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CSAK 9 

Az első  
CSAK hétvégéről 

CSAK jót tudunk írni.  
Számunkra külön él-

mény volt, hogy gyerekek 
nélkül lehettünk ott 
Ménfőcsanakon. (próbáljá-
tok ki!) Már most látható 
évfolyamunk gyümölcsöző-
sége: két kisbaba az anya-
tejjel szívta magába az is-
merkedés, a szentmise, a 
játékok és az előadások 
vidám, nyitott hangulatát. 
A 10 napos újszülött anyu-
kája pedig telefonos segít-
séggel állt férje rendelkezé-
sére a házaspári beszélge-
tések idején. Ráadásul még 
ketten várják, hogy a kö-
vetkező hétvégén már ne 
pocakban, hanem a való 
világban ismerkedhessenek 
meg a kiscicákkal, kecs-
kékkel, kutyával, és a többi 
gyerekkel. 

Legélénkebben a Ho-

gyan vezetett minket ide a 

jóIsten? beszámolók élnek 
bennem. A sok különböző 
útban felfedezhető a na-
gyon hasonló hang: az iste-
ni vezetés, kiválasztottság, 
a tenni és továbbadni aka-
rás. Nem pazarolhatjuk el 
a talentumainkat, mert 
számon kérik rajtunk!  

Reméljük, hogy - a 
CSAK segítségével - min-
den házaspár megtalálja a 
megfelelő felhasználási 
helyet talentumai számára! 

 
 

CSALÁD-FELELŐSÖK  
EURÓPAI TALÁLKOZÓJA – VARSÓ 

2009. október 30 - november 1. 
 
Temetők gazdag fényáradata, emberek nyüzsgése a sírok 
között! Egy élő népi vallásosság kifejezése mindenszentek 
estéjén! Olyan képek ezek, melyek a lélek mélyén marad-
nak, ha az ember először Lengyelországba jön! De nem a 
halottak volt a témája és az oka mintegy negyven ember 
találkozójának, hanem az élők éspedig a gyermekek és a 
házaspárok. 

Hogy sikerül manapság a családi élet? Mire van szük-
sége a házastársaknak és a gyerekeknek, hogy szabad, 
erős és kapcsolatteremtésre képes személyiségekké fejlőd-
hessenek? Két éve ez a témája az Európai Únió által tá-
mogatott tapasztalatcserének. Ez alkalommal a 
schönstatti atyák josefowi központja – nem messze Varsó-
tól, a Visztula partján volt a vendéglátó. 

Különböző munkacsoportokban tárgyaltuk a témákat, 
mint a www.midili.eu – internetes portál felépítését, a 
családokért végzett munkáról való európai kiterjedésű 
tapasztalatcserét , a multiplikátor-képzés különféle 
formáit, melyeket az egyes országok kifejlesztettek és 
melyek sokféle tekintetben stílusukban és tartalmukban a 
legrégebbi bécsi Schönstatt-Családakadémiához 
igazodnak. Egy csoport az európai Családkongresszussal 
foglalkozott, mely 2010 pünkösdjén Schönstattban kerül 
megrendezésre. Egy másik csoport saját megfigyelések 
alapján elemezte, hogy válik valaki elégedett 
rendezvénylátogatóból multiplikátorrá. Mi szükséges 
ehhez bátorításban, képzésben és kompetenciák 
közvetítésében, hogy a fogyasztóból apostol váljon? 

A programot egy látogatás a hat kilométerre fekvő 
nemzeti Schönstatt-szentélyben, Swiderben, egy varsói 
óvárosi séta, szentmisék és egy vidám este nemzeti specia-
litásokkal tették teljessé. 

A következő találkozó január végén Bécsben kerül 
megrendezésre.  

 Pater ElmarBusse 



 
  

 

 

Újra eltelt egy hónap. Megint fényt kellene 
gyűjteni, hogy tovább tudjuk vinni hétköz-
napjainkat, s ne apadjon el ünnepeink örö-
me, hálája sem. Milyen jó, hogy van egy 
(Tábor)hegy – nekünk itt Kismaroson – 
ahol tényleg „kékebb és ragyogóbb a 
menny”, ahol a találkozások, együttlétek 
egymással és Ővele, Jézussal, tényleg érez-
hetően alakítanak át minket. 

Több család – mi is – fáradtan, kimerül-
ten érkezett. Tavaly még milyen jó volt 
láblógatva pihengetni, s hallgatni a jobbnál 
jobb előadásokat. Most meg még itt is dol-
gozunk… Aztán szép lassan megéreztük, 
milyen áldásos az előadásaink okozta fe-
szült izgalom. Valóban mocorog bennünk, 
hogy nem hallgathatunk arról, amit megél-

tünk. No nem azért, mert annyira tökélete-
sek vagyunk, vagy mert mindent olyan jól 
csinálunk. Szent Pál is azt mondja 
– „… legszívesebben a gyengeségeimmel 
dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön 
belém”(2Kor 12,9b). Megtapasztalhattuk, 
milyen erőt adó, amikor küzdelmeinket, 
gyengeségeinket, akár hibáinkat osztjuk 
meg egymással. 

Erika és Karcsi a továbbadás művészeté-
ről folytatták előadásukat, s nagyon hasznos 
volt a „Beszéd által tanulunk meg beszélni” 
témaköre. Ezután került sor a családok 5 
perces előadásaira. Sok érdekes téma kö-
vetkezett: Az öröm vonzása; Változatosság, 
mint örömforrás; Közös töltődés; Megállí-
tani a rohanó időt; Megbocsátás; Keresz-
tény vagy balek; A Szentcsalád az életünk-
ben. 

Valóban csűr-szélesre tárult a lelkünk és 
kéve számra szedtük a napsugarat, miköz-
ben hallgattuk egymást. Nem csak élethely-
zetek, problémák hasonló átélése és megol-
dási küzdelmei hozták még közelebb az 
előadókat, de mindenkinél átütött a szív-
téma ereje. Régi vizsgák juthatnak eszünk-
be, amikor egy számunkra érdektelen, kö-
zömbös témáról szárazon előadtuk felelete-
inket, s milyen más volt a kedvenc tételünk, 
amiről talán tanulás nélkül is tudunk be-
szélni, mert annyira belülről jön… Ezeket a 
mi szív-témáinkat is egy belső tűz gyújtja 
meg és saját életünk tartja mozgásban. S bár 
kincseinket törékeny cserépedényben hord-
juk, bátran higgyük: a Szentlélek képes erő-
vel átitatni minden üzenetünket. Mert nem 
csak magunknak gyűjtjük a fényt! 

 

 Reni és Attila
 



 

CSAK 7 vizsgaelőadások 

 
Hét házaspár tartja meg az ősz folyamán előadását 
és szervezi meg a házibeszélgetést... 

 
Olykor nem is "házi", mint a képeken látszik, ha-
nem iskolai, mert 13 házaspár már nehezen férne 
el otthon...  
Treer András és Mária szervezésében Endrédy 
Pisti és Orsi az előadók... 

 

Küldetésünnepünk:   2009. december 12. délután 15 órakor lesz! 

Szeretettel várunk Benneteket, ünnepeljetek velünk!



Női lelki nap 2009. - Budaörs 

Különösen szép napon tarthattuk idén a női 
lelki napot Budaörsön! 

Október 18-án délután mintegy hatvan 
hölgy, édesanya, nagymama, fiatal gyüleke-
zett össze azzal a közös vágyódással, hogy 
ismét hallhassa Gertraud nővért, aki a női 
lélek húrjait oly különleges érzékkel képes 
megérinteni. 

 

Nem csalódtunk, ismét a  mély lelki ré-
tegeket érintette meg, ÉRZÉK A JÓRA 
címmel tartott előadásaiban.  

Hogyan fedezhetem föl belső vágyódása-
imat? Hogy vegyem komolyan a bensőm 
halk rezdüléseit… Hódító típus vagyok? 
Vagy inkább az odaadóhoz állok közelebb? 

Mit tegyek a gyakorlatban, hogy a Jóis-
tentől belém helyezett vágyaim kiteljesed-
hessenek? 

Hogy érhetem el, hogy mai rohanó vilá-
gunkban a mélyben lakozó dolgaimra fi-
gyelni tudjak, s ebből fakadóan jól érezzem 
magam a saját bőrömben… 

* * * 

A lelki nap végén – hála a fordító, lekto-
rok, nyomdai előkészítő munkájának!!! - 
megvásárolhatta, vihette ajándékba ki-ki a 
hallottakat könyv formájában. 

A könyv megrendelhető Palásthy Imré-
nél és megvásárolható a naptárt árusító 
lerakatokban. 

Szép ajándék lehet… 

 Varga Erika 
 



EURÓPA-FÓRUM SZERVEZŐI TALÁLKOZÓ - VARSÓ 
 

Mindenszentek hétvégéjén mintegy negyvenen 
vettünk részt a schönstatti atyák josefowi köz-
pontjában a találkozón. A vendéglátó lengyele-
ken kívül még nyolc ország schönstatti család-
jai dolgoztak együtt, két csoportban. 

Az egyik csoport – melyben mi is dolgoz-
tunk – a 2010-ben Schönstattban tartandó kong-
resszusnak a lelki, tartalmi előkészítésével fog-
lalkozott.  

 
„ A SZERETETBEN ÖSSZEKAPCSO-

LÓDVA VELED „- mottó három napra  van le-
bontva, külön  elmélyülünk  a  kötődések  különféle  
formáiban: helyi – személyes – eszmei… 

Az első órában már a bemutatkozáskor aján-
dékba kaptunk egy-egy szív alakú karabinert, mely-
re a kongresszusi mottó volt papíron rögzítve. Ez a 
SZÍV megihlette a csoportot, s nagy szerepet kap 
mindhárom napon a szív, mint a szeretet jelképe. E 
motívum foglalja szép egységbe a három napot, s ad 
neki ívet. A három napon más más oldalról, de 
mindig Kentenich atya szívről szóló mondatai alá 
rendelve járjuk majd  körül a kötődéseket, melyek a 
szívhez, szeretethez kapcsolódnak – ahogy a kara-
biner kapcsa is … 

A másik csoport a szervezési oldallal és eu-
rópai apostoli projektekkel foglalkozott. (Mi-

lyen kár, hogy nem lehet egyszerre két helyen 
lenni…) 

Vidám, közösségteremtő énekléssel és be-
mutatkozással kezdtük együttlétünket, majd 
vacsora után ki-ki elmondta, mi foglalkoztatja 
őt jelenleg leginkább. Szív a szívhez ért a törté-
netekben… 

* * * 
Másnap komoly szekció-munka folyt, min-

den feladat gazdára talált, bár még így is sok 
maradt belőle a kongresszusnak otthont adó 
németeknek… 
Hazánk is szépen kiveszi a részét majd pün-
kösdkor a munkából, szekció-előadások, be-
szélgetések vezetése és a záró-ünnepség szer-
vezése különösen is ránk hárul. Négy-hat há-
zaspár képviseli majd a magyar schönstatt csa-
ládot. 

Szép színfoltja volt az estének, a hat kilo-
méterre fekvő Swiderbe tett látogatás, ahol a 
nővérek meleg szeretettel fogadták a csoportot, 
s a szentélyüket bemutatván megmerítkez-
hettünk a lengyel hazaszeretet, hűség, istensze-
retet légkörében. Örömmel mesélték történel-
mük fontos kötődéseit, a Szentatyához, 
Faustina nővérhez… 

 
Este a vidámság töltötte be a házat,a hangu-

latot a skót családok tánca emelte, melyből fer-
geteges jókedv kerekedett. A szállásra vissza-
térvén a buszban együtt zengtük az énekeket, s 
ily módon is éreztük annak örömét, hogy a 
schönstatti Európa-család tagjai lehetünk… 

 Varga Károly és Erika 



 
 
Novembertől a Mária Rádió felkérésére a 
schönstattiak készítenek műsort kéthetente fél 
órában párkapcsolat témában. Érdemes meg-
nézni, majd meghallgatni a Mária Rádió hon-
lapján! 

A műhely tagjai fiatalok, CSAK 8. csoport 
több családja, s más családok...műsorvezető 
Endrédy Orsi és Endrédy Gabó... 


