: kéthetente csütörtökön 18 órától. Kapcsolat: 
Ócsai Böbe +36 (20) 534 0139, email: ocsaibobe@freemail.hu 

Miskolc: 

Az avasi Ige templomának kiscsoportja a Szent Imre 
ált.iskolában minden második héten pénteken 17 órakor. 
Kapcsolat: Soltész Bertalan +36 (46) 351 881 

Avasdéli, minden második héten csütörtökön, Szilvási u. 37. 
Kapcsolat: Vargáné Réthi Éva +36 (30) 731 2001 

A Mindszenti templomban minden hónap 1. és 3. keddjén ½ 4-
kor. Kapcsolat: Nagyné Kohár Teréz, +36 (30) 543-3494 

Újgyőri görögkatolikus parókia: Minden második vasárnap 16 
órakor, a Réz utcai közösségi házban Kapcsolat: Dr. Szarka 
Jánosné 

Újgyőri kiscsoport: Két hetente pénteken délután 4 órakor a 
Szent Imre iskola gondoki lakásában. Kapcsolat: Szamkó Gyula 
+36 (70) 267 9826 

Vasgyári Plébánia (Kabar u. 10.) keddenként 10 órakor 
Kapcsolat: Pehm Ernő Ferenc Atya +36 (46) 333 860 

Görömbölyi görögkatolikus közösségi ház: kéthetente 

Mucsony: kéthetente pénteken 16 órától Kapcsolat: Szabados 
Ferencné +36 (48) 403 853 

Nagytálya: minden páros hét szerdáján a 16 órai szentmise 
után találkozik: 3398. Nagytálya, Kossuth u 29. 
Kapcsolat: Hevesi Lászlóné Marika +36 (30) 645 4754 

Nyékládháza: Kéthetenként a plébánián, Kapcsolat: Kovács 
Ferencné, +36 (20) 4438-475, kovacsneica47@gmail.com 

Recsk: minden második pénteken 17 órakor Kapcsolat: 
Tarjániné +36 (30) 541 8842 

Sátoraljaújhely: minden hónap első keddjén a Piarista 
rendházban. Nyáron 17 órakor, télen 16 órakor. Kapcsolat: 
Szabóné Terike +36 (47) 322 478 

Sárospatak: 

1. csoport: minden hó első csütörtökén az esti szentmise előtt a 
kiscsoport apostoli imaórája papi és szerzetesi hivatásokért a 
Bazilikában. 

2. csoport: minden hó harmadik csütörtökén kiscsoport 
találkozó az esti szentmise után a plébániaházban. Kapcsolat: 
Kovácsné Ilonka +36 (47) 311 080 

Szendrő: minden hónap első hétfőjén a Plébánián. Kapcsolat: 
Szűcs Zsolt atya +36 30 370 1010 

Szendrőlád: kéthetente vasárnap 17 órakor a Kápolnában 
Kapcsolat: Soltész Bertalan +36 (46) 351 881 

Szentdomonkos: szerdánként 18 órától a templomban 
Kapcsolat: Varga Sándorné Ancika +36 (36) 367 471 

Szepsi: minden hónap első pénteken a Szentmise után a 
nyugdíjas klubban Kapcsolat: Fullajtárné Jolika 

Tard: kéthetente a római katolikus plébánián Kapcsolat: Dr. 
Linzenbold Levente atya 

KÉRJÜK A VÁLTOZÁSOKAT FOLYAMATOSAN 
JELEZZÉTEK! 



 

 

Jelentkezési lap 
(melyet az ajánló küld el) 

 

Név:   ......................................................................................................  

Születési név:  ........................................................................................  

Lakcím:   ................................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

Telefon: . ...........................................................................................  

Email cím:  ...........................................................................................  

Iskolai végzettség:  ...............................................................................  

Foglalkozás: . ........................................................................................  

Munkahely:  ..........................................................................................  

Születési idő: ……………. év …………………………….. hó …………. nap  

Családi állapot:  ....................................................................................  

Házastárs neve:  ...................................................................................  

Gyermekek száma:  ..............................................................................  

Látogatott templom:  ...........................................................................  

Ajánló neve: ..........................................................................................  

(házastárs, rokon, testvér, kolléga, barát, egyházi ismerős) 

Ajánló elérhetősége:  ............................................................................  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat a 
Cursillo kizárólag saját céljaira nyilvántartsa. 

Kelt: ………………………………,  ………. év ………………...hó ………...nap 

 

 Ajánló aláírása Jelentkező aláírása 

Felvilágosítás, jelentkezés: 

Baksay Gábor (előcursilló felelősnél) 

Cím: 3510 Miskolc, Fő u. 165/c, 

Telefon: +36 30 5044 188 vagy +36 46 401 877 (este) 

Fax: +36 46 999 057 

Email: jelentkezes@egricursillo.hu 

Nem hirdetünk meg konkrét cursillós időpontokat, csak ha 

összegyűlik az elegendő számú jelentkező. Ekkor megkezd-

jük a cursillo előkészítését, a lelkivezetők, és a rektor felké-

rését, a megtartandó cursillo időpontjának, helyének meg-

határozását, és ezek egyeztetését az érintettekkel, a házzal 

és a jelöltekkel is. 

Amennyiben minden együtt áll a cursillo megtartásához, 

akkor értesítjük a jelentkezőket! 

Tehát küldd be minél előbb a jelentkezésed!!! 

 A cursillók az egri Szent János Lelkigyakorlatos 

Házban kerülnek megrendezésre. 

Cím: 3300 Eger, Foglár u. 6. 

Telefon: +36 36 312 916 

Legkönnyebben a távolsági buszpályaudvartól közelíthető 

meg. Parkolási lehetőség erősen korlátozottan a Szent Jó-

zsef Kollégium udvarán áll rendelkezésre. Természetesen a 

megoldásban próbálunk segíteni. 

Cursillo hétvégékről felvilágosítás, jelentkezés cursil-

lóra, elmélyítőkre, lelkigyakorlatra 

Baksay Gábor  3510 Miskolc, Fő u. 165/c 

Telefon: +36 (30) 5044  188, +36 (46) 401 877 

email: jelentkezes@egricursillo.hu  vagy 

             baksayg@gmail.com 

Hírmondó rendelés (ideiglenesen!) 

Baksay Gábor  3510 Miskolc, Fő u. 165/c 

Telefon: +36 (30) 5044  188, +36 (46) 401 877 

email: ujsagelofizetes@egricursillo.hu  

Előfizetés díja egy évre minimum 500 Ft (adomány) 

Cikkek küldése a Hírmondónkba, a honlapra 

Soltész Bertalan és Hermann Mariann  

email: ujsag@egricursillo.hu 

Levelezőlista 

Nyikita Sándor 

Telefon: +36 (30) 920 1858 

email: levlista@egricursillo.hu 

Honlappal, web-es regisztrációval, imaórákkal, fotók-

kal kapcsolatos kérdések: 

Baksay Gábor 

Telefon: +36 (30) 5044  188,  +36 (46) 401 877 

email: web@egricursillo.hu 

  Férfi cursillók Női cursillók 

 ——— ——— 

Honlapunk:   www.egricursillo.hu 

Adód második 1%-át felajánlhatod alapítványunknak: 

18577213-1-10  (Cursillo Alapítvány - Eger) 

Hálásan köszönjük a 2018-es adóévben 

SZJA-ból felajánlott 1%-ot! 

Programjaink 2021-ben 

 
Egyéb programok: 

A bizonytalan körülmények miatt egyenlőre 

nem tudunk konkrét időpontokat tervezni. 

Amint biztosat tudunk, közzétesszük a levelezési 

 listánkon (emailben) illetve 

a facebook csoportunkban. 

Ha nem vagy tagja egyiknek sem, 

jelentkezz mielőbb! 

A jelentkezéshez keresd Baksay Gabit! 

http://www.egricursillo.hu/


 
Mi a Cursillo ? 

A Cursillo spanyol eredetű szó, kis, vagy rövid tanfolyamot 

jelent. Csütörtök estétől vasárnap estig tartó rövid együttlét 

bennlakással, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges 

igazságait és életformáit mutatják be, nemcsak előadással, 

hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal. 

A három napban Jézus személyére és tanítására összpontosít-

juk erőinket. A résztvevőknek a keresztény igazságok átélt 

ismeretét nyújtja és vágyat ébreszt bennük az Egyház szolgá-

latára. 

A Cursillo nem csupán ismeretet, tudást akar átadni, hanem a 

hit élményét kínálja. Ehhez szükség van a résztvevők egész 

lényére, szívére, lelkére. 

A Cursillo lényegéhez tartozik a szentmise, a közös imádság, a 

dialógus. A Cursillo nem lelkigyakorlat, hanem elsősorban 

együttlét, melyben legfontosabb a közös imádság és a beszél-

getések. 

 

Mi a célja a Cursillónak? 
Szeretnénk, ha az örömteli együttlét a hétvége után is folyta-

tódna. A résztvevők kis csoportokat alakítanak, majd rendsze-

resen találkoznak, bekapcsolódva az egyházközségük életébe. 

A csoport-összejöveteleknek a Cursillo alatt elsajátított mód-

szere van, ami hozzásegíti a résztvevőket hitük elmélyítéséhez, 

keresztény életük gazdagításához és az apostoli munkához. A 

Cursillo végső célja, hogy a Szentlélek által az egész társada-

lom kereszténnyé váljon. 

 

 

 

 

A HÍRMONDÓ TERJESZTÉSE  

Továbbra is várunk jelentkezőt vagy jelentkezőket, aki(k) a  

hírmondó terjesztésének nem kis feladatát  tudja(ák) vállalni. 

A feladatra jelentkezni az alábbi címen lehet: 

email: ujsagelofizetes@egricursillo.hu 

Várjuk azt , aki tényleg jószívvel tudja vállalni ezt a szolgálatot!!! 

A hírmondót nélkületek nem tudjuk megszerkeszteni! 

Várjuk írásaitokat nagy szeretettel! 

ujsag@egricursillo.hu 

 

Fontosnak tartanánk még a pontosabb nyilvántartás érdekében, 

hogy ha a kiscsoportok újságfelelősei név szerint megírnák, kinek 

rendelik meg az újságot, és az esetleges változásokat is jeleznék 

(lemondás, új megrendelés). 

A Hírmondó díja 500.-Ft/év, melyet adományként szintén több-

féle módon tudtok eljuttatni hozzám. 

Személyesen, vagy valaki által elküldve, valamint átutalással a 

Cursillo Alapítvány CIB Banknál vezetett számlájára: 

10700282-49679407-51100005 

Átutaláskor kérjük a közleményrovatban feltüntetni 

 az „adomány az újságra” szöveget. 

Segítő közreműködésetekre továbbra is számítunk. 

az újság készítői és terjesztői 

A 2020-as előfizetések automatikusan 

a 2021. évre mennek át! 

Ez a példány online módon kerül terjesztésre! 


