
Amikor egy orvosi rendelőben,
vagy akárcsak egy autóbusz meg -
állóban várakozunk, sokfajta le -
hetőség közül választhatunk.
Várakozhatunk idegesen: le-föl
sétálva, tördelve a kezünket, fél -
percenként nézve az órát, bosz -
szankodva a lassú előre hala dá-
sért, vagy nyugodtan: türelmesen
várva a sorunkra, s közben ki-
használva az időt olvasásra, imád-
ságra vagy a másik sors tár-
sunkkal való beszélgetésre.
Az advent a várakozás ideje. És
ahogy a buszmegállóban vagy az
orvosi rendelőben sem mindegy
hogyan várakozunk, úgy nem
mindegy az sem, hogy hogyan
tesszük ezt most mi, keresz -
tények és cursillisták.
Az adventi időben hármas vá -
rakozást állíthatunk magunk elé:
a múlt, a jelen és a jövő vára ko -
zását.
A múltbeli várakozásban vissza -
gondolunk a Messiás-várás ide-
jére, amikor az ember felismerte,
hogy a bűn eltávolította az Is -
tentől, és ezzel nem jobbá, hanem
sokkal rosszabbá vált az élete.
Ez az idő az Ószövetség ideje.

Talán úgy érezhetjük át ennek ne-
hézségét és fájdalmát, ha arra
gondolunk, hogy elhibáztunk va -
lamit, megbántottunk valakit, s
most szeretnénk meg nem tör -
téntté tenni. De ott van bennünk
a kétség: vajon megbocsát-e, va -
jon rendbe tudjuk-e hozni, amit
elrontottunk?
Ilyen volt az emberiség élete a
bűnbeesés után. Ádám és Éva
bűne után lett volna miért kétség-
beesni. Ám már akkor felcsillan-
totta a reménysugarat mennyei
Atyánk, amikor az úgynevezett
„ősevangélium”-mal ígéretet tett
arra, hogy elküldi a Megváltót, aki
széttapossa a sátán fejét, és
helyreállítja az Isten és ember
közötti kapcsolatot. „Ellenkezést
vetek közéd és az asszony közé, 
a te ivadékod és az ő ivadéka közé.
Ő széttiporja fejedet, te meg a
sarkát veszed célba.” (Ter 3,15) Ez
a reménysugár éltette az ószö -
vetségi választott népet, a mes-
siásra való várakozás erősítette
bennünk a hívő reményt, hogy
jön majd, aki helyrehoz mindent,
s mi újra békében és örömben él-
hetünk.

A mi számunkra is ez az adventi
idő (de valójában egész életünk)
ilyen reményteli, bizakodó vá ra -
kozás, hiszen tudjuk, hogy eljött
és megváltott minket Jézus, az Is -
ten Fia.
A jelenben való várakozásunk azt
jelenti, hogy a várva várt Messi -
ás megszületett, és mi örvendez-
ve várjuk ennak az évfordulóját.
Azaz Karácsony ünnepére készü -
lünk, s ez számunkra több, mint
egy családi ünnep, amikor is
együtt imádkozunk, ünnepi asz-
talhoz ülünk és egymás szere -
tetében fürdünk. Kétségtelenül
ezekre mind szükség van, hiszen
az ünnep éppen attól ünnep, hogy
olyan dolgok történnek velünk,
ami örömmel és jóleső érzéssel
tölt el. Márpedig mi lehetne öröm-
telibb, minthogy a családunk,
amelyben jól érezzük magunkat,
együtt van. Láthatjuk, hallhatjuk
egymást és örülhetünk annak,
hogy végre felszabadultak lehe -
tünk. 
Ám a Karácsony mégis több ennél
(bár e nélkül  nem az igazi), mert
egy olyan dolognak kell történnie
bennünk, ami az ünnep lényegét
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jelenti. Amit így mondhatnánk,
Szent Pál szavait kölcsönözve:
„Élek én, de már nem én, hanem
Krisztus él bennem.” (Gal 2,20)
Jézus születésének ünnepe akkor
lesz igazi és örömteli, ha ben-
nünk, a szívünben-lelkünkben is
megszületik Krisztus.
Ez adja a keresztény ember szá -
mára az ünnep igazi örömét, mert
a nagy, családi összejövetelen
éppen ezt, a bennünk élő Krisz-
tust adhatjuk át családtagjaink -
nak, s persze minden ember- 
társunknak, akivel találkozunk.
Így lehet ez az ünnep nemcsak a
közvetlen család, hanem a tágabb
család, egyházközségünk, benne
cursillista közösségünk igazi ün-
nepe is. És meg vagyok győződve
arról, hogy akkor és csak akkor
lesz teljes és igazán szép az ün-
neplésünk, ha ezt valóban meg
tudjuk valósítani!
A jövőbeli várakozásunk pedig
arra az örömteli találkozásra
irányul, amikor is meglátjuk az
Emberfiát, amint eljön a felhőben,
nagy hatalommal és dicsőséggel.
(Vö.: Lk 21,27) Ez a végső eljöve -
tel, mondhatnánk a világ vége,
amikor „a nap elsötétedik, a hold
nem sugározza fényét, a csillagok
lehullanak az égről, s az ég erői

megrendülnek” (Mt 24,29). Ám
akármilyen félelmetesnek is lát-
szik most ez a világ vége, szá-
munkra csak akkor lesz félel me-
tes, ha nem teljesítjük az Ember-
fia törvényeit, tanítását.
Másrészt az egyéni ember szá -
mára akkor lesz a „világvége”,
amikor elérkezik földi életének

vége. Vagyis egészen biztos, hogy
nekünk nem arról kell gondol -
kodnunk, hogy milyen lesz majd
az, ha eljön a világ végén Üdvö -
zítőnk, hanem sokkal inkább ar -
ról, hogy amikor eljön személy
szerint értem, akkor készen ta -
láljon. És mert nem tudjuk „sem 
a napot, sem az órát” (Mt 25,13),
ezért biztosan állíthatjuk, hogy ez
a fajta várakozás ki kell, hogy

töltse minden egyes napunkat. 
És ez az igazi adventi várako -
zás, mert késztet minket arra,
hogy ne felejtsük el keresztény
voltunkat, és mindennap jótet-
tekkel készüljünk a Jézussal való
találkozásra. 
Az advent tehát várakozás. Ám
nem tétlen unottság, hanem te -
vékeny, jótettekkel teli készü lő -
dés. Valahogy úgy, ahogy a Kis
hercegben olvashatjuk a róka
szájából elhangzó mondatokat:
„Ha például délután négykor ér -
kezel majd, én már háromkor el -
kezdek örülni. Minél előrébb halad
az idő, annál boldogabb leszek.
Négykor már tele leszek izgalom-
mal és aggodalommal; fölfedezem,
milyen drága kincs a boldogság.”
(21.fejezet)
A mi számunkra  is ez a Jézusra va -
ló várakozásunk: öröm és bol dog -
ság. Ha valóban a jócsele kedetek
tevékenységével várjuk Urunk el -
jövetelét, akkor az egész adventi
időszak számunkra is örömteli és
boldog időszak lesz, amely segít
megélni keresztény ségünket és
amely egészen biztosan színessé
teszi nemcsak adventünket, ha nem
egész életünket is. 
De Colores!

Karácsondi Mihály atya

arról, hogy munkacsoportokat
hozzunk létre, amelyek majd ja -
vaslatokat tesznek a működésünk
egyes területeire. Így alakultak
meg az elő- és az utócursilló mun -
ka csoportok is. Először olyan mi -
ni mális létszámmal, hogy csopor- 
toknak nem is igen voltak ne vez -
hetőek. Úgyhogy elsőre kicsit
megriadtunk, hogy hogyan lesz
ebből alkotómunka, de aztán a
Szentlélek mindent elsöprő meg -
világosító ereje megértette ve -
lünk, hogy ne a problémát, ha- 
nem a nagyszerű, nemes felada-
tot lássuk. Így aztán egy-két be -
szélgetés és telefon után máris

tizenegyen lettünk: Dobai Anna,
Doszpod Endre, Eleméry Gábor,
Markó Móni, Méri Tamás, Saly
Miki, Varga Flóri, Viczay Lia, Virág
Dóri és Balázs, valamint Zajdon
Anna. Tizenegy lelkes cursillista,
akik tudták, hogy csak úgy jutunk
előre, ha teszünk is érte valamit.
Még csak azt sem mondhatjuk,
hogy tizenegy tétényi cursillista,
mert Zajdon Anna testvérünk –
Ákos felesége – történetesen Ta -
hiban végzett, de Ákos javas latára
csudás lelkesedéssel csatlakozott
hozzánk, nagyon sok remek öt -
letet kaptunk tőle. A cursillo min-
denhol cursillo!

(Kicsit szubjeKtíV) 
az elő- és utócursillós

munKa csoport
teVéKenységéről

A Jóisten kegyelme végtelen! Is -
ten nem az alkalmasokat hívta el,
hanem az elhívottakat teszi alkal -
massá! 
Kedves Testvérek! Talán ezzel a
két gondolattal jellemezhető leg -
jobban munkacsoportunk létre-
jötte és munkája. 
A tétényi cursillo megújítását
célzandó a REKOTI február végi
összejövetelén döntés született
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Nem sokkal később egy rövid elő -
készítés után március közepén –
csak egy lépéssel megelőzve a jár -
vány ki törését (a Jóisten kegyel -
me végtelen!) – Szabó Isti atya
áldásától kísérve – már össze is
ültünk a Gát utcában az első meg -
be szé lés re. Bár a munkacsopor-
tok indí tásakor még külön elő cur-
 sillós és utócursillós csoportról
volt szó, azt már az elején eldön-
töttük, hogy a kettőt összevonjuk
és csak egy közös, egységes elő-
és utó cursillós felállásban fogunk
gondolkodni és dolgozni. Teljes
összhangban azt gondoljuk ugya-
nis, hogy a cursillo hármas egysé -
gében ez a kettő elválaszt hatatla- 
nul összefügg, össze kapcso lódik.
Az utócursillo mi nő sége alapve -
tően hat az előcursillo sikeres -
ségére és ez fordítva is igaz. Az a
leghatékonyabb, ha ezt a két nagy
témát egy csapat dolgozza fel,
átlátva az összefüggé seket és a
problémákat. Munkánk során ezt
teljes mértékben igazolva láttuk.
Mindkét fázist három-négy al-
témára osztottuk, mint pl. haté -
konyságnövelés; elő- és utókép- 
zés; rektorok, kolomposok sze -
repe vagy a csoportba elhelyezés,
programok szervezése vagy az
utógondozás témaköre. Minde-
gyik témát igyekeztünk struktu -
ráltan megközelíteni és feldol-
gozni. Először nevesítettük a fel -
merült problémákat, azután meg-
próbáltuk meghatározni ezek
okait, majd mindezekre válaszul
kidolgoztuk a kezelésre, megol-
dásra vonatkozó javaslatainkat. 
Az indító megbeszélés csodás al-
kalom volt az összetartozás, a kö -
zös szándék, a tevékeny sze retet
élményének megélésére. Itt be -
széltük meg az anyag struktúrá -
ját, tartalmát, formáját és a kia la- 
kítandó munkamódszert.
Olyan lelkesedéssel ontotta min-
denki az ötleteket, hogy alig le -
hetett követni. Egy hosszú idő- 

szak felgyülemlett gondolatai,
szándékai, a cursilloért aggódók
– és tenni akarók – szerető érzé-
sei, ötletei ömlöttek ki belőlünk.
Felemelő volt! De nemcsak ki be -
szélni akartuk magunkat, ha nem
elsősorban cselekedni. Úgyhogy
ezt követően tavasztól őszig on-
line üzemmódban dolgoztunk, a
kialakított formátumban egy ex-
celbe mindenki beleírta a gondo-
latait, javaslatait, így feldolgozva
az egyes témákat. Aztán október-
ben – újra Szabó Isti atya áldásá-
val kísérve (mert ha az Úr nem

Néhányan talán emlékezünk arra,
hogy hosszú évekkel ezelőtt, a bu-
datétényi titkárság megalakulása
idején a Vezetők Iskoláját is meg-
próbáltuk elindítani, de néhány al-
kalom után a kísérlet kudarcot
vallott.
Egy évvel ezelőtt Mohos László
testvérünk kezdeményezésére és
hathatós segítségével tartottunk
egy egész napos találkozót, ame-
lyen tanulmányoztuk, hogy mit
mond az Alapeszmék a Ve zetők
Iskolájáról, és mindazt hogyan le -
hetne az egyház és a Cursillo-moz-
galom megújítására kiak názni.
Laci témajavaslatokat is adott,
amik mind az egyházunk, mind a
lelkiségünk számára gyü mölcsö -
ző ek lehetnek.
Az élet, vagy inkább a Szentlélek
úgy akarta, hogy a kezde mé nye zés
egybeessen a két egyház megyei
tit kárság: a Boldog Özséb és a
Szent Gellért együtt műkö désének
megújításával. Székely János püs -
pök atya javaslatára a megújult
Vezetők Iskoláját a két titkárság
együtt szervezi és bonyolítja.
De mi is a Vezetők iskolája?
A külső szemlélő számára már az
elnevezés is csalóka, mert ez a 
ta lálkozási forma nem a világi

építi a házat, az építők hiába
fáradnak!) – maszkba bújva még
egyszer összegyűltünk megvi-
tatni és véglegesíteni tevé keny -
ségünk eredményét. Összegyűj- 
töttük az ebből keletkezett szá-
munkra legfontosabb gondola-
tokat és a részletes anyaggal
együtt eljuttattuk a Titkárságnak.
Őszintén reméljük, hogy mun -
kánk hasznára lesz a tétényi cur-
sillónak, egész cursillós közös- 
ségünknek. Hálás köszönet a Min-
denhatónak! Szeretettel, 
De Colores: 

Doszpod Endre

ér telemben vett vezetőknek szól,
és nem is iskola, ahol jegyzete lünk
(bár az soha nem árt!), majd vizs-
gázunk. 
Érdemes az Alapeszmék ide vo -
nat kozó passzusából kiindulni.
Eduardo Bonnin azt mondja, hogy
a VI az életszentség iskolája, ahol
arról tesznek tanúságot a részt -
vevők, hogyan élik azt a bizonyos
örök negyedik napot, a nyolc bol -
dogság útját. A közösség iskolája,
ahol barátként hallgat juk meg
egymást, és a képzés iskolája, mert
egyre jobban meg akarjuk érteni a
Cursillo kariz máját, módszereit.
Az október 6-i első találkozón
Székely János püspök atya rész -
letesen beszélt arról, mit is jelent
a VI. Érdekes gondolattal kezdte:
A VI előbb volt, mint a legelső Cur-
sillo! Ha emlékszünk a Be vezető
rollóra, rémlik, hogy a szervezők
hosszú hónapokig összejártak be -
szélgetni, tanács kozni, és utána
tartották meg az első Cursillót. 
A VI a motorja az egész lelki -
ségnek! Szép bizonyí téka ennek,
hogy Spanyolországban a mai na -
pig minden Cursillo előtt tartanak
VI-t, amelyen részt vesz a törzs is,
és palánkáznak: imádkoznak, böj -
tölnek. 

ÚJRAINDULT A VEZETŐK ISKOLÁJA

________________________________________________________________________________
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A VI célja a Cursillo karizmájának
és módszerének tanulmá nyozása.
Ahogy a püspök atya mondta, jó -
val a II. Vatikáni Zsi nat előtt annak
felismeréseit elő legezi meg a Cur-
sillo karizmája. 

melyek a legfontosabb vonásai?
Az evangélium szívét kell hirdetni,
ami maga a szeretet: Isten szemé-
lyes szeretete, és a mi vá laszunk
erre: a viszontszeretet és egymás
szeretése. A Cursillo lé nyege a sze -
mély tisztelete, a rá va ló intenzív
figyelem, mert az ember személyi -
ségét a legmélyebben, a lélek szen-
télyében akar ja megérinteni. Fon- 
tos elem a barát kozás, mert a sze -
retet örömhírét csak szeretettel
lehet átadni. Nagy ereje van annak
is, hogy a Cursillóban együtt szol-
gál pap és világi, tanúságtételük
üzenete is ugyanaz. A legfőbb
módszer a környezetünk megis-
merése és átformálása, amit a
legkeményebb dióval, azaz ma-
gunkkal kell kezdeni…
A VI célja tehát, hogy ezeket újra
meg újra tanulmányozzuk, és egy-
bevessük az idők jeleivel. De nem-
csak szellemi műhely! Lehe tőség a
találkozásra, hogy örül jünk annak,
melyik testvérünk hogyan éli meg
a fenti kariz má kat.
A legfontosabb pedig, hogy a vé -
gén a tabernákulumhoz járul -
junk, és Jézussal meghitt kö zel-  
ségben töltsük az időnket.
Ezek alapján a VI állandó elemei:
• a lelkivezető elmélkedése az
adott témával kapcsolatban (Az ő
jelenléte elengedhetetlen!),
• felvezető előadás,
• tanúságtételek,

• kiscsoportos megbeszélés,
• közös megosztás (fontos, hogy
összegyűjtsük a „jógyakorlato kat”,
ötleteket, lehetőségeket!),
• szentségimádás.
Az első alkalmat az aktuális jár -
ványhelyzet határozta meg, nem-
csak azért, mert aki nem tu- 
dott/akart eljönni, az online is
bekapcsolódhatott, hanem főleg
azért, mert a téma is ez volt: mit
lehet tenni nekünk ebben a nehéz
időszakban.
Székely János bevezetője után 
Vá rdai Judit, a Boldog Özséb tit -
kár ság részéről, Seidl-Péch Olívia
pedig a Szent Gellért titkárság ne -
vében aláírta az új együtt mű kö -
dést. Judit tartotta a be ve zető elő- 
adást a fenti témában, amit tanú-
ságtételek követtek. Sallai Gábor
testvérünk elmondta, hogy a fele -
ségével kettesben kör be zarán-
dokolták a Balatont, út közben hir- 
detve az Örömhírt, Gál Kristóf pe -
dig arról vallott, mennyire spe ci -
ális helyzet az operatív törzs szó- 
 vi vőjeként megélni az örök ne gye-
dik napot.
Szentségimádással zártuk a talál -
kozót.
A következő alkalmakról a REKOTI-
listán folyamatosan tájékoztatunk
benneteket, az alábbi témák kerül-
nek sorra (Mohos Laci javaslatai):
1. Kilépni az elszigeteltségből
– az utócursillo
„Fontos, hogy ne elszigetelt, egy -
mással rivalizáló szigetek legye nek
az egyházközségeink, hanem össze-
járó, szentháromságos kö zös ségek.
Fel kell adni az ‘én há zam az én vá -
ram’ szemléletet, és összefogni.”
(Farkas László)
2. legyünk a remény szimbó lu -
mai – az előcursillo
„Az Egyház mindig mustármag
marad. Átélheti a keresztre feszí -
tést, a húsvétot, a pünkösdöt, de
soha nem a struktúrák erejéből él,
hanem a Szentlélek erejéből, a
Lélek tartja fenn.” (Nyiredy Mau-
rus bencés pap)

3. Hogyan változik a közösség
a megosztott imádság révén?
– az ima szerepe a cursillón
„Egyházunk vajon miért említi első
helyen az imádságot, és mi ért nem
a kézzelfogható tetteket, a böjtöt
vagy a jó cselekedeteket tartja min-
dennél lényegesebbnek.” 
(Beran Ferenc)
Szeretettel várunk mindenkit!
Amíg tart a járvány, lehetőséget biz-
tosítunk az online részvételre is.

Kazinczy Tamás
(Az idézetek forrása: Magyar Kurír)

______________________________________

EGy „MINI” ULTREyA TÖRTÉNETE

Érdekes dolgokat generált az év
eleji karantén időszak, elmarad-
tak Cursillók, elmaradoztak a kis -
csoportos találkozók, megsza  kadt
a jól megszokott teen dők/prog-
ramok folyama. Utóbbi ak átmen-
tek online-ra, de a tapasztalat,
hogy azért ez nem ugyanaz. Lehet
házhoz rendelni mirelit pizzát, és
lehet egy jó olasz pizzériában
helyben fogyasztani frisset. Na -
gyon más az élmény, így vagyunk
mi a ta lálkozóinkkal is. Minden -
kire más hogy hat ez az új helyzet,
ezért különösen fontos, hogy
ilyen időkben legyenek közös él -
mé nyek, tartsunk össze, osszuk
meg egymással érzéseinket. Min-
denki máshogy ítéli meg a pan dé -
miát, más-más mértékben fél
tőle. Ezt tolerálni kell. Olyan zajlik
most a világban, ami így ebben a
formában még nem volt.
Abban a szerencsés helyzetben
voltam 2019-ben, hogy a Börtön-
cursillós titkárságot képviselhet-
tem Assisiben, a Nemzetközi Cur- 
sillos konferencián. Érdekes volt
megtapasztalni, hogy más orszá-
gok miket csinálnak másképp,
vagy milyen dolgokat tesznek, ami -
ket mi itthon kevésbé. Az egyik
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érdekes tapasztalat az volt, hogy
például a spanyoloknál sokkal
több ultreya van, akár havonta
több! Persze ismerve őket, ott a
lelki együttlét mellett pukkannak
még jó spanyol borok is a végén,
amihez esznek jó kis sonkákat,
sajtokat, amikért nem kell messze
menni. Valahogy ezek az éves
nagy ultreya és a kiscsoportos
találkozók között lehetnek.
Van nekünk, cursillósoknak Bu-
dapesten a IX. kerületben a Gát
utcai templom, ahova sok szép
emlék fűz. Székely János püspök
úr tartott ott sok cursillós mi-
sét, mielőtt Szombathelyre köl -
tözött. Ez nem egy hagyomá nyo -
san mű ködő templom, éppen
ezért anyagilag mindig rezeg a
léc. Ezért keresett meg akkor épp
Szabó István atya, hogy megint
segíteni kellene. És akkor jött az
ötlet, hogy kössük össze a kel -
lemest a hasznossal, és szervez-
zünk oda egy (mini) Ultreyát, ad- 
junk lehetőséget egy közös együtt- 
létre, misére, agapéra, be szél ge -
tésekre, és nem mellesleg ada -
koz ni is tudunk a templom fenn- 
tartásáért. És nem utolsó sorban
volt gitár-ének is, Carlaw Juditnak
(Sondinak) köszönhetően!
Nagyon jó tapasztalat volt, hogy
igazából minimális szervezési
igénnyel össze tudtunk hozni egy
kellemes cursillós együttlétet.
Tényleg pár telefon és e-mail után
eljött 30-40 ember. Ezt azért
írom, hogy legyen buzdítás má-
soknak is, hogy nem mindig kell
heteket-hónapokat igénybevevő
felkészüléssel nagy rendezvé nye -
ket szervezni, hanem van értelme
ilyen kisebbeknek is. Ami na -
gyobb szabású, mint a 4-6 fős kis -
csoport, de nem egy száznál is több
fős éves Ultreya.  Főleg, mert az
ilyennél a regiona li tás fon tos
szempont, azaz a hely színhez vi -
szonylag közel la kók ra épít leg -
inkább. De Colores!

Saly Miklós

ab VISSZATEKINTÉS ab

Kedves Cursillista Testvérek!

                Az Advent minden évben különös
melegséggel tölti el a lelkünket, 
a várakozás öröme világítja be 
a körülöttünk lévő, egyre koráb-
ban sö tétségbe burkolódzó teret.
Nincs ez másként az idei évben, s
a Cursillo berkeiben sem. Talán az
idei esz tendőről azt is elmond-
hatjuk, hogy nemcsak az év utol -
só hónapja telt a Cursillóban a ké- 
szület jegyében, ha nem a vírus -
helyzet miatt alapvetően ez állt az
egész év középpontjában. 
Mivel a titkárság már tavasztól
kezdve folyamatosan konfrontá -
lódott (a résztvevők egészségének

védel mé ben) a hétvégék elhalasz-
tásának kényszerével, ezért az
idei éveben az építkezést, terve -
zést új szempontok szerint pró -
báltuk megközelíteni, elsősorban
a belső erőforrásokra támasz -
kodva. Szerettünk volna a ka ran -
ténos bezártság és távolságtartás
ellenére olyan új platformokat ta -
lál ni, ahol, ha időben korlátozot-
tabb keretek között is, de mégis
meg tud juk élni a közösséghez
tartozás kö zös élményét. Ennek
jegyében kezdték meg tavasszal
működésüket a munkacsoportok,
melynek sikeres ségéről maga az
Ultreya újság megjelenése is ta -
núskodik. Tavasszal megszer -
veztük a rektorok, kolomposok és

K É P E K A M I N I U LT R E yÁ R Ó L

_____________________________________________________________________________________
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a titkárság online talál ko zóját,
me lyet most december elején is
meg rendezünk.
Az építkezés bizonyos elemei
ugyan akkor a té té nyi kö zössé-
gen kívülre is mutatnak. Szívü -
gyünk nek tekintettük a két bu-  
dapes ti titkárság (a Boldog Özséb
és a Szent Gellért) együttműkö dé -
 sé nek meg újítását, amelyet remé -
nyeink szerint a hivatalos keretek
helyett sokkal inkább a két kö -
zösség tagjai közötti személyes
baráti kapcsolatok tartanak majd
életben. Ennek egyik fóruma
lehet például az újra indított
Vezetők Iskolája, amelyet az őszi
félévben közös szervezésben bo -
csájtottunk útjára, s amelyet a 
korlátozások fel oldása után to -
vább folytatunk. A külvilág felé
mutató kapcsolatok má sik fontos
területe a tétényi honlap meg -
újítása. Megkezdődött a techni -
kailag és megjelenésében is kor-  
sze rűbb honlap létrehozása, il-
letve már meg is valósult az újság
fejlécének megújítása.

Várakozásunk és az építkezés a
jövő ben is folytatódik, s ebben a
tit kár ság továbbra is számít a
közösség tagjainak lelkes részvé -
telére, bízva abban is, hogy „Az
igazak várakozása örömre for-
dul...” (Példabeszédek 10:28). 
Szent Margit, a magyarországi
cur sillisták védőszentje, könyö -
rögj érettünk!
De Colores, 

Seidl-Péch Olívia

Istennél semmi sem lehetetlen. (Lk.
1.38.)

NEMCSAK HIVATALOS

MEGÁLLAPODÁS, HANEM

SZERETETTELJES KÖZÖS MUNKA

AZ ÚR SZŐLŐSKERTJÉBEN

Az 1980-s évek vége felé egyre
nagyobb igény mutatkozott a ka-
tolikus egyházon belül is a meg -
újulásra.
Két lánglelkű szerzetes atya,
Beöthy Tamás jezsuita és Gaál Je -
nő verbita szerzetesek hosszú év-
tizedeket töltöttek külföldön, és
hazatérésükkor hozták magukkal
a Cursillo mozgalom szeretetét,
üzenetét. Jenő atya Argentínában
találkozott a mozgalommal, ahol
az emberek barátkozóak, sze re -
tet-megnyilvánulásaik erőtel je -
sek. Itt a keresztény tanításra
tolódott a Cursillo hangsúlya. Ta -
más atya Kanadában tevékenyke -
dett a cursillóban, ahol az embe- 
rek közötti kapcsolatok mereveb -
bek, őszinte megnyilvánulásaik
nehézkeseb bek. Itt a barátkozás
alapú evangelizáció kapott na -
gyobb szere pet.
Ez okozta, hogy Magyarországon
a közel egyszerre kezdődött Cur-
sillo két jellemző, de külön böző
stílusjegyeket hordozott. De a cél
– az Isten-kapcsolat javítása, a ba -
rátság által áthatott evangeli záció
küldetése – azonos volt.
Az atyák lelkes apostoli munkája
ré vén egyre több cursillista lett az
országban, egyházmegyénként
püs  pöki jóváhagyással titkársá-
gok alakultak.  Az Esztergom-Bu-
dapest főegyházmegyében, az or -
szágban egyedülállóként, két tit -
kárság kezdett működni. Nem is-
mertük egymást, a különbö  ző  sé- 
günkről sem volt igazi ta pasz ta -
latunk. Éveken keresztül nem ta -
láltuk meg a közeledésnek, az
együttműködésnek az útját. Pedig
azt tudtuk, hogy egy az utunk, a
hitünk, a reményünk.

Székely János püspök atya hat -
hatós közreműködésével kezdő -
dött el a párbeszéd, és 2013-ban
született meg az első Megálla po -
dás a két titkárság között, nevet is
ekkor választottunk: Szent Gel-
lért és Boldog Özséb oltalmára
bízva a két titkárságot.

2020. október 6-án írtuk alá a
második Megállapodást. Nyár
ele jétől tartanak az egyeztetések,
hogy mi is legyen leírva ebben a
megállapodásban. Hiszen már
nem az út két különböző oldalán,
egymást messziről szemlélve ha-
ladunk, hanem egyre több a kö -
zös „ügyünk”. Közös beszéd váz-
latok kidolgozása, imakönyv, ha-
lacska, közös szolgálat cursil ló-
kon, hogy csak néhány dolgot em-
lítsek. Ezek megfogalmazásán kí -
vül a terveinket is átbeszéltük.
Ebből a legfontosabb a közösen
indított Vezetők Iskolája, amit 
Eduardo Bonnin a cursillo lel ké -
nek tartott.
Szimbolikusnak tartom, hogy a
Megállapodás aláírásával, püspök
atya tanításával, közös tanú ság -
tételekkel az Úr Jézus jelenlété -
ben zajlott az első alkalom. Fel- 
ada tunk, hogy a szeretet hassa át
munkánkat, hogy minél több em-
bert segítsünk a cursillo által
Isten közelébe, és ezt hitelesen
csak egységben tudjuk tenni.
De Colores, 

Várdai Judit
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Kedves Testvérek!

Idén a járványhelyzet alaposan átírt mindent, sajnos a cursillós
hétvégéket sem kímélte. 
Amint korábban értesülhettetek róla, sorra le kellett mondani a
meghirdetett alkalmakat.
Bízunk abban, hogy jövőre mi előbb újra indulhat az életünk és
új cursillistákkal gyarapodhat kör nyezetünk és közösségünk. 
Ezért hát szeretettel kérjük, hogy továbbra is támogassátok erő -
tök höz mérten rendszeresen vagy alkalmanként – ala pít -
ványunkat.
Adományaitokat átutalhatjátok a

10918001-00000101-41120011

számlaszámra vagy sárga csek ken juttathatjátok célba.
Cursillós közösségünk összeta r tá sának szép tanúságtétele a cur-
sillók ingyenessége a jelöltek számára.
Krisztus – a Szeretet – megisme résének és a három nap élmé -
nyének továbbra sem lehet akadálya a jelölt anyagi helyzete.
Ne feledjétek:

Krisztus számít ránk!

A Szent Gellért Titkárság Áldott

karácsonyt és kegyelemben gazdag új

évet kíván mindenkinek!

EURÓPAI ULTREyA

Kedves Testvérek!

Amint májusban értesülhettünk
róla, a Nemzetközi Eucha risz ti kus
Kongresszust (NEK) – a Szentszék
döntése alapján – egy évvel ké -
sőbb rendezik meg  2021. szep -
tember 5 és 12. kö zött.

Ennek megfelelően az Európai
Ult  reya megtartását is  egy évvel
ké sőbbre halasztották és azt to- 
 vábbra is a NEK-hez kapcsoltan
szer vezik meg.
Kérjük, a jövőben is kövessétek fi-
gyelemmel az Európa Ultreya hí -
reit, és – amint a körül mé nyek
engedik –  minél többen kapcso -
lódjatok be a felkészü lési, szer -
vezési munkákba.

Kiadja a Budatétényi 
Szent Gellért Titkárság

Szerkesztés: 
Pocsainé Markó Mónika 

Kazinczy Tamás
Tördelés: Farkas Balázsné

titkar@cursillo.hu
www.tetenyicursillo.hu


