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" Vesd magad az Örökkévaló karjába;
vesd magad a végtelen szerető Atya karjába!"
Kentenich atya

Családakadémia Hírlevél 69. szám

2

2015. december

Az irgalmasan szerető Atya1
Kentenich atya zsinati előadásából
Hogyan gondolkoznak Istenről keleten és nyugaton? A vallást ön-elidegenítésnek tartják, a tehetetlenség megnyilvánulásának, mely kitárja kezét az
önmaga által alkotott mindenhatóság: Isten felé. Ez
a szellemi áramlat benyomult az egyház térségébe
is. Katolikus körökben is sokan szenvednek az Istenről való ilyen gondolatok terhe alatt. A mai emberiség nagy baja, szerencsétlensége: Állandóan
Pilátus kérdését ismétli: Mi az igazság? Létezik-e
egyáltalán igazság? (Létezik-e Isten?) Végső soron
nemde minden csak relatív és kétséges? Ez a mai
kor nagy problémája. Fel akarjuk ismerni a legkülönfélébb formákban, hogy megértsük világunkat,
de azért is, hogy megértsük saját magunkat is. …
Itt most csak azt akarom tudatosítani, hogyan
néz ki a mai világ, és hogy holnap, holnapután
mindannyian valamiképpen veszélyeztetve leszünk, hogy ez a légkör fog belülről megkörnyékezni, bensőnket áthatni és átitatni. …
A hallottak után csak arról lehet már szó, hogy a mai kor számára megmentsük az Isten-eszmét.
Azt mondjuk: nem elégszünk meg azzal, hogy megmentsük a meggyőződést, hogy létezik egy személyes Isten; ezzel nem elégszünk meg, hanem arról van szó, hogy ez a személyes Isten a szeretet
Istene, és pedig nemcsak az igazságos, hanem a végtelenül irgalmas szeretet Istene. Talán egyáltalán
nem is sejtjük, hogy a Jóisten a (Schönstatt) családunknak mily hatalmas küldetést ajándékozott, igen,
mintegy az ölünkbe ejtette. Tehát megéri a fáradságot, hogy a mai világ felfigyeljen ránk. …
Milyen Isten igazi képe? Tartsunk ki rendíthetetlenül az irgalmas szívvel szerető Atya-Isten képe mellett. Mi, mai emberek, mi, Schönstatt-gyermekek sem tudunk létezni, ha csak az igazságosan
szerető Istent állítjuk az előtérbe, mert ma mindannyian annyira gyengék vagyunk. Ha a korra gondolunk és mindarra, amit a Jóisten a modern viszonyok által tőlünk elvár, tulajdonképpen csodálkoznunk kellene, hogy nem vagyunk még sokkal gyengébbek.…
Mi életünk értelme? Egy válasz mindig kéznél van: A Jóisten azért teremtett bennünket, hogy hasonlók legyünk Krisztushoz és azon fáradozzunk, hogy az egész világot Krisztus képére átformáljuk.
Hogy néz ki Krisztus képe és ezzel Isten képmása? Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta, akit érettünk keresztre feszítettek! …
Éljen a végtelen Isten, az Atya-Isten, aki nem játszik velünk; aki szeret minket; aki végső soron
ugyanúgy akar magához vonni bennünket, mint ahogy az Üdvözítőt vonta magához.…
Mit kell tennünk? Úgy vélem, először is a lét-hasonlóságot akarjuk az eddigieknél még teljesebben
kibontakoztatni. Gondoskodni akarunk arról, hogy a Jóistent, a Mennyei Atyát érthetővé tegyük
azon mód által, ahogy őt mintázzuk és leképezzük. …
Ugyanakkor azonban nem tudunk a mai élettel megbirkózni, senki sem képes rá, hacsak egy irgalmasan szerető isteni hatalom nem vonz magához bennünket. Amikor a kereszt terhe elviselhetet-
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lenül ránk nehezedik, akkor számíthatunk rá, számítanunk kell rá, hogy a Jóisten megadja a megfelelő kegyelmeket. …
Nemde ma is ez a helyzet? Egész rendkívülien nehéz és kényes viszonyok közt él ma a világ, az
egyház és nemde mi is mindannyian? „Uram, segíts, mert elveszünk!” Mit akar ez (a kép nekünk)
mondani? Mindig ugyanazt: Vesd magad az Örökkévaló karjába; vesd magad a végtelen szerető
Atya karjába!
Mindannyiunknak a hit hőseivé és a szeretet hőseivé kell válnunk! Az értelem, az akarat és a szív
halálugrására van szükség; és mindenek előtt a bizalom halálugrására; ez visszhangzik egész éven át
minden összejövetelünkön. Ilyen isteni bizalom nélkül lehetetlen ma a stabilitás és a győzelem. Tehát
bizakodó gyermek módjára ráhagyatkozunk az irgalmasan szerető Atyaisten erejére, hatalmára, jóságára!
(1967. október 14.)

Óbudavár

CSAK 12
Találkozni öröm

A CSAK 12 évfolyamával november 20-21-én találkoztunk, az ősszel immár harmadszor.
A retorikába, az előadás készítésének újabb fortélyaiba vezettük tovább a házaspárokat.
Mindig nagy örömmel, kíváncsisággal és némi izgalommal érkezünk: Vajon sikerül-e átadni
a részvevőknek Kentenich atya módszerének újabb morzsáját? Sikerül-e jó eszközöknek
lennünk a Szűzanya kezében?
A Szentélybe megyünk. Mindig annyi vággyal a szívünkben érkezünk, annyi fohásszal, és
olyan fáradt alkalmatlansággal. És bízunk benne, hogy megtapasztaljuk Háromszor Csodálatunk Anyánk közbenjárását.
A családok panasszal fogadtak minket: Olyan nehéz mindig egy újabb témát találni! Honnan merítsünk ismét egy jó ötletet? Ezt hallva kicsit izgultunk: Vajon miről fogunk hallani?
Az ötperceseket hallgatva megnyugodtunk: a témák húsbavágóan fontosak voltak, és nagyon aktuálisak. Hallottunk előadást arról, hogy oly sok egyedülálló férfi és nő él a környezetünkben, miközben mi naponta megéljük, hogy egyedül nem, vagy csak nagyon nehezen
mennek a dolgaink. Egymásra szorulunk, egyedül még a nyakékünk bekapcsolása is nehézségek okozhat. A családban együtt erősebbek vagyunk. A közös családi imának különösen nagy ereje van, de a hétköznapi élet más területén is megélhetjük, hogy együtt nagy
dolgokra vagyunk képesek.
Hallottunk előadást a hűségről, amely nem jön magától, de egymás számára könnyebbé
tehetjük, valamint elvárásainkról, amelyeket talán ki sem mondunk, csak szeretnénk, ha a
társunk észrevenné. Sokszor Istennel is így bánunk. Várunk valamit, de nem kérjük imáinkban.
Hallottunk a hobbyjaink fontosságáról, amelyekkel a személyiségünket, kapcsolatunkat
gazdagítani szeretnénk, és nem elnyomni a társunkat. Hogyan is működhet jól a házasságunk mérleghintája?
Hallottunk előadást az időről, hogy oly sokszor az „essünk túl rajta” módon viszonyulunk
feladatainkhoz, miközben elfelejtjük, hogy az itt és most az Isten ideje lenne. Elfelejtünk
elcsendesedni, megállni és figyelni. Pedig milyen jó egy percig a társunk szemébe nézve,
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csendben „semmit tenni.” Vagy csupán megállni egy szóra. Megállni a rohanás közepette
egy pillanatra, mert a megállás a lényegre irányít, és Istennek teret ad, hogy közbeléphessen és cselekedhessen.
Az ötperceseket hallgatva nagyon megajándékozottnak éreztük magunkat. Mindig meglep
bennünket a házaspárok eredetisége, egészen egyedi kifejezésmódjuk, játékosságuk és előadásaik mélysége.
Ezen a hétvégén a legnagyobb ajándékot a Balogh-Palásthy házaspár kapta a Jóistentől.
Nem voltak velünk Óbudaváron, mert Isten ezen a szép szombati napon ajándékozta meg
őket harmadig gyermekükkel. Ákos a szülés után az esti beszélgetésre ragyogó tekintettel,
az ifjú apák örömével a szemében látogatott el hozzánk a jó hírrel, hogy koccintsunk legkisebb lánykája és szeretett hitvese egészségére.
Köszönjük a kedves házaspároknak és Égi Édesanyánknak a derű, a meghittség légkörét és
gyermekeink, valamint gyerek foglalkozatóink örömét, amely ránk is átsugárzott.
Gál Szilvi

Születnek az új ötpercesek
Az elmúlt egy évben rengeteg házasságépítő, kapcsolaterősítő gondolatot hallhattunk és dolgozhattunk fel.
Igazi töltekezés volt minden Óbudaváron töltött hétvége. Kettesben a társunkkal! Ezekből az élmény impulzusokból szemezgettük ki nyáron, házaspáronként, azt, ami megfogott bennünket, ami mozgatott az elmúlt év
során. Mosolyogva és jó érzéssel figyeltük a hasonlóságokat. Mi az, ami többünket is mozgat? Ezt a gyűjteményt kaptuk kézhez az első retorika előadáskor. Jó volt átolvasni, nézegetni, emlékezni, felfedezni a magunkét.
Szokatlan volt azt hallgatni, hogy mit kell tennünk a következő másfél órában. A schönstatti szabadság jegyében megszoktuk, hogy csak arról beszélgetünk egymás között, ami megérintett.  Most viszont előadást kellett írnunk. Öt percben, betartva mindent, amit hallottunk. Nehezen indult. Ismeretlen közös feladat elé kerültünk. Egyikőnk lelke még az Óbudavárra vezető úton időzött, miközben már használatba kellett volna vennünk. Egy rövid ima után azért kezdtük érezni a Szentlélek kiáradását, mert elindultak a gondolataink, jól
tudtunk együtt dolgozni. Egy-egy megkezdett suta fél gondolat a másikunkban szárnyakat kapott és szép lassan kialakult, hogy miről is fogunk beszélni. Úgy álltunk fel a füzet mellől, hogy azt éreztük: ez jó lesz! A
Szűzanya velünk volt.
Másnap délelőtt volt az előadások megtartásának az ideje. Nem tudtuk eldönteni, hogy jegyzeteljük-e a jó
gondolatokat, vagy figyeljünk, hogy megvannak-e az előadások előírt részei  A teremben lévő apróságok
segítenek ezt a kérdést eldönteni.
Érezhetően munkásabb és fárasztóbb volt ez a hétvége, mint amihez eddig hozzá szoktunk, de a gyümölcsözőségéből mit sem vesztett.
Az igazi pihenés az esti kötetlen beszélgetésben rejlik, amikor a már jól ismert mosolyok körbe vesznek. Élményt ad, amikor úgy kezdődik a mondat, hogy: „Akartam kérdezni…”, „Hogy sikerült…?”, „Mi lett végül…?”, „Gondolkodtam még rajta…” stb. Összeköt, összetart, erőt ad: egy napra, két napra, egy hétre, egy
hónapra. A következő találkozásig.
Balogh-Palásthy házaspár
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Iszkaszentgyörgy

CSAK 13

CSAK13 - Horváth Péter és Krisztina
Budapest mellett, Diósdon élünk öt gyermekünkkel. 2002ben kötöttünk házasságot. Mindketten gyakorló katolikus
családba születtünk, részben ebből fakadóan, mi is igyekszünk gyermekeinknek közvetíteni a Jóisten szeretetét.
2010-ben voltunk először Óbudaváron egy baráti család
rábeszélésére. Azóta egy nyarat sem hagytunk ki és a gyermekeink is nagy örömmel tartanak velünk. Az ott megtapasztalt kegyelmek és lelki élmények vezettek minket arra,
hogy jelentkezzünk a Családakadémia képzésére.
A CSAK elvégzésétől elsősorban lelki erősödést, a
schönstatti tanítás alaposabb megismerését és házastársi
kapcsolatunkban való fejlődést várjuk, a többit pedig a
Szűzanyára bízzuk.

CSAK13 - Kiriakidis család

Átlagos schönstatti család vagyunk, 4 gyermekkel: Eléni 13, Anna 12, Liza 9, és Klimis 6 éves. Elef német
nyelvtanárként dolgozik, emellett vannak görögországi munkái, én főállású anya vagyok, és hallásébresztéssel
kezdtem foglalkozni a közelmúltban. Családunkban sajátosan keverednek a magyar és görög kultúra hagyományai és szokásai. Nagyon szeretjük a schönstatti családnapokat, és most már a CSAK13 hétvégéit is. Mindig
áthat minket a Szűzanya kegyelme, és reméljük, hogy megérünk a Szűzanyával való élő szeretetszövetségre.
Sokat szeretnénk tanulni előadóinktól, de legfőképp szeretnénk a gyakorlatban is megvalósítani a már elméletben elsajátítottakat. Reméljük, hogy a többi családdal közösséggé kovácsolódunk önnevelésünk e rögös útján.
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CSAK13 - Könnyid család
Négy gyermekünk van, egy végzős főiskolás fiú és három kislány, a legkisebb 3 éves lesz 2016. január elsején,
a kisebbekkel járunk rendszeresen Óbudavárra.
Házasságkötésünket követő évben született meg első lányunk, Kinga, és az akkor 3 hónapos babánkkal kerültünk el Óbudavárra, ami egy kissé titokzatos volt a számunkra, mert előtte nem hallottunk róla, és István az
internetet böngészve találta meg a Családnapokról szóló leírást. Ez már 7 éve történt, és azóta minden évben ez
az ún. „ideális nyaralás” a számunkra. Mind lelkileg, mind testileg feltölt minket, és gyermekeinket is.
Hálásak vagyunk a Szűzanyának, hogy elvezetett ide minket, és a Gondviselő Istennek, hogy azt a kegyelmet megadta, hogy házasságunk és családi életünk a Schönstatti családok példái által, és Kentenich atya
pedagógiájának köszönhetően épül.

CSAK13 - Pálfalvi Erzsébet és László
2002 augusztusában házasodtunk, azóta érezzük igazán szabadnak és egésznek önmagunkat. 5 gyermekkel
ajándékozott meg minket az Úr: Panka 11 éves, Eszter januárban lesz 10, Kata 8, Dani 5, Bence 1 éves. Laci
pénzügyi-számviteli vonalon dolgozik, Bet gyógyszerész. 2010 óta a Családok Jézusban közösség tagjai vagyunk. Részt veszünk a közösség szolgálataiban, jegyesek kísérésében. A Családakadémiára való jelentkezés
idén nyáron Óbudaváron született meg mindkettőnk szívében. Szeretnénk, ha a kettőnk közti egység még inkább mélyülne és ha kifürkészhetnénk, hogyan tudjuk közös szolgálatainkat egészen az Úr akarata és tetszése
szerint végezni! Köszönjük, hogy Veletek együtt járhatjuk ezt az utat!

CSAK13 - Szentannai Pál és Judit
Hosszú utat tettünk meg, amíg az első családnapoktól az első családakadémiás alkalomig jutottunk. Ez alatt a kilenc év alatt az életünk is
jelentősen átrendeződött: a gyerekeinket például kezdetben egyszerűen felkaptuk és vihettük magunkkal, ahova jónak láttuk. Ha viszont
ma olykor ugyanezzel próbálkozunk, hamar ráébredünk, hogy most
már egészen mások a lehetőségeink. Eközben a Schönstatt lassan életünk meghatározó részévé nőtt – olyannyira, hogy sokszor döbbenve
tapasztaljuk: bevált. Az Én Schönstattomban kezdettől középen áll
nálunk, hogy „nem nevelünk mozgalmi özvegyeket és árvákat”, valamint hogy „az ifjúi szíveket magamhoz vonzom”.
Mindketten mérnökként végeztünk, én (Judit) ettől kissé elkanyarodva
a családi életre nevelés budapesti munkacsoportjában dolgozom, az én
(Pál) mai szűkebb szakterületem pedig a tűz.
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CSAK13 – Varga család

Varga család vagyunk Zalaegerszegről. Péter jogász, egy kormányzati szervnél vezető, Hena közgazdász, jelenleg a családi tűzhely melegét őrzi. Három gyermek színesíti a mindennapjainkat. Benedek 10 éves, kezdődő
kamaszos beütéssel, de nagyon szerethető. Sarolta 8 éves, maximalista, keményfejű gyermek, aki bármikor tud
spárgázni. Johanna 4 és fél éves, kis locsi-fecsi, csak alváskor szakítja félbe a beszédet. Zalaegerszeg külvárosában, erdőkkel övezett, madárcsicsergéses helyen lakunk.
Három éve voltunk először családnapokon Óbudaváron. Már az első alkalom során megérintődtünk és a
schönstatti lelkület életünk részévé vált. Minden hónapban részt veszünk a családcsoportunk találkozóin. Idén
októberben kötöttünk szeretetszövetséget Máriával. Rövid schönstatti múltunk ellenére meghívást kaptunk a
Családakadémia 13. évfolyamába. Nagy öröm számunkra a közös munka, már ebben a félévben is sokat tanultunk. Reméljük, hogy az itt megtapasztaltakat világunkban munkálkodva a Jóisten dicsőségére tudjuk majd
fordítani.

CSAK13 - Vígh család
Vígh család vagyunk, Erika és Mihály. Zsámbékon élünk
három gyermekünkkel: Anna 16 éves, András 11 és Adél 9
éves. Gimnazista lányunk Budakeszin tanul, másik két gyermekünk Zsámbékon jár iskolába. Misi gyógyszer-alapanyag
gazdálkodó, Erika gazdasági kontroller. 26 éve vagyunk házasok. A zsámbéki egyházközösség tagjai vagyunk, itt próbálunk erőnkhöz mérten minél aktívabban rész venni az egyházközösség életében, főleg karitatív és önkéntes tevékenységeket tudunk vállalni. A CSAK13 közösségéhez szeptemberben csatlakoztunk, ahol igazi támogató, szeretetteljes közösségre leltünk és reméljük, hogy még nagyon sok közös
élmény és együttlét vár ránk a Családakadémia keretében.
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Hírek, hirdetmények
"Meg vagyok győződve arról, hogy ha
mindannyian összefogunk, akkor valami
igazán használhatót fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)

50-69. hírlevelek letölthetők:
http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html

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

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