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"Azért küldi Isten az egyházi szónokokat,
mint Krisztus az ő apostolait,
hogy gyümölcsöt hozzanak és maradandó gyümölcsöt.”
Szalézi Szent Ferenc
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NEMZETKÖZI RETORIKA TAPASZTALATCSERE
Milyen élmény, gazdag és léleképítő volt az
Osztrák Családakadémia Milwoky zarándoklata! Mekkora töltődést adott a nővérekkel való
találkozás és egymás előadásainak meghallgatása!Ez az élmény visszatérő mondata volt a
résztvevőknek, akik lelkesen számoltak be az
előző retorika év tapasztalatairól.
Emellett sok családakadémiáért végzett
munkáról szóló beszámoló és tapasztalat
hangzott el.
Négy ország képviseletében tizenheten ültünk egy asztalhoz, hogy gazdagíthassuk egymást.
Osztrák barátaink beszéltek egy schönstatti rendezvényükről, melyen a családi élet iránt akartak örömöt
ébreszteni Bécsben.
A templomok éjszakáján Linzben is szerveztek egy
találkozót, „Öröm a házasságban” címmel.
Szép volt hallani, hogyan beszélnek Bergerék
„schönstatt titkáról” a családakadémia képzése során,
anélkül, hogy bárki kötelezőnek érezné a csatlakozást
lelkiségünkhöz. A szabadságot nagyon fontosnak tartják.
Egy német házaspár hívta fel a figyelmet arra, hogy
a kétéves képzés során, mindig megszólítható legyen a
kísérő házaspár, s lényeges, hogy sok egyéni beszélgetésre való idővel álljunk a hallgatók rendelkezésére. Ez

nem mindig könnyű, hisz a kísérők is az élet sűrűjében
vannak.
Szóba került a végzettek további kísérése,
(postgraduális családakadémiai képzések gyermeknevelés és egyéb témákban).
Hosszasan elemeztük azt a folyamatot, hogy válik a
befogadásból cselekedet, a meghallott szóból tett… Ez
talán a leglényegesebb motívuma képzésünknek.
Erhard Leonhard schönstatti plébános előadásából a
legszebb mondat számunkra ez volt:
„A szeretet garantálja a lelki egészséget, s az öröm
olyan a lélek számára, mint a kenyér.”
Szóba került a végzettek kísérése kapcsán a minőségbiztosítás kérdése, hogy tudunk olyan állandó továbbképzési rendszert kiépíteni, ami biztosítja a szinten
maradást, növekedést.
A családtréner-képzésben munkánk leginkább a
lelkivezetőhöz hasonlít, eleven érzékelés-kapcsolatot
ápolunk a családokkal, minden apró-cseprő dolog fontos számunkra is, ami nekik említésre méltó. Kentenich
atya karizmájából részesülve merítjük az erőt ehhez a
szép feladathoz.
A modern világ eszközeit, facebook… is szemügyre vettük. Vizsgálgattuk a lehetőséget, hogy tudunk
szíveket megnyerni a facebook által is.
Mindnyájan hálatelt szívvel utaztunk haza, ismét
egy gazdag hétvégét éltünk meg együtt.
Varga Károly és Erika
retorika-oktatók
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2011. szeptember
Az első előadások, ahogy én láttam

2011.09.09 (péntek)
Házigazdák: Németh házaspár,
Előadók: Gönczöl házaspár
Az előadás este 8-tól volt meghirdetve, így a megbeszéltek szerint negyed nyolcra gyalogoltunk át a
szomszéd utcába, ahol már pogácsa és zserbó illatos fogadtatásban részesültünk. Nóri és Zoli már
mindent előkészített: a mi helyünket és a vendégek
helyét. Mi izgultunk az előadás miatt, ők izgultak,
hogy a vendégek el fognak-e férni, mivel Erikán és
Karcsin kívül további hét házaspár jelezte részvételi szándékát, akik közül hat pár meg is érkezett.
Felkavaró érzés volt a vendégek fogadása. Egyszerre nőtt bennünk az öröm az ismerősök láttán
(két párt ismertünk személyesen), a kíváncsiság az
idegenek láttán és az adrenalin a "tömeg" láttán. A
kedélyes baráti hangulat azonban némileg segített
oldani a bennünk gyülekező feszültséget.
Nóriék profi bevezetővel nyitottak, ahol néhány
szóval bemutattak minket, és ismertették az est
programját. Ez követte a mi bővebb bemutatkozásunk, majd a jelenlévők egy mondatos bemutatkozása. Ez azért volt jó, mert itt kaptuk a legtöbb információt a hallgatóságról, amit elvileg fel tudtunk
volna használni (én egyszer tudtam ezt használni,
amikor a jelenlévő gyermekorvost szólítottam meg
egy az előadásunkba bevont gyermek pszichológiai
fejtegetéssel kapcsolatban).

2011.09.10 (szombat)
Házigazdák: Gönczöl házaspár,
Előadók: Maros házaspár
Érezhető volt, hogy ez a nap teljesen más lesz mint
az előző. Most mi aggódtunk a vendégeink miatt,
de minket pont a kis létszám aggasztott, hiszen 17
házaspárból csak hárman ígérkeztek el hozzánk.
Ők el is jöttek, sőt az utolsó pillanatban még az
egyik igen kedves szomszéd házaspár is átjött, ami
számunkra azért jelentett sokat, mert az asszonyka
teljesen távol áll a hittől (pedig mondtuk az előadás
címét: Döntés a HIT fényében).
Ervin és Ági - nálunk sokkal lelkiismeretesebben - már jó egy héttel ezelőtt eljöttek hozzánk
"terepszemlére", ahol szinte már mindent előre
megbeszéltünk. Ennek ellenére pontosan azt láttam
rajtuk, amit előző nap mi éreztünk az előadás előtt.

Ebben az előadásban minden volt. Igazi iskolapélda. Sok felolvasás. Sok szabadon mondott történet pontos és frappáns lezárással. És volt egypár
szabad szövegelés csúfos nyelvtani, logikai hibával
és totális képzavarral. Volt zavaró tényező egy
hatalmas repkedő rovar formájában, melynek likvidálása hál' Istennek viszonylag könnyedén sikerült. Még egy pici spontán humor is bele fért.
A végén volt teszt és ének.
A házaspári beszélgetést úgy tűnt, mindenki
komolyan veszi, jó páran még a ház környékét is
elhagyták - de időre mindenki visszaért.
A megosztás igazolta a megjelent csapat nagyszerűségét, sokszínűségét. Volt nevettető, elgondolkodtató és megdöbbentő hozzászólás is. Mi
kissé érdemtelenül csak pozitív kritikát kaptunk, de
az igazi öröm az volt, amikor láttuk, hogy voltak,
akiknek komolyan a szívébe hatolt "valami". Ebből
az örömből még másnap is jutott (megvallom ez
érintett a legmélyebben), amikor Nóriék továbbítottak nekünk egy köszönő sms-t, amelyben azt
írták, hogy otthon folytatták a beszélgetést.
Az egész este nagyon jó hangulatban telt. Én
ekkor már nem néztem az órát, de az első párok
szerint éjféltájban kezdtek elmenni. Nagy élmény
volt! Köszönet érte a Szentléleknek, a Szűzanyának és a fantasztikus Németh házaspárnak! Karcsinak és Erikának pedig köszönet a bíztató pillantásokért!

Én igyekeztem bennük oldani ezt a feszültséget.
Ebben talán az is segített, hogy hagytuk egy kicsit
csúszni a programot, és egy kis kötetlen beszélgetéssel ismerkedtünk. A négy vendég házaspárból
kettőt hívtunk a Harkai templomból (plusz a
szomszédainkat), így ők látásból már ismerték
egymást.
A bevezetés, bemutatkozás azzal a tematikával
ment, amit az előző napon már kitapasztaltunk
("Járt utat járatlanért el ne hagyj!").
Ervinék egy énekkel kezdték az előadást, ami
azért volt nagyon megkapó, mivel csak ők ketten
énekelték. Sok új momentumot, történetet (sőt még
viccet is) fedeztünk fel az előadásukban, Kismaroshoz képest. Látszott, hogy komolyan készültek,
megfogadták a tanácsokat. Nagyon igyekeztek lassan mondani, és minél kevesebbet olvasni. Nekem
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most is a saját életükről szóló rész tetszett legjobban.
Tanulság volt számomra: a nagy bizonytalanság miatt, hogy ki jön el, nem tudtuk őket kellően
felkészíteni. Mi sem gondoltuk, hogy 8 emberből
ketten is olyanok lesznek akik messze állnak a hittől. Ezért én kissé aggódtam az előadás hitbeli
mélysége miatt. Soknak éreztem a Schönstatti szálat, a sok szent példáját az előadásban, ami inkább
a Csak9-nek szólt, és nem az ott lévőknek (bár én
nagyon élveztem, de mint házigazda, más szemmel
is figyeltem). Ezt azonban a mi felkészületlenségünknek tulajdonítom, és nem az Ágiéknak. Ráadásul erre vonatkozólag egyetlen kritika sem érkezett a meghívottak részéről, így aggodalmam
talán teljesen alaptalan volt. Sőt, ki tudja mit mozgatott meg bennük...
Nálunk a házaspári beszélgetést nem vették
annyira komolyan, és bár a kertben, a sarkokban
kettesével székeket készítettünk elő, negyed óra
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múlva azt láttuk, hogy kezdenek "közeledni" a párok egymás felé és hamarosan csoportokban beszélgettek.
A megosztás sem kifejezetten a párokról szólt,
hanem az építkezésekkel kapcsolatos döntésekről.
Mi tehát itt is "megbuktunk", viszont a jelenlévőknek tetszett a "közös" pont, és azok is hozzá szóltak, akik a hitbeli dolgokhoz nem tudtak vagy nem
akartak volna. Szóval nehéz volt (nekem legalábbis) moderálni ezt a csapatot, így azonban csak anynyit tehettünk, hogy a végén szólaltunk meg, viszszaterelve a szót az előadásra, kicsit összefoglalva
és lezárva a beszélgetést.
Amiért nagyon hálás vagyok, hogy egyetlen feszült, kínos pillanata sem volt az egész rendezvénynek. Sőt, úgy tűnt, hogy mindenki nagyon jól
érezte magát. Hála érte a Mennyei Atyának és a
Maros házaspár kitartó munkájának és őszinte tanúságtételének.
Köszönjük!
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Családünnep

Sopron
A SZÍVEK ÜNNEPE
(Egy Schönstatthoz távolabbról kapcsolódó házaspár tollából.)

Azt mondják, a héber kaddis (szent) szó annyit tesz,
hogy valami vagy valaki Isten által lefoglalt, lényegileg
Őhozzá tartozó, Neki fenntartott.
A hétköznapokban sokféle dolog lefoglal bennünket. Igyekszünk avval a reménnyel belevetni magunkat
a mindennapok forgatagába és gondjaiba, hogy alámerülésünket Isten szerető tekintete kíséri. Amikor már
túlságosan mélyre szálltunk, kiáltunk: Uram, ments
meg, különben elmerülök! (Mt 14, 22)
A szentek titka minden bizonnyal az, hogy a szívükben szüntelenül fenntartanak egy belső szobát (Mt

6,6) Istennek. Bármilyen mélyen gázoljanak is éppen a

A családünnepet követő vasárnapon a templomból
kilépve ismerős családot pillantottuk meg. A kis Aletta
széles mosollyal kiáltott felénk. – Szia Kata, szia Péter!
Másfél évvel korábbról ismerjük őket. Közvetlenül
megházasodásunk előtt jártunk náluk, hogy a házasságról és a családról beszélgessünk. Az azóta eltelt időszakban csak futólag láttuk egymást. Kissé szégyenkezve vallom be Alettának, hogy én már nem emlékszem a
nevére. A szülei kérdezik, hogyan éltük át a családünnepet, milyen volt. Jól esik, hogy mindannyian számon
tartanak minket, érdeklődnek.
Az első megfogalmazás, ami felvetődik bennünk,
hogy nagyon összetett és tartalmas napot éltünk át. Később elgondolkodunk, miért is mondtuk pont ezt, és
folytatjuk. – Az igazat megvallva azt gondoltuk, hogy
elsősorban a kikapcsolódásról szól majd ez a nap.
Könnyű beszélgetések az ismerősökkel és egy előadás,
amiről előre nem tudhatjuk, hogy a témája nekünk személyesen mond-e majd valamit.

Az előadás várakozáson felüli élményt adott. Minden tanúságtétel esszenciája, a személyesen átélt hitelessége az, ami az előadó házaspár és a kis Rita történetében is kibillenti a hallgatót saját maga zárt problémaköréből, és felemeli őt abba a dimenzióba, ahol már
hallhatja a neki szánt üzenetet. (Történetükhöz lásd még:

bajban vagy a teendőkben, lényegük szerint Istennel
időznek, és szívük mélyén folytonos ünnepet ülnek.
Amikor időnként kiszakítjuk magunkat a hétköznapokból – ellene mondva az örvény kísérteties vonzásának – a szentekhez csatlakozunk. Ilyenkor mi is kitakarítjuk és feldíszítjük (Mt 12,44) a belső szobát. A szívünk ünneplőbe öltözik, szabaddá válunk mások befogadására, és a másik emberben vendégként tér be hozzánk az Atya.

csodaritababa.blogspot.com)

Szeretjük Schönstatt csoport-módszerét. Az előadás
utáni páronkénti megosztásban kialakulnak a számunkra legmélyebb benyomások körvonalai. Mi mit tettünk
volna? Hogyan lehet meghozni egy ennyire súlyos döntést? Nem inogtunk volna-e meg, amikor az orvosok
egyöntetű szakvéleményét halljuk? Képesek lettünk
volna az emberi értelmen túl mutatóra figyelni?
A számunkra fontosak előzetes tisztázása azonban
néha csak töredéke annak, amit meg kell hallanunk. Az
ezt követő csoportos megosztásban tárul ki az elhangzottak igazi gazdagsága, ahogyan az egyes hallgatók
más és más szemszögekből bontják ki az üzenetet.
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– Ha súlyos próbatételről hallunk, a saját
gondjaink hirtelen az őket megillető helyre rangsorolódnak vissza, veszítenek bűverejükből. – mondják többen. Közben sorra felidéződnek az előadók
által bejárt út állomásai. Az a figyelmes vezetés,
ahogyan őket az Atya elkísérte a nagy döntésig.
Mindig más és más jellegű fogódzóval tanúsította
számukra a jelenlétét, és annak megfelelően mutatta nekik az utat, ahogy felkészültségük foka – érzelmi állapotuk és a helyzetben való érlelődésük –
ezt megkívánta. Újra felelevenítjük Szent Rita imájának szavait, melyek az előadásban elhangzottak:
„Erőt kértem az Úrtól, és Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.” – etc.
Végül egymást kérdezgetjük, személyes életpéldák bukkannak elő, és felsejlik egy újabb tanúságtétel, egy örökbefogadásnak indult kapcsolat
szép története.
Elidőzni a házasság szentségében. Egyike
azoknak a nagy mélységeknek és titkoknak, melyekről Tillmann atyától olvastunk. Keressük a
módjait mi is, mert jó meríteni a forrásból újra.
Ezért örvendtünk László atya miséjének is, mely-
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nek során több más – „sok próbát kiállt” – párral
együtt imádkozhattunk házasságunkért és barátaink
családjaiért.
Sosem gondoltuk, hogy fűben heverészni a
napsütésben kézzelfogható hasznot hajthat. Pedig
ez történt a Családünnepen. A kellemes délutáni
időben ide-oda kunkorodott a beszélgetés fonala.
Praktikus eljárások a háztartásban, a gyermeknevelés szépségei és fortélyai, időhiány és munkadömping, kertek és gyümölcsök.
– Apropó gyümölcsök. Nekünk tizenhárom kis
fánk van egy fagyzugos kertben. Az idén egyáltalán nem lesz termés.
– Mi viszont nem jutunk odáig, hogy a sajátunkba kimenjünk leszedni…
– Akkor, mi legyen?
Kedves Barátaink! Bizonyos, hogy jó szívvel
gondolunk majd ajándékozó kedvetekre minden
alkalommal, amikor az időközben elkészült befőtteket és lekvárokat ízlelgetjük! Szép lenne a következő családünnepen együtt bontani majd meg egy
üveget…
Úgy legyen!
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Csak 5 évfolyam találkozó Budapest Csillaghegyen
A Családakadémia 5. évfolyamaként 2006-ban
végeztünk. Hét család vett részt a két éves képzésben Iszkaszentgyörgyön. Évfolyamunk lelki kísérő
családja Csermák Kálmán és Alice, a retorikát
Varga Karcsi és Erika ismertették meg velünk, a
házigazda házaspár pedig Bartos Gellért és Ágota
voltak.

A képzés vége felé többször megfogalmazódott
bennünk a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha lenne folytatás. Elérkezett az ünnepélyes diploma átadás, ahol már úgy búcsúztunk egymástól, hogy
egy év múlva találkozunk. Azóta minden évben

szeptember elején találkozunk. Az évek múlását a
képzés idején született két babánk, Lóci és Ágoston
jelzi, idén kezdték az iskolát.
A találkozót minden évben másik család szervezte. Az idei évben Budapest Csillaghegyen találkoztunk, a Boldog Özséb plébánián.
Az idei találkozóra hat család tudott eljönni. A
nap folyamán mindenki elmondta nagy körben, mi
történt vele az elmúlt évben. A családnapokon előadó házaspárok megbeszélték tapasztalataikat. Két
család a szövetségi csoportban találta meg a lelki
fejlődés útját. A Csak képzésbe is bekapcsolódnak
a családok, évfolyam kísérő házaspárként és előadó
házaspárként. A finom ebéd közben jutott idő a
személyes kapcsolatok ápolására is.
A plébánia szomszédságában megtekintettük a
szokatlan megjelenésű, világos, tágas templomot
is.
Azzal búcsúztunk, hogy egy év múlva ismét találkozunk.
Kati és István
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Beszámoló és kérés
"Meg vagyok győződve arról,
hogy ha mindannyian összefogunk,
akkor valami igazán használhatót
fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)

Kedves szervező,
előadó házaspárok!
Hírlevelünk esemény naptárának teljessége érdekében arra kérünk Benneteket, hogy jelezzétek
felénk, ha voltatok valahol előadni, vagy ilyet terveztek.

Máriabesnyő
Elvállaltunk egy pünkösdi előadást, június 13-ára, egy
mogyoródi házaspár, Ferencz Laci és Éva szervezésében tervezett család-ünnepre. A téma lassan körvonalazódott: minket az apaság téma foglalkoztatott,
ezért arról akartunk beszélni.
Szívesen mentünk Máriabesnyőre, mert házasságunk első éveire emlékeztet minket ez a hely. Mikor
első gyerekeinket vártuk, nagy pocakkal sétálgattunk
a templom parkjában.
Amikor megérkeztünk, szervezőinkkel kis körútra indultunk a templomba. A lehetséges helyszíneket
szemléltük meg, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbbet
előadásunk számára.
Jó volt körbejárni az altemplomot és a felső részt.
Egyedül biztosan eltévedtünk volna, de házigazdáinkkal együtt még olyan helyre is bemehettünk, ahová
csak ritkán lép be az ember. Így jutottunk az oltár
mögötti helyre, ahol a kis Mária-szobrocskát,
Máriabesnyő ritka kincsét őrzik. Igazán bátorítónak
éreztük a szobor előtt állni. Erre a bátorításra szükségünk is volt, mert eléggé anyátlannak tudjuk érezni
magunkat előadás előtt.
Végül a főhajóban kötöttünk ki. Sok fiatal házaspár ült a padokban. Jó volt, hogy párok érkeztek,
nemcsak egy-egy ember. Az atya is elvegyült a házaspárok között. Először kicsit feszélyezett ez, de hamar
kiderült, nem kritikus bírálóként ült ott, hanem erős
támogatóként. Jó volt rátekinteni, gyakran egyetértőn
bólogatott.
A program szerint délelőtt mi adtunk elő, délután
egy vendég-atya. Az előadás végén meglepődve vettük észre, hogy az egész parkban kihangosították a
templom eseményeit, így akik csak sétálgatni, nézelődni jöttek, azok is hallhatták a bent elhangzó szavakat.
Fleischer Zoltán és Andrea

Szeretettel:
Szilvi és Laci
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