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„A jó pásztor életét adja juhaiért...
Van bátorsága, hogy merészen szembeszálljon a gondokkal,
gyógyírt keressen,
és azt óvatosan és körültekintően alkalmazza.”
Kentenich atya
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MENTSÜK, AMIT MENTENI KELL
Ferenc pápa: Testközelség 1
„Azt gondolom, hogy a keresztény család, a házasság soha nem volt úgy támadva, mint manapság. Közvetlenül
és valóságosan támadva. Lehetséges, hogy tévedek.
Egyháztörténészeink meg tudnák mondani. A családot, mint olyat,
manapság ütik, verik. A családot verik, és a családot elkorcsosítják
– ez csak egy asszociáció, de manapság akármit ’családnak’ lehet
nevezni.
És hány sérült család, hány tönkrement házasság, mennyi relativizmus a házasság szentségével kapcsolatban! Akár szociológiai
szempontból nézzük, akár az emberi értékek szemszögéből, vagy a
katolikus szentség oldaláról, ez a család krízise. Krízis, mert minden
oldalról „ütik, vágják” a családot és már agyon sérült.
Ezért világos, hogy nem marad más, mint, hogy tegyünk valamit. Azt kérdezed, mit tehetünk. Tarthatunk szép
beszédeket, kinyilatkoztathatunk alapelveket – néha meg kell tenni – ugye? Világosan és nyíltan kell fogalmazni: Ki kell mondani például, hogy „kérem szépen, amiről ti beszéltek, az nem házasság. Az egy társulás. De
nem házasság.” Vagyis néha egészen világosan ki kell fejezni, ki kell mondani dolgokat.
De maga a lelkipásztori módszer ebben az esetben csakis a „testközelség”. A kísérés. Ez azt jelenti; időt
adok, szánok, pazarolok a másik emberre. A nagy időpazarló mester: Jézus. Nem igaz? Rászánta az időt a kísérésre, a lelkiismeret érlelésére, sebek gyógyítására, tanításra. A kísérés azt jelenti, együtt járni az utat.”

Kentenich atya: Mentsük, amit menteni kell! 2
“Aki nem tart állandó érzékelés-kapcsolatot a modern lélekkel, annak sejtelme sincs arról, hogy ma minden állapotból és osztályból papokat és szerzeteseket is beleértve - számtalanul sok ember életét
egyfajta pokollá teszi a sok görcs és (lelki) betegség.
Ilyen esetekben olcsó megoldás, ha egyszerűen felmentjük magunkat, és nem fáradozunk tovább a belső gyógyulásért.
Egy mélyen Istenben horgonyzó atyaság másképpen gondolkodik és cselekszik.
Ő az Üdvözítő önarcképéhez, a jó pásztor eszményéhez igazodik. A jó pásztor életét adja juhaiért. Ő nem marad állva karba tett
kézzel a felkorbácsolt tenger partján. Nem nézi nyugodtan és közömbösen a dühöngő hullámokat, ahol kiszolgáltatva a szélnek és a
hullámoknak ezrek és ezrek küzdenek a pusztulással. Azzal sem
elégszik meg, hogy messziről úszóövet dobjon a fuldoklóknak. Az
életét kockáztatva a habokba veti magát, hogy mentse, amit menteni
kell. Így valósítja meg az Üdvözítő szavát: „A jó pásztor odaadja
életét juhaiért.“
Ez nem ritkán keserves munkát jelent: rengeteg kutatást, idegfeszültséget, és időt, hogy a sérüléstől megóvja övéit, és amennyire csak lehet, Isten gyermekeinek teljes belső szabadságát visszaadja nekik. Van bátorsága,
hogy merészen szembeszálljon a gondokkal, gyógyírt keressen, és azt óvatosan és körültekintően alkalmazza.
Ha nem ezt teszi, úgy érzi magát, mint aki felelőtlenül csak beszél, és felelőtlenül is cselekszik.
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Minthogy a történelem tanúsága szerint a katolikusokra nézve régebben kockázatos volt merészen és alkotó
módon állást foglalni a modern élet válságával kapcsolatban. Nagy a veszélye, hogy a válságok 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?”
Zárszó (a szerkesztőtől)
Kentenich atya e kérdése és Ferenc pápa útmutatása nekünk is szól: „a lelkipásztori módszer ebben az esetben
csakis a „testközelség”. A kísérés. Ez azt jelenti; időt adok, szánok, pazarolok a másik emberre. A kísérés azt
jelenti, együtt járni az utat.”
Szerkesztette és közreadta: Csermák Kálmán és Alice

Óbudavár

A CSAK múltja, jelene és jövője3
2015. március 21-én tartottuk Óbudaváron a Családakadémia közgyűlését. Többek között a következő kérdésekre kerestük együtt a válaszokat.

Miért fontos számunkra a CSAK?

Mit várunk a CSAK-tól?

Mit tehetek másokért a CSAK-on keresztül?

Mi az én CSAK-om?
A „csokorba szedett”, összefoglalt gondolatokból, tanúságtételekből ízelítőt olvashattok az alábbiakban.

1. Miért fontos számunkra a CSAK?
Mindig fontosnak tartottuk azt, hogy amit kaptunk, azt próbáljuk meg valamilyen módon továbbadni, tovább sugározni a környezetünk felé. Úgy gondoljuk, hogy a CSAK nagyon jó talaj ahhoz, hogy kilépjünk a
családunk falain kívülre. A CSAK-on éreztük meg azt, hogy lehet olyan házaspárokat, családokat is megszólítani, akik nem schönstattosok, vagy nem is feltétlenül katolikusok. Házaspárként mindig fontosnak tartottuk,
hogy ne csak a saját berkeinken belül mozogjunk, hanem kifelé is.
Elég sokat gondolkodtunk akkoriban, amikor a CSAK a fókuszba került, hogy belevágjunk-e? Belevágtunk, és életünk egyik legjobb döntése volt ez. Egyrészt nagyon-nagyon sokat adott nekünk, másrészt rendkívül
jó csapat jött össze. A saját életünkben nagyon pozitív hatásai voltak. Megerősödött a házasságunk, közelebb
kerültünk egymáshoz, megtapasztaltuk, hogy milyen jó az, amikor ketten együtt teszünk valamit mások érdekében.
A CSAK alap, amire építeni lehet. Nem csak a saját életünket, hanem a környezetünkben lévők életét is.
Tudunk belőle adni másoknak is. Kicsit olyan, mint egy kincstár, vagy kincses bánya, ahová mindig nyúlhatunk. Mindig ki tudunk venni belőle valamit, hogy azt továbbadjuk.
Úgy kerültünk a CSAK-ba, hogy nem tudtuk mibe vágunk bele, de nagyon-nagyon sokat kaptunk. Óriási
élmény volt, és azt gondolom, hogy ezt kötelességünk továbbadni másoknak. A háttérmunkát szeretjük jobban.
Imádkozunk, imaköri levelet írunk. A korral előre haladva, mégis úgy érezzük, hogy az értékeinket tovább kell
adnunk, mert a Szűzanya ezt várja tőlünk.
Az Akadémián keresztül tudjuk Schönstatt kincseit továbbadni. A CSAK Schönstatt kifelé néző arca. Az
Akadémiát olyan fontosnak érezzük, mintha egyik gyermekünk lenne.
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Amikor először voltunk Óbudaváron, akkor nagyon megfogott minket Schönstatt világa. Később, amikor
felmerült a lehetősége annak, hogy részt vehetünk a CSAK-ban, akkor nem sokat hezitáltunk rajta, hanem belevágtunk, és nagyon-nagyon sokat adott nekünk. Számunkra ez erőforrás. Mindenféle tekintetben: a kapcsolatainkban, a lelkiségben, és az egymáshoz való viszonyulásban. Amikor valaki kérdez bennünket, a Családakadémiában tanultakhoz tudunk visszanyúlni. Azt tapasztaljuk, hogy amikor találkozunk egy problémával, amivel
foglalkoznunk kell, mert valaki választ vár tőlünk, akkor már az a gondolatunk: Na, ebből kellene egy előadást
írni. Mert a válaszadáshoz utána kell nézni, utána kell járni, egymással át kell beszélni, keresztül kell gyúrni
magunkon az adott témát, problémát. Sok örömünk van benne. Hivatásunk része a CSAK. A férj-feleség lét,
apa-anya lét alapvetően hozzá tartozik hivatásunkhoz, és keresztények lévén, az általános papi, prófétai, királyi
hivatásunk is van, hogy értékeinket tovább adjuk, és ehhez nagyon jó eszköz a CSAK.
Számunkra nagyon jó döntés volt, hogy a családakadémiai képzésre jelentkeztünk. Előzőleg nem jártunk
sehova közösségbe, nagyon nem is keresgéltünk, de valahogy ez a közösség megtalált minket. A CSAK 10.
évfolyama az első igazi közösség élményünk. Nagyon örülünk, hogy ennek a csapatnak a részesei lehettünk.
Azóta egy kicsit tágabb körben is tagjai lehetünk a CSAK-nak, tevékenykedhetünk benne.
2005-ben voltunk először Óbudaváron. A légkör, az érzés, amit akkor és azóta is innen hazaviszünk, erőt ad
nekünk. Az elfogadó légkör, az a nagyon sok kiegyensúlyozott ember, az a sok gyerek, akik itt rohangáltak a
kápolnaszentelésen, nagyon megragadott bennünket. Ezt az érzést, ezt a légkört, ezt a gondolatot elvinni másoknak: azt gondoljuk, hogy a CSAK-nak ez fontos küldetése.
Az Akadémiában a Szűzanya munkatársai lehetünk különféle területeken. Beszélhetünk a szívügyeinkről
másoknak. Lehetőséget kapunk arra, hogy szolgáljunk másokat, miközben szabadságot és támogatást ad. Nincsenek elvárások, kényszerek. Szabadon, belső indíttatásból szolgálni a hozzánk fordulókat. Ebben segít a
CSAK.

2. Mit várunk a CSAK-tól?
Konkrétan mi nem a CSAK-tól várunk valamit, hanem a Szűzanyától. Mi Schönstattban azt tanuljuk, hogy
eszközként odaadjuk magunkat a Jóistennek és a Szűzanyának. Azt tudom tenni, hogy felajánlom magamat
eszköznek a Szűzanya kezébe és aztán majd Ő kitalálja, hogy mit szeretne általam tenni. Azt gondolom, hogy a
Szűzanyától, a Jóistentől várom a csodát, és ezt már olyan sokszor meg is tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy
Istennek még hatalmas elképzelései vannak Schönstattal, és a CSAK-al kapcsolatban.
Várom azt, hogy kelet felé nyissunk, átlépjük a Tisza vonalát. Mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki
keletre születik, az sem kevesebb, mint mi, mégis egy jó lehetőségtől esik el. Kentenich atya, Tilmann atya is
mondta, hogy Oroszország a cél. Álmom, hogy egyszer majd abba az irányba is tudunk lépni.
Azt, hogy ez a sok kincs közkincs legyen. Ne maradjon meg a sok kincs közöttünk. Olyan képben szoktam
gondolkodni, hogy óriásplakátokon lehetne üzenni! Miért csak szappanoperákat lehet reklámozni, építési áruházakat, stb..
Mi lenne, ha a házasságot reklámoznánk, mint olyat? Készítsünk plakátot a házasságról!
Mit várok a CSAK-tól? Amit vártam, azt megkaptam, most, egyfajta továbbfejlődési lehetőséget várok,
mint előadó. Intézményesített módon. Javasolnék egy tematikus hétvégét a CSAK előadóinak tovább képzése
céljából. Évente egyszer, amikor nem kifejezetten Kentenich atya módszertanából, hanem általános területeken
lehetne továbbképződni.
Találkoztunk előadások után emberekkel, akik problémákkal jöttek hozzánk. Úgy fogalmaztuk meg, hogy a
probléma feltáró beszélgetés műfaját szeretnénk jobban megismerni, a legszélesebb értelemben. Egészen onnan, hogy én merjek valamit mondani neki, kísérjem őt, Kentenich pedagógia szerint, Kentenich atya gondolataival. Arról, hogy hogyan tehetné a házasságát áramvonalasabbá. De lehet, hogy egy olyan szintet pendít meg
a problémájával, amire azt kell, hogy mondjam, hogy tessék egy paphoz fordulni, mert a gyónás, a lelki vezetés
a megfelelő ez irányban. Vagy pedig tessék szíves lenni egy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez fordulni.
Ezeknek a biztos kezelése fontos szempont lenne az ilyen probléma feltáró beszélgetésekben. Konkrét tapasztalat alapján azt látjuk, hogy fontos, hogy a probléma feltáró beszélgetésben meglássuk a nagy gubancban, hogy
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mi a gyökér probléma, amihez tanácsolni kellene a segítségre váróknak, hogy merre induljanak el. Azt várnám,
hogy kicsit a továbbképzésben segítsen a CSAK, hogy mit tegyünk ilyen helyzetben?
Azt várom tőle, hogy az országban sok-sok olyan család legyen, akik tudatosan jól építik a házasságukat és
a családi életüket. Azt látom a környezetemben, hogy nagyon sokan vágnak bele fiatalon a házasságba, jó szándékkal, őszintén és jó célokkal, és valahol menet közben mégis elsiklik a dolog. Valami nem jól jön ki. Erről én
azt gondolom, hogy a Családakadémia nagyon sokat tehet azért, hogy a csapdákat ki tudják kerülni a házaspárok, helyre álljon a rend és tovább tudjanak menni megerősödve.
Várjuk, hogy kompetens előadó házaspárokat képezzünk továbbra is. Hogyan? A saját életben szerzett tapasztalatok által. Így válnak kompetenssé. Hozzáértő módon tudnak beszélni azok, akik itt végeztek, és hozzáértő módon tudják továbbadni az értékeiket.
Nekünk közös ügyünk a CSAK, és az ebből származó tevékenységek. Ezekben megtaláltuk magunkat, és
szeretnénk ebben tovább fejlődni. Hasznos lenne rendszeresen visszatérő, intézményesített továbbképzéseket
tartani.
Mit várok a CSAK-tól? Elvárásom nincs. Mi az, amit várok, mint várakozás? Ha valaki valamilyen feladatot elvállal, valamiben részt vesz, akkor hihetetlen sokat erősödik a feladat által. Az az érzésem, hogy egy-egy
találkozás után, egy-egy feladat után, egy kicsit mindig bölcsebb lehet az ember. Van hová fejlődnünk.
A családok és az ifjúság szolgálatát várjuk az Akadémiától. Az ifjúság szolgálata olyan terület, amely nincsen kiaknázva. Nagy az éhség, a kíváncsiság a fiatalokban.
Várjuk, hogy a Családakadémia teret adjon az apostolkodáshoz, mások szolgálatára azok számára, akiknek
erre benső indíttatásuk van, akik erre vágynak. Mindenkinek teret adni. Szerintem megoldandó feladat, hogy
aki szeretne dolgozni, azt megtalálja a neki legjobban fekvő feladat. Ennek előfeltétele a tagokkal a kapcsolattartás.
Fontos, hogy az Akadémia továbbra is képviselje a schönstatti értékeket. A CSAK a Schönstatt mozgalomban gyökerezik és fontos, hogy ez a későbbiekben is így maradjon. Ezért szükséges a jó együttműködés a
schönstatti vezetőkkel.

3. Mit tehetek másokért a CSAK-on keresztül?
A gyakorlati dolgokat szeretjük jobban. Egyikünk készíti a könyveket, másikunk imádkozik. Igyekszek intenzíven imádkozni azért, hogy a Jóisten a kegyelmeit adja. Szerintem ez fontos.
Új dolog nem jutott eszünkbe, a meglévőket kellene csiszolni és tökéletesíteni. Nemrég a jegyes oktatást
kezdtük el más házaspárokkal. Ez nyitást jelent a fiatalabb korosztályok felé. Ez új evangelizációs terület. Azt
szeretnénk, ha tovább folytatódna városunkban, majd a tapasztalatokat továbbadva más városokban és más településeken is beindulhatna a családok által tartott jegyesoktatás. A saját plébániánkon feladatunknak érezzük,
hogy segítséget nyújtsunk a lelkipásztorunknak. Beindítottunk a plébániánkon egy házas hittanos közösséget, és
nagyon jó visszajelzéseket kapunk.
Hogy mit tehetek, azt nem tudom. Keresem a helyemet így, hogy férjem csak lélekben van velem. Mindenképp szeretnék valamit tenni, mert azt gondolom, hogy amit együtt elkezdtünk, azt nekem kell a földön tovább
folytatnom a férjem segítségével.
Tilmann atya sokszor mondta nekünk, hogy a vágyaink és érzelmeink útján is szól hozzánk a Jóisten. Bennem nagyon erős vonzódás van a közösség felé. E felé a közösség felé. Itt olyan embereket ismertem meg,
akikkel nagyon jó együtt lenni, akik példaértékűek és akikre felnézek. Szóval, remek emberek, és jó itt lenni.
A helyi jegyes oktatásban tudtunk részt venni. A házasság hete nagyon jó alkalom a CSAK-os előadások
tartására, a házas hittan csoport szintén. CSAK évfolyamunk évente találkozik. Így lehetővé válik, hogy továbbra is tartsuk egymással a kapcsolatot. Valamint számunkra az imakör, az imaháttér nagyon fontos, és nagyon jó,
hogy ez működik.
Jönnek a házaspárok, keresnek, és aztán felfedezik, hogy van nekem is mondanivalóm. Vannak nekem is
értékeim, és ezt tovább kell, hogy adjam. Ez egyben nagy öntudatot, és magunkra találást is jelenthet. Sőt, még
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a házaspárok egysége is erősödik ezáltal. Egyfajta átalakulás, kibontakozás csodáit élhettük meg magunknál és
a többi családnál is.
Tenni kell! Méghozzá testközelből. Kísérni az embereket, odamenni. Ferenc pápa mit tenne egy ilyen helyzetben? Talán tetszene neki. Testközelből lehet emberekkel kapcsolatot kialakítani. A fiam folyton magyaráz.
Hát apa, észre kell venni a Jóisten jeleit. Észre kell venni, hogy valamit mutat és tanít. Igaz, észre szoktam én is
venni, de gyakran csak egy-két nap után.
Pár alkalommal volt már lehetőségünk előadni. Jegyes oktatást is tartottunk, ami nagyon csodálatos dolog.
Úgy érezzük, hogy erre nagy igény van. Jó lenne korábban megtalálni azokat a fiatalokat, akik házasságban
gondolkodnak. Kicsit későnek tűnik már a jegyes oktatáskor beszélni nekik, hiszen akkorra már eldöntötték,
hogy össze fognak házasodni. Elég kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki nemet mond ekkor a házasságra,
pedig van akit le kellene beszélni róla. Hamarabb is jó lenne velük találkozni. Nekem személy szerint az egyetem ilyen szempontból nagyon jó, mert ott pont ilyen huszonéves fiatalokkal lehet találkozni, akik még előtte
vannak ezeknek a dolgoknak. Sok a lehetőség, szinte eláraszt. Az a nehéz, hogy ennek meg is kell tudni felelni.
Itt kell köszönetet mondanom a Jóistennek, a Szűzanyának és mindazoknak, akik a CSAK-ban felelősek. A
feladatok rajtuk keresztül jutnak el. A feladatok megtaláltak, előadásokat tartunk, illetve a CSAK Hírlevelét
készítjük.
Mit tehetünk másokért a CSAK-ban? Az lenne a jó, ha lenne egy nagy álmunk. Például, hogy minél kevesebb válás legyen Magyarországon, és minél több egészséges és erős család. Ennek a CSAK nagyon jó eszköze.
Az lenne a célunk, hogy minél több emberrel megismertessük ezt a lehetőséget. Nekünk nagyon szimpatikus az
első pillanattól kezdve a schönstatti légkörnek ez az eleme. Szépen, finoman terelgetjük az embereket, akiket
megtalálunk, nem nyomulunk.
Arról, hogy mi az én CSAK-om, az jutott eszembe, hogy akik a CSAK-ban vannak, azok félszavakból is
megértik egymást, és ez a mai világban nagyon-nagy kincs.
Mit tehetnénk? Nyitni a fiatalok, az együtt járó párok felé. A Hírlevélbe írni a megtapasztalásainkról, tanúságot tenni, hogy az Istent hol tapasztaltuk meg az életünkben. Ez is lehetne a Hírlevélnek egy küldetése. Például, hogy valahol voltunk előadni, és ez a számunkra mennyi erőt adott. Valamint a Hírlevében megírni, hogy
mikor, hol, mi fog történni, azért, hogy eljusson másokhoz is a hír. Az Oázisban is meg lehetne jelentetni ebből
cikkeket.
Imádkozunk, hordozunk másokat.
Időnként előadunk és Schönstatti értékeket közvetítünk mások számára, vagy csak egy-egy házaspárral, fiatallal leülünk beszélgetni, és valami olyasmit mondunk nekik, amiről úgy véljük, szükségük van azokra.
Az egyes évfolyamok szervező és kísérő házaspárjai sokat tesznek az Akadémiáért.

4. Mi az én CSAK-om?
Az én CSAK-om közösség, ami ugyan kicsit hektikusan működik, de azért összeköt bennünket az, hogy mi
CSAK-osok vagyunk. A CSAK olyan szál, amely még jobban köt minket a Schönstatt mozgalomhoz. Nem
csak nekünk jó közösség, de a gyerekeink számára is. Azt is jelenti a CSAK, hogy a gyermekeink ebbe belenőnek. Szép látni, ahogy generációról generációra megy tovább.
Azok számára, akik egy CSAK-os évfolyamban végeztek, azok számára új közösséget jelent, munkatársi
közösséget. Közösség, mint személyek, házaspárok közössége, és mint munkatársak közössége is. Munkatársakra lelhetünk, akikkel egy irányba megyünk, együtt tudjuk megosztani gondolatainkat. Úgy gondolom, ahogy
Szent Tamás is mondja, a kegyelem a természetesre épít. Valamelyest a személyiségünk is olyan, hogy szeretünk beszélni, előadni, hatni a másikra. A CSAK-ban megtaláltuk ezt a személyiségünknek megfelelő lehetőséget.
Amikor először jöttünk családnapokra, egyre inkább az fogott meg, hogy ezt a fantasztikus kincset meg kell
ismerni, magunkévá kell tenni, életre kell váltani és tovább kell adni.
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Meg kell ismertetni másokkal is ezt a hihetetlen kincset. Ez volt hosszú időn keresztül az egyik gondolatom, és utána ez valósággá vált a CSAK-kal. Ami jól intézményesítette ezeket a dolgokat, hiszen formát adott
neki időben, térben, és kifutásban. Életpálya modellt adott, előadói életpálya modell hátterét teremtette meg,
természetesen belső indíttatással és töltéssel.
Házasságunknak nagyon-nagyon sokat adott, és nagyon jó közösséget.
A CSAK nem egyszemélyes vállalkozás, ami majd lecseng, elmúlik, hanem egy több családon nyugvó,
mindig új munkatársakkal megújuló élő közösség, ami mindig aktuális.
Mi az én CSAK-om? A CSAK 10 elsősorban, annak közössége, munkatársi közössége és az egész CSAK.
Testvérek, munkatársak és barátok.
Egyszer, nem is olyan régen a nappalinkban, a házi szentélyünkben imádkoztunk együtt egy bölcs emberrel, aki úgy fejezte be az imát: „Drága Szűzanyám, ha Te akarod, akkor mi is akarjuk.” Nekem ez a mondat
nagyon megmaradt. Ez az én CSAK-om.
Hála: Nagyon sok emberrel ismerkedhettünk meg a CSAK-on keresztül, akikkel nem ismerkedtünk volna
meg. Nagyszerű, nagyszívű emberekkel.
Ajándék. Mert láthatjuk, Isten hogyan formál embereket. Közvetlenséget és nyitottságot tapasztalunk, ami a
megajándékozottság érzésével tölt el bennünket. Szembesít a korlátainkkal és gyengeségeinkkel. Egyfajta lelkiismeret vizsgálatra is késztet. Eleget tettem-e, kísértem-e, időt pazaroltam-e?
A gyerekeink öröme. Örömmel jönnek és kapcsolataik épülnek a többi gyerekkel. Látjuk, hogy mások
mennyi áldozatot hoznak a CSAK-ért, illetve másokért, a Jóistenért és a Szűzanyáért.
Ajándék az a sok baba, akik születnek a CSAK közben, mert az Akadémia által a házasságunkban, a mindennapokban jobban tudunk szeretni, merünk több gyereket is vállalni, illetve hagyjuk, hogy Isten megajándékozzon bennünket.
Számunkra a CSAK öröm és feladat.
Összeállította: Gál Szilvi és Laci

Óbudavár

CSAK 12

CSAK 12 - Bartal szemmel
2014-es családnapunk után pár nappal érlelődött meg bennünk a vágy, hogy szeretnénk bekapcsolódni a
Családakadémia 12. évfolyamába. Bár korábban többen hívtak minket erre, amikor szóltunk úgy tűnt, hogy
nem fogunk beférni a létszámba. A Szűzanya kezébe adtuk vágyunkat, hogy szeretnénk a Családakadémia keretein belül a következő két évben gyakran Óbudavárra járni.
A Szűzanya meghallgatta kérésünket, így szeptember óta igazán jó csapatban épülhetünk majd’ minden hónapban. Különleges élmény, hogy rajtunk kívül két másik házaspár (Csermák, Balogh-Palásthy) is ebbe az évfolyamba jár, akikkel nem is olyan régen még a Schönstatt Ifjúságban tevékenykedtünk együtt.
Eddig öt szép hétvégét töltöttünk együtt. A CSAK12-t vezető Farkas házaspár a Csermák, a Mosoni, az
Abai, az Alföldi és a Dancsok házaspárokat hívták hozzánk előadónak.
Alice és Kálmán előadásának azért is örültünk különösen, mert még sosem hallottuk őket. Előadásuk újult
erőt adott, hogy a (nem is olyan sok) kisgyerek mellett is nap, mint nap eszünkbe jusson, hogy társunk a legfontosabb.
Kati és István hatékony ötleteket adtak ahhoz, hogyan lehetünk egyre türelmesebbek egymás felé - igazán
hasznos volt!
Zsuzsi és Tibi advent elején tartott előadása nagyon jókor jött, sokszor eszünkbe jutott az amúgy sokszor
rohanós karácsonyi készülődésben, hogy „húzzunk a naptárba piros vonalat”, és azóta nagyon tudunk örülni a
szürke hétköznapokkal tarkított színes életünknek.
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Ági és Zoli előadásából egészen mást hallottunk meg, mint eddig, hogy milyen fontos kimondani társunknak, hogy "bocsánat", és hogy "megbocsátok", még akkor is, ha azt kimondás nélkül is tudnánk.
Edina és Tamás előadásából két dolgot vittünk magunkkal: gyermekeink milyen mérhetetlenül nagy ajándékok számunkra a Jóistentől, és sok jó ötletet a családapostolkodásra.
Szép megtapasztalni a másik oldalról, hogy „a Szűzanya magához vonzza az ifjú szíveket”, hiszen most
már gyermekeink kérdezik meg minden reggel, hogy mikor megyünk Óbudavárra – örülünk, hogy szeretnek ott
lenni. Jó, hogy Lillánk hangoskodását a többiek türelemmel elviselik.
Az előadások mellett, az azok utáni és az esti megosztó körök is sokat nyújtanak számunkra. Megtapasztaltuk, hogy a Jóisten tényleg mindenütt ott van, a Gondviselés az eddig elképzelteknél is nagyobb erővel működik és meghallgatja az imáinkat, ha kérjük Őt!
Bartal Orsi és Gergő

CSAK 12 … és kész
- ...és oda egész családdal járunk vagy meg kell oldani a gyerekek felügyeletét?
- Erős családok vagyunk! Együtt, egymást segítve járjuk utunkat! – válaszolta Vértesaljai János 2012 nyarán egy kávézás közben a családnapokon, amikor a CSAK-ról kérdezgettük. Ő egy hétre rá bevégezte Útját és
bennünk azóta is zakatol a felhívás, kihívás, feladat és cél: ERŐS CSALÁDOK VAGYUNK!
Házasságunkban elkezdtük keresni közös utunkat, hogy merre, milyen közösségbe is vihetnénk gyerekeinket, ahol ők is, mi is, az egész család jól érezzük magunkat.
Ahonnan jöttünk, ott egy működő, komplett közösség volt sok programmal, de mégsem gondoltuk úgy,
hogy ott kell megállapodnunk. Éreztük, hogy nekünk kell megtalálni azt, ami mindannyiunknak hívás. Olyan
plébániát hozott elénk a Jóisten, ahol akkor sok minden nem volt, főleg nem családoknak, fiataloknak. Itt jutottunk arra a felismerésre, hogy lehetséges, hogy nekünk itt van feladatunk.
Néhány év elteltével a Szűzanya hívására Óbudavárra érkeztünk. Az első családnapokat ahhoz tudnám hasonlítani, amikor Jézus működése kezdetén az apostolokat egy napra vendégül látta. »Megtaláltuk a Messiást,
azaz a Fölkentet!« (Jn.1,41) - csak ennyit jegyez meg az Evangélista. Isten társasága leírhatatlan. Azóta, csodás
nyári családnapokat, egy újabb gyermeket, családi imákat, aktívabb közösségi szerepvállalást, házi szentély
létesítését és megannyi lelki gyümölcsöt köszönhetünk a Háromszor Csodálatos Anyának.
2014 őszén szinte minden józan megfontolásnak ellentmondott, hogy jelentkezzünk a Családakadémiára.
Mindegyikünkre új és újabb, több energiát igénylő, felelősségteljesebb munkakör várt, Dorka óvodát kezdett,
szüleink is idősek. Sok beszélgetés után mégis úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Sok jót és szépet hallottunk
már ismerőseinktől a CSAK-ról. Biztatóak voltak leendő házigazdáink, Farkas Gyöngyvér és Sándor kedves
szavai, és megerősített minket Gál Laci és Szilvi látogatása, akik olyan meleg szívvel fogadtak be minket az
akadémiai nagycsaládba, mintha évtizedes ismeretség kapcsolna össze minket.
Szeptemberben végre elindult a Jubileumi Év „igazán apostoli” 12. évfolyama. Külön nagy-nagy örömünkre, Óbudaváron, a Szentélyünkben! Több ismerős család mellett, az akkor „ismeretlenekkel”, rövid beszélgetés
után, megannyi kapcsolódási pontot találtunk és ezekben korántsem rideg üzleti kontaktokat, hanem a testvéri
közösség bizonyítékait látjuk.
Az első hétvégén nagyszerű volt rácsodálkozni, hogy útjaink különböznek ugyan, de Jézus hívó szava
ugyanaz. „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked.” (Ter.12,1) Isten hívása mindig kimozdít minket, arra irányul, hogy kövessük Őt. Nem pontosan tudjuk,
hová és azt sem, hogy mi vár ránk ezen az úton. Isten hitet és feltétlen bizalmat kér. Biztos, hogy Istennek minden akadémiás családdal van valami nagyszerű terve. Hogy mi az? Nagy kegyelem, hogy nem nekünk kell kitalálni, Ő majd időben elmondja, ha az Úton vagyunk és figyelünk Rá.
(Az első találkozáskor nem csak Ábrahám, hanem Noé is eszünkbe juthatott, hisz rég nem látott vízözön
zúdult a tájra, úgy, hogy visszafelé több méteres „tavakon” kellett átgázolnunk autóinkkal).
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Az első év házasságunk megerősítése. Számunkra az idei tanévben a CSAK olyan, mint a sivatagi vándornak az oázis. Korábban volt lehetőségünk néha egy-egy napot kettesben tölteni. Most a fent említett plusz terhelés, majd egyikünk (Péter) édesanyjának hosszú betegsége és halála olyan helyzetet teremtett, hogy Óbudavár
az egyetlen kimozdulási pont, ahol lelkünk kicsit megpihenhet. Az előadóterem békét sugárzó csöndje, a sokat
látott „mindenki közös háziszentélye”, de még Kentenich atya papírmaséjának szigorú tekintete is határtalan
megnyugvással tölt el, tölt fel minket.
Az előadások, házaspári beszélgetések, megosztások ritmusában nagyon sok fontos kérdésről hallottunk és
beszélgettünk. Maga a módszer nagyon jól működik. Csendben, elmélyülten figyelni az előadók gondolatára,
kettesben megbeszélni, rendezett formában megosztani a közös tapasztalatokat és végül, az esti spontán beszélgetések során lecsengetni a rezdüléseket. Néhány fontos gondolatot szeretnénk kiemelni, amelyek különösen
foglalkoztattak minket:
Hol támadja a Tömeg családjainkat? Minek van helye és minek nincs otthonunkban? Ne neveljünk kis
zsarnokokat, de alattvalókat sem! Hogyan tudjuk szeretetre tanítani gyermekeinket és egymást?
Tudatosabban figyeljünk a helyes időbeosztásra! Tanuljunk meg Isten jelenidejében élni! Odafigyelek-e
teljes jelenléttel arra, akivel éppen beszélek?
Sok értékes gondolatot indított bennünk, hogy a megbocsátás nem termék, hanem gyümölcs. Az igazságosság és az irgalom ellentmondása Isten misztériumában, az Ő végtelen szeretetében oldódik csak fel. Mit jelent
ez mindennapi életünkben? Hol és hogyan kell fejlődnünk e téren?
A házastársi hűség problémavilágát számos oldalról közelítettük meg. Visszacseng bennünk a felhívás, miszerint azáltal növekszünk, hogy MI oldjuk meg problémáinkat és nem egy harmadik személy!
Egészen más fényben láthatjuk a házasság szentségét és egymást azáltal, hogy elhisszük, Isten a házastársunkon keresztül szól hozzánk. Ez egyszerre jelent megnyugtató könnyedséget a másikra történő ráhagyatkozás
által, de jelent nagyfokú felelősséget is saját viselkedésem irányába.
Jelen korunk modern apostolkodásának kiemelt színtere a család. Vissza kell adni az embereknek a szeretet
képességét, amit legjobban a családi közösségekben tehetünk meg. Mennyire sugároz, fénylik, melegít a mi
családi tűzhelyünk?
Számunkra megerősítő tény, hogy az Óbudavári Szentély „lelki erőműve” gyermekeinket is rendkívül
vonzza. A Mencshelyig tartó autóutat viccesen a „könnyek útjának” szoktuk nevezni, mert a nyári hetek utáni
távozáskor mindenki arca patakzik. Nagyobb gyermekeink már belekóstolnak a gyermekfoglalkoztatás felelős
és örömteli világába. Hogy nekik ez mit jelent, 15 éves Cili lányunk ekképp fogalmazta meg:
"Nem én vigyázok a gyerekekre, ők vigyáznak rám. Minden Óbudaváron töltött napon újra és újra megtapasztalhatom általuk a világ egyik legcsodálatosabb dolgát: a feltétel nélküli szeretetet, bizalmat, és a határtalan
jó kedvet. És ez mind CSAK ilyen egyszerű. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen csodálatos dolog részese lehetek!"
Kicsiny Dorkánk, alig négyévesen, meglepő pontossággal idézi fel élményeit és hetente kérdezi: „
miko..megyünk má Óóbudavá a ?”
És Bori (13) a maga kamaszos egyszerűségében:
„Hogy miért jó a CSAK? Mert egyből megvan az a nagyon jó hangulat. Mert rengeteg barátom van ott.
Mert ’CSAK’ és kész!” 

Rubovszky Péter és Mónika

Családakadémia Hírlevél 67. szám

10

2015. május

CSAK 12
Családakadémiára történt jelentkezésünk után izgatottan vártuk az első találkozót, amire 2014. szeptember
14-én került sor. Házigazdánk, a Farkas házaspár (Sanyi és Gyöngyvér) tárt karokkal várt bennünket.
A játékos bemutatkozás oldotta mindannyiunkban a várakozásból adódó feszültségeket. Rögtön kiderült
számunkra, hogy remek kis csapat leszünk itt a CSAK 12-ben. Már a bemutatkozások során mély bizalom alakult ki közöttünk, házaspárok között, ami meghatódottságot váltott ki belőlünk.
A találkozások során hallott előadások és különösen azok házastársi feldolgozása lélekemelőek voltak számunkra. A korábban, otthonunkban is folytatott házastársi beszélgetéseknek a találkozókon besűrített változata
nagyot lendített rajtunk a kapcsolatunkban.
Ehhez társultak a többiekkel folytatott mélyebb beszélgetések, amivel a hasonló gondolkodásmódnak és értékrendnek köszönhetően tovább erősödött a bizalmi légkör. A szentmisék közös megünneplése is erősítette az
összetartozás érzését.
Sajnos egy őszi alkalmon nem tudtunk részt venni, de az Abai házaspár (Tibor és Zsuzsi) előadásának
hanganyagát kézhez kapva a karácsonyi időszakban sort kerítettünk annak feldolgozására is.
A következő hétvégére egészen márciusig kellett várni, ami meglehetősen hosszú időnek tűnt, de a viszontlátás öröme, a megbocsátásról és a hűségről szóló előadások és azok átbeszélgetése elfeledtette a várakozás
hosszú hónapjait.
A nagyböjt időszakában, csoportunkban egymás nehézségeiben és fájdalmaiban is osztozhattunk, megerősítve azt, hogy a megosztott teher - fele teher.
Húsvétot követően a feltámadás örömét, Isten kegyelméből, egy új élet örömében való osztozás követte
„maroknyi” csoportunkban.
Az eltelt időszakot követően különösen nyitott szívvel várjuk a következő találkozást és a nyári közös hetünket, melyen tovább növekedhet egymással és a többiekkel kialakult kapcsolatunk és tovább haladhatunk a
tanítványság útján, családapostolkodásunk nemes feladatának megvalósítása érdekében.
Ehhez kérjük a Mennyei Atya áldását, a Szentlélek vezetését és a Szűzanya közbenjárását.
Petőházi Anita és Attila
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Családakadémia közgyűlés

Óbudavár

Közgyűlési döntések
2015. január 11-én Sopronban megtartott Elnökségi ülésen készítettük elő a Családakadémia közgyűlésének napirendi témáit. A költségvetési részek tárgyalásánál felmerült az egyesületi tagdíj emelésének, illetve a
családtrénerek képzési díjának rendezésének kérdése.
Az elnökségi tagok javaslatára, a 2015. március 21-én megtartott közgyűlésünkön, a résztvevő tagok egyhangúan elfogadták a tagdíj emelésére tett javaslatot. A döntés értelmében 2016 évtől a tagdíj a személyenkénti
2000,- Ft-ról 2500,- Ft-ra módosul. Vagyis a házaspáronként 4000,- Ft helyett, 5000,- Ft lesz az éves tagdíj
mértéke.
Ugyanakkor Családakadémiánk alapítása óta, a családtréner képzés díja havi 5000 Ft. Ez a díjbevétel már
régóta nem képes fedezni a képzés közös kiadásait. Ezért, az elnökségi ülésen megvitatásra került a lehetséges
emelés mértéke, annak figyelembevételével, hogy az ne legyen gátja a lelki növekedésnek, ugyanakkor pedig
lehetővé tegye az egyesület deficit nélküli működését.
Ennek érdekében a közgyűlés a képzés díját házaspáronként havi 10.000,- Ft összegben határozta meg, de
azzal az engedménnyel, hogy akiknek ezt az összeget nincs lehetőségük kifizetni, azok a családok az emelés
előtti 5000Ft összeg megfizetésével is eleget tehetnek a fizetési kötelezettségüknek. Az új képzés díját 2015. év
szeptemberében induló képzéseknél vesszük majd először figyelembe.
A közös gondolkodás eredményként javaslat született arra vonatkozóan is, hogy a jelenleg képzésen résztvevő, illetve majd a szeptemberi képzéseken induló házaspárok számára a már korábbi évfolyamokban végzett
házaspárok lelki kísérést vállalhatnak. Ez elsősorban imában való hordozást jelent, másodsorban esetleg anyagi
támogatást oly módon, hogy ez az anyagilag nehéz helyzetben lévő család képzését lehetővé tenné. Természetesen ez teljesen anonim módon történne, vagyis a kísért család számára legfeljebb csak a küldetésünnepen kerülne felfedésre, a lelki kísérője.
Szóba került, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, szép lenne ismét feleleveníteni, azt a gyakorlatot, hogy egy házaspár kiválaszt egy másik házaspárt, és imában kölcsönösen hordozzák egymást. Ez a
Családakadémiás előadás, szervezés, egyéb tevékenység lelki kíséréséből állna elsősorban, de egyéb esetekben
is rendelkezésre állhat egy imaháttér a család számára. Ennek látható jele, egy kis kártya lenne, amely a másik
számára összegyűjtött kegyelmi tőkét jelentené, amely bármikor lehívható.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót, a költségvetési beszámolót, majd a 2015. évi költségvetési tervet.
Szilvi és Laci
elnök házaspár
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A Családakadémia Egyesület
2014. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét
a következő oldaltól kezdődően tesszük közzé.
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Hírek, hirdetmények
"Meg vagyok győződve arról, hogy ha
mindannyian összefogunk, akkor valami
igazán használhatót fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)

Kedves Szervező és
Előadó házaspárok!
Hírlevelünk esemény naptárának teljessége érdekében arra kérünk Benneteket,
hogy e-mail-ben jelezzétek felénk, ha voltatok valahol előadni, vagy ilyet terveztek.
A következő adatokat kérjük jelezni:
Az esemény időpontja
Előadó
Előadás címe
Szervező
Helyszín (település)
Az esemény rövid leírása (pl jegyesoktatás, házas
hittan)
Köszönjük munkátokat!
Szeretettel:

Szilvi és Laci

gal.csalad7@gmail.com
***
50-67. 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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Eseménynaptár 2015.
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