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P. Kentenich József 
 

MMEEGGÚÚJJUULLÁÁSS  
 
Kentenich atya sokszor és sokféle összefüggésben beszélt a megújulásról. Az alábbiakban három 
beszédéből három ide vonatkozó részletet válogattunk össze. A szöveg nem szószerinti fordítás. 
 
HÁLAADÁS1 
Meg kell állapítanunk, hogy túlságosan is magától értetődő-
nek vettünk és veszünk bizonyos dolgokat. Magától értető-
dőnek vesszük, hogy jól vagyunk; magától értetődőnek vesz-
szük, hogy irgalmas szeretetének bőségszarujával a Jóisten 
mindig újra megajándékoz bennünket. Itt kell kezdenünk a 
megújulást! A jelszó: kitakarítani a magától-értetődőségeket! 
Általános jelenség, hogy ma nehezen megy a hálaadás, és 
emiatt igen nagy a veszélye annak, hogy az érzelemvilágunk 
eldurvul. Élesszük fel magunkban a hálaadás lelkét! Mi 
mindent kaptunk az elmúlt években a kedves Szűzanya köz-
benjárására a Jóistentől!  
Sajátos módon a felelősségérzet is nehezítheti a hálaadást. Felelős vagyok önmagamért, a házastársamért, 
a gyermekeimért, a rámbízottakért. Segítenem kell nekik; vezetnem kell őket, és ez annyira lefoglal, hogy 
elfelejtek hálát adni. Eszembe jut egy orosz legenda: A Jóistennek egyszer az az ötlete támadt, hogy la-
komára hívja meg az erényeket. Az erények egymás után érkeztek meg és mindegyik gyorsan megtalálta 
a helyét. Rend volt az egész vonalon. Mikor mind együtt voltak kinyílt a nagy szárnyas ajtó és a Mennyei 
Atya lépett a terembe. Nagyon örült a szeme elé táruló látványnak. De mi történik ott?! Két erény, az 
egyik jobbról, a másik balról, a fal mellett, háttal az asztalnak és egymásnak. Megpróbálnak az asztalhoz 
közeledni, de amint megpillantanák egymást, vége. Újra hátra arc és vissza a falhoz. Miféle játék ez?! A 
Mennyei Atya, amint újra a közelébe kerülnek hirtelen mindkettőt kézen fogja és a kezeiket egymásba 
teszi…  
A legenda ezzel a megjegyzéssel végződik: Ez volt az első eset az egész világtörténelemben, hogy a „jó-
tékonyság” és a „hálaadás” kezet fogtak egymással. Megértjük ugye, hogy mit akar nekünk ez a legenda 
mondani?! 
   Az örök Atyaisten irgalmasságának tengere arra kell, hogy indítson bennünket, hogy felébresszük vagy 
elmélyítsük magunkban az őszinte, szívből jövő hála lelkületét. 
 

MÁRIA KÉPE2 
Hogyan mélyíthetjük el magunkban a legjobban ezt a lelkületet? 
Úgy, ha Máriához kapcsolódunk, ha egyre jobban hasonlóvá válunk hozzá. Ahogy a szívünket a kedves 
Szűzanyának ajándékozzuk; amilyen mértékben őt őszintén, szívből, bensőségesen szeretjük, ugyanolyan 
mértékben leszünk hasonlóvá is hozzá. De akit nem ismerek, azért nem is lelkesedek! Ha tehát a Szűz-
anyát nem ismerem, ha a képe nem ragyog fel az arcom előtt, ha nem sugárzik bele a szívembe, akkor 
hogy fogom megismerni és megszeretni őt?! Ezért kell a kedves Szűzanya képét vonásról vonásra mindig 
újra magunk elé rajzolni. Hogy lép elénk Mária az Újszövetség lapjairól? Egészen szerényen és egyszerű-
en. Nincsenek itt hosszadalmas okoskodások, sem mély gondolatok és megfontolások. Úgy lép elénk, 
ahogy a Szentlélek megrajzolta. Az egyszerű szív és látás nagyon jól és bensőségesen el tudja őt képzelni: 

                                                 
1 Válogatás: „Dank-, Sühn- und Bittopfer”. Predigt zum Jahreswechsel/Neujahr, 1. Januar 1965, in: KENTENICH, Joseph, 
Aus dem Glauben leben. Predigten Milwaukee 16, Vallendar-Schönstatt 1991, S. 27-45 (Nr.: 1965\0101pred) 
2 Válogatás: „Mariengestalt erforschen” Predigt zum 2. Sonntag nach Erscheinung, 17. 01. 1965, in: KENTENICH, Joseph, 
Aus dem Glauben leben. Predigten Milwaukee 16, Vallendar-Schönstatt 1991, S. 87-105 (Nr.: 1965\0117pred) 
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ahogy felhangzik Gábor angyal szava: „Üdvözlégy, Mária!” – ahogy kicsordul belőle a hála: „Magasztal-
ja lelkem az én Uramat…”  - ahogy szemlélem, alakja lépésről lépésre egyre valóságosabb lesz -  ahogy a 
karjában tartja gyermekét; ahogy a tőr átjárja szívét; a pünkösdi lángnyelv a feje fölött; a kígyó a lába 
alatt… Ezt a csodálatos képet a Szentlélek bele akarja rajzolni a mi szívünkbe is. Ha befogadjuk, ha őt 
bensőségesen megszeretjük, akkor hasonlóvá is leszünk hozzá. A kedves Szűzanya tehát jelen van ben-
nem, a fejemben és a szívemben. Akkor is jelen van, ha a házastársammal, gyermekeimmel, kollégáim-
mal találkozom. Látják az arcomat, de a tekintetem, a szavaim mögött megérzik az ő jelenlétét, szeretetét.  
 

SZERETETSZÖVETSÉG A SZENTÉLLYEL3 

De hogyan lesz mindez valósággá, amikor oly fe-
ledékenyek és erőtlenek vagyunk? Gyengeségünkben 
maga a Szűzanya sietett a segítségünkre, és szövetséget 
ajánlott nekünk. Megkötöttük vele a 
szeretetszövetséget, és mindig újra megújítjuk, hogy 
lépésről-lépésre kiszabaduljunk ösztöneink, hibáink, 
környezetünk rabságából. A Szűzanya e szövetség ér-
telmében leereszkedett Schönstatt szentélyébe és 
leereszkedik a többi leányszentélybe, hogy erő- és 
kegyelem-forrást nyisson. Szövetséget kötött a hellyel 
és mindazokkal, akik ide tartoznak. 
És mit ígérünk mi ebben a szövetségben? Megígérjük, 
hogy minden szeretetünket e helynek ajándékozzuk; 
hogy itt lesz az otthonunk, innen várunk, itt keresünk erőt és kegyelmet. Engedjük, hogy a Szűzanya ne-
veljen és eszközeiként használjon bennünket. 
 

                                                 
3 Válogatás:  „Einkehrtag für Familien” 18. 01. 1953; in: P.J. Kentenich: „Familie – Dienst am Leben”  Vallendar-Schönstatt 
1994 
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CSAK 10 

Februári családakadémiás hétvége 

Nehezen indult a februári hétvégénk. Korábban már jelezte az egyik család, hogy szomorú családi ese-
mény miatt (temetés) nem tudnak részt venni a találkozón, aztán két nappal az utazás előtt egy másik csa-
ládnak is lebetegedtek a gyerekei, ezért telefonáltak, hogy nem tudnak jönni, majd szombat reggel egy 
újabb család volt kénytelen jelezni, hogy betegség miatt csak az aznapi előadásra tudnak lejönni, de estére 
már haza kell menniük. Mindeközben a szervező házaspárnak (nekünk) is véletlen egybeesések miatt 
haza kellett jönnünk estére, tehát kis létszámú hétvégének néztünk elébe. 

A lelkes kis csapat szombaton fél háromkor szeretettel fogadta az előadókat. Oláh Éva és István elkezdték 
az előadást a hitelességről, de néhány percen belül sajnos Pisti annyira rosszul érezte magát, hogy ki kel-
lett hívni az ügyeletes orvost és nem is tudták folytatni az előadást. Szerencsére az orvos nem talált nála 
komolyabb problémát, de este hazautaztak, a tervezett programmal ellentétben. A délután a téma megbe-
szélése után szentmisét ünnepeltünk egy fehérvári atyával, aki a szentmise előtt, érdekesen fogalmazott. 
"Hát erre is majd 500 évet kellett várnunk, hogy egy evangélikus lelkész egy katolikus papot meghívjon 
egy református helyre, hogy ott katolikusoknak, családoknak szentmisét mondjon." 

Az esti beszélgetés meghitt volt, bár csak hat házaspár volt jelen. A számukra fontos tárgyakról meséltek 
és eközben megéltük, hogy mik is az igazán fontos dolgok: egy levél, jegygyűrű, esküvői kereszt vagy 
olvasnivaló…   

Másnap összegyűltünk a nagyteremben és felolvastuk a második előadást, amit Oláhék papírra vetve ott-
hagytak nekünk. Nagyon megérintett minket még így is a finom érzékelés problémája. A házaspáros be-
szélgetés után mindenkinek sok mondanivalója volt a közösség számára, mély gondolatok és hétköznapi 
problémák is felmerültek eközben.  

A gyerekek is jól érezték magukat, és azt hiszem, hogy bár nehézségeket is kaptunk a hét végén, ezek 
által is tovább erősödtek a családok és a CSAK10 közössége. 
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Döntés született! 
A CSAK 9 képzésének utolsó szakaszában érlelődött meg bennünk a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha 
ezeket az előadásokat valóban megoszthatnánk a környezetünkben élőkkel. 

A főpróbának a vizsgaelőadás megszervezését éreztük. Első alkalommal 28 házaspárt szólítottunk meg, 
akik közül heten fogadták el a meghívást. A visszajelzésekből láttuk, hogy valóban igény lenne, hogy 
máskor is szervezzünk hasonlót. 

Az embereket széles körből szólítjuk meg, Soprontól Fertőszentmiklósig, Bécstől Kőszegig. 

Az első alkalomra csak házaspárokat hívhattunk meg, de a következő alkalmaktól jegyespárokat is invi-
táltunk. Minden hónapban egyszer megszerveztük szeptember óta. 

Az előadók a CSAK 6 és CSAK 9 végzős házaspárjai voltak eddig. 

Előfordult, hogy csak 3 házaspár jött el, az előadókon és rajtunk, mint házigazdákon kívül, de volt, hogy 
10 házas- illetve jegyespár jött el hozzánk. Így mi már kiszorultunk a küszöbre. 

A második alkalomtól inkább délutánra szerveztük az összejöveteleket, a kisgyerekes családok kérésére. 
Egy helybéli óvónénit kértünk fel a gyerekvigyázásra. 

Az előadásokat követően a házaspárok kettesben elvonultak megbeszélni a hallottakat, majd kb. 20 perc 
múlva közös körben megosztottuk egymással, hogy mi érintett meg minket a hallottakból. 

A program egy kis agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárul. 

Nekünk is lelki feltöltődések ezek az előadások, és a meghívott házaspárok visszajelzései is igen pozití-
vak. Rengeteg életpéldával, történetekkel gazdagodunk. 

Úgy érezzük, hogy jó döntést hoztunk, amikor ezt a feladatot felvállaltuk. 

Várjuk előadó házaspárok jelentkezését! maros_ervin@freemail.hu 

Hegykő, 2012. március 27. 
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Elnöki beszámoló 
A Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémia Schönstatt-Óbudavár Egyesület  

2011. évi tevékenységéről 
 
 
Szervezeti ügyek 
 

A 2011. év során több tag lemondott tagságáról azzal, hogy a jövőben is tevékenységével támogatja 
egyesületünket. Jelenlegi taglétszámunk 94 fő. 

A tagság 57 %-a tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének.  
2011. évben összesen: 1.509.277 Ft adományt kapott egyesületünk, amely az „Eredmény” kimutatás „1. 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás, d) egyéb” sorában került kimutatásra.     
A fenti összeg magánszemélyektől kapott 641.000 Ft-ból, valamint külföldi adományként érkezett 

868.277 Ft összegből tevődött össze. Az adomány teljes összegét alaptevékenységünkre fordítottuk. 
 
Családtréner-képzések 
 

CSAK 9. évfolyam retorikai képzése 2011. nyarán befejeződött. Az őszi vizsgaelőadások után decem-
ber 3-án Sopronban Dr. Pápai Lajos püspök atya átadta a végzősöknek a diploma okleveleket. 

 
A CSAK 10. évfolyam 2011. szeptemberében beindult. Bartos házaspár lelki kísérése mellett Nyitrai 

házaspár szervezi az évfolyamot. A résztvevő 8 házaspár nagyon agilis, tettre kész csapatot alkot, kölcsö-
nösen segítik a hétvégék lebonyolítását. 

 
 

Imakör működése  
 
Mosoni és a Fehér házaspárok változatlanul végzik az imakör vezetését, szervezését. Nagyon szépek 

az imaköri levelek, melyek elektronikus formában kerülnek megküldésre. Ez a technika olcsóvá és gyors-
sá teszi a lelki munkához párosuló adminisztrációt.  

 
 
Előadás-sorozatok 

 
Az eseménynaptár alapján 2011-ben családakadémiai előadásra, illetve rádiós közreműködésre össze-

sen 155 alkalommal került sor (2010-ben 115). Ebben a családnapos előadások nem szerepelnek.  
2011. a család évének hirdette Egyházunk. Ebből kifolyólag több előadás meghívásra sor került. A 

budapesti Ferencvárosi plébánián Müller György atya kérésére 5 előadásból álló sorozatot szerveztünk. 
Az első előadásra február 7-én, az utolsóra június 6-án került sor. A tavaszi sikeren felbuzdulva Müller 
atya egy három alkalomból álló sorozatot is kért tőlünk az ádventi időszakra. 

A CSAK8-ban végzettek közül Bodó hp szervezésében „Családi frissítő” három alkalmas előadás so-
rozat volt.  Pozsgai házaspár a Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony plébánián hat előadásból álló soro-
zatot szervezett. Perei házaspár a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia Közösségi házában öt előadás-
ból álló sorozatot bonyolított le. 

 
A jegyesoktatás Sopron, Budaörs, egyedi 

 
Könyvterjesztés, kiadás, Szent István Könyvhét 
 

A 19. Szent István Könyvhét 2011. májusában került megrendezésre. A Családakadémia Egyesületünk 
negyedszer vett részt a könyvhéten, mely részvétel pozitív mérleggel zárult. 
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A Digitalbook céggel szerződést kötöttünk kiadványaink digitális formában való terjesztésére. Ez ne-
künk költségbe nem kerül, viszont sok hasznot sem hoz, mivel meglehetősen csekély a kereslet a digi-
tális könyvek iránt. 

 

2011-ben a Schönstatt-Isten városa című kiadványt jelentette meg egyesületünk decemberben. 
 
2012. évben a Rejtett évek és a 2011-es női lelkinap füzete fog megjelenni március 31-ig. 
Idén is tervezzük a Szent István könyvhéten való megjelenést. A könyvesbolti terjesztést is igyek-

szünk szélesíteni. 
 
 

Hírlevél 
 

Mosoni István nagyon szép és mutatós Hírleveleket szerkeszt a megküldött anyagokból. A Hírlevelek 
szerkesztésénél nehézség a megfelelő mennyiségű cikk, fénykép összegyűjtése. Ebben aktívabb köz-
reműködésre számítunk mindenki részéről. 

 
A nemzetközi kapcsolatokról 
 

2011. július 9-10. között Tihanyban került megszervezésre a nemzetközi retorikai találkozó. 
2011. augusztus 13-21. között nemzetközi, német nyelvű családnap volt. 

 
2012. évi munkaterv 
 

CSAK10 képzése mellett schönstatti szövetségi házaspárok retorikai képzését tervezzük. 

 
A Családakadémiai előadásokat megjelenítő füzetünket aktualizálni szeretnénk: Új előadások születtek, 

új előadók (CSAK9) csatlakoztak az „üzenet munkacsoporthoz”, a régi előadóink elérhetőségeit is szük-
séges pontosítani, mert itt is történtek változások. Azt tervezzük, hogy a honlapon napra készen hoznánk 
az aktuális előadás címeket, melyekre kattintva megjelenne pdf formátumban az előadók fényképe, elér-
hetőségei, illetve az előadás rövid bemutatása. Ez a felület plusz költséget nem jelentene. A korábbi füzet 
bővített, helyesbített kiadását is tervezzük, de a költségei és a gyors elavulás miatt korlátozott számban. 

Sajnos kevés visszajelzés érkezett az előadóktól.  
 

 
Sopron, 2012. március 8. 
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Kérés 

  

 

 

Kedves szervező,  
előadó házaspárok! 

A Családakadémiai előadásokat tartalmazó 
nyilvántartásunkat aktualizálni szeretnénk: Új 
előadások születtek, új előadók (CSAK9) csatla-
koztak az „üzenet munkacsoporthoz”, a régi elő-
adóink elérhetőségeit is szükséges pontosítani, 
mert itt is történtek változások. Azt tervezzük, 
hogy a honlapon napra készen hoznánk az aktuá-
lis előadás címeket, melyekre kattintva megjelen-
ne pdf formátumban az előadók fényképe, elérhe-
tőségei, illetve az előadás rövid bemutatása. Ez a 
felület plusz költséget nem jelentene. A korábbi 
füzet bővített, helyesbített kiadását is tervezzük, 
de a költségei és a gyors elavulás miatt korláto-
zott számban. 

Hírlevelünk esemény naptárának teljessége ér-
dekében arra kérünk Benneteket, hogy jelezzétek 
felénk, ha voltatok valahol előadni, vagy ilyet 
terveztek. 

Szeretettel:  
Szilvi és Laci 

 

50-61. hírlevelek letölthetők: http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html 
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