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P. Kentenich József  
 

Fogadd el, Uram1 

 

Fogadd el Uram egész szabadságomat, 

emlékezőtehetségemet, 

értelmemet, akaratomat, 

és egész szívemet. 

 

Mindenem tőled kaptam,  

mindent visszaadok. 

Tégy vele azt, amit csak akarsz. 

 

Cserébe kegyelmet, szeretetet  

és gyümölcsözőséget kérek. 

Kegyelmet,  

hogy mindig örömmel  

akaratodat és kívánságodat kövessem. 

Szeretetedet,  

hogy mindig a szemed fényének,  

a kedvencednek higgyem és tudjam magam,  

és ezt néha érezzem. 

Gyümölcsözőséget,  

hogy a Te és a Szűzanya eszközeként  

termékeny lehessek a közös művünkért. 

Így dúsgazdag leszek és semmi mást nem kérek.  

Ámen. 

                                                 
1 Forrás: Kentenich atya honlapja, http://kentenich.schoenstatt.hu/szoveg/1941-10-28  
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CSAK 11  Kaposvár 
 

Családakadémia Kaposváron 
Küldetésünnep 2014. november 29-én  

a Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpont Körkápolnájában 
 

„Mióta benneteket ismerünk, azóta növekszik az egységünk” – mondta Klári és Tamás 
Nagykanizsáról, majd így folytatták: „az a célunk, hogy családegyházzá váljunk, s világítani 
tudjunk!” 

Nem véletlen, hogy a Kaposvári Egyházmegye és a Schönstatti Családakadémia kö-
zös szervezésében most véget érő családtréner-képzés zárásakor ez a mondat hangzott el 
tőlük. Szívügyük a küldetés, erről tartották előadásukat is. 

 

De mi is a Családakadémia, azon belül is a családtréner-képzés? 

Házaspárok számára nyújt lelki segítséget két éven keresztül. Az első évben saját kap-
csolatukat erősítik, élik meg hónapról hónapra minél örömtelibben. Ezt az elhangzó elő-
adások meghallgatása és kettesben való megbeszélése segíti. Utána a házaspárok egy őszin-
te körben megosztják egymással gondolataikat, „mi érintett meg?” a hallottakból. Az első 
évben hat hétvége és egy nyári hét alatt 18 előadást fogadnak be a jelenlévők. 

Míg a házaspárok az előadásokat hallgatják, majd dolgoznak, gyermekeikre fiatalok vi-
gyáznak, különböző programokat szerveznek nekik. Így mindenki jól érzi magát, s szívesen 
jönnek a hétvégékre. 

Mikor már jól föltöltekeztek a házaspárok, s érzik, hogy mennyi kincs birtokában van-
nak, akkor következik a második év, ahol megtanulják, hogy lehet erről beszélni másoknak, 
hogy lehet kincseiket továbbadni. 

A hat alkalom során az előadás-készítés csínját-bínját, lelki mozgatóit tanulják meg, és 
minden alkalommal gyakorolnak 5 perces kis előadásokkal.  

 „Mi változott meg? Másképp szeretjük egymást! S most nyitott szívvel várjuk, mi lesz a 
folytatás… - fogalmazta meg Bea és Laci Kaposszerdahelyről. 

Miért éppen a Kaposvári Egyházmegye családjai vehettek részt ebben a képzésben? 

A Gondviselés úgy rendezte, hogy a Kaposvári Egyházmegye családreferens házaspárja, 
Radnai István és Márti a schönstatti lelkiségben gyökereznek, ott találtak lelki táplálékot. 
S ezt a kincset fölismerve akartak másoknak is ajándékozni ebből. Jó munkatársai ők a 
családpasztorációért felelős Nyéky Kálmán atyának, akivel együtt hívták életre ezt a cso-
portot. 

Kilenc házaspár vett részt a képzésen, s alakult baráti, lelki közösséggé. A képzés évente 
6 hétvége és egy nyári hét, ahol alig fordult elő hiányzás, mindenki örült, ha jöhetett, s a 
két év alatt 5 baba született a csoportban! 

A családtréner-képzés végén két vizsgát tesznek a házaspárok, ezt követően a küldetés-
ünnepen Balás Béla püspök atyától kapják meg diplomájukat. 

Az első vizsga egy alkalom (házibeszélgetés) megszervezése az otthonukban vagy a plé-
bánián, ahová apostoli lélekkel meghívnak házaspárokat egy előadás meghallgatására és 
feldolgozására. 

A másik vizsga a saját szív-témájukból készített előadás megtartása egy ilyen körben. 
(Folytatás a következő oldalon) 
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S milyen témák születtek, mit visznek tovább a végzősök? Különbözőek… 

Kata és Nándi szívtémája például az anyós-após kapcsolat: 
„Sokszor elvárások gyűrűjében élünk, melyeket szüleink támasztanak felénk. Meg kell-e 

ezeknek felelnünk? Mi lehet a jó megoldás? Előadásunk - melynek címe: Jelenlét vagy beto-
lakodás? - az anyós-após, szülő-nagyszülő témakört járja körül.” 

Lilla és Marci az imádságról beszélt: 
„Silány az imaéleted? Mint a gaz, benövi a pörgés és a munka? Két tárgyalás, szoptatás 

között belefér egy kis ima? 
Előadásunkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik úgy érzik, nem megy eléggé olajozot-

tan az életük, valami vagy valaki hiányzik belőle. Istenkapcsolatunk a hétköznapokban, 
avagy az Úr jelenlétében élni.” 

Lujzi és Gergő „kényes” témához is mert nyúlni: 
„Egy testté leszünk a házasságban. A szex vajon mi? 
Arra keressük a választ, hogy ebben az igen kifordított világban hogyan találhatjuk meg 

szexualitásunk értelmét, és ezáltal hogyan teljesíthetjük be házasságunkban  a Teremtő 
tervét. Mire kell figyelnünk, és milyen hazugságoknak kell ellenállnunk? Mit tehetünk 
azért, hogy különbözőségünk ellenére a testiség terén is megtaláljuk az összhangot? 

Vajon mi a kapcsolat a hegedűművész és a szexuális életünk között?” 

Zsófi és Máté négy kisgyerkőcöt nevel, akik közül a legidősebb öt éves. 
„…élethelyzetünk irigylésre méltó, és a küzdelem a lételemünk. 
A kérdés, amely minden napunk minden pillanatát és az előadásunkat is átjárja: 
Mikor, kire, mire, mettől – meddig és hogyan szánjunk időt? Lehet erre jól válaszolni? 

Igen! Istennel. Minél kevesebb az időd, annál többet adj az Úrnak, Ő pedig megáldja azt! 
Működik, próbáltuk!” 

Juca és Balázs Bárdudvarnokról annak járt utána, hogy melyek azok a banánhéjak, 
melyeken elcsúszhatnak a házasságok… 

S idézik Tilmann atyát, „A jó házasság nem szerencse dolga, hanem két ember megfeszí-
tett munkájának gyümölcse!” 

Mazsi és Balázs az isteni gondviselésről hozott rengeteg példát, 
„…azt próbáljuk körüljárni, hogy az életünkben bekövetkező nehézségek, fájdalmak, el-

lenére hogyan tudunk hinni és élni a minket szerető Isten gondviselésében.” 
Tőlük tudtuk meg azt is, hogy létezik szárnyas róka! 
 
Aki szeretné megtudni mi az, vagy érdeklődik az előadások, vagy a Családakadémia 

iránt, tájékoztatást kaphat az info@csaladakademia.hu e-mail címen. 
 

Varga Erika 
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CSAK 11 küldetésünnep 
 

2014. november 29-én a Családakadémia 11. évfolyama a kétéves képzés 
zárásaként ünnepelte küldetését a kaposvári Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Iskolaközpont Körkápolnájában. A szentmisén Balás Béla 
püspök atya volt a főcelebráns, aki a következő prédikációval szólt a 
családokhoz: 
 

„...Jézus Krisztus szavaiból már látszik, hogy egész más a mi világunk, 
mint a természet jogvilága. Ahol ketten együtt élnek, bizonyos szabályok 
szerint, aztán összevesznek szokás szerint. 

Isten egybe kötötte - mondja Jézus - embernek fölötte nincs hatalma. 
Ez akkora mondat a fejlődéstörténetben, hogy 30 év kellett ennek az 

intelligens Szent Pálnak, amíg ennek valamennyire a mélyére jutott és 
leírta az Efezusi levél ötös fejezetében és a Korintusi levél első fejezetében, 
hogy mi is van ennek a mélyén. 

 Efezusi levél ötös fejezetében azt írja, hogy az asszony úgy törődjön 
férjével, ahogy az Egyház törődik Krisztussal. Már pedig az mit csinál? 
Odafigyel, lelkesedik, elébe megy, virraszt, bocsánatot kér… És a férfi? 
Nincs egy perce önmagára. Nincs külön útja, nincs titka. Mindent elmond, 

és mindent odaad a végén, ahogy Jézus Krisztus tette. Ennél mélyebbet nem lehet mondani… 
Különösen a Kolosszei levél gondolkodtatott el, mert az arról szól, hogy: Örömmel szenvedek értetek, tes-

temben, kiegészítem, ami hiányzik még Krisztus szenvedéséből az Egyház javára. 
Elbűvöl ez a gondolat. Hihetetlen aktivitást, finomságot jelent házasságon belül egymás felé, és házasságon 

kívül a többiek felé. 
Mert milyenek a többiek, és mi milyenek vagyunk? Általában a legritkábban vagyunk normálisak és egész-

ségesek. Valami felé húzunk, valamerre csámpás az életünk. 
Ezt valahogy úgy próbálom magyarázni bérmálások előtti országjárásaim során, hogy a tavaszi magvetés-

hez hasonlít az ember nevelése. Mert az elvetett mag akkor indul meg, ha felette a tavasz, mint egy ég-búra ösz-
szeáll. A jó meleg levegő, a napsugár, az eső, és akkor Márk evangéliuma azt mondja: csírázik, szárba szökken, 
termést hoz. Az emberpalánta hasonlóan, amikor van felettes énje.  Van, aki szóljon hozzám, van, aki figyelmez-
tessen, van, aki izguljon értem. Ott legyen ahol én, úgy érezzen, ahogy én. 

Magyarán apa, anya, tanító néni, tisztelendő bácsi, a sarki rendőr, a táblák, a használati utasítások. Mind-
mind összeáll egy felettes énné. És ezt el lehet rontani akkor, ha túladagolt, ha goromba, ha erőszakos. Csak 
úgy elvárja, hogy a másik természetesen tudja ezt. És fordítva: Mi közöm hozzá? Csinál, amit akar. Hagyjon 
engem békén, van nekem elég dolgom. Amikor hiányos a felettes én, vagy abszolút hiányzik. 

Akkor mit kellene tenni, ha ilyennel találkozunk? Ahol túladagolt volt, rideg, matematikailag pontos, jogilag 
kikezdhetetlen, csak éppen szív nem volt benne. Ott kiegészíteni testemben, jó szóval, szép példával, ami hiány-
zik. Otthont adni a hiányzó otthon helyett. 

Ahol pedig semmi a felettes én, mert oly árván született, úgy beletalált egy ateista társadalomban, hogy meg 
sem rezzentek a többiek, legfeljebb koccintanak néha a névnapján az egészségére. Ezen kívül nem kap más tá-
mogatást. Hát, nála mindent pótolni kell. A mindenséget. 

Ehhez ad erőt nem csak a bérmálás szentsége, az eukarisztia, hanem leginkább a házasság… 
Tartsák meg, amit Jézus mond! Teljes bedobással készülni kell, óvakodni a tobzódástól, az öntudatom meg-

bontásától, a tudatom elárulásától. Teljes figyelemmel rajta legyenek az Úron, és az Ő Egyházán. Így lehet, így 
sikerülni fog. 

 Adja a Jóisten, hogy így legyen!” 
A szentmisén a fiatalok lelkesítő gitáros énekekkel gazdagították a liturgiát. Az ország különböző részeiről 

érkeztünk, mint meghívottak, de egy közösségként élhettük át a szentmisét, a küldetésünnepet. 
A családtréner végzős házaspárok 45 perces előadásainak egyperces bemutatói magával ragadóak voltak, 

remekül felkeltették az érdeklődést a hallgatóságban a teljes előadások meghallgatására. 
(Folytatás a következő oldalon) 
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Balás Béla püspök atya a szentmise végén Balázs László és Beáta, Eszik Nándi és Eszik Kata, Ház Gergely 

és Tóth Lujzi, Horváth Tamás és Tűzkő Klári, Mester Balázs és Judit, Paulik Balázs és Mazsi, Radnai István és 
Márta, Szeifert Máté és Szeifertné Győrfy Zsófia, Udvardy Márton és Udvardyné Tóth Lilla házaspároknak 
adta át a diplomákat. 

Gratulálunk a frissen végzett családtréner házaspároknak! 
Köszönjük Radnai házaspárnak a kétévi kitartó, áldozatos szervező munkáját. Köszönjük a képzésben köz-

reműködő előadó házaspároknak, hogy időt és energiát szántak az évfolyam számára, és előadásaikkal gazdagí-
tották őket. Köszönjük Varga Károly és Erika retorikai oktatásban kifejtett tevékenységét, melynek gyümölcsei 
az egyperces bemutatókban már érezhetőek voltak. 
 

Laci és Szilvi 
elnök házaspár 

 

CSAK11 küldetésünnep album  
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CSAK11 előadások egy percben 

Udvardy Márton és 
Udvardyné Tóth Lilla 

Az Úr jelenlétében élni 

  

Silány az imaéleted? Mint a gaz, 
benövi a pörgés és a munka? Két 
tárgyalás, szoptatás között belefér 
egy kis ima?  

Előadásunkkal azoknak sze-
retnénk segíteni, akik úgy érzik, 
nem megy eléggé olajozottan az 
életük, valami vagy valaki hiány-
zik belőle. Istenkapcsolatunk a 
hétköznapokban, avagy az Úr je-
lenlétében élni. 

Kik vagyunk mi? Udvardy 
Márton és Udvardyné Tóth Lilla, 8 
éve házasok, három gyermek bol-
dog szülei, akik magunk is Máriá-
val karöltve szívünkbe véssük a 
szavakat, és el-elgondolkodunk 
rajtuk.  

 

Horváth Tamás és Tűzkő Klári 

Küldetésetek van! 

 

  

Horváth Tamás és Tűzkő Klára 
vagyunk, Nagykanizsáról. Tizen-
két éve házasok. Négy gyerme-
künk van.  

Előadásunk címe: Küldetése-
tek van! Ez a felszólítás minden 
megkeresztelt embernek szól. Há-
zasságunk, akárcsak az eucharisz-
tia, vagy a papság, szintén szent-
ség. Belegondolunk ennek jelentő-
ségébe, nagyszerűségébe? Amikor 
ezt a szentséget a pap jelenlétében 
egymásnak kiszolgáltattuk, egyút-
tal igent mondtunk arra a küldetés-
re, jel szerepre is, amelyet minden 
szentség magában hordoz. Előadá-
sunkban azt a kérdést járjuk körül, 
mit tehetünk azért, hogy a mi há-
zasságunk is jele lehessen Krisztus 
és az Egyház, Isten és népe kap-
csolatának. 
 

Ház Gergely és Tóth Lujzi 

Egy testté leszünk a házasság-
ban. A szex vajon mi? 

  

Arra keressük a választ, hogy eb-
ben az igen kifordított világban 
hogyan találhatjuk meg szexuali-
tásunk értelmét, és ezáltal hogyan 
teljesíthetjük be házasságunkban  
a Teremtő tervét. Mire kell figyel-
nünk, és milyen hazugságoknak 
kell ellenállnunk? Mit tehetünk 
azért, hogy különbözőségünk elle-
nére a testiség terén is megtaláljuk 
az összhangot? Vajon mi a kap-
csolat a hegedűművész és a szexu-
ális életünk között?  

Ház Gergely és Tóth Lujzi va-
gyunk Kaposszerdahelyről, 14 éve 
vagyunk házasok és öt gyerme-
künk van. 
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Radnai István és Márta 

Nem kétség, egység 

 

  

 

A keresztény házasságeszmény 
arra a tényre épül, hogy a házas-
pár, a férfi és a nő együtt a teremtő 
Isten képmása. Nem pusztán a 
férfi, és nem pusztán a nő, hanem 
ketten együtt. A Jóisten szándéka 
és rendelése, hogy ha egy férfi és 
egy nő igent mond egymásra, ak-
kor az egy életre szóljon. Mivel Ő 
a mi szerető Atyánk, ezért azt sze-
retné, hogy ez nekünk a javunkra 
váljon és boldogok legyünk. Nem 
kér tőlünk lehetetlent és nem állít 
elénk teljesíthetetlen feladatot. 
Akkor miért van az, hogy egyre 
több házasság végződik válással? 

Isten egynek akar kettőnket 
látni. Ő egymás számára teremtett 
minket és Ő vezetett egymáshoz 
bennünket. Azt tapasztaltuk, hogy 
ez az egység, ami a legfőbb vá-
gyunk, napról napra sérülést szen-
ved. Az előadásunkban arra keres-
sük a választ, hogy gyengeségeink 
és bűnösségünk ellenére, hogyan 
tudjuk mégis ezt újra meg újra 
visszaszerezni, illetve ebben nö-
vekedni. 

Radnai István és Márti va-
gyunk Orciból. Közel 30 éve há-
zasok. Öt lányunk közül három 
már felnőtt, egyikük már házas, a 
14 éves ikreinkkel élünk együtt. 

Mester Balázs és Judit 

Banánhéj, avagy min csúsznak 
el a házasságok 

  
 

Mester Balázs vagyok, feleségem 
Mester Judit. Bárdudvarnokon 
élünk, sok jó emberrel vagyunk 
körülvéve. Ebben a faluban dolgo-
zom polgármesterként, feleségem 
pedig egy kreatív hobbi boltban 
eladó. Öt gyerekünket igyekszünk 
nevelgetni, szeretgetni, terelgetni a 
Gondviselésben bízva. Sok-sok 
örömünk van a mindennapokban, 
és néha átéljük a teljes tehetetlen-
séget. 

Otthonunk nyitott mindenki 
számára, és igyekszünk úgy élni, 
hogy másoknak is kedve kereked-
jen házasságban élni és nagycsalá-
dot alapítani. 

Mindennapjainkban lépten-
nyomon banánhéjak akadnak 
utunkba, amiken könnyen elcsú-
szik boldognak induló házassá-
gunk. Talán túl sokat dolgozunk? 
Esetleg nem tudjuk, mi motoszkál 
a másikban? Biztos, hogy a tár-
sunknak az okoz örömet, ami ne-
künk? Tudunk-e tökéletesek lenni 
a másik felünk számára? Vajon jól 
beszéljük a párunk szeretetnyel-
vét? Megdicsértük ma már a má-
sikat? Tudunk-e még beszélgetni, 
vagy minden este győz a távirá-
nyító? 

Mindannyian tudnánk sorolni a 
banánhéjakat, de jobb, ha inkább 
dolgozunk rajtuk, sok-sok időt és 
energiát  „pazarolva” a társunkra, 
a házasságunkra. 

„A jó házasság nem szerencse 
dolga, hanem két ember megfeszí-
tett munkájának gyümölcse.” 

 

Szeifert Máté és Szeifertné 
Győrfy Zsófia 

Időadás 

  
 

Kifutott a tej! Nincs meg a félci-
pőm! Már megint otthonmaradt a 
... gyerek! Még mindig sminkelsz? 
Két perc, és ott vagyok. Mindjárt! 
Elkésünk!... Elkéstünk! 

Ez a mi életünk, ez a mi elő-
adásunk.  

Főbb adatok: 
- 6 év házasság 
- 4 eleven ámde makacs  

gyerek:  
5 év, 3,5 év, 16 hó, 4 hó;  
1 lány, 3 fiú 

- átlag négy óra alvás 
- konstans rendetlenség 
- nagy család  
- rengeteg program 

Összességében tehát megálla-
pítható, hogy élethelyzetünk irigy-
lésre méltó, és a küzdelem a lét-
elemünk. A kérdés, amely minden 
napunk minden pillanatát és az 
előadásunkat is átjárja: 

Mikor, kire, mire, mettől –
meddig és hogyan szánjunk időt? 

Lehet erre jól válaszolni?... 
Igen. Istennel. Minél kevesebb az 
időd, annál többet adj az Úrnak, Ő 
pedig megáldja azt!  

Működik, próbáltuk! 



Családakadémia Hírlevél 66. szám  2015. február 

 

12 

 

Balázs László és Beáta 

A házasság kalandtúra  
vagy tortúra? 

  
 
Balázs László és Beáta vagyunk 
Kaposszerdahelyről, 17 éve élünk 
szentségi házasságban. Két gyere-
künk van, Benedek 14, Panna 10 
éves. 

Előadásunk címe: A házasság 
kalandtúra vagy tortúra? 

Arra keressük a választ, hogy 
miért van ennyi válás manapság? 
Tudjuk azt, hogy szüntelenül bol-
dog házasság nincsen, azonban a 
boldog és kevésbé boldog szaka-
szok aránya csak rajtunk múlik. A 
házasság magától nem működik, 
abba energiát, munkát kell fektet-
ni.  

Gyermekeink számára is az 
adja a legnagyobb biztonságot, ha 
egészséges, teljes családban nő-
hetnek fel. A házasság tehát nem 
egymás mellett való szenvedést 
jelent, hanem boldogságunk forrá-
sa. Mi döntjük el, hogy házassá-
gunk kalandtúra lesz-e vagy tortú-
ra. 
 

 

Eszik Nándi és Eszik Kata 

Jelenlét vagy betolakodás? 

 

  
 
Eszik Katalin és Nándor vagyunk 
Kaposvárról. 3 éve kötöttünk 
szentségi házasságot. Kata foglal-
kozása ápolónő, most a huszonegy 
hónapos Misi fiunkkal otthon van. 
Nándi informatikusként dolgozik, 
szabadidejében akolitusként igeli-
turgiákat tart, és idős betegeket 
áldoztat otthonaikban. 

Sokszor elvárások gyűrűjében 
élünk, melyeket szüleink támasz-
tanak felénk. Meg kell-e ezeknek 
felelnünk? Mi lehet a jó megol-
dás? A házastársunkkal együtt új 
rokonságot is kaptunk, mely sok-
szor konfliktusok forrása lehet. 
Hogyan, milyen lelkülettel ve-
gyünk részt a közös programok-
ban? Előadásunk az anyós-após, 
szülő-nagyszülő témakört járja 
körül. Nemcsak a fiatal házasok 
szemszögéből mutatjuk be a lehet-
séges szituációkat, így a nagyszü-
lők, szülők is ötleteket kaphatnak 
arra vonatkozóan, miként segíthe-
tik a fiatalabb generációt a hét-
köznapokban. 

 

Paulik Balázs és Mazsi 

Élni Isten tenyerén 

 

  
 
Most még tükör által homályosan 
látunk...  

Gyakran nem értjük életünk 
váratlan történéseit... Nem tudunk 
egy-egy „miért?”-en továbblépni... 
Nem látjuk az összefüggéseket... 
Gyakran akarunk mindent egyedül 
megoldani és sokszor csak a ma-
gunk erejére támaszkodunk. De 
van-e elég bátorságunk ráhagyat-
kozni, és élni Isten tenyerén?  

Paulik Balázs és Mazsi va-
gyunk Miklósfáról, akikre jogász 
és tanár házaspárként négy gyer-
meket bízott a Jóisten. Előadásunk 
az Isteni gondviselésbe vetett hit – 
megpróbáltatásaink idején címet 
viseli. Benne azt próbáljuk körül-
járni, hogy az életünkben bekö-
vetkező nehézségek, fájdalmak 
ellenére hogyan tudunk hinni és 
élni a minket szerető Isten gondvi-
selésében. 
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Miért jó a Családakadémia? 
Komoly dilemma volt számunkra a CSAK-on való 
részvétel. A mindenkori utazás, ott alvás plusz fel-
adatokat adott. Így utólag, persze tudattalanul, s va-
lószínűleg a Jóisten kegyelméből, kihozta belőlünk 
már akkor is a már annyiszor emlegetett szárnyas 
rókát, beleugrottunk az ismeretlenbe (ami egyébként 
nem jellemző ránk, óvatos duhajok vagyunk). 

A legnagyobb tapasztalás talán az volt, hogy a 
Gondviselés jóvoltából sosem vagy egyedül, a látszó-
lag egyedülálló, csak sajátunknak gondolt problémák 
mások számára is ugyanúgy, sokszor azonos módon 
fennállnak. 

A másik, ami nagyon alakított minket, az első be-
nyomások csalóka voltának felismerése, emiatt a 
másik megismerésének vágya, mert a korkülönbség, 
élethelyzet vagy más körülmény miatt tőlünk nagyon 
másnak gondolt párokról derült ki, mennyire közel 
állnak, illetve kerülnek hozzánk. 

A házasságunkban azt segítette a legjobban ez a 
két esztendő, hogy életünk történéseit mennyire tud-
juk látni minden esetben saját javunkra váló isteni 
szándéknak, s ez milyen módon válhat folyamatos 
örömforrássá. Talán ez formálta véglegessé előadá-
sunk témáját is. 

Az emlékekből pedig van bőven. Nagy hatást tett 
ránk, hogy az együttléttel mennyire összeforrott tár-
sasággá váltunk, s ezzel párhuzamosan a gyermeke-
ink kapcsolata is mennyire megizmosodott. Ezt segí-
tette a két nyári tábor, mindkét alkalommal, e hete-
ken belül, a megfogant apró életek miatti várakozás, 
s a vizsgaelőadások szervezése, előadása, amit még 
színesebbé tett a mi esetünkben az, hogy egy-egy hét-
végére vendégek, majd vendéglátók is lehettünk egy 
másik házaspárnál. Az előadásban elhangzott viccbé-
li róka pedig túlnőtte magát, de nagyon kedves "cí-
merállattá" lett mindenki számára. 

 
 
Az első évben az előadások és a kérdések még in-
kább egymás felé fordítottak bennünket. Hiába a zaj-
ló élet, muszáj volt megállnunk, és abban a néhány 
órában csak egymásra figyelnünk. Kimondtuk azokat 
a gondolatokat, amelyekre korábban nem került sor, 
nem volt alkalom, lehetőség. A megosztó körben 
pedig, amely számunkra ritkán látott őszinteséggel 
zajlott, a többi házaspár vívódását, küzdelmeit, sike-
reit és élményeit hallhattuk, amely tovább erősítette 
kapcsolatunkat: Vannak akik szintén küzdenek ha-

sonló problémákkal? Ők is átmentek ugyanezen? Így 
is meg lehet élni az Istenkapcsolatot a házasságban? 

A második évben már sokkal inkább az előadás-
módra, a módszertanra helyeződött a hangsúly, de itt 
is sokat tudtunk meg egymásról a különböző témá-
ban általunk elkészített előadások mezsgyéjén. A 
nagyelőadás összeállítása pedig igazi kihívás volt, 
amely jobban összehozott kettőnket, és felidézte az 
ifjúsági közösségben megismerkedésünkkor átélt 
élményeket.  

Köszönjük CSAK! 
 
 
CSAK jöttünk megnézni, mi folyik itt… 

2012. szeptemberében nem tudtuk egészen ponto-
san, hogy minek kezdünk neki. Voltak általános isme-
reteink a képzésről és ennek alapján úgy döntöttünk, 
hogy az épülésünkre szolgál majd, ezért belevágtunk. 
Kíváncsian, és nyitott szívvel érkeztünk az első csa-
ládtréner hétvégére. A csapat egy része akkor még 
ismeretlen emberek tarka csoportja volt, mostanra 
talán már a barátainknak mondhatjuk őket. 

„El őször vegyél, aztán tegyél!” 
Az első év során meghallgatott előadások minden 

alkalommal tettek hozzá valamit a kapcsolatunkhoz: 
szemléletet formáltak, szemet és fület nyitogattak, és 
változtatásra sarkalltak. 

Túrázó, kiránduló család vagyunk, így az első 
évet egy olyan kiránduláshoz tudnánk hasonlítani, 
ami módszeresen végigvisz egy tájegységen, de úgy, 

hogy mindig ott van melletted egy túravezető, aki 
megmutatja az érdekességeket, felhívja a figyelmedet 
a látnivalókra. 

A második évben már nekünk kellett kiásni a kin-
cseket, mi hívtuk fel egymás figyelmét a látnivalókra, 
mi szerveztük a túra programját. Felelősségteljes, 
nehéz feladat „túravezetőnek” lenni. 

Vizsgaelőadásunk témáját a környezetünkben ta-
pasztalt válások magas száma és a párkapcsolati 
árulások generálták. A népmesék egyik kedvenc for-
dulata – és boldogan éltek, míg meg nem haltak – 
nem életszerű, hiszen szüntelenül boldog házasság 
nincsen. De az, hogy házasságunk kalandtúra lesz-e 
vagy tortúra, csak rajtunk múlik. 

 
(Folytatás a következő oldalon) 
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Házasságunk utóbbi két éve számunkra kalandtú-
ra volt, ahol 

• közösen jelöltük ki az útvonalat, de fontos volt 
az is, hogy ne csak egy irányba, hanem egy-
másra is nézzünk 

• GPS helyett Isten juttatott minket a célunkhoz 
• együtt voltunk magasságokban és mélységek-

ben 
• megtapasztaltuk, hogy együtt erősek vagyunk 
• megtanultuk, hogy a bogarakkal is lehet 

együtt élni ☺ 

Legkedvesebb élményünk az egyik utolsó estéhez 
kapcsolódik a nyári hétről. Az esti beszélgetés során 
azt a feladatot kaptuk, gondoljuk végig, miben válto-

zott a társunk, mióta megismertük egymást. Azt már 
korábban felismertük, hogy társunk megtartja hibáit 
akkor is, ha mi szeretnénk erről „leszoktatni”. Mind-
ezek ellenére azonban változunk mindannyian, de 
nemcsak mi, hanem az egymás iránti szeretetünk is. 
Többen ki mertük mondani, hogy tisztább, mélyebb 
szeretettel szeretjük egymást, mint házasságunk ele-
jén. Szívmelengető érzés volt ezt hallani 10-20 éve 
házasságban élő pároktól… 

Azt olvastuk valahol, hogy a keresztények sem 
szeretnek másképp, csak több segítséget kapnak hoz-
zá. Mi úgy érezzük, hogy megkaptuk ezt a segítséget, 
és nem CSAK átmenetileg. Köszönjük! 

Másokat is szeretnénk meghívni erre a kalandtú-
rára, ezért nyitott szívvel várjuk a folytatást! 

 

Hírek, hirdetmények 

Retorikai továbbképzés 
 

2015. február 28-án Varga Erika és Károly, a Nem-
zetközi Retorikai Találkozó tapasztalataira építve, 
retorikai továbbképzést tart Budaörsön. A tovább-
képzésre minden családakadémiai előadó házaspárt 
szeretettel várunk. 

Szilvi és Laci 
 

Kedves szervező és 
előadó házaspárok! 

Hírlevelünk esemény naptárának teljessé-
ge érdekében arra kérünk Benneteket, 
hogy e-mail-ben jelezzétek felénk, ha vol-
tatok 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 

gal.csalad7@gmail.com 
 

*** 

50-66. hírlevelek letölthetők: 
http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html 

 

Az első magyar szent család:  
Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre 
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