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"Ahol sötétség van, ott nem a sötétségről kell beszélni,  

hanem meggyújtani egy gyertyát." 
 (Böjte Csaba atya) 
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 CSAK 9  2011. február  19-20 
Szombat délután egymásután érkeztek meg a csa-
ládok Ménfőcsanakra. 
A Jóisten igazi ajándéka volt a borús napok után a 
felhők mögül kibukkanó nap fénye, mely megme-
legítette az udvaron játszadozó gyermekeink arcát. 
Örömmel várták és fogadták egymást, már otthon 
azt tervezgették, hogy kivel fognak játszani.  

 
Gyermekfoglalkoztatóink most is remekül helytáll-
tak, farsang révén álarcokat készítettek a kisebbek-
kel együtt. Előadás után aztán csodálkoztunk a sok 
brummogó, ugató és nyávogó hangot hallva, de 
hamar megértettük az okát.  

 
A Jóisten nem csak gyermekeink arcát melegítette 
fel, hanem a mi szívünket is. Varga házaspár reto-
rika előadása felhívta figyelmünket, hogy mindig 
mindenütt figyeljük meg az életet. Figyeljünk má-
sokra és figyeljünk a Jóistenre. Vegyük észre a 
szépet, hiszen egy nehéz élethelyzet is lehet szép. 
Feladatunk, hogy meglássuk a kicsiben a nagyot, a 
csúnyában a szépet, és örüljünk. A bosszantó dol-
goknak kevés helyet hagyjunk a szívünkben, az 

örömteli dolgoknál viszont hosszan időzzünk el, és 
hagyjuk, hogy hassanak ránk.  
Mai világunkban Böjte Csaba atya mindezeket 
teljes mértékben megéli. 
Ő mondja: „Ahol sötétség van, ott nem a sötétség-
ről kell beszélni, hanem meggyújtani egy gyer-
tyát.” 
Ezután azt kutattuk közösen, hogy vajon Böjte 
Csaba atya miért tud olyan nagy hatást gyakorolni 
a mai emberekre? Ezt követően összegeztük közös 
gyűjtésünket, és megállapítottuk, hogy ezt hiteles-
ségével, és az emberek jóságába vetett végtelen 
bizalmával éri el.  

 
Másnap az ötperces előadásokban hallhattunk: a 
csendről, amelyben megtalálhatjuk Istent, a szere-
tet kedvességéről, ahol elgondolkozhattunk azon, 
hogy vajon elég figyelmesek vagyunk-e egymás-
hoz. A szolgáló szeretetről, ahol megtudhattuk, 
hogy a boldogság egymás szolgálatában rejlik. A 
problémákról, amiben vajon teret engedünk-e Isten 
megoldásainak? Vagy körmünk szakadtáig erőlkö-
dünk, Isten segítségét figyelmen kívül hagyva? 
Az öncélúságról, amely csak önmaga körül forog, 
pedig másokra figyelve közelebb kerülhetnénk 
egymáshoz. A házasság egységéről, amelyet időn-
ként külső-belső támadások érik, de legfőbb fel-
adatunk védelmezni legnagyobb kincsünket.  
Vasárnap délben közösen elcsendesedve adtunk 
hálát a hétvége kegyelmeiért, szervezőcsaládunk 
áldozatos munkájáért.  
Örömmel gondolunk vissza erős, Istenre beállított, 
törekvő és önmagukat túlszárnyalni képes családja-
inkra. Hála legyen Értük Istenünknek!  

 
Szilvi és Laci 
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CSAK 8  Visszatekintés a CSAK8 képzésre 
A Családakadémiai képzésről azt gondoljuk, 

hogy egy nagy ajándék volt a számunkra. Az első 
év, szinte "nászutas év" volt. Ezt arra értjük, hogy 
szombat délelőtt a családdal közösen kirándultunk, 
majd délután megérkezve a gyerekek, mindig 
örömmel mentek játszani az ismerős gyerekekkel. 
Mi pedig lelkileg töltekeztünk. Újra átbeszéltünk 
dolgokat az előadások kapcsán, sok újrakezdés, sok 
újraértelmezés születet köztünk. Jó volt egymásra 
figyelni, jó volt a barátságok elmélyítése, a közös 
lelki kereszthordozás. Mind bennünket is erősített.  

A második év már komoly munkát kívánt tő-
lünk is. De feledhetetlen élmény marad az 5 perces 
előadásokra való készület, kisebb viták és öröm, 
hogy sikerült. Sokat kaptunk a többiek előadásából 
is. A legjobb az volt, mikor mindenki ugyan arról a 
témáról írt. Hány félék vagyunk....mit látunk, gon-
dolunk, élünk meg a vita és a kibékülés kapcsán. 
Fantasztikus volt ezeket az előadásokat hallgatni. 

 
Szívügyünk lett és most már felelőséggel is 

vállaljuk, hogy a családunkban megélt egységről, 
és más tapasztalatokról tanúságot tegyünk a világ-
ban. Erre kaptunk megerősítést a küldetés ünnepen 
is. 
Fogarasi Virág és András 
 
Már egy ideje figyeltem a Családakadémiás híreket 
az Oázisban és mindig gondoltam rá, hogy egyszer 
mi is jelentkezünk. Mikor az egyik kedves ismerős 
család mondta, hogy ők már elkezdték és el is jöt-
tek egy kis beszámolóra az addig tapasztaltakról, 
már megszólítva éreztük magunkat és el is határoz-
tuk, hogy jelentkezünk. De csak akkor kezdünk 
bele, ha olyan helyszínen lesz, ami nincs túl mesz-
sze. Nem sokkal ezután kiderül, hogy ennél köze-
lebbi és szebb hely, mint a kismarosi Ciszterci nő-

vérek háza, nem is lehetne. A Gondviselés jelének 
éreztük. Jelentkeztünk. 

Nagyon szép 2 év vette kezdetét, amikor az 
első találkozó megtörtént. A 8 házaspárból álló 
csoport hamar megtalálta a közös hangot, az utat 
egymáshoz és hamar váltunk igazi közösséggé, 
akik egymást hordozzák. Sajnos sok nehézség is 
adódott és volt aktualitása az egymásért való imá-
nak, de ezek csak erősítették az egymáshoz való 
tartozás érzését és a találkozások mélységét. 

Együtt jártuk az utat a házasságaink erősíté-
sében, a remekebbnél remekebb előadásokon való 
együtt gondolkodásban amik az első évünk megha-
tározói voltak. 

A 2. év már kemény munkával telt, de sokat 
gazdagodtunk egymás mély gondolatitól , amikből 
a feladatként adott előadásokból meríthettünk. 
Szívvel - lélekkel kísértük egymást a kibontakozó 
vizsgaelőadások útján. Egymás vizsgáit figyelem-
mel és szeretettel drukkoltuk végig és együtt 
mondtunk hálát Szűzanyánknak a sok segítségért. 

"Egy hosszú lelkigyakorlat"- így foglalta ösz-
sze röviden a 2 évet egyik évfolyamtársunk. 

 
Hálát adunk a Gondviselőnknek , hogy így 

irányította az életünket és a Családakadémiát elvé-
gezhettük. Köszönjük a házigazdáinknak( Szabó 
Évi, Kiss Árpi és a Ciszterci nővérek) a 
"fészekmeleget", A Varga házaspárnak a sok bizta-
tást és tanulnivalót, a Perei házaspárnak pedig az 
első év lelki kisérését. 

Reméljük, hogy lesz alkalmunk, abból a sok 
kincsből, amit itt kaptunk, minél többet adni is. 

  
Vidra Zoli Rita 
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- Mikor akarsz szülni? Ehhez igazítanánk a kez-
dést! - kérdezte tőlem Évi jó szervezőként a 
CSAK8 képzés kezdetén. 

S valóban, ott szuszogott már újszülött har-
madik gyermekünk a vállunkon mikor megkezdő-
dött az évfolyam munkája. Nagyokat evett, aludt az 
előadások alatt. 

Mire befejeztük a képzést, cserfes, izgő-
mozgó, szaladgáló kislány lett belőle – külön 
gyermekfoglalkoztatót igényelt, hogy az előadások 
zavartalanok maradhassanak. 

Így voltunk ezzel mi is. 
Az első évben szívtuk magunkba anyatejként 

a sok tápláló előadást. Ennek feldolgozása is hol 
maradandóan beépült szervezetünkbe, lelkünkbe, 
hol építő alvással próbáltuk feltölteni igencsak fá-
radt testünket. Mindkét módszer a javunkra vált, s 
az ehhez adott formai és tartalmi segítségért na-
gyon hálásak vagyunk. Gyermekeink nagyon jól 
érezték magukat a kismarosi hétvégéken és előadó 
nélkül sosem maradtunk: nagyon gazdag volt a 
paletta, amiből töltődhettünk – hála Évi és Árpi 
sokrétű gondoskodásának! S hogy megválaszolat-
lan kérdés ne maradjon, lelki támasznak ott volt 
velünk az első évben Nóra és Gábor: megnyugtató, 
bölcs jelenlétük biztonságot adott. 

A második évben – Emmánk fejlődésével 
párhuzamosan – meg kellett tanulnunk beszélni. 
Hosszú, érlelődő álmunkból fel kellett ébredni, 

tenni kellett a növekedésért! Szavakká kellett for-
málnunk azt, ami a házasságunkban növekedett 
már rég, de rendszerbe még nem szedtük. Erika és 
Karcsi jó pedagógusként fokozatosan, gondosan 
előkészítve igyekezett mindnyájunkat szóra bírni. 
Differenciált oktatást végeztek, sok-sok pozitív 
megerősítéssel. Gyümölcsöző feladat volt megta-
lálni, összeszedegetni kapcsolatunk kincseit, amit 
kicsit megcsiszolva, összeillesztve másoknak is 
megmutathatunk. 

Mégis a legjobb az volt, hogy láthattuk, mivé 
fejlődik az ember két év alatt a Szentlélek erejéből! 

Megható volt látni, hogyan alakul a többi há-
zaspár élete is ezen idő alatt. Mekkora erő, micsoda 
bölcsesség lakik bennük, s milyen szépen kinyílik 
minden téma, milyen szép színes szirmok bukkan-
nak elő a virágból, ami a képzés elején még fás 
szárú ágacskának tűnt! 

Az, hogy tanúi lehettünk egymás növekedé-
sének, láthattuk, érezhettük, mi mindennel küzd 
meg egy család két év alatt – örökre összeköt min-
ket, CSAK8-as családokat. 

Sok nehézség, szomorúság is jutott ennek az 
évfolyamnak. De legszembetűnőbb jellemzője 
mégis a derű volt. A Jóisten és a humor jó barátok. 
Mindkettő velünk volt mindvégig! 

Reméljük, mire kislányunk leérettségizik, mi 
is felnövünk a feladathoz, hogy Egyházunk hasz-
nos munkatársaivá váljunk. Ámen. 

 
 

CSAK 6  Jegyesoktatás schönstatti módon 
 

2007. februárjában a Családakadémia 39. 
Hírlevelében megjelent egy cikk a schönstatti 
jegyesoktatásról. Az akkor végzős Család-
akadémia családtréner-képzés 6. évfolyamá-
nak házaspárjai a jegyesoktatást érezték kö-
zös szívügyüknek. Hozzájuk csatlakozott még 
néhány helybéli schönstatti házaspár, így 
2008. óta a soproni Szent György plébánián 
schönstatti jegyesoktatás zajlik. A 
jegyesoktatást követően a fiatal párok közül 
többen komolyan érdeklődnek a családmoz-
galmunk iránt. 
Mostanában többen megkerestek bennünket, 
hogy szeretnék máshol is meghonosítani a 
schönstatti jegyesoktatást. Nekik is szeret-
nénk segíteni a schönstatti jegyesoktatás sop-
roni tematikájának bemutatásával: 

Első este bemutatkoznak és a megismerke-
désük történetéről mesélnek a jegyesek, az 

előadó házaspárok, a kísérő házaspár, vala-
mint a Plébános atya. 
Második este témája: A szentségi házasság 
és feltételei, amelyről a Plébános atya tart 
előadást. 
Harmadik este témája: Beszélgetés és konflik-
tuskezelés. 
Negyedik este témája: Férfi és női sajátossá-
gok mélyebb megismerése és kölcsönös elfo-
gadása. 
Ötödik este témája: Szexualitás. 
Hatodik este témája: A házasság szentsége, 
élet Istennel, imádság. 
Hetedik este: Külső körülmények hatása: kap-
csolat a szülőkkel, pénzzel, idővel való bánás, 
ha gyermek születik, mi fog változni. 
Nyolcadik este: Közös szentmisével és az azt 
követő agapéval zárjuk a jegyesoktatást. 
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A jegyesoktatás résztvevői így látják a kurzust: 
 
Előadó házaspár szemével 

Immáron harmadik éve, hogy a soproni Szt. 
György plébánián a fiatal párok jegyesoktatását a 
Schönstatt lelkiségi mozgalomhoz tartozó családok 
tartják. A 8 héten át tartó kurzus jó lehetőség arra, 
hogy a fiatalok az élet főbb területeire összpontosí-
tó előadások alapján, tapasztalt családok segítségé-
vel készüljenek a szentség felvételére. 

Kezdetben a CSAK 6. évfolyamának 
jófeltételeként induló kurzus mára már közel 10 
család részvételével működik. 3 éve kapcsolódtunk 
be mi is a programba, és fontosnak gondoljuk, 
hogy tovább adjuk megéléseinket és tapasztalata-
inkat a pároknak. 

A januárban kezdődő jegyesoktatás idén 8 pár 
részvételével indult. Többek esküvője nem a helyi 
plébánián lesz, mégis ide jelentkeztek oktatásra, 
aminek nagyon örültünk. Ez azt jelenti, hogy már 
„híre ment” a városban és környékén. 

A zsúfolt, túlterhelt hétköznapokban sokszor 
nem könnyű időt szakítani a családoknak, hogy 
plusz elfoglaltságot bevállaljanak. Mégis minden 
áldozat meghozza a gyümölcsét. Mi most nagyon 
élvezzük a fiatalok társaságát, a derűt, ami sugárzik 
róluk, a lendületet, hogy teremtenek valami újat, 
közösen! Minden szerda este, lélekben megfiata-
lodva megyünk haza- akkorra már alvó gyermeke-
inkhez - és még hosszasan beszélgetünk az előadá-
sokról, és felelevenítjük a saját történetünket. 

* * * 
Eddig mindegyik jegyes kurzusra szívesen men-
tünk, de ebben a csoportban feltűnt a hozzászólása-
ikból, megismerkedéseik történetéből, hogy ezek-
nek a pároknak nagyon mély hitük van. Ami még 
új jelenség, hogy vannak jegyespárok más plébáni-
ákról, környező faluból, akik azért jöttek erre a 
kurzusra, mert már hallották a hírét. Talán pont 
ebből fakadóan jobban bele mernek kérdezni "ne-
héz témákba" - mint pl. vállalni a babát akkor is, ha 
orvosi vélemény szerint nem egészséges. Mi na-
gyon örülünk ezeknek a kérdéseknek, mert lehet 
róla beszélgetni. A párok így már most megkeresik 
a választ, s nem akkor állnak ott ijedten, amikor az 
élet szegezi nekik váratlanul ezeket a kérdéseket. 

A résztvevők szemével 

A jegyesoktatásról egy barátunktól hallottunk, 
akik lelkendezve meséltek róla. Amikor eldöntöt-
tük, hogy összeházasodunk, nem volt kérdés, hogy 
jelentkezzünk rá. 

Az előadások, amiket a házaspárok tartanak, 
életszagúak, vannak benne apró tanácsok, iránymu-
tatások, melyek mind-mind hozzájárulnak egy kap-
csolat minőségi fenntartásához, ápolásához, elmé-
lyítéséhez. Minden előadás tartalmaz megerősítést, 
amit már tapasztalunk a kapcsolatunkban, illetve 
meglévő kis gondolat-csíráinkat elindítja a kitelje-
sedés útján. Különösen értékesek az előadásokat 
követő csoportos beszélgetések, ahol minden pár 
elmondja, mi az, amit szívesen magával visz az 
elhangzottakból. Ez további gondolatcserék alapja. 

Mindenkinek jó szívvel ajánljuk a Szent 
György plébánia jegyesoktatását. 

* * * 
Egy nagycsaládos édesapától hallottuk, hogy 

létezik olyanfajta jegyesoktatás, melyet házaspárok 
tartanak kurzusszerűen. Mivel én tanulmányaim 
által elméleti szinten tisztában vagyok a házasság 
szentségével, a párommal együtt jónak láttuk, hogy 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező házastársa-
kat hallgassunk meg. A döntésünket helyesnek 
véljük. Nagyon jól érezzük magunk. Mély gondo-
latokat és történeteket hallunk nem csak az elő-
adóktól, hanem a résztvevő jegyespároktól is. 
Megvan a közösség jellege, ugyanakkor biztosítva 
van az egyéni átgondolás lehetősége is páronként. 
Biztosak vagyunk abban, hogy ez a kurzus egymás 
megismerését segíti, illetve a jövőben megélt há-
zasságunkban is alapként fog szolgálni. 

 
Ki lát nyitott kapukat arra, hogy a 
környezetében ez a schönstatti 
jegyesoktatás beindulhasson?   
 
A családok évében talán segíthetnénk a plé-
bános atyáknak abban, hogy a schönstatti 
jegyesoktatással a keresztény házasságok 
épülését szolgáljuk. 
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Elnökségi ülés – Sopron – 2011. január 8. 

 

Lelki ráhangolódás során Kentenich atya szavaira figyeltünk: 
„Hisszük, hogy az a hivatásunk, hogy az egyház szíve legyünk!” 
„Szeretet-hatalom, mely meghódítja az egyházat.” 
„Szeretet-hatalom, ez a mi hivatásunk!” 

Az Elnökségi ülés keretében áttekintettük a Családakadémiánk 2010. évi munkáját. Szó volt a családtré-
ner képzésekről: a most végzett 8. évfolyamról, a jelenleg is zajló 9. évfolyamról. Megosztottuk egymás-
sal a jegyesoktatás tapasztalatait is. 
A Közgyűlés előkészítése céljából több kérdéssel is foglalkoztunk: Többek között áttekintettük a meg-
újult imakör működését, a könyvkiadás eredményeit és célkitűzéseinket, a költségvetési lehetőségeket, 
javaslatokat fogalmaztunk meg az alapszabályt érintő kérdésekben. 
Szó esett a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról, a nemzetközi családnapról. 
Számba vettük a pályázati lehetőségeket is. 
Részletes beszámolót az április 9-ei Közgyűlésünkön tartunk. 

Szilvi és Laci 
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Szervezői tapasztalatcsere 

 
Szervezői tapasztalatcserét tartottunk 2011. február 5-én Óbudaváron. 

Erre az alkalommal mindazokat hívtuk, akik a családtréner képzés évfolyamaiban szervezői munkát 
végeztek. Köszönjük, hogy írásban vagy személyesen megosztott gondolataitokkal hozzájárultatok a nap 
eredményességéhez. 

Szóba került a családtréner képzés célja, a felelősségek kérdése, a személyes kapcsolattartás fontos-
sága, a gyermekfoglalkoztatásokkal kapcsolatos nehézségek… 

Érezzük, hogy fontos időnként a tapasztalatcsere, mert ez az egymás támogatásának az eszköze. Je-
lenleg az összegyűlt információk, gondolatok feldolgozásán munkálkodunk. 

A családtréner képzés kipróbált módszereit megőrizve, de az élet által felbukkanó kérdésekre vá-
laszt adva szeretnénk továbblépni. 
 

Szilvi és Laci 
 
 
„Tegyétek, amit mond!” Régiós nap Bubapesten 2011. február 12-én 
Az együttlét szentmisével kezdődött a Fatimai 
Szűzanya Templomában Soroksáron. A plébános 
atya fantasztikus beszéddel készült nagyon jól 
megalapozta az előadásunkat többször vissza-
utaltunk a gondolataira. 
A plébánia közösségi termében  tartottunk elő-
adást a szentmise után „A házasság öröm és fel-
adat” címmel. Nagyon jó légkör volt teljes fi-
gyelmet és nyitott szíveket kaptunk. Derűs, vi-
dám házaspárok ültek velünk szemben, így 
könnyű volt beszélni, hamar feloldódtunk. Sok 
fiatal család jött el és Endrédy házaspártól meg-
tudtuk, hogy több ismeretlen arc volt, akik mint 
érdeklődők jöttek a meghirdetett programra.   
Sok kicsi gyereket hoztak, akikkel a játszó szo-
bában találkoztunk az előadás után. Lépni sem 

lehetett a sok apróságtól úgy teli volt velük a 
helyiség. Szívet melengető élmény volt látni, 
ahogy egymással játszottak. 
 Jó volt régi és új ismerősökkel beszélgetni az 
előadás után és közben a családok által össze-
hordott finomságokat kóstolgatni. Nagyon szép 
délutánt töltöttünk együtt a budapesti régió csa-
ládjaival! 
Köszönjük elsősorban a plébánia területén élő 
schönstatti családoknak, akik a találkozót szer-
vezték és előkészítették, és köszönjük minden 
résztvevő családnak, hogy általuk újra megélhet-
tük eszköz voltunkat. Jó újra és újra megtapasz-
talni, hogy a Szűz Anya még Bennünket is tud 
használni! 

Vértesaljai János és Vali  
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Közérdekű hirdetmények 
 

SZJA 1% 
 
A Családakadémia Egyesület a 2009. évről a 
SZJA 1 % címen 14.426,- Ft-ot kapott. Köszön-
jük a felajánlásokat! 
A 2010. adóévre is van lehetőség a befizetett adó 
1 %-ának felajánlására. Kérünk Benneteket, ha 
tehetitek, adótok 1 %-át ajánljátok föl a Család-
akadémia Egyesület részére! 
 
CSALÁDAKADÉMIA EGYESÜLET 
8272 Óbudavár, Fő utca 14. 
Adószámunk: 18926772-1-19 
 
 

Szeretettel várunk Benneteket 
 

KÖZGY ŰLÉSÜNKRE , 
 
melyet 2011. április 9-én 10 órakor a 
soproni Szent György Plébánia Jezsuita 
termében tartunk. A Közgyűlés nyilvános, 
azon bárki részt vehet. A szavazati joggal 
rendelkező tagoknak külön meghívót kül-
dünk. 
(A részvételi szándékról jelzést kérünk az 
info@csaladakademia.hu címünkre.) 

 
 

Kedves szervező, előadó házaspárok! 
Hírlevelünk esemény naptárának teljessége érdekében arra kérünk Benneteket,  

hogy jelezzétek felénk, ha voltatok valahol előadni, vagy ilyet terveztek. 
 

"Meg vagyok győződve arról, hogy ha mindannyian összefogunk,  
akkor valami igazán használhatót fogunk létrehozni."  

(Kentenich atya) 

Szeretettel:  

Szilvi és Laci 
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Pécsi Rita: Bizalom pedagógia kostoló 
Előadás sorozat nemcsak Pécsett, Budapesten is 
immár második éve: 
 
Érdekes, tanulságos, hasznos, élvezhető, magával 
ragadó… 
Ezek a jelzők jutnak eszembe, ha Rita előadásaira 
gondolok. 
Úgy megyek haza az előadásokról, hogy …igen 
jobban akarom csinálni, na hol vagy „Te kölök”, 
hadd próbálkozzam Veled újra és újra,…mindig egy 
kicsit ügyesedve, csiszoltabban. 
Saját életünk korszakai, gyermekeink változásai, 
férfi-női különbségek, tanulási szokások, emberi 

attitűdök, lelki finomságok… 
Ismerem-e eléggé a csemetém, értem-e igazán a prücsköt, saját reakcióim miért is 
olyanok? Van jobb megoldás? Mitől szép és színes ez az egész nevelés? 
Vannak dolgok, amikben megerősítést kapunk, vannak szempontok, amik új szem-
szögből láttatják az összefüggéseket. 
Ami sodró erejű és inspiráló, az pedig az, hogy miközben nevelni tanulunk, mi fel-
nőttek is ismerkedünk saját magunkkal, elakadásainkkal, erősségeinkkel, jól ismert 
csapdákkal, amikbe nap, mint nap belesétálunk, mint gyakorló szülők vagy neve-
lők. Szép lassan kirajzolódnak a kézzel fogható, gyakorlati tapasztalatokkal alátá-
masztott, követhető példák 
mentén, a bizalom pedagógia, és 
hamarosan a kötődés pedagógia 
mesterfogásai. 
Jó szívvel ajánljuk mindenkinek, 
hogy kóstoljon bele a rendszeres 
nevelői  szemüvegtörölgetésbe!! 
További részletek:  
www.pedagogia.schoenstatt.hu 
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ESEMÉNYNAPTÁR 2010. december – 2011. március 
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