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„Istennek még ott is vannak megoldásai,
ahol az ember már rég nem lát semmit! ”
Kentenich atya
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„Áll a farsang, áll a bál… értünk van a parádé”
A CSAK8 2010. februári hétvégéjének beszámolója
Még farsangi időben gyűltünk össze újra
rég nem látott évfolyamtársainkkal, vezetőinkkel a
nővérek kismarosi monostorában.

Ezúttal a természet
is ciszterci színekbe
öltöztette a környéket:
hó borított mindent,
kivéve ahol sár volt.
Gyermekeink
ennek
természetesen örültek,
lehetőségeik csak gazdagodtak ezen a hétvégén: lehetett szánkózni,
hógolyózni, de a meleg(ebb) teremben jelmezben is volt alkalom
festeni, építeni, társasozni.

Így jöhetett létre a Nap, a Hold, Boldog Gizella, Hamupipőke és Teknőc boldog egymásra
találása (tudósítónk helyszínre érkezésekor a többi
karakter már inkognitóban volt, elnézést, hogy név

szerint nem említjük a többi prominens személy
megtisztelő jelenlétét).

Ezalatt a felnőttek vitatkozni, kibékülni tanultak. Erről a témáról adott elő öt percben minden
házaspár, s mivel ismétlés nemigen volt, most is
megtapasztalhattuk, mennyire sokféle módon közelíthetjük meg ugyanazt a dolgot. Össze azért nem
vesztünk rajta, inkább jókat nevettünk egymáson,
magunkon.
Nagy ajándéka ennek az évfolyamnak a derű. Sokat és nagyokat szoktunk nevetni ezeken a
hétvégéken, s ez a vidámság alapozza meg azt is,
hogy egymást nyitott, befogadó szívvel hallgatjuk.
A derű nem gondtalanságot jelent. Több
házaspárnak most nehéz, súlyos teher jutott. Ennek
hordozását szeretnénk imáinkkal, áldozatainkkal
segíteni, hogy a Jóisten áldja és védelmezze házaspárjainkat, gyermekeinket, s Mária segítségével
láthassuk: mire nevel minket ezekkel a nehézségekkel?
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„Várok az igenedre!”
Bizonyára sokan láttátok már a Mária musicalt. A
musicalban az Úr nem azt mondja Máriának, hogy
várok a válaszodra, hanem azt, hogy várok az igenedre. Óriási különbség! Nagynak látja Máriát,
tudja, hogy igent fog mondani. De a szabad akaratát tiszteletben tartja. Nagyon szép, ahogy az angyalok körültáncolják Máriát, aki égő mécsessel a
kezében szívét is fénybe öltözteti: igent mond!

Picit így éreztük mi is: az ősbemutató alkalmával mintha megszólított volna az Úr: „várok a igenetekre. Vigyétek el a Mária musicalt Székesfehérvárra, de a döntés a tiétek!” Lassan megérett a döntésünk: igen, elhozzuk. Most nem szeretnénk részletezni az előkészületeket, mert az sok oldal lenne.
Inkább csak egy-két élmény-morzsát mesélünk el.

A kezdetekkor fogalmunk sem volt, honnét
fogjuk az anyagi hátteret biztosítani. Egyszer a bolt
felé menet így szóltam Máriához: Ha fontosnak
tartod, hogy elhozzuk a musicalt Fehérvára, segíts
pénzt találni rá. És a bevásárlókocsiban bent volt a
százas! Ilyen gyorsan jött a válasz!

A helyi katolikus újságba cikket írtunk. Ehhez
kerestünk anyagot a könyvespolcon. „Véletlenül”
elsőre az a dosszié akadt a kezünkbe, amelyiket
kerestük.

Több olyan alkalom volt, hogy éppen azzal találkoztunk, aki segíteni tudott az előbbre lépésben.
Amikor megtorpanni látszott a készülődés, kilencedet kezdtünk: „Kockáztatni bátor” – aktuális
volt. Első nap este döntés született egy nagyon
fontos kérdésben.
A plakátok terjesztésekor is sok csodát éltünk
meg: véletlenül összefutottunk az utcán az egyik
sekrestyéssel, az egyik plébános atya véletlenül ott
volt még egy fotós miatt a templomban, az egyik
gondnok véletlenül kint állt a kapuban…
Persze támadtak nehézségeink is, ilyenkor
Kentenich atya bátorított bennünket: „Isten nem
olyan embereket akar, akik félúton megtorpannak!”
Vagy így: „Ne add fel! Istennek ott is vannak megoldásai, ahol az ember már rég nem lát semmit!”
Ez így van, erre tanuk vagyunk!

Ezeket az idézeteket kiírtuk a hűtőre. Ahányszor
kivettünk valamit, mindig olvashattuk őket. Még
három mondatot írtunk oda: „Ne aggódjatok semmiért!” (Fil. 4,6), „Istennél semmi sem lehetetlen!” (Lk.
1,37) és lelkiatyánk szavait: „Nem hiszel Máriádban?
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– menni fog!”. Ezekből folyamatosan erőt merítettünk.

Végül találtunk szponzorokat, gyorsan elfogytak
a belépők, sok készséges segítőt találtunk, a Szűzanya folyamatosan mellettünk állt.
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Az előadás nagyon jól sikerült. A csapat is úgy
érezte, és a visszajelzések is ezt igazolták. Egy
három éves kislány azt kérdezte: harmadik felvonás nem lesz? Hallottuk, ahogy egy néző másnap
mise után áradozott az ismerőseinek: „Tudod mit
láttam? Egy csodálatos musicalt! Te nem voltál
ott?” Több ismerősünk a „felemelő” jelzőt használta véleménye kifejezésére.
A Fehér család hordozott bennünket és az
ügyet, sok-sok imával és áldozattal. Köszönjük
nekik! Imaháttér nélkül nem lehet ilyen nagy munkába belevágni!

Az utolsó két hét azonban különösen nehéz volt.
Nemcsak az izgalom hágott a tetőfokára, hanem felébredt a Sátán is, és nagyon kepesztett a Mária musical ellen. Megtudtuk, ez teljesen általános, „lesznek
még cifrább dolgok is az utolsó napokban!” (Váratlan
plusz munkák adódtak, nem működött az internet,
volt helyette betegség, beígért, de meg nem kapott
szabadság a munkahelyen, stb.)

Érdemes volt igent mondani! Jó volt együtt alkotni, megvalósítani közös álmunkat. Közelebb
kerültünk a Jóistenhez, Máriához és egymáshoz is.

MI és K
A fényképeket a székesfehérvári előadáson készítette:
dr Berta Gábor.

A székesfehérvári és budapesti előadásról sok kép található:
http://picasaweb.google.hu/varga.kati.szamoca/20100301MM2010febr#
http://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/galeria/2010/1002mariamusical.php
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Azon a napon a világ is fehérbe öltözött
A noviciák ruhája valóban fehérebb a hónál

Március első hétvégéjén a 3. szövetségi évfolyam
egy csodálatos zarándoklatot tehetett Schönstattba.
Közülük sokan még sosem voltak Schönstattban,
és nagyon szép volt számukra, hogy egy ilyen felemelő esemény tanúi lehettek. Sok fiatal is ment
velük, saját leányaik, és Krisztina barátai és barátnői.

Oroszi Krisztina, egyik családunk leánya, belépett a Mária-nővérek közösségébe. Ünnepélyes
beöltözését március 6-án Schönstattban ünnepeltük.

A Mária nővérek szerzetesi ruháját 14 jelölt öltötte fel ünnepélyes körülmények között. Mexikóból, Kenyából, Erdélyből, Németországból és Magyarországról jelentkeztek.
Az ünnepség reggelén, a világ fehérbe öltözött,
és mi megállapíthattuk, hogy a novíciák ruhája
valóban fehérebb a hónál. Nemcsak a novíciák,
hanem az egész világ ünneplőbe öltözött.
A szentmise mély, és ugyanakkor felemelő volt
– ahogyan Tilmann atya többször mondta: a magyarok nemcsak nevetnek, hanem sírnak is, amikor
ünnepelnek – nevettünk és sírtunk. Nagyon nagy
élmény volt számunkra, hogy kis kórusunk énekelhetett a misén, Kodály „Áll a gyötrött Istenanya” c.
művét énekeltük, hiszen nagyböjt van.
Az emberi sírásba isteni mosolygás vegyült,
amikor Úrfelmutatáskor megszólalt a harang. Éppen dél volt.
Amikor a novíciák a szentmise után a saját
szentélyükhöz megérkeztek, kisütött a nap. Csodálatos volt.
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Egyikünk megkérdezte Krisztitől, ill. Klára
Mária nővértől, hogy ezentúl mindig ezt a ruhát,
vagyis a Mária-nővérek ruháját kell-e hordania. Ő
így válaszolt: „Nem kell, de én akarom.”
Szombaton este az egész évfolyam eltöltött egy
órát Kentenich atya sírjánál. Meg voltunk rendülve.
Tilmann atya sokszor beszélt nekünk arról, hogy
vannak szent helyek, ahol árad a kegyelem. Ott

2010. március
voltunk, imádkoztunk és énekeltünk, és Kentenich
atya is ott volt, és Csaba is velünk volt. Itthonról
magunkkal vittük Csaba egységkeresztjét, rátettük
Kentenich atya sírjára, és olyan teljes volt az egységünk egymással, Kentenich atyával, Csabával,
Tilmann atyával, a Schönstatt családok, a Márianővérek egész közösségével, és mindazokkal, akik
a Schönstatt közösségében élnek! Érezhettük, hogy
az ég és a föld összeér.
Nagyon megható volt, hogy német vendéglátóink milyen nagylelkűen és barátságosan fogadtak
bennünket. Gertrud Mária nővér nagyon sokat dolgozott értünk! Nem lehetett könnyű ilyen szép kerek programot előkészítenie és megszerveznie
számunkra.
Minden nagyon-nagyon szép volt.

A beöltözésről és Krisztiről a következő helyeken olvashatunk németül:
http://cmsms.schoenstatt.de/de/news/391/112/Unsere-Hochzeit-zu-Kana.htm
http://cmsms.schoenstatt.de/de/news/379/164/Im-Bund-mit-dir-will-ich-es-wagen.htm

Kriszti beöltözése
a lánymozgalom egyik képviselőjének szemével…
Tehát....Kriszti, azaz Klára-Mária nővér beöltözése a téma, ugye?:-)
Azt hiszem mindannyiunknak nagy élmény
volt ez a pár nap, amit Schönstattban, a közösség
őshazájában, Kentenich atyával tölthettünk.
Az utazás kissé megviselt, de miután nagyjából sikerült kipihennem magam, kezdődött az élmények sorozata. Nagyobbnál nagyobbak.
Nekem Strada atya előadása vezette elő a
hétvégét. Ő Argentínából származik, és találkozott
Kentenich atyával, meg beszélt is vele. Jó volt
hallgatni a személyes élményeket.

Késő délután bementünk a központba és egy
nemzetközi bemutatón vettünk részt. Voltak ott

Mexikóból, Németországból, Romániából (Erdélyből), de ami a legnagyobb meglepetés volt számunkra az az volt, hogy még Kenyából is jöttek...
Mikor a bemutatkozásra került a sor, ők táncoltak,
énekeltek, olyan igazi afrikai hangulatot teremtettek.
Mi is bemutatkoztunk, énekeltünk pár népdalt, majd az Oroszi család is kivonult. Nagy ováció fogadta őket, ahogy ott felsorakoztak 8-an
(+szülők). Csak Kriszti hiányzott... Ez a program
igen sokáig tartott, miután vége lett, mehettünk
vissza a 20 percre lévő szállásunkra, ami a
Kentenich - Hof volt. Ez a schönstatti szövetségi
családoknak a szállása, melyhez tartozik egy kápolna is.
Másnap reggel március 6.-ára ébredtünk.
Mint tudjuk, ez volt A NAGY nap. A - legenda
szerint - kenyaiak fohászainak köszönhetően aznap
reggelre hatalmas hó borította a tájat. Gyönyörű
volt. Ennek köszönhetően a beöltözési mise később
kezdődött, mivel még a püspök is elakadt.
Nekem volt szerencsém a magyar zászlót
vinni az ünnepségen, így Krisztit is az elsők között
láttam meg. Nagyon szép volt. Ruhája még a "hónál is fehérebben" ragyogott, és ehhez a mosolya....azt látni kellett volna. Látszott rajta, hogy
nagyon boldog.
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Az ünnepi mise nagyon szép volt, a rendezés
meg németes. Mi magyarok, ahol ültünk/álltunk,
ott díszelgett a 3. szövetségi csoport lobogója is.
Aztán a beöltözés alatt elénekeltünk egy nagyon
szép éneket több szólamban, erről több helyről is
jött visszhang, hogy nagyon profi volt.

A mise után a friss nővérek bevonultak a kápolnába egy rövid imára és utána volt alkalmunk
gratulálni Klára-Mária nővérnek is.
Szombat délután a lányoknak volt külön
program Schönstattban. Lehetőségünk nyílt KláraMária nővért köszöntenünk. Itt tudtunk vele kicsit
beszélgetni, majd együtt énekeltünk. Szép volt.
Aztán megnéztük Kentenich atya szobáját,
majd mentünk egy előadásra, melyet 3 nővér tartott
a hivatásukról. Jó volt ezeket a tanúságtételeket
hallgatni. Csak úgy sugárzott belőlük a boldogság!
Kellemes meglepetés volt, hogy a lányok még kérdéseket is tettek föl a nővéreknek, amikre ők őszintén válaszoltak: "Miután a nővér beállt a rendbe,
mehetett még síelni?" vagy "Volt a nővéreknek
szerelmük?"...és mi mindezekre a kérdésekre megtudhattuk a választ! Majd előadás után nagyon lelkesen hazajöttünk. Alvás.

7

2010. március

Aztán utolsó nap... Egy misével indítottunk a
kis kápolnában, majd következett az ebéd, KláraMária nővérrel. Nagyon megható és szívmelengető
volt az ünnepség - ehhez közrejátszott bizonyára a
finom bor, melyet az Oroszi nagycsalád szolgáltatott. Sokat énekeltünk K-M nővérnek, és többen
ajándékokat adtak/adtunk neki. Véleményem szerint nagyon értékes ajándékokat kapott (itt nem
feltétlenül az anyagiakra gondolok); a Küldetésünk
titkai c könyvecskéket egybefűzve bőrkötéssel,
Ozsvári Csaba egyik keresztjét Imri által, a régi
lánytáborok emlékeit Mamától, tőlünk lányoktól
egy fehér rózsát kaspóval, melyen a jelmondatunk
szerepel: Építsünk oázist.... Hát igen. Volt gombóc
a torkokban, meg potyogtak a könnyek a boldogságtól, örömtől, meghatottságtól...mert olyan volt,
mint a Mennyországban. "A Menny találkozott a
Földdel". És ezt megélni egy csoda volt. Elmondani nehéz, talán nem is lehet, de megélni... felejthetetlen.
Vasárnap délutánra még akadt egy programunk, melyet a Szűzanya intézett el nekünk Kinga
közbenjárására. Csak mi lányok (10-en), bemehettünk Schönstattba - ugyanis a busz szabályok miatt
nem közlekedhet az indulás előtt 12 órával, így
autókat kellett szereznünk. Megnéztük Kentenich
atya sírját, és elidőztünk ott egy ideig, majd lementünk az őskápolnába egy izgalmas erdei úton. Ott
sajnos nem volt olyan nyugodalmas, mivel több
csoport is megfordult, míg mi próbáltunk benn
lenni. Aztán még beszélgettünk Kinga nővérrel, aki
egy nagyon vidám kis nővér, majd jött a busz és
indultunk hazafelé.
A hazaút is vidáman telt, de még inkább fáradtan.
Azt hiszem nem kell ecsetelnem, hogy milyen volt hétfőn bemennem az iskolába... Furcsa
volt nagyon.
Móni
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EURÓPAI CSALÁDKONGRESSZUS - 2010. május 20-24. - Schönstatt
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EURÓPAI CSALÁDKONGRESSZUS
2010. május 20-24.
SCHÖNSTATT
Tilmann atya kezdeményezésére
12 évvel ezelőtt kezdődött Európa schönstatti országainak találkozása, hogy ily módon egy
nagy Schönstatti Európa-Család
jöhessen létre.
Immár a harmadik (1998, 2004, 2010) nagy kongresszus jön létre sok előkészítő munkával, hogy közösen haladjunk a Kentenich atya által mutatott
schönstatti úton, megélve a szeretetszövetség erejét nap,
mint nap… Első alkalommal a háziszentély, második
alkalommal a család, házasság, idén a kötődések, ezen
belül is a Kentenich atyához való kötődés a központi
gondolat.
Pünkösdkor Schönstattban találkozunk, hogy a
100 éves jubileumra való felkészülést ezzel a kongreszszussal közösen megkezdjük.

„A szeretetben összekapcsolódva Veled”
– mottó köré épül a kongresszus. A találkozó három
napján a szív – jelkép vonul végig, egy szív-alakú karabiner jelképezi a kötődéseket.

„A szentélyből magamhoz vonzom az ifjú
szíveket
Első nap a helyi kötődésekről, mint szentély, háziszentély, Házaspárok útja, az otthonunkhoz, dolgokhoz,
munkánkhoz, környezetünkhöz való kötődésekről lesznek előadások, beszélgetések.
Itt hangzik majd el két magyar előadás is, melyre
németül „Királyi nevelőnő az otthonunkban” címmel
Varga Károly és Erika, angolul „A Házaspárok útja az
óbudavári szentélynél, kötődés a szentélyhez” címmel
Zajkás Péter és Rozi készül ...

„...de mindenek előtt szívemet...”
Második napon a személyes kötődésekről lesz szó, délelőtt egy Kentenich atya utat járunk végig, hogyan és
melyik életszakaszában milyen kötődéseket élt meg?
(Kötődések útja...) Itt is szerepet kapnak magyar házaspárok.

„...úgye lángolt a szívünk...”
Harmadik napon az eszmei kötődéseket vesszük szemügyre. Itt hangzik majd el németül Uzsaly Zoltán és
Pécsi Rita előadása „Isten elgondolását a férfiról és
nőről gyermekeinknek továbbadni - erős fiúk, erős lányok” címmel.
E három napot keretbe fogja majd a megérkezés estéjének ünnepélyes megnyitója és a hétfői közös aratás
és záró szentmise.

Magyarországról erre a munka-kongresszusra hat
magyar házaspárt várnak, akik beszélnek és értenek
németül vagy angolul, s fontosnak érzik, hogy a
schönstattiak nagy Európa-Családját építsék, s szívesen
dolgoznak majd azokon a rendezvényeken, melyeket a
2014-es nagy jubileumra való készületként rendeznek
az egyes országok.
Mi, magyarok 2011-ben augusztus 11-19-ig német
nyelvű családnapot szervezünk, 2012-ben angol nyelvűt
és 2013-ban - mely még messze van... - VALAMIT,
aminek még a körvonalai látszanak csupán...Ötleteket
szívesen fogadunk, mi lenne az, ami a magyar sajátosságokat, a mi magyar schönstatti értékeinket legjobban
megmutathatja más országokból érkezőknek...
A kongresszusra kiutazók Magyarország képviseletében utaznak, szeretnénk Mindnyájatokat magunkkal
vinni, s szeretnénk ha a kongresszust megelőző kilencedet közösen imádkoznánk, ezt március 18-án kezdtük meg.
A kilencedet a kongresszuson résztvevő minden európai országban imádkozzák, s így együtt kérjük Kentenich atya boldoggá avatását, s a Schönstatti EurópaCsalád kialakulását, erősödését.
Hetente küldjük a kilenced szövegét a csoportvezetők és háziszentély listán, illetve a napi Kentenich- idézetekkel csütörtökönként. A honlapon, a listákon, Hírlevélben, Oázisban folyamatosan tudósítunk Mindnyájatokat a készületről, a kongresszusról és az azt követő
munkáról.
Szívesen fogadjuk gondolataitokat, nemzetközi
élettel kapcsolatos ötleteiteket, esetleges kérdéseiteket
és jelentkezéseteket. A kilencedet saját címetekre is
elküldjük, hogy együtt imádkozzunk Kentenich atya
nagy álmáért - a nemzetközi Schönstatt Mozgalomért...
Varga Károly és Erika
erikavarga7@gmail.com
20/ 456 6055

A Családkongresszusról további írások:
http://csaladok.schoenstatt.hu/Csaladkongresszus/

Családakadémia Hírlevél 53. szám

10

MINDEN IMÁDKOZÁSKOR
Március 18- május 20-ig
Ima
Kentenich József atya boldoggá avatásáért

Örök Atyánk, nagy szükség idején, szereteted mindig küldött az Egyházba olyan
embereket, akik szavaikkal és példájukkal megmutatták az embereknek a Hozzád vezető utat. Így ajándékoztad meg
papodat, Kentenich József atyát is azzal a
nagy küldetéssel, hogy Mária dicsőségét
hirdesse korunk Egyháza számára. Miután teljesen felajánlotta magát Máriának,
megpróbált
sokakat
elvezetni
a
Schönstatt kegyelmi anyjával való szeretetszövetségre, hogy ezáltal könnyebben
eljuthassanak Krisztushoz és Hozzád, kegyes és irgalmas Atyánkhoz.
Könyörögve
kérünk,
engedd,
hogy
Kentenich atyát hamarosan boldoggá
avassák, hogy Isten egész népe megláthassa az ő életpéldáját és meghallhassa
üzenetét, és így sokan megtapasztalhassák hathatós közbenjárását.
Hallgasd meg kérésemet, az ő közbenjárására, a Háromszor Csodálatos Anya,
Schönstatt Királynője és Úrnője tiszteletére, és a te nagyobb dicsőségedre és tiszteletedre, végtelenül irgalmas Istenem és
Atyám. Ámen.

Április 1-7. csütörtöktől
1. GYERMEK A KARJAIBAN
Mária az Isten anyja. Ez jelenti igazi méltóságát és ez a legszebb megszólítása. A
Gyermek, akinek életet adott, a Gyermek,
akit karjaiban ringatott, és akinek gondját viselte, az Isten Fia, a világ Megváltója. Mária az anya gondoskodását kínálta
neki. Ott állt a kereszt alatt, hallotta a
szavakat, melyeket fia Szt. Jánosnak

2010. március
mondott: „Íme a te anyád!” Szt. János az
egész emberiséget képviselte ott, tehát
Mária a mi anyánk is. Anyai szeretetével
fogja szolgálni a megváltás művét az idők
végezetéig, mivel szíve csordultig telt az
irántunk való szeretettel.
Kentenich atya életében nem csupán Istent, az Atyát képviselte rendkívüli módon, de Mária anyai tulajdonságaira is
kiváló példát adott. Papi működésének
számos évtizede alatt rengeteg embert
szolgált és segített.
Idősek és fiatalok, férfiak és nők, mindannyian megtapasztalhatták azt a teljes
önzetlenséget, amellyel szerette és szolgálta őket. Nevelőként is megismerhették
őt, aki egyszerre tudott apa és anya is
lenni. Mindenki, aki rábízta magát
Kentenich atya vezetésére, egy sajátos
helyet kapott az ő szívében. Mindent,
amije csak volt, átadott nekik. Amikor
pappá szentelésének ezüst évfordulóját
ünnepelte, nyilvánosan szólt róla, hogy
Miasszonyunk odaadta neki anyai szívét,
hogy képessé tegye feladata végzésére.
Ima
Mennyei Atyám, te Máriát nemcsak Fiad
anyjának kérted fel, hanem, hogy az én
anyám is legyen. Ő minden anya közt a
legjobb, és ő az én anyám. Mindazt, amit
Fiadért megtehetett, számunkra, gyermekei számára is megteheti, egészen az
idők végéig. Meleg, anyai szívet adtál neki, egy gazdag és gyengéd szívet, hogy
mindannyiunk anyja lehessen. Soha sem
veszíti szem elől egyetlen gyermekét sem.
Ennek tudata boldoggá és gondtalanná
tesz, mert ez azt jelenti, hogy Mária ismeri minden gondomat, akár a legkisebbet
is. Arra kérem most Kentenich atyát,
hogy gondjaimat adja át anyánknak,
hogy ő Jézushoz továbbítsa őket, és Hozzád, mennyei Atyám, mert te mindig válaszolsz Mária imáira. Ámen.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk Benneteket
2010. május 8-án szombaton
Családakadémiánk

KÖZGYŰLÉSÉRE
Budaörsre a Mindszenty József R. K. Ált. Iskolába.
Gyülekezés: 9.30-tól.
10.00 Bevezető ének, lelki megérkezés. Milyen élethelyzetből jövünk?
Ebédszünet
Elnöki beszámoló, 2010 tervek ismertetése, … beszámolók, tisztújítás.
Lehetőség szerint együttlétünket szentmisével zárjuk
A részletes programot később küldjük

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk Benneteket
2010. május 9-én vasárnap Családakadémiánk

továbbképzési napjára
10-1630 óra között
Budaörsön, a Mindszenty József R. K. Ált. Iskolában.
A nap mottója:
A Jó Pásztor: irgalmas, szolgáló, és szerető vezető.
Minden családtréner képzésen végzett házaspár részvételére számítunk azért, hogy
összegyűjtsük a vezetésben átélt megtapasztalásainkat, és visszatekintve meglássuk a Jóisten munkálkodását általunk, eszközein keresztül.
A megélt tapasztalatok megosztása által egymást gazdagítjuk, és megerősítjük, hogy a
Jóisten szándéka és terve szerint apostolaiként munkálkodhassunk a jövőben is.
„A Gondviselésbe vetett hit felfedezi minden, még a legkisebb esemény mögött is az Atyaisten kezét, kívánságát és akaratát… a külön vezetett szálakból összeáll az isteni terv teljes
hálózata.” Kentenich atya
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Jegyestábor
házasságra készülőknek
Szeretettel várjuk táborunkba azokat a jegyespárokat,
akik már döntöttek egymás mellett,
hamarosan házasságot szeretnének kötni,
és minden vágyuk, hogy életük végéig együtt,
szentségi házasságban éljenek.
Tudják, hogy a boldog házasság nem magától marad
fenn, hanem dolgozni kell érte, és ezért szívesen hoznak
áldozatot.
Előadásaink, melyeket házaspárok tartanak, a katolikus
Schönstatt Családmozgalom szellemiségét hordozzák,
segítséget nyújtanak a harmonikus házasság kialakításához, tanácsot adnak házasságban gyakran előforduló nehézségek megoldásához, segítenek, hogy házasságunkat,
mint szentséget tudjuk majd megélni,
amelyben jelen van a személyes Isten.
A tábor ideje alatt lehetőség nyílik nyolcszemközti beszélgetésre több éve házas párokkal, és időt biztosítunk
arra is, hogy a jegyespárok kettesben is sokat tudjanak
beszélgetni a hallottakról.

A tábor helye: MARTINEUM Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely Karmelita u.1.
Időpontja: 2010. július 18-24.
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő
Helyfoglalás páronként 5000 Ft befizetésével történik.
A részvételi szándékot jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com
Szervező: Családakadémia Egyesület
(www.schoenstatt.hu)
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ESEMÉNYNAPTÁR
2010. január – július
Időpont

Előadó

Január 5.
Január 9.

Uzsalyné dr Pécsi Rita
Jagicza Attila és Aliz

Január 10.
Január 13.
Január 13.

A jelenlévő vezetőségiek
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
ÉLETRE NÖVELŐ

Január 13.

Soproni házaspárok

Január 20.

Soproni házaspárok

Január 27.

Imre atya

Január 24.

Ifj. Endrédy Pisti és Orsi

Január 27.

ÉLETRE NÖVELŐ
Gál, Kuslits, Vidra, Bodó
hp

Január 29-31.

Szervező
Csermák Tamás
Goldmark Műv.
Központ
Varga K+E
Guld Mónika
Zajkás Péter
dr. Pécsi Rita
Pozsgai Attila
Gátas János és
Erzsi
Gátas János és
Erzsi
Gátas János és
Erzsi
Perei Gábor és
Nóra
Varga Erika
Dr. Pécsi Rita
Pozsgai Attila
Mo képviseletében
Varga K+E
Zajkás P+R
Cserei Kinga
Csermák Tamás
Gátas János és
Erzsi
Cserei Kinga
Varga K+E
Zajkás P+R

Január ???
Február 2.
Február 4.

Nyitrai T+K
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Horváth A+T

Február 6.
Február 6-7.

Vértesaljai J+V
Musical Együttes

Február 10.
Február 10.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Gál L+SZ

Február 17.

Kuslits K+P

Február 13-14.
Február 24.

Varga K+E
Pelle hp.

Február 27.

Musical Együttes

Guld Mónika
Gátas János és
Erzsi
Gátas János és
Erzsi
Kiss Á+É
Gátas János és
Erzsi
Mosoni I+K

Február 28.

Musical Együttes

Topa B + Varga E

Február 28.
Március 3.

Bartos G+Á
Kaposi hp

Március 2.
Március 10.
Március 10.
Március ???
Március 12.

Uzsalyné dr Pécsi Rita
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Mindenki záró szentmise
Endrédy I+C
Gódány R+R

Kristek A+A
Gátas János és
Erzsi
Csermák Tamás
Guld Mónika
Gátas J+E
Cserei Kinga
Ramocsai P+M

Helyszín

Közösség

Budapest
Keszthely

Minden érdeklődő
Minden érdeklődő

Budaörs
Pécs

Vezetőségi találkozó
Érdeklődő házaspárok
Mária Rádió

Sopron

jegyesoktatás

Sopron

jegyesoktatás

Sopron

jegyesoktatás

Budapest Kispest

Plébániai házaspárok
Mária Rádió

Bécs

Európa-Fórum

Solymár
Budapest
Sopron

Plébániai házaspárok
Minden érdeklődő
jegyesoktatás

Solymár
Budapest

Plébániai házaspárok
MM próbahétvége

Pécs
Sopron

Érdeklődő házaspárok
jegyesoktatás

Sopron

jegyesoktatás

Kismaros
Sopron

CSAK 8.
jegyesoktatás

Székesfehérvár

Mária Musical előadás

Budapest
Patrona Gimn.
Mány
Sopron

Mária Musical előadás
plébániai
jegyesoktatás

Budapest
Pécs
Sopron
Solymár
Budapest

Minden érdeklődő
Érdeklődő házaspárok
jegyesek
Plébániai házaspárok
Iskola-szülők
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Időpont

Előadó

Március 13.

Kuslits Károly és Panka

Március 16.
Március 20.
Március 20-21.
Március 21.
Március 21.
Március 26.
Március 27-28.
Április 7.
Április 7.
Április 7.
Április 9.
Április 10.-11.
Április 10.-11.
Április 14.
Április 14.
Április 14.
Április 21.
Április 21.
Április 23.
Április 23.
Április 28.
Április 28.
Május 1-2.
Május 1-2.
Május 4.
Május 5.
Május 5.
Május 7.
Május 8.
Május 9.

Zajkás P+R
Gódány R+R
Vértesaljai J+V
Oroszi F+J
Varga K+E
Egy budaörsi hp
Varga K+E
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Stagl L+SZ
Gál L+Sz
Egy budaörsi hp
Komáromi Ferenc és Mária
Komáromi Ferenc és Mária
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Németh Z+N
Horváth A+T
Kuslits K+P
Pelle T+Á
Fleischer Z+A
Egy budaörsi hp
Gál L+Sz
Kaposi L+A
Rakovszky I+A
Fehér Z+M
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Kaposi L+A
Kuslits K+P
Egy budaörsi hp
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
TOVÁBBKÉPZÉSI NAP

Május 12.
Május 12.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Záró szentmise

Május 15-16.
Május 20-24.

Varga K+E
NEMZETKÖZI CSALÁDKONGRESSZUS
Rábai SZ+GY
Uzsalyné dr Pécsi Rita
Endrédy I+C
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Résztvevő házaspárok
Endrédy P+O
Mervay K+E
Zoltán GY+E
Nyitrai T+K
Oláh I+É

Május 28.
Június 2.
Június 5.
Június 9.
Július 18-25
Július 20-24.

14

Szervező
Endrédy I+C
Horváth ZS+I
?
Ramocsai P+M
Oszvald-Gál
lánymozgalom
Fejér L+G
Komáromi F+M
Kiss Á+É
Csermák Tamás
Wangler O+K
Pelle hp
Komáromi F+M
Oszvald-Gál
Oszvald-Gál
Guld Mónika
Wangler O+K
Pelle hp
Wangler O+K
Pelle hp
Pákozdi István atya
Komáromi F+M
Wangler O+K
Pelle hp
Oszvald-Gál
Oszvald-Gál
Csermák Tamás
Wangler O+K
Pelle hp
Komáromi F+M
Bartos Gellért és
Ágota
Gál László és
Szilvia
Guld Mónika
Wangler O+K
Pelle T+Á
Kiss Á+É

Komáromi F+M
Csermák Tamás
Guld Mónika
Kiss Á+É
Oszvald-Gál

2010. március

Helyszín
BudapestHerminamező
Sülysáp
Budapest
Ménfőcsanak
Budapest
Budaörs
Budaörs
Kismaros
Budapest
Sopron
Sopron
Budaörs
Ménfőcsanak
Ménfőcsanak
Pécs
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Budapest
Budaörs
Sopron
Sopron
Ménfőcsanak
Ménfőcsanak
Budapest
Sopron
Sopron
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Pécs
Sopron
Kismaros
SCHÖNSTATT
Budaörs
Budapest
Sopron
Pécs
Egyházaskozár
Piliscsaba

Közösség
Budapesti régiós találkozó
plébániai
Iskola-szülők
CSAK 9.
BÖGRE
jegyesek
jegyesek
CSAK 8.
Minden érdeklődő
jegyesek
jegyesek
jegyesek
CSAK 9.
CSAK 9.
Érdeklődő házaspárok
jegyesek
jegyesek
jegyesek
jegyesek
Fészekrakó csoport
jegyesek
jegyesek
jegyesek
CSAK 9.
CSAK 9.
Minden érdeklődő
jegyesek
jegyesek
jegyesek
Minden családakadémiás házaspár
Minden családakadémiás házaspár
Érdeklődő házaspárok
Jegyesoktatás
CSAK 8.

jegyesek
Minden érdeklődő
VELEDSZÉPLAK
Érdeklődő házaspárok
CSAK 8.
CSAK 9.

Kérjük, jelezzétek, ha szerveztek, vagy előadást tartotok,
hogy bekerülhessen minden házaspár az eseménynaptárba!!!
50-53. hírlevelek letölthetők: http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html

