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N E M  E L É G … 1 

„Aki nem tart állandó érzékelés-kapcsolatot 
a számtalan kórságban vergődő modern lé-
lekkel, annak fogalma sincs arról, hogy ma 
milyen sok kényszer teszi a legkülönfélébb 
társadalmi helyzetű emberek tömegeinek 
életét egyfajta pokollá, de legalábbis elvisel-
hetetlen purgatóriummá. 

Ilyen esetekben olcsó megoldás, ha 
(csak szép beszédeket tartunk és a bűnbá-
nókat) egyszerűen csak feloldozzuk, de nem 
fáradozunk tovább a belső gyógyulásukért. 
A jó pásztor nem elégszik meg azzal, hogy a 
távolból mentőövet hajítson a fuldoklóknak, 
hanem az életét kockáztatva beleveti magát 
a vízbe, hogy mentse, aki csak menthető. Ez 
nemritkán keserves munkát jelent: rengeteg 
kutatást, idegfeszültséget, és időt, hogy a 
sérüléstől megóvja övéit, és amennyire csak 
lehet, Isten gyermekeinek teljes belső sza-
badságát visszaadja nekik. Van bátorsága, 
hogy merészen szembeszálljon a gondokkal, 
gyógyírt keressen, és azt óvatosan és körül-
tekintően alkalmazza. Ha nem ezt teszi, úgy 
érzi magát, mint aki felelőtlenül csak beszél, 
és felelőtlenül is cselekszik.  

Minthogy a történelem tanúsága szerint a katolikusokra nézve régebben kockáza-
tos volt merészen és alkotó módon állást foglalni a modern élet válságával kapcsolat-
ban, nagy a veszélye, hogy annak megoldásához a magunk részéről nem, vagy nem 
eléggé hatékonyan tudunk hozzájárulni, és így vagy teljesen életidegenné válunk, vagy 
idegen életfelfogások uralma alá kerülünk.  

Hol vannak a segítők a bajban? Vagyis hol vannak azok az emberek, akik látják a 
valóságot, van bátorságuk azt napvilágra hozni, és előállnak a bölcsességgel, hogy 
gyógyító és üdvözítő eszközöket és utakat mutassanak? 

Túl messzire vezetne, ha itt be akarnám mutatni, hogy részünkről mi a tennivaló 
a megoldás érdekében. Amit felkínálhatunk, az első pillantásra olyan egyszerűnek tű-
nik, mint a Kolumbusz tojása. Itt lényegében a szerves gondolkodás2 szorgos ápolásá-
ról és alkalmazásáról van szó, kiváltképpen az organikus gyermekség3 nézőpontjából, 
amely egészen a tudat alatti lelki életig hatol, és ott az átalakulás csodáját viszi vég-
be...” 

Forrás és magyarázat: Csermák Kálmán és Alice 

 
 

                                                 
1 Részletek P.J.Kentenich (1960):„Apologia pro vita mea“ c. írásából; in:„Zum Goldenen Priesterjubiläum“, Berg Sion 1985, 
S. 113 - 115 
2 Ma ökológiai gondolkodásmódnak nevezzük, mely tekintetbe veszi az élő rendszerek kapcsolódásait és azok fejlődéstörvé-
nyeit. Kentenich atya ezt az emberi lélek természetes és természetfeletti életére alkalmazza. 
3 Az Istennel szembeni gyermeki magatartást tekinti Kentenich atya a megoldás kulcsának. Mert Isten atyai szeretete nem tud 
ellenállni gyermeke segélykiáltásának. 
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CSAK 10  Pusztaszabolcs 

CSAK 10 Küldetésünnep 
2013. november 16-án a Családakadémia 10. évfolyamának küldetésünnepére gyűltünk össze a 

pusztaszabolcsi Szent Imre templomban. A 10 órai szentmisét Spányi Antal megyés püspök úr celebrálta. 

Püspök atya a prédikációját azzal a gondolattal vezette be, hogy a Székesfehérvári egyházmegyében 
megpróbáltak nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy megvalósítsák, általánossá tegyék nem csak az egyház-
megyében, hanem azon kívül is az első magyar szent család tiszteletét. 

„Széthúzás és pogányság, a keresz-
tény család eszményének lejáratása, a 
másikkal nem törődő és a másikat 
magára hagyó önzés, senkit nem tisz-
telő önmagunknak élés nagyon is 
általános, nagyon is jellemző a mai 
világunkban. De sikerült szentté vál-
nia ezer évvel ezelőtt Istvánnak, Gi-
zellának, Imrének, és sikerült az ezer 
év alatt ki tudja még hány és hány 
családnak. Miért ne sikerülne nekünk 
is?” 

A szent magyar királyi családot 
„összetartotta az imádság, az egymás 
szeretete, egy elfogadott küldetés, 
amelyet vállaltak lélekben, szívben, 

és amelyhez hűségesek akartak maradni. Így egymást is erősítve, az imádságból erőt nyerve, képesek vol-
tak hordozni azokat a kereszteket, amelyekből számukra bőséggel kijutott.” 

Püspök atya beszéde zárásaként családjaink küldetésére hívta fel figyelmünket:  

„Úgy kell élni, hogy a család tagjai tudjanak példát mutatni, hogy olyan életük legyen, amelyre fel 
lehet nézni. És kell, hogy a család tagjai egymásra valóban felnézzenek, hogy lássák meg a családtagok 
egymásban azt az egészen sajátos, különleges ajándékot, értéket, amelyet Isten bennük rejtett el, és ame-
lyet rajtuk keresztül akar a többiekkel megosztani. Kell, hogy megtaláljuk azokat az erőpontokat, ahol az 
ember, a család megtalálja a támaszát. Közösségben, a lelkületben, a lelkiségben, a lelki vezetőben, az 
imádságban, és természetesen abban, ami az első magyar szent királyi családot is jellemezte: hogy nem 
elvontan, hanem roppant tevékenyen éltek a szeretetük által. Ilyen családokra van szüksége ma is a világ-
nak.” 

„Arra van szüksége ma is a társadalomnak, amit a kereszténység tud nyújtani. … Úgy gondolom, 
hogy a schönstatti mozgalomnak, az első szent magyar királyi családról elnevezett Családakadémiának 
valami hasonló a küldetése. Szívből kívánom, hogy ezt a küldetést ne csak vállalják, hanem örömmel 
teljesítsék. Ne csak elinduljanak az úton, hanem az utat végigjárják. Ne csak egymásra vigyázzanak, 
hanem valóban kovásszá, világító jellé, rossztól megóvó sóvá legyenek ebben a világban.”  
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A Szentmise végén  
Püspök atya  

átadta a házaspároknak  
a diplomákat. 

 
 
 
 
 
 
 

Végzett házaspárok: 
Andai Zsolt és Anikó,  

Ágoston Kolos és Ágoston Andrea,  
Bogdányi Gábor és Marcsi,  

Dancsok Tamás és Dancsokné Fóris Edina,  
Farkas Sándor és Farkas Gyöngyvér,  

Soós Viktor és Soósné Dezső Zsuzsanna,  
Tempfli László és Tempfliné Sal Erzsébet  
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A Szentmise utáni agapén örömmel tekintettünk vissza a két év pillanataira egy rövid vetítéssel. A 
képzés során átélt élményeinkről örömmel beszélgettünk Püspök atyával, rokonainkkal, barátainkkal. 
Öröm volt azzal a tudattal búcsúzni, hogy sokan vagyunk, akiknek fontos a szent magyar királyi család 
példája, akik szeretnénk küldetésünket megvalósítani. 

Gál Szilvi és Laci 

 
Miért jó a CSAK? 
 

…CSAK azért, mert megerősítette hivatástudatunkat 

…CSAK azért, mert megerősítette házasságunkat 

…CSAK azért, mert átmozgatta lelkünk állóvizeit 

…CSAK azért, mert forrássá lett saját magunk és reméljük, általunk mások számára is 

…CSAK azért, mert időről időre ráirányította figyelmünket  
házasságunk fejlődésének lehetséges területeire 

…CSAK azért, mert rendszeresen alkalmat teremtett a házastársi beszélgetésre 

…CSAK azért, mert hasonló helyzetű házaspárokat, családokat adott mellénk,  
akik elkísértek minket a tanulás útján 

…CSAK azért, mert barátokra leltünk 

…CSAK azért, mert találkozóinkon keresztül gyerekeinket is megérintette Schönstatt lelkülete 

…CSAK azért, mert gyerekeink is barátokra találtak egymásban 

…CSAK azért, mert elmélyítette Schönstattról való ismereteinket 

…CSAK azért, mert élőbbé tette a Szűzanyával való kapcsolatunkat 
 

Ha szeretnél te is i lyen élményeket, vágj bele!  
CSALÁDAKADÉMIA 10+ 
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CSAK 10  

Mit adott nekünk a Családakadémia?  

Közel 13 éves házasok voltunk, amikor elkezdtük a 
Családakadémiát. Mi tagadás, a hétköznapok tapo-
sómalma és a kisgyermekes lét miatt addigra a sok év 
alatt egyszerűen eltávolodtunk egymástól. Olyanok 
voltunk, mint egy sok-sok éves roncs autó a százezres 
generál szerviz előtt. Minimum a motor teljes 
felújítására, a sebességváltó darabokra szedésére, 
olajcserére és új akkumulátorra volt szükségünk, 
hogy a karosszériáról már ne is beszéljünk… 

A képzés első évének célja pont a házasság megerősítése, ennek tükrében számunkra a 
CSAK első féléve a fenti hibáknak a számba vételéről, a kárfelmérésről szólt, vagyis hogy szem-
benézzünk a problémáinkkal. Ebben nagymértékben segítségünkre voltak a hallott előadások, 
mert kifejezett alkalmat teremtettek a beszélgetésre, amit ki is tudtunk használni, miközben a 
gyermekeink jó kezekben voltak.  

A második félévben kezdődött el a tényleges szervizmunka, ennyi idő kellett ahhoz, hogy 
végre megindulhasson a fejlődés. 

Fantasztikus volt szezononként három alkalommal kiszakadni itthonról és máshol, má-
sokkal tölteni a hétvégét. Ez az, amit pusztán önmagunknak nem tettünk volna meg. 

A gyerekeink ugyan legelső alkalommal nem akartak eljönni, de ez a második alkalomtól 
kezdve megfordult: semmiképpen sem akartak otthon maradni, annyira megszerették a társa-
ságot. Most már velünk együtt szívből sajnálják, hogy vége a képzésnek. 

Igazából már régebbi vágyunk volt, hogy legyen egy közös területe az életünknek, ami 
nem kifejezetten csak az egyikünké vagy a másikunké. Ami kivisz a hétköznapokból, nem a 
családról szól, mégis kettőnkkel szorosan összefügg: egy olyan terület az életünkben, ahol kö-
zösen tudunk alkotni, tevékenykedni. Ez lett a szívtémánk feldolgozása, az előadásunk! Jó volt 
megtapasztalni a közös munka örömét, gyümölcsét, sokat tanultunk a közös készülésből. 

 

Ennek a két évnek nagyon szép íve volt. Roncs 
autóként indultunk és most úgy érezzük, hogy 
nemcsak teljesen megújultunk, hanem képessé 
váltunk arra is, hogy Isten autójaként oda 
menjünk, ahová Ő küld, vagy hív minket. 
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 CSAK 10   

Mit adott nekünk a CSAK10? 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár, akik hívást éreztek arra, hogy a 
Szűzanya sok-sok ajándékáért cserébe visszaadjanak valamit ők is ajándékul. Hallot-
tak róla, hogy indul egy vonat, amely közelebb visz az erős házassághoz, a mély külde-
tés-tudathoz, és még sok más, számukra fontos kegyelemhez. 

Hosszas tanakodás után fölszálltak a vonatra, hogy kiderítsék, az Óperenciás ten-
geren túl valóban ezek várnak-e rájuk? A vonat vezetője – egy ősz szakállú úr – azt 
mondta, hogy kapaszkodjanak erősen, mert az út két évig tart, és nem lesz könnyű! A 
többi utas a vonaton mind-mind ismeretlen volt, de első látásra nem tűntek félelme-
tesnek. 

Az első hat állomás nem volt nehéz. Csak ültek, és hallgatták mások tapasztalata-
it a házasságukról, a Gondviselővel való kapcsolatukról. Utána hosszas és mély be-
szélgetéseket folytattak arról, hogy a saját házasságukban hogyan gyümölcsöztethet-
nék ezeket a tapasztalatokat. Ezen beszélgetések során észre sem vették, és a kapcso-
latuk erősödni, sőt, meglepetésként vidámodni is kezdett. A nyár során volt egy egyhe-
tes megálló, ahol már ismerősként beszélgettek a többi utassal és idegeskedés nélkül 
mutatták be saját családjukat, mint „projektet” nekik. 

A második hat állomás már nem volt olyan egyszerű. Minden állomáson egy-egy 
előadást kellett tartani, hogy kiderüljön, mi a szívtémájuk, mi az, ami a legfontosabb 
számukra. Amíg ezek az előadások készültek, sok sárkányt és gonosz szellemet kellett 
legyőzniük, de minden állomás után nagyobb tisztelettel néztek egymásra, és a többi 
utasra is. Ekkor már velük utazott Hófehérke és a Királyfi (mint retorika oktatók), akik 
segítő kritikával csiszolgatták az elkészült előadásokat. Sokat segítettek a többiek is. 

De hátra volt még az utolsó próbatétel, a végső nagy előadás elkészítése, amire 
hosszú napokat, heteket készültek, rengeteg vitával, keresgéléssel, elmélkedéssel. Az-
tán végre-valahára ez is elkészült. Ez nagy-nagy büszkeséggel töltötte el hőseinket. 
Egy szép őszi napon lélekben megerősödve, új barátokkal az oldalukon megérkeztek a 
végállomásra, ahol Hófehérke és a Királyfi várta őket, és oklevelet adott nekik arról, 
hogy ez alatt a két év alatt milyen mélyen megváltoztak. Hőseink pedig, kilépve a 
templom kapuján, elindultak a farkasok közé, hogy bárányokká változtassák őket! 
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CSAK 10  2013. február 23-24

„A CSAK nem házassági akadály” 
A 2012. november 17-18-i óbudavári hétvége után hosszú szünet következett a CSAK 
10. évfolyamának életében. Mivel a Farkas házaspár harmadik gyermekük érkezését 
december 20-a környékére várta – és hála a jó Istennek és a Szűzanyának, minden 
gond nélkül meg is érkezett – ezért úgy alakítottuk az időpontokat, hogy legközelebb 
február utolsó hétvégéjén találkozunk. Nagy örömmel készültünk a találkozásra, hi-
szen egy újabb aprósággal gyarapodott népes csapatunk. Azonban még várni kellett 
egy kicsit a személyes találkozóra, hiszen sajnos betegség, a komoly hóakadályok mi-
att három házaspár nem tudott eljönni Mórra, így kisebb létszámban, hat család rész-
vételével zajlott ez a hétvége. Azonban minden rosszban van valami jó is, hiszen így 
több idő jutott egymásra, jobban tudtunk gazdálkodni az idővel, nem volt olyan feszí-
tett a program. A szombati megérkezés után Gál Laci és Szilvi retorika előadássoroza-
tának IV. részét hallgattuk, majd dolgoztuk fel. A megfigyelés fontosságára hívták fel a 
figyelmünket, arra, hogy mindig gyűjtsünk életpéldákat. Kiemelték azt is, hogy ne el-
méleti, hanem gyakorlati gondolatokat építsünk előadásunkba, azt adjuk át, amit 
megélünk, mert az hitelesen hat. Hangsúlyozták annak fontosságát, hogy érzékeljük a 
közönséget, akiknek majd tartjuk az előadást, azt, hogy mi mozgatja őket. 

Már az óbudavári hétvégén megkaptuk a feladatot, hogy következő alkalomra 
minden házaspár 5 perces előadásra készüljön fel a következő témában: „Derűvel a 
jövőbe” – a Hit évének a tükrében. Szilvi és Laci előadása után még húztunk egy célkö-
zönséget, akiknek majd vasárnap délelőtt az előadást tartjuk, így erre a célközönségre 
kellett előadásunkat formálni. 

Szép élmény volt a közös szentmise is: a móri kapucinus atyák közül jött el kö-
zénk Marco Faccioli atya, aki Olaszországból származik, de nagyon szépen megtanulta 
nyelvünket, így magyarul mutatta be a Legszentebb Áldozatot, és mondott mély nagy-
böjti gondolatokat. A gyerekek nagyon élvezték, hogy nem kell templomi csöndben 
részt venniük a liturgiában. 

Este a beszélgető körben megosztottuk egymással, hogy kivel milyen fontos ese-
mények történtek november óta. Egyik házaspár beszámolt legnagyobb leányuk lány-
kéréséről, amit nem nagyon sejtettek, és nagy meglepetés volt számukra. Terveztük a 
nyári hetet is annak fényében, hogy ők így nyáron esküvőre is készülnek. Ekkor hang-
zott el a boldog örömanya szájából, hogy mennyi feladat vár rájuk, és pont az esküvő 
előtt lesz a nyári táborunk. Férje rögtön rávágta: „Mama ne aggódj! A CSAK nem há-
zassági akadály!” Ez a hirtelen jött frappáns szentencia nagyon megnevettetett ben-
nünket, megalapozta az amúgy is nagyon vidám hangulatot és már előre vetítette a 
másnapi derűről, örömről szóló előadások hangulatát. Így is történt. Vasárnap délelőtt 
bőven volt időnk meghallgatni a négy előadást. Jó volt látni, hogy ugyanazt a témát 
mennyire más szemszögből tudjuk megközelíteni. 

Amíg mi a hétvégén az előadásra készültünk, vagy az előadásokat tartot-
tuk/hallgattuk, addig gyermekeink sem unatkoztak, hiszen a mindig lelkes és segítő-
kész gyerekfoglalkoztatók és a nagyobb gyerekek hasznos programokat biztosítottak 
számukra. A hosszú szünet után jó volt újra találkozni, bár a három család nagyon 
hiányzott, de tudtuk, hogy két hét múlva újra találkozunk, és reménykedtünk, hogy 
akkor már teljes létszámban ott lesz mindenki. 
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CSAK 10  Óbudavár 

Hálát adtunk 
A Családakadémia 10. évfolyamának küldetésünnepén erősödött meg bennünk a gon-

dolat, hogy évfolyamunk meghirdet és megszervez egy, a nyári családnapok mintájára 

felépülő tematikus Hála-napokat. Ezen napok középpontjába a hálaadást gondoltuk, 

hiszen nem elég minden nap hálát adnunk a jó Istentől kapott kegyelmekért, hanem 

év végén kifejezetten áttekintve az egész évet, jó megpihenni, végiggondolni, hogy mi 

mindent kaptunk ajándékba. Vasárnap este összegyűltünk Óbudaváron. Jó volt újra 

találkozni, és jó volt új, érdeklődő házaspárokat megismerni. Az esti beszélgetés a be-

mutatkozás, egymás megismerése köré szerveződött. Hétfő reggel Korzenszky Richárd 

tihanyi bencés perjel atya mutatott be szentmisét, prédikációját a hálaadás gondolata 

köré építette, bevonta a gyerekeket is, hogy miért adhatnak hálát. Ezt követően dél-

előtt két családakadémiás előadást hallgathattunk meg. Az első előadás a Köszönet és 

hála címet kapta, majd ezt követte az Anyagiakról keresztény szemmel című előadás. 

Az ebéd utáni pihenőt követően, délután gyerekek és felnőttek családonként hála falat 

rajzoltak, összegyűjtöttük, hogy mi minden történt velünk a 2013-as évben, amiért 

hálát adhatunk. Az esti beszélgetés során mindenki bemutatta a rajzot, és kiemelt egy-

két fontos eseményt. 

Kedd reggel ismét két előadás várt ránk. Először a Megpihenünk és elidőzünk cí-

mű előadást hallgathattuk meg, majd arról hangzott el előadás, hogy Ki nekünk a 

Szűzanya? Az előadások után volt idő házaspáronként beszélgetésre és még ebéd előtt 

megoszthattuk egymással, hogy az előadások során kit mi érintett meg. 

Délután előre pihentünk, hiszen még tartalmas és hosszú este és éjszaka várt 

ránk. A hálaadó szentmisét az év utolsó napján, a nyáron pappá szentelt Barkó Ágos-

ton bencés újmisés atya mutatta be. Ágoston atya korábban csak kispapként járt egy-

szer Óbudaváron, de a szentmisén látszott, hogy megérintette őt Óbudavár szellemisé-

ge. Öröm volt a szentmisén találkozni olyan schönstattos testvéreinkkel, akik a Hála 

napokon nem vettek részt, de örömmel jöttek hálát adni az év utolsó napján. A szent-

misét követően este közös családi vetélkedőn vehettünk részt, ahol a legkisebbektől a 

legnagyobbakig mindenkinek volt megfelelő feladat, és a négy csapat kiélezett küzdel-

met folytatott. Este tizenegy óra után elcsendesedtünk és a Szentélybe mentünk, hogy 

hálaadó imaóra keretében megköszönjük a Szűzanyának azokat a kegyelmeket, ame-

lyeket kaptunk. Éjfélkor felcsendült a Te Deum, majd a Himnusz. 

Az Újév első órájában még koccintottunk és köszöntöttük egymást. 

Mária Istenanyaságának ünnepén Ágoston atya ismét ellátogatott hozzánk, hogy 

közösen ünnepeljük az Eucharisztia ünnepét. 

Hálával és örömmel a szívünkben búcsúztunk egymástól, kimondva a bennünk 

lévő gondolatot, hogy jó lenne egy év múlva is hasonló Hála-napokon részt venni. 
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CSAK 11  2013. június 18-23. Kaposszentbenedek

Aratás a nyári hét végén 
Az évközi hat alkalom gyorsan eltelt. A nyári hét lezárásaként a következő gondolatok fogalmazódtak 
meg a résztvevő házaspárokban: 

• Egységünk a mennyország megtapasztalása 

• Feladatunk, hogy lássuk nagynak egymást 

• Időt szánni a társunkra azt jelenti, hogy a társunk a legfontosabb számunkra 

• Különbözőségeink elfogadásán dolgozzunk 

• A házasság szövetség minden tekintetben - ezt erősítette meg az első év 

• Nem az előadások voltak az érdekesek, hanem hogy beszélgettünk ezekről a témákról 

• Az első év során szemléletünk megváltozott a házasságról 

• Hivatásom a házasságom 

A nyári hetet vidám akadályverseny zárta, melyet a gyermekfoglalkoztatók szerveztek a családok részére. 

 
 

CSAK 5  Budakalász

Évfolyam találkozó 

2013. szeptember első szombatján családias légkörben tölthettünk el egy szép napot Kissék szép 

budakalászi otthonában. 

A találkozóra négy házaspár tudott eljönni. 

Közösen imádkoztunk egy tized rózsafüzért a házi szentélynél, majd jót beszélgettünk az elmúlt idő-

szak történéseiről. Felolvastunk levélben küldött beszámolókat is. 

Jó volt kicsit együtt örülni egymásnak.  

Szép lenne, ha ezt a „hagyomány”-t, ami a CSAK5 csoportunk sajátossága, továbbra is ápolni tud-

nánk. 

Az ott lévőkkel abban állapodtunk meg, hogy 2014-ben a találkozó Győrújfalun lesz. 

Marika és Zoli 
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Közérdekű hirdetmények 
 

Kedves Egyesületi tag,  
Családtréner előadó házaspár,  
Szervező házaspár,  
Imaköri tag! 
 
A Szent Magyar Királyi Családról neve-
zett Családakadémia Schönstatt-
Óbudavár Egyesület 2014. évi közgyű-
lését 2014. április 26-án (szombaton) 
tartja Óbudaváron. 

A jubileumi év alkalmából szeret-
nénk, ha az április 26-ai nap nem csak 
a hivatalos közgyűlés jegyében zajlana. 
Szép lenne, ha sikerülne találkozni 
nemcsak ez egyesületi tagokkal, hanem 
mindenkivel, akik a Családakadémián-
kért áldozatokat hoztak/nak, érte dol-
goztak/nak. 

Szép lenne egy közös jubileumi 
visszatekintés az elmúlt több, mint 15 
év kincseire, eredményeire. Szép lenne 
egy közös előretekintés is a jövőbe, ahol 
a Jóisten akaratát, Háromszor Csodála-
tos Anyánk és Királynőnk által nekünk 
szánt utakat kereshetnénk. 

Szép lenne, ha a visszatekintést 
projektoros kivetítés segítségével színe-
sebbé tennénk pl. a családtréner képzé-
sek fotóival. Évfolyamonként lehetne 
pár fotót összegyűjteni, vagy egy kis 
prezentációt készíteni. Nem kell, de sza-
bad. 

A közgyűlést 10 órakor kezdjük a 
kápolnában. 

Az ebéd megrendelésre kerül, ezért 
kérünk a részvételi szándékotokról fe-
lénk egy visszajelzést. A gyermekfoglal-
koztatás megszervezése szempontjából 
is fontos a visszajelzés (hány és milyen 
életkorú gyermekekre számíthatunk). 

A szervezés előkészítése érdekében 
részvételi szándékotokat 2014. március 
31-ig kérjük jelezzétek. 

Szeretettel: 
Szilvi és Laci 

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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