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„Mindenkinek a mindene, és egészen Máriáé.”
Engling József
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Engling József, Schönstatt társ-alapítójának máriássága

Amikor megindult az I. világháború,
Kentenich atya beszédeiben első helyen foglalkozott a népek gigászi küzdelmével.
"Alapjában véve a két lelki nagyhatalom
harca kezdődött meg - mondta. - Isten Országa harcol a sötétség és a felszabadított
szenvedélyek együttes hatalmával."Majd
áttért annak tárgyalására, hogy ez milyen
követelményeket jelent a számukra: "Korunknak mai időszerű szentekre van szüksége!" Kentenich atyánál a nagy, erős, magával ragadó és értelemmel telt személyiség
eszményképe és gyűjtőfogalma volt a szent.
A szent egy olyan Isten-szeretet embere, aki
képes kiállni a hétköznapok kis dolgaiban is
a tűzpróbát. Szalézi Szent Ferenc alakján
keresztül
életközelben
mutatta
be
Kentenich atya a mai kor szentjét. Benne
megtaláljuk az Istennel bensőséges kapcsolatban lévő lelket, az erkölcsi magatartás
nemes érzületét, a szellem finom kiműveltségét, az apostoli hivatás derűs tetterejét, a
hajlíthatatlan jellemet és egy jóságos, megnyerő természetet.

Engling Józsefre ezek az előadások
rendkívül nagy hatással voltak. Már régóta
érezte magában egy féktelen erő és vágy
mozgolódását. Valami emberfeletti dologra
vágyott, csak az tudná igazán kielégíteni.
Azokban a napokban talált igazán magára,
és vált világossá hivatása: "Szent akarok
lenni!" Ez az elhatározás majdnem minden
igazán vallásos fiú lelkében feltűnik a lelkesültség és az áhítat kiemelkedő pillanatában. József lelkében ez a döntés egész életre
szólt. A "szent" eszménye nem valami jámbor vágyakozás formájában élt benne, hanem a férfias, erős akaratban gyökerezett,
mely még a későbbi katonaélet legnehezebb
erőpróbáit is kiállta.
Engling József számára Kentenich atya
előadásai a lelki életének egy-egy állomását
jelentették már kezdettől fogva. Különösképpen állt ez a Máriáról szóló előadásokra.
Kentenich atya először úgy ábrázolta Máriát, mint a kegyelem és a tisztaság királyi
méltóságával felruházott királynőt. A
schönstatti fiúk az ő lovagjai, akik segítenek
neki feladatának teljesítésében. De először
meg kell hódítaniuk a saját lelkük szent birodalmát. Ezt a kegyelmi tőkéhez való hozzájárulás hatékony módszerének segítségével tudják elérni. József lelkében ezek a
gondolatok ismerős visszhangot keltettek.
Mária ugyanis nem kíván mást tőle, mint a
korszerű életszentségért való küzdelmet, és
itt már szinte otthon volt. Kentenich atya
hamarosan egy másik oldalról is megvilágította Máriát. Ő a schönstatti fiúk segítő
édesanyja. A fiúk élményeihez és tapasztalataihoz kapcsolódva együtt újra értékelték
az elmúlt időszakot. Ez bizony nem volt valami diadalmenet! Sokszor ellankadtak az
óriási nehézségek előtt, meghátrálásra késztették őket az akaratgyengeség, az ellentétes vágyak és a bűnök. Kentenich atya a
szentek életén át mutatta be, hogy milyen
hatalmas Mária közbenjárása, ahogy a
gyenge emberfiakat az életszentség magaslatára emelte. Őket is Isten harcos eszközeivé akarja formálni. Ennek nyomán József
egészen elkötelezte magát a Szűzanya szol-

Családakadémia Hírlevél 58. szám
gálatára. Életének vezérlő eszméjét így foglalta össze:
„Mindenkinek a mindene,
és egészen Máriáé.”
A schönstatti diákotthonban Kentenich atya
vezetése alatt Engling József önálló, erőteljes, belsőleg szabad fiatal férfivá fejlődött.
18 éves volt, amikor a körülötte tavaszi virágdíszben pompázó természet sugallta a
gondolatot, hogy azon fáradozzék, hogy lelkét Május Királynőjének, Máriának virágzó
kertjévé alakítsa át. Ez a gondolat annyira
megragadta, hogy azonnal tollat ragadott,
és kifejtette tervét :
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ria-szeretetének kivirágzását eredményezte.
Nap mint nap gyönyörű "virágcsokrokat"
szedett "szívének kertjéből". Minden leszakított virágért tett egy jelet a program megfelelő sorába. Gyakran átment a kápolnájukba, hogy meglátogassa és köszöntse Május Királynőjét.

Májusi virágok
I.) A szeretet és a nagyrabecsülés rózsái. A
rózsa Téged szeretne jelképezni, Mária.
Ahogy a rózsa a virágok királynéja, ugyanúgy légy Te a szívem Királynője. A Te rendelkezésedre ajánlok fel mindent. Különösen is :
Az odaadásom megújítását; a tiszteleted előmozdítását; olvasni akarok Rólad; beszélni akarok Rólad.
II.) A hűség nefelejcsei a Te szolgálatodban.
Meg akarom őrizni az irántad való hűséget:
Imáim jó elvégzése által; a lelki olvasmány által; az alapos tanulás által; az íróasztalom rendben tartása
által; a kegyelmi indítások és a lelkiismeret hűséges követése által.
III.) Az alázat és a szerénység ibolyáit ápolni akarom :
A helyreigazítások türelmes elfogadása; a bántások megbocsátása; örömteli engedelmesség által...
IV.) A kereszt és az áldozatos szeretet golgota-virágját ápolom:
A kellemetlenségek türelmes elviselésével; mások iránti figyelmes magatartással; az étkezésben való önfegyelemmel, stb.
V.) Az ártatlanság liliomai:
A szemek őrzése; a csend megtartása;
szentáldozáskor ezért imádkozom.
A hétköznapi élet sok-sok kis áldozatára
épített májusi programja valóban fiatal Má-

Május végén József visszatekintett az
elmúlt hetekre. Az utóbbi idők elmélyült
élményei hatására azt állapította meg, hogy
eszményének tartalmát mintha csak most
fogta volna fel igazán. Amióta május folyamán a Szűzanya iránti szeretete a lelkének
legelrejtettebb mélységeit is átjárta, úgy
érezte, hogy titokzatos, eddig ismeretlen
elemi erők törtek fel benne. A másokért végzett önzetlen szolgálatban oda akarta adni
magát az Üdvözítőnek és a Szűzanyának.
Végezetül Kentenich atya szava: „Ha sikerül a Schönstatt-család Mária-tiszteletét magunkban ajándékként elkönyvelnünk és továbbadnunk, akkor biztosak lehetünk abban,
- ezt most nem teológusként mondom – hogy a
Jóisten mindannyiunknak és követőinknek
rendkívül mély és gyengéd, a vallásra nyitott
tudatalatti (lelkiéletet) ajándékoz. Vajon elég
világosan beszélek? Ha a lelkemben - a tudatalatti lelkiéletemben is - nincs és nem ápolok
stabil nyitottságot a vallás iránt, akkor manapság attól kell tartani, hogy a hit gyökerei
túlságosan csak a fejben lógnak és nem hatolnak a szívbe, de semmiképpen sem a tudatalattiba. És ahogy látom, nincs más kiválóbb
eszköz erre a (Mária-tiszteletnél).”
(K.J.)
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CSAK 9 hétvége

március 26-27

Szombaton újra megérkeztünk Ménfőcsanakra, ahol az
első kávé után oldott beszélgetéssel próbáltunk ráhangolódni a ránk váró eseményekre. Az érkező családokon érezhető volt a nagyböjt átszellemült hangulata,
mely társalgásaink irányát is meghatározta.

Karcsi és Erika előadásának meghallgatásával kezdtük a programot, melyben további instrukciókat kaptunk
előadásaink tökéletesítéséhez. Erre a hétvégére az volt
a feladatunk, hogy azonos tartalmú előadást készítsünk,
és azt különböző közönségnek adjuk elő. Nagy izgalommal vártuk, vajon milyen típusú embereknek kell
majd beszélnünk. Az előadás végén mindenki húzott
egyet az előre meghatározott csoportokból. Sokféle

reakciót láthattunk az arcokon. Volt, aki megdöbbent,
volt, aki elszörnyedt, de alapvetően vidáman vettük
tudomásul feladatunkat. Ezután szentmisére mentünk a
helyi templomba, majd megvacsoráztunk. Gyermekeink
fektetése után az esti „honnan jöttünk” beszélgetésben
nagyon sok érdekes beszámolót hallhattunk a családok
húsvéti készülődéséről, és a nagyböjt megéléséről. A
csapat lassan kezd megbarátkozni az órával, így még
ezen az estén lehetőségünk volt meghallgatni az első
házaspár előadását. Rövid, kötetlen, de tartalmas beszélgetés után tértünk nyugovóra.
Másnap a reggeli után ott folytattuk, ahol előző nap
abbahagytuk. A házaspárok egymás után osztották meg
velünk remekműveiket. Érdekes, és izgalmas feladat
volt mindig más típusú ember bőrébe bújni. Kipróbálhattuk milyen érzés tizenéves fiatalnak, vagy huszonéves diáknak lenni, elmehettünk egy nyugdíjas otthonba, megélhettük újra jegyességünk idejét, vagy akár
elképzelhettük magunkat egymást nehezen megértő,
olykor veszekedős házaspárként. Az értékelések során a
sok vidámság mellett mély és hasznos gondolatokkal
építettük egymást és előadásainkat.
Ebéd után mind lelkileg, mind testileg feltöltődve
indultunk haza. Úgy gondolom, a hétvége élményei sok
további beszélgetésre adnak okot, melyekben újra megélhetjük örömeinket, és elmélyíthetjük tapasztalatainkat. Örömteli szívvel, és nagy várakozással tekintünk a
soron következő CSAK 9 hétvégénk elé.

Csabi Kati

*****
Közeledünk a ménfőcsanaki együttlétünk végéhez.
Mindegyik család nagyon várja a találkozókat, szinte
már hazajárunk. Végre egyetlen hiányzó család sem
volt, mindenki kigyógyult a téli betegségekből. Egyre
felkészültebben érkezünk az ötpercesekre, többen pocaklakóval. Legutóbb konkrét példát is kaptunk a felkészüléshez, hiszen ilyen szituáció bármikor előfordulhat.
A következőről kellett írni: Nagynak látni a másikat és ezzel növelni.
A célcsoport nem volt megadva. Otthon hosszas munkával felkészültünk, számítógépbe beírtuk, kinyomtattuk, elpróbáltuk. Közel 5 perc volt. Gondoltuk, bárkinek
előadható. De mikor kiderült, hogy a kamasz fiúkról
kell előadnunk, teljesen elkeseredtünk, mert a példák
egyáltalán nem illettek oda, azokat mind ott kellett kitalálni. Ráadásul nincsenek is kamasz gyerekeink, tehát
nem ebből az élethelyzetből jöttünk. Azt gondoltuk, mi
kaptuk a legnehezebb célcsoportot, de később hallgatva

a többi házaspár előadását, az övüké sem bizonyult
könnyűnek. Láttuk, milyen nehéz megszólítani egy
veszekedős házaspárt. Hallhattuk, hogyan lesz a nyers
gyémántból briliáns. Több előadás is fiataloknak szólt,
ahol felmerült, hogy ne csak a másikat lássuk nagynak,
hanem önmagunkat se értékeljük le. Ha saját magunkat
meg tudjuk becsülni, akkor tudunk másokat is nagynak
látni.
Megkaptunk minden útravalót, ami a nagyelőadások
megírásához szükséges. Elkezdjük a szívtémánk kidolgozását. A négyes tagoláson kívül az a sok kiegészítő
elem mennyivel színesebbé, élvezetesebbé, lenyűgözőbbé tehet egy előadást, amire nem könnyű sokszor
ráérezni.
A szombat délutáni közös szentmisét együtt
ünnepelhettük egy másik közösséggel, akik meglepetésünkre az esti vacsoránál szendvicseket, gyümölcsöt és
ásványvizet hoztak nekünk ajándékba.
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Családakadémia Közgyűlés
három éven keresztül nem tesz
A Családakadémia 2011. április kötelezettségének
eleget – az elnök által levél útján kézbesített tagdíj9-én, Sopronban a Szent György fizetési felszólítás átvételét követő 30 nap elteltével
– egyesületi tagsága megszűnik. Az alapszabály
Plébánia Jezsuita termében tar- módosításának
nincs visszamenőleges hatálya. Ezt
totta rendes évi közgyűlését.
a módosított szabályt csak 2011. évtől lehet figye-

Lelki ráhangolódásként Kentenich atyától dolgoztuk fel az „Ellenszenv, avagy mások elviselése”
című anyagrészt (Szentség a hétköznapokban című
könyv 228. oldal). „…Valószínűleg jobban függünk
az
ellenszenvtől,
mint
gondoljuk.
…Ellenszenvünk egy saját magunknál meglévő
hibára vezethető vissza, az ellenszenv egyfajta félreértés, bizonyos emberek megértéséhez nem találjuk meg a kulcsot, mely feltárná számunkra idegen
jellemük mély, meg nem látott értékeit és mélyebb,
ismeretlen összefüggéseit. …Kempis Tamás szerint: ha valakit azért, mert hibái vannak, megvetünk, az éppen olyan, mint amikor egy vak csúfol
egy másik vakot, egy süket szid egy másik süketet,
vagy egy bolond kinevet egy másik bolondot. …”
A Közgyűlés elfogadta a 2010. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót, a közhasznú jelentést, illetve a 2011. évre vonatkozó munkatervet és
költségvetést.
Az Egyesület alapszabályának több pontja is
módosításra került. Az egyik lényeges módosítás
az Egyesület székhelyét érinti: Óbudavár, Fő utca
14. volt az eddigi székhely cím, amely Óbudavár,
Kistelek utca 2-re változott. A változás nyilvántartásba vétele jelenleg a Veszprém Megyei Bíróságon zajlik, ezért még a módosítás nem tekinthető
hivatalosnak.
Az egyesületi tagsággal összefüggő tagdíjfizetési kötelezettség szabálya is módosításra került,
mely szerint amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési

lembe venni és alkalmazni.
Az alapszabály módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege is a megyei bíróságon
van nyilvántartásba vétel céljából. A bíróság azt is
vizsgálja, hogy az alapszabály nem sért-e valamilyen törvényi rendelkezést. A bírósági eljárás jogerős befejezését követően a honlapunkon a módosított alapszabály szövegét fogjuk elérhetővé tenni.
Az Elnökség tagságának felülvizsgálata, illetve megválasztása is napirenden volt. A Közgyűlés
döntése szerint az új Elnökség a következő házaspárokból áll: Dr. Csermák Kálmán és Alice, Fehér
Zoltán és Marika, Dr. Oszvald Ferenc Nándor és
Enikő, Palásthy Imre és Bea, Varga Károly és Erika, és Dr. Gál László ás Szilvia, mint elnökházaspár.

Az egyik legfontosabb feladatunknak 2011.
évre a családtréner-képzés 9. évfolyam képzésének
befejezését, továbbá a 10. évfolyam szeptemberi
beindítását tartjuk. Fontos feladat még a családakadémiai előadók előadásairól tájékoztató füzet
aktualizálása, továbbá a Családakadémia honlapján
való megjelenítése.
Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel, levelükkel, telefonon, e-mail-en tett észrevételükkel,
és nem utolsó sorban imáikkal segítették a Közgyűlés munkáját.
Szilvi és Laci
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„Európa: a család az első!”
2011. március 26-án szombaton délutánra az Európai
Nagycsaládos Szövetség (ELFAC) és a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE) minikonferencia sorozatot
hirdetett „Európa: a család az első!” címmel. Ugyanebben az időpontban Európa 9 országában, több mint
156 településen - amelyek közül 90 magyarországi
helyszín volt - szerveztek konferenciákat a család témakörben.
A minikonferenciák célja volt többek között megmutatni azokat az értékeket, melyeket a nagycsaládok
képviselnek, valamint a nagycsaládos élet szépségeit. A
rendezvény fontos üzenete, hogy a nagycsaládok elsősorban nem szociális támogatások alanyai, hanem a
társadalom és az állam jövőjének megalapozói.
A rendezvényhez a NOE Soproni Tagegyesülete is
csatlakozott izgalmas és tartalmas időtöltést kínálva az
idelátogató 50-60 család valamennyi tagjának.
A soproni rendezvény fővédnöke, Dr. Fodor Tamás
köszöntő beszéde után a gyerekek bábszínházi előadást
nézhettek, családok életét bemutató rajzkiállításban
gyönyörködhettek, játszóházban ügyeskedhettek. Az
előadások alatt ifjú önkéntesek segítették a szülőket a
gyermekek terelgetésében. Szép zárásként az Égzengő
zenekar muzsikájának örülhettünk.

A minikonferenciák egyikeként Kuslits Károly és
Panka „Atya kell nekünk” című előadását hallhattuk.
Meleghangú, bensőséges párbeszédben szóltak az apáról, mint a Mennyei Atya visszfényéről. Sorra vették az
Atya tulajdonságait és szemléletes példák segítségével
bemutatták a földi apára való alkalmazhatóságukat.
Az Atya, aki állandó, aki mindenütt jelenvaló, aki
mindentudó, aki bölcs, aki szent, aki végtelenül irgalmas és igazságos. Hogyan válhatnak az apák Hozzá
hasonlóvá?
Az Atya felé fordulva, az Atyával való
szüntelen mély kapcsolatban.
Elgondolkodhattunk az apai működésről, a tekintélyről, az engedelmességről, a merészségre nevelésről,
valamint az anyai támaszkodó tekintélyről.
Hálásan köszönjük a szívből jövő és szíveket nyitogató előadást.
Végezetül állhat-e itt szebb üzenet, mint J.
Kentenich szavai:

„Milyen is az igazi apa, milyen apára vágynak a
gyermekek?
Egy igazi keresztény apa előtt állandóan ott áll csodálatos nagyságban az Úr szava: Legyetek tökéletesek,
amint Mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)”

Atya kell nekünk
Atya kell nekünk – ezzel a címmel tartott Kuslits Panka
és Károly előadást a nagycsaládosok 2011. március 26i rendezvényén.
Az előadás egy helyzetképpel indul. Mi történt fiataljainkkal? Miért panaszkodnak a lányok a fiúkra? S
miért jelentik ki a fiúk a lányokról, hogy „egyformák,
üresek és anyagiasak”? Mi az oka annak, hogy huszonéveseink nehezen köteleződnek el?
A huszadik század lerombolta a szülői tekintélyt.
Leginkább az apa szerepét bizonytalanította el. Joseph
Kentenich palottinus atya előre látta a drámai átalakulást, és hozzálátott az új ember neveléséhez a jövő egyháza számára. Őt idézzük : „…az apa…a Mennyei Atya
visszfénye”.
Az igazi apa ismérveit ennek megfelelően a következőkben állapította meg:
A Mennyei Atya állandó – azaz a keresztény apák
legyenek állhatatosak elveikben és döntéseikben.
A Mennyei Atya mindenütt jelenvaló – a földi apának is állandóan jelen kell lennie gyermekei számára
fizikailag, vagy legalább lelkileg.
A Mennyei Atya mindentudó – azaz egy édesapának mindenről tudnia kell, ami hatással van gyermekeire. Emellett hisz a jóban, hisz gyermeke eredeti küldetésében.
A Mennyei Atya bölcs – egy jó apa felméri, milyen
terheket tud elbírni gyermeke.
A Mennyei Atya szent – az az apa szent, aki állandóan az Atya kívánsága és akarata körül kering.
A Mennyei Atya végtelenül irgalmas és igazságos –
ez a földi apák eszménye is: nincsenek görbe útjai, maga a megtestesült igazságosság.
Az apa nevelői feladatai egyrészt a tekintély megtestesítése és az engedelmességre nevelés, másrészt
kialakítani a gyermekben az életben boldogulás képességét. Harmadrészt az ő feladata a merészségre nevelés
is.

Végül az anya szerepének méltatása következik. Az ő feladata az otthon és a melegség megteremtésén túl az, hogy gyermekét az apához vezesse.
Az apának és az anyának tehát más a küldetése.
Mind a két elvre szükség van, mert kiegészítik egymást.
Az előadást életből vett példák, valamint kivetített fényképek teszik még érdekesebbé.
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Budapesti családok találkozója
Minden évben, amikor hazaérkezünk az óbudavári
nyári családnapokról, hatalmas lendülettel vetjük
bele magunkat mindennapi életünkbe, olyan mármár túlcsorduló szeretettel vesszük körül családunkat, barátainkat, amiről azt gondoljuk kifogyhatatlan. A háziszentély újra a mindennapok központi
helyévé válik családunk számára, de ahogy telnek a
hetek, hónapok, mégis észrevesszük magunkon,
hogy újra várunk valamit, valami „óbudavárit”. S
hála Istennek, nem is kell rá túl sokat várnunk,
hogy megérkezzen egy regionális találkozó formájában.
Idén február 12-én a soroksár-újtelepi Szent
István Plébániatemplom adott otthont a budapesti
regionális találkozónak. Házigazdaként szívünkben
várakozással és persze némi készülődéssel vártuk
az ideérkezőket.
A hagyományoknak megfelelően szentmisével kezdődött a program.
Az evangéliumban, majd Király Attila plébános atya rövid szentbeszédében a kánai menyegzőről hallottunk, melyet már mindannyian jól ismerünk, mégis újra és újra hallgatva ezt az evangéliumi részletet, Mária alakja a maga egyszerűségében, szerénységében áll előttünk, aki nem idegeskedik a kialakult helyzet miatt, hanem egyszerűen
csak bízik Jézusban. „Tegyétek, amit mond” –
mondja, irányt mutatva ezzel számunkra is.

Ezzel a gondolattal léptünk be az időközben
jelentősen felduzzadt létszámú résztvevőkkel
együtt a közösségi terembe. Mintegy 25-30 házaspár várta az előadókat nyugodt körülmények közt,
köszönhetően az újtelepi fiataloknak, akik nagyteremben minden igényt kielégítő gyerekfoglalkoztató programot szerveztek a különböző korú csemetéknek.
Idén Vértesaljai János és Vali vállalták azt a
felelősségteljes feladatot, hogy olyan, a házaspárokat szellemileg megmozgató előadást tartsanak „A
házasság öröm és feladat” címmel, mely egyaránt
tartalmaz hazavihető gondolatokat az „ősschönstatti” résztvevőknek, illetve a témával és a
mozgalommal még csak most ismerkedő érdeklődőknek is.
Ezt a feladatot az előadó házaspár - szokás
szerint - kiválóan megoldotta, s miután emlékeztettek Tilmann atya híres mondására, azaz hogy nem
feltétlenül az a fontos, hogy mit mondanak, hanem
az az egy-két gondolat, amit házaspáronként hazaviszünk a szívünkben, megnyugodva dőltek hátra s
nem szomorkodtak tovább azok sem, akik otthon
hagyták jegyzetfüzetüket.
Az előadást jó hangulatú, kötetlen agapé és
beszélgetés követte, mely végén örömmel gondolhattunk arra: ma délután hamisítatlan óbudavári
élménnyel gazdagodtunk!
Makó Csaba és Piroska
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Részletek a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgató helyettese által írt cikkből:

„Ünnep az egész családnak…”
„…A keresztény ember számára fontos feladat,
mondhatni kötelesség, hogy a társadalomból a családi szintérre átvetült problémákra megoldást keressen. Többek között ez a szándék is vezérelte a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait,
amikor 2010. december 26-i kezdettel meghirdették a CSALÁD ÉVÉT.
Mit is jelent ez? Az idén december 30-ig, a
Szent Család vasárnapjáig tartó időszakban az egyházmegyék és különböző szervezeteik számos
programot szerveznek családoknak, családokról, a
családokért. Egy esztendőn át mindenütt erről hallhatunk egyházi berkekben.
Iskolánk ehhez a felhíváshoz csatlakozott, amikor megszervezte a Családünnep - az erős családokért - elnevezésű rendezvényt néhány miskolci
egyházközség támogatásával.
A legkisebbek szakképzett óvónő és a fráteres
diákok vezetésével játszóházban, az alsó tagozatosok az Aulában kézműves fogalakozásokon, illetve
a tornateremben játékos sportfoglalkozáson vehettek részt.
A felsőbb évfolyamosok, valamint szüleik és az
érdeklődő fiatal házaspárok pedig az udvarlás, a
párválasztás, a gyereknevelés problémái, illetve a
nevelés felelőssége témakörökben vettek részt előadásokon. Mindenki talált érdeklődésének megfelelő programot.
Először a csoportot vezető házaspárok, ill. fiatalok felvázolták saját gondolataikat a témáról. Ezt

követően a résztvevők is bekapcsolódhattak az
előadásba, egyfajta bizalmas beszélgetéssé alakítva
azt, amit a kör alakban elhelyezett székek is elősegítettek. Ez a rész kiváló alkalmat teremtett a tapasztalatcserén kívül arra is, hogy diákok, szülők
megoszthassák gondjaikat-örömeiket egymással,
illetve megerősítést kapjanak arról, hogy nemcsak
ők küzdenek egy- egy gonddal, problémával.
A házasság előtt álló fiatalok pedig támpontot kaptak, hogyan lehet a mai „én-centrikus” világban a
családi életre, a férj és feleség szerepre felkészülni.
Talán még nem késő! ...”
„…Első alkalommal adott otthont gimnáziumunk egy ilyen rendezvénynek, de nagyon jó viszszajelzések érkeztek, úgyhogy reméljük, lesz folytatás! Jó volt látni, ahogy ismerősök üdvözölték
egymást, illetve ahogy ismeretlenek is spontán
módon közelítettek egymáshoz. Gimnáziumunk
egy hatalmas családdá alakult, amikor az aulában
felhangzott a közös ima… Sokan aggódtunk, hogy
lesz-e elég résztvevő. Ahogy látszik, a Jóistennek
és az embereknek fontos a család, és hogy tegyenek érte valamit, akár anyagiakat, akár időt ajándékozva másoknak és egymásnak. A Jóisten nem
hagyott cserben most sem bennünket, és sok jóérzésű, nyitott szívű embert küldött a Fráter Gimnáziumba… Csodálatos volt az a sok sütemény és
étel adomány, ami a szereplők és vendégek ellátására összejött, és a diákok, tanárok lelkiismeretes,
szorgalmas munkája a rendezvény sikeréért. ...”

MÁRIA MUSICAL JUBILEUMI ELŐADÁSA
MISKOLCON CSALÁDÜNNEP KERETÉBEN
(szervezői: Edöcsény Márti és Levente)
Objektív:

Családi ünnep a Fráterben
Keresztény családok számára szervez családi ünnepet március 12-én a Fráter György Katolikus
Gimnázium és Kollégium. A rendezvényen a Mária musicalt is megtekinthetik a jelenlévők.
A rendezvény fő célja egyébként, hogy a teljes
család együtt tölthessen el egy napot és mindenki
érdeklődési körének megfelelően találjon témát. A
programok fő témakörei érintik a család, az udvarlás, a párválasztás, és többek között a gyereknevelés problémáit, felelősségi kérdéseit. A jelenlévők

részt vehetnek különböző csoportmunkákban, beszélgetésekben, valamint előadásokat is meghallgathatnak a fent említett témakörökben. A délelőtt
folyamán a családok a Fráter György Katolikus
Gimnázium területén különböző, korosztályokra
lebontott programokon vehetnek részt. A 13 évnél
fiatalabb gyerekek számára kézműves fogalakozásokat, játékokat szerveznek az iskola nevelői. A
nagyobbak és szüleik ez alatt a foglalkozásokon,
előadásokon tölthetik majd el idejüket. A családi
ünnep zárásaként az ITC előadótermében P.
Tilmann Beller – Alois Lugitsch Mária musical
című darabját is megtekintheti majd a közönség,
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ami előtt Ternyák Csaba egri érsek tart beszédet a
család éve alkalmából.
"Jegyespárokat, fiatal házasokat gyakran megérint ez a musical, mert József és Mária kapcsolata,
szerelmük és gondjaik nagyon jól érzékelhetőek;
akár a mai kor házaspárjai is magukra ismerhetnek
nehézségeikben."

" A „csodák asszonya” egészen háttérbe szorul a
darabban, a hangsúly Mária emberi arcán van: valóságos hús-vér lány, asszony ő, nem istennő, nem
bálvány, nem ikon, nem eszményi jelkép: a csodát
egyébként is Jézus teszi, az ő közbenjárására.
Tilmann atya az anya fájdalmát mindössze két
versszakra csökkenti – nem véletlenül. A hangsúly
Mária és Jézus egységén van, nem pedig az érzelgősségen! (persze fontos az is, hogy a keresztény
Máriával együtt megrendüljön Jézus szenvedésén,
együtt érezzen a fájdalmas anyával, de baj, ha az
ember megragad ezen a szinten, és nem vonja le a
következtetést: pl. azonosulás az üdvözítő Jézussal,
részt vállalni az Ő szenvedéséből stb.)
A darab végén Mária az egyház anyja lesz, de
olyan anya, aki feladatot, küldetést ad, irányít, és
nem csak fogadja a hozzáfordulók panaszait... (más
szóval Mária nevelőnk lesz). – olvashatjuk Vajtó
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László cikkében az Észak Magyarország című
lapban.
Szubjektív:
Lassan kénytelenek vagyunk visszatérni a
CSODA után a hétköznapokba. Ismét ajándékot
élhettünk meg, több tekintetben is...
Megélhettük, hogy ami kezeink között formálódik, annak létrehozásában kis eszközök vagyunk,
de a CSODA létrejötte, ajándék.
KÖSZÖNJÜK!
Amit legfontosabbnak tartok most:
- világos a Szűzanya üzenete:a musical missziós eszköz! Gertrud-Maria nővér azzal búcsúzott, ez
nem lehet az utolsó...
- missziós musical volt a mostani, belső missziót
tekintve, mert a résztvevők számában kicsit volt több a
schönstatti, mint a fele társaság...DE!!!! a darab üzenete átment, élvezetes és magával ragadó volt, még az
első diák-előadáson is az volt, meg merem kockáztatni,
mert a „kötelezően ott ülő közönségtől” ekkora figyelem normál körülmények között nem telik...
- összeérett az együttes, közösségteremtő küldetése van! …jó kapcsolatok, barátságok születtek, s
többen kívánják a folytatást..
-."most éreztem először igazán otthon magam köztetek...",
-„Nekem nagyon tetszett minden, ami a musicalben történt. Én örülnék neki, ha ez még tovább folytatódna.”

-„Nagyon köszönöm, hogy annak idején meghívtatok a musicalbe, de az is nagyon jó volt hogy elfogadtam, nagyon jó döntés volt saját magamtól, mert sok
embert megismertem, akiket nem csak embereknek
ismertem meg, hanem barátoknak. Ezt az előadást
élveztem a legjobban, mert most barátkoztam össze
igazán a csapattal, mert eddig nem is igazán éreztem,
hogy teljes értékű tagja vagyok. Éppen ezért azt szeretném kérdezni, hogy ha Velük sűrűbben szeretnék
találkozni, akkor hogy tudok belépni a Schönstattba,
mert nagyon tetszik.”
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Hihetetlen, hogy tíz előadás van mögöttünk, s most is
csak a vezetésre várok, mikor, hová hív, küld producerünk, a Szűzanya...Egerszalók? Győr? Pécs? Kaposvár? vagy Erdély? Meglátjuk..."Azt tesszük, ami az Ő
akarata..."
Szeretettel és KÖSZÖNETTEL:
Varga Erika

*****
Kedves Musicel Együttes!
Nagyon köszönjük fáradozásaitokat, áldozatos
munkátokat, és hogy a Szűzanya munkatársai voltatok itt Miskolcon. Úgy érezzük, egy újabb csoda
történt itt szombaton a városban. Hálásak vagyunk
Nemcsak a Jóistennek és a Szűzanyának, hanem
Nektek is.
Szeretnénk egy kis gyűjtést tartani, ezért nagyon
örülnénk, ha megírnátok az itt töltött napokról,
hogy mi tetszett nektek, milyen szép és esetleg
nehéz pillanataitok voltak. Hálásak lennénk, ha
egyúttal segítenétek a diákokban, szülőkben, tanárokban megerősíteni azt a jót, ami elindult bennük
ezen a héten, amikor együtt dolgoztak Veletek és
értetek, a Családünnep és a Musical sikeréért.

A megyei hírlap vasárnap főoldalán hozta a
Musicelről készült fotót és cikket, és hétfőn 2
cikkben is írt a Családünnepről. (Alföldi Eszti itt is
a címlapon :-.)

Itt pedig a miskolci tv linkje.a szombat délelőttről:
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a26881 .
Még egyszer: KÖSZÖNJÜK!
És várjuk soraitokat!
Imádságos szeretettel.
Edöcsény Levente és Márta
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Családakadémia, Óbudavár közhasznúsági jelentésének szöveges beszámolója
2010
2010. január 1-én a nyitó pénzkészlet (bank + pénztár): 2 985 e Ft
Bevételek:
Támogatás és képzések bevétele:
2 643 e Ft
Magyarok Nagyasszonya Társaság
adománya:
500 e Ft
Pünkösdi Családkongresszus adománya: 363 e Ft
NCA:
300 e Ft
Könyv és cd értékesítés:
739 e Ft
Tagdíj:
218 e Ft
Bankkamat:
59 e Ft
Egyéb bevétel:
4 e Ft
Fel nem használt APEH 1 % :
14 e Ft

Kiadások:
Anyag költség:
1 202 e Ft
Személyi jellegű kiadások
(bér, tb, és útiköltség):
638 e Ft
Reprezentáció:
67 e Ft
Egyéb (a képzések szállás és étkezési
költsége, telefon-, bankköltség, stb.): 3 954 e Ft

Záró pénzkészlet: 1 964 e Ft
A 2010. évi kiadásra fordított pénzösszegek az
alaptevékenységeink, továbbá a működési költségeink fedezésére szolgáltak:

Családtréner-képzés
A családtréner-képzés 8. évfolyamának képzése befejeződött, mely eredményeként hét új előadó házaspárral gazdagodott a Családakadémiánk. A Küldetésünnepre 2010. december 4-én került sor Budapesten a
Szemeretelepi Szent István Király Plébániatemplomban.
A családtréner-képzés 9. évfolyam első évi képzése
a piliscsabai héttel lezárult, majd retorikai képzése
2010. októberében megkezdődött Ménfőcsanakon..

Könyvterjesztés, kiadás,
Szent István Könyvhét
A 18. Szent István Könyvhét 2010. május 10-15.
között került megrendezésre. Családakadémia Egyesületünk harmadszor vett részt a könyvhéten. Az öt nap
alatt sokan felkeresték pavilonunkat. A Családakadémia
kiadványai közül a Házasság: öröm és feladat c.
könyvből fogyott a legtöbb (25 db). A Karizmád van c.
könyvből fogyott utána a legtöbb (17 db), Érzék a jóra
c. női lelkinapos kiadványból 14 db, s a többi könyvből
10 db alatt fogyott.
Összességében elmondható, hogy a könyvheti jelenlétünk a saját kiadványainkból anyagilag veszteség
nélkül záródott.

Könyvkiadás
2010-ben két könyvet adtunk ki: a „Nő(k) klisék
nélkül” és „Egyformán értékes, de más”. A rejtett évek
című könyv a kiadást megelőző lektorálás alatt áll. A
könyvkiadásra fordított összeg a könyvértékesítésből
megtérült.

Nemzetközi kapcsolatok,
működési kiadások
Családakadémiánk fejlesztése, a továbbképzés, továbbá tapasztalatcsere érdekében fontos a nemzetközi
jelenlétünk a schönstatti mozgalomban.
2010. május 20-24. között került megszervezésre az
Európai Házas- és Családkongresszus Schön-stattban.
2010. október 29-31-én Schönstattban a Pünkösdi Családkongresszus kiértékelése zajlott. Mindkét eseményen
képviseltettük magunkat, melyekről bővebben a Hírleveleinkben beszámoltunk.
A működés biztosítása érdekében szükséges volt
egy színes laser nyomtató beszerzése, mellyel meghívók, szórólapok kis tételben való elkészítését tudjuk
megvalósítani.
Működésünk kiadásait egy internet, két telefon előfizetés terhelte. A postai költségek az elektronikus levelezésnek köszönhetően minimálisak voltak.
2010. június 15-ig egy fő alkalmazott bérköltsége
és járulékai is kiadásként jelentkezett. 2010. június 15től munkavállalót nem foglalkoztat Egyesületünk.
Az alaptevékenységünk része az előadások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése elsősorban házaspárok számára. Az előadóink díjazásban nem részesülnek, viszont a reprezentációs költség terhére virággal,
egy üveg borral meg szoktuk köszönni munkájukat.
Az előadások, képzések során gyermekfoglalkoztatást működtetünk, melyekhez forrást kellett biztosítanunk eszköz- és anyagbeszerzésre. A gyermekfoglalkoztatók is díjazás nélkül látták el feladataikat. Nekik a
reprezentációs költség terhére egy kis édesség átadásával mondtunk köszönetet.
Sopron, 2011. április 6.
Dr. Gál László
elnök
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