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" Anya, át hadd öleljelek."
Kentenich atya
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Hadd köszönjek meg mindent1

Mindent, mindent szívből hadd köszönjek meg,
bensőséges szeretettel, Anya, át hadd öleljelek.
Nélküled mivé lettünk volna,
aki gondoskodsz rólunk anyaian!
Hogy nagy ínségből minket kiszabadítottál,
hűséges szeretettel magadhoz láncoltál:
Köszönöm Neked, örökre hálás akarok lenni,
és magamat szeretetben osztatlanul Neked
szentelni. Ámen.

1

Forrás: Kentenich József atya: Égfelé, Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2012, 150. oldal
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Óbudavár

Kedves Testvéreink az Úrban!

A legutóbbi CSAK12 hétvége számunkra nagyon gazdag volt. Rácsodálkoztunk, hogy egyre könnyebben
készülődünk, praktikusabban pakolunk, de mint általában mindig, most is valami kimaradt, ami a komfortunkat csökkentette, de Isten gondoskodó kegyelme meg
kirajzolódik általa.

Mindig nagyon nehéz elindulni, hosszú az út a pici
gyerekekkel, fizikailag fárasztó, de lelkileg nagy
feltöltődés, és összekovácsolódunk a megoldandó
nehézségek által. Edzettebbek vagyunk, a gyerekek
is sokkal rugalmasabbak… Nagyon jó volt hallani a
sok előadás vázlatot, és szembesülni azzal, hogy nem
is olyan egyszerű kihívás egy előadást komponálni,
mások is küzdelmesen, ki könnyebben, ki nehezebben halad vele. Mi is nagy fába vágtuk a fejszénket,
és megkaptuk a leghasznosabb jótanácsot: Kérjük a
Szentlélek vezetését! Igen. A hétvége legfontosabb
üzenete ez volt.

Jó volt hallgatni a Szűzanya munkálkodását, Isten kegyelmét és humorát a családok élethelyzeteiben. Nagyon
fáradtan és kimerülten érkeztünk meg a hétvégére, és
kipihenve érkeztünk haza. Szomorúak voltunk, hogy ez
az utolsó hétvége ilyen formában, és nagy várakozással
vagyunk a nyári táborral kapcsolatban.

Fiers Márton és Katalin
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Iszkaszentgyörgy

CSAK 13
Április 9 - 10.
Szombat:

Más biztosan nem veszekszik a férjével. Másnak nincsenek hullámvölgyei, tudja, merre kell mennie, mit kell
tennie. Mindig.
Vagy mégsem. Természetes, hogy vannak „felnőttkori viharok”?! Folyton változunk, jó esetben növekszünk, új
és új életszakaszba lépünk, személyesen és házastársunkkal együtt. Állandóan változik a szereposztás, amit
észre kell vennünk, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Mindig mások a feladatok, és mások a lehetőségek.
A délután feltett kérdésekre már nem jók a délben adott válaszok.
Ezen a CSAK-on mintha útikönyvet kaptam volna a kezembe, ami, tapasztalatból tudom, ha nálam van, sokkal
könnyebben rovom a várost, nézem a látnivalókat.
Jó tudatosítani, mi van már mögöttem, mi vár még rám, hogyan készülhetek ezekre.
(Nem állítom, hogy az elhatározott készülésekből mindent megvalósítottunk már...)

Vasárnap:
Hatalmas a felelősségem a gyerekeim felé: ahogyan élek, hiszek – azt veszik át, azt szívják magukba, az a minta.
Végülis nem kíván tőlem Isten semmi rendkívülit – csak figyeljem, szeressem, kísérjem őket, legyek irgalmas
és következetes (azért ez mégiscsak nehéz egyszerre!), és ne legyek tökéletes. Ez már biztos, hogy megy, csak a
bevallása nehéz a gyerekeim felé.

Kedves Orsi és István!
Köszönjük!
Szentannai házaspár

Judit és Pál
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Iszkaszentgyörgy

CSAK 13
Szent Izidor

Szép, májusi hétvége volt, jó korán ebédeltünk, hogy időben el tudjunk indulni, mert hát Iszkaszentgyörgy kicsit messze van Zalaegerszegtől. És tényleg messze van: éppen odaértünk a mise kezdetére, a jól ismert arcokat
futva üdvözöltük, beraktuk a holminkat a pipacsos szobába és kezdődhetett a szentmise. Meghallgattuk Urunk
csodálatos kenyérszaporításának történetét és közben utolért minket a lelkünk is, így nyitott szívvel vártuk az
előadókat.
Abai Zsuzska és Tibi „zengték a szívünk dalát”: Kentenich atya pedagógiájából tartottak előadást. Ez a téma
közel áll hozzánk, mivel tavaly nyáron lehetőségünk volt egy hétig elmélyedni benne Rita lehengerlő előadásmódját hallgatva.
Zsuzska és Tibi sok fontos gondolatot osztott meg velünk, amiket nem lehet elégszer hallani, mint például,
hogy a mai szülők nem mernek nemet mondani gyermekeiknek, mindentől meg akarják óvni őket és nehezen
tudják motiválni őket. A motiváció eszköze elsősorban az állandó és valós érzékeléskapcsolat, hogy ismerjük
gyermekünk helyzetét, legyen közösen megélt élettér és folyamatos tükör legyek az életében.
Lényeges a karám, a korlát, persze mindig az életkornak megfelelő. „Kötöttség, amennyi szükséges, szabadság,
amennyi lehetséges. Lélekápolás minden mennyiségben.” Hallhattunk még az önálló döntés és dönteni hagyás
fontosságáról, a nevelt nevelőről és az eszménypedagógiáról.
Vasárnap délelőtt a „Virtuális világok valós kihívásaiba” avattak be minket Tibiék. Megtudtuk, hogy ha nem
beszélgetünk a gyermekeinkkel, akkor beszélgetnek velük chatrobotok. A virtualitás rengeteg időt vesz el valós
életünkből és fél óra elteltével, amelyet a tablet, az okostelefon vagy a notebook bűvöletében töltünk, olyan
hormonok indulnak be, hogy az időérzékelésünk is kikapcsol. Ugyanakkor a világ részéről elvárás, hogy online legyünk, hogy fenn legyünk a Facebook-on, mert szinte már csak így tudunk értesülni az iskolai programokról, az orvos rendelési idejének változásáról.
Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy virtualitás mindig is volt: a mesék, az irodalom, sőt Jézus példabeszédei is a
virtuális világba repítettek bennünket. Feladatunk, hogy a virtuális világot emberközpontúvá tegyük: sokat meséljünk gyermekeinknek, közös kalandokat és az együtt végzett munka örömét éljük át velük.
Hazafelé az autóban, az érdekes előadás gondolataival a fejünkben, fohászkodhattunk Szent Izidornak, az informatika és az internet védőszentjének közbenjárásáért, hogy a minket körbevevő virtuális világot helyesen
tudjuk használni és erre tanítsuk gyermekeinket is!

Varga Péter és Hena
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Tisztújító közgyűlés

Sopron

Kedves Családakadémiai Házaspárok!
Nagyon gyorsan eltelt az elmúlt 6 év, és az elnökházaspári megbízatásunk lejárt. Ezért az áprilisi közgyűlésen a
Családakadémia vezetését örömmel átadtuk Fehér Zoltánnak és Marikának. Örültünk, mert a CSAK vezetését
egy Schönstatt irányában elkötelezett, az Akadémiáért lelkesen dolgozó házaspár vehette át.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt 6 évben támogattatok bennünket elnöki munkánkban. Csak így
lehettünk - Szűzanya eszközeiként - az Akadémia elnök-házaspára.
Hálatelt szívvel köszönjük minden munkatársunknak, házaspárnak, fiatalnak, gyerekfoglalkoztatónak és családnak azt a sok áldozatot, amelyet az Családakadémia működéséért hoztatok az elmúlt 6 évben.
Köszönjük a CSAK9, CSAK10, CSAK11, CSAK 12, CSAK13 évfolyam szervezőinek és lelki kísérőinek tevékenységét. Köszönjük Varga Karcsi és Erika retorikai munkáját.
Köszönjük az előadássorozatok, házi beszélgetések, plébániai családos hittanok szervezőinek, előadóinak önzetlen tevékenységét, hogy mások lelki növekedésének érdekében oly sokat tettek.
Köszönjük imáitokat, hisszük, hogy a Mennyországból tovább hordozza, segíti ügyünket Tilmann atya, Nyitrai
Tamás, Vértesaljai János és még sokan mások. Köszönjük az imakör munkáját. Hol lennénk az imádkozó kezek
nélkül.
Köszönjük Háromszor Csodálatos Anyánk vezetését, amelyet oly sokszor megtapasztalhattunk.
Köszönjük alapítóinknak, hogy a Szent Magyar Királyi Családot választották Akadémiánk fő védnökének.
Köszönjük azt a sok láthatatlan áldozatot, amelyet észre sem vettünk, és meg sem köszöntünk. Isten fizesse
meg!
Köszönjük a kritikákat és a megerősítő szavakat, a felajánlott segítségeket, a beszélgetéseket, a telefonokat,
amely munkánkat segítette.
Köszönjük, hogy többeteknél járhattunk és sokat tanulhattunk Tőletek.
Bocsánatot szeretnénk kérni a megbántásokért, a figyelmetlenségekért, a feledékenységünkért, a fel nem vett
telefonokért, és a létre nem jött találkozásokért.
Most arra kérünk Benneteket, hogy lehetőségetek szerint támogassátok Zoli és Marika elnöki tevékenységét
ötleteitekkel, imáitokkal.
Szeretettel:

Laci és Szilvi
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Tisztújító közgyűlés

Sopron

Kedves Családakadémiás Házaspárok!
Ezúton szeretnénk megköszönni Szilvi és Laci áldozatos munkáját, amit 6 év alatt a Családakadémiáért, mint
elnök-házaspár végeztek.
Köszönjük, hogy ezt a felelősségteljes feladatot mindig nagy szeretettel, derűs, Istenben bizakodó hozzáállással
teljesítették. Sikerült példát adniuk abban is, hogy meg lehet találni a Családakadémiáért végzett feladatok és a
saját család közötti egyensúlyt.
Hálát adunk a Jóistennek a családtréner képzésekért, a szervezésekért, a retorika oktatásáért a pályázatokért
…és még biztosan lehetne sorolni…de főként azért, hogy szívükben hordozták a Családakadémiát és a családakadémiás házaspárokat. Köszönjük, hogy továbbra is számíthatunk Rájuk az elnökség munkájában és a retorika oktatásban. A Jóisten áldása kísérje továbbra is Őket!
Kedves Családakadémiás Házaspárok!
Ezúton szeretnénk megköszönni a bizalmat, amit kaptunk, hogy mi lehetünk a Családakadémia következő elnök-házaspárja. Tudjuk, hogy a Családakadémia vezetője továbbra is a Szűzanya és mi igyekszünk jó eszközei
lenni a Belé vetett bizalommal:
„Schönstatt Anyja és Királynője! A szívünk királynőjévé választunk Téged örökre. M.h.c!„
(Mhc - Az anya gondoskodik mindenről!) -Kentenich atyaSzeretnénk a Jóisten terveit felismerni és a magyar családokért dolgozni. Reméljük, hogy a Családakadémia
szerteágazó feladataiban helyt tudunk majd állni! Kérjük ezért imáitokat.
Néhány szó magunkról: Győrújfalun élünk, három fiunk van, 22, 19 és 15 évesek. 1995-ben voltunk először
családnapokon, Óbudaváron. Jelenleg a IV. szövetségi évfolyam tagjai vagyunk. A Családakadémia 5. évfolyamába jártunk, majd a Családakadémia 7. évfolyamának voltunk szervező házaspárja. 2010-től a Családakadémia imaköri leveleinek szerkesztésében vettünk részt. A Szűzanya segítségét sokszor megtapasztaltuk közös
életünkben. Sokat kaptunk és az iránta való hálánk jeléül vállaltuk ezt a feladatot, melyben biztosan sok örömünk lesz.
Szeretnénk kérni, hogy továbbra is segítsétek a Családakadémia munkáját.
Az alábbi elérhetőségeken kereshettek bennünket:
e-mail: feherzoltan67@t-online.hu
telefonok (családakadémiás flotta): Marika - 20/773-8935; Zoli - 20/486-0579

Szeretettel:

Fehér Zoli és Marika
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Sopron
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
2016. évi rendes közgyűlésünket Sopronban tartottuk a Szent György Plébánia Jezsuita termében.

A lelki ráhangolódás és a házaspárok beszámolója után sor került az Egyesületünk 2015. évi tevékenységének
beszámolójára, majd a 2016. évi munkatervének elfogadására. Itt említésre került, hogy a Család-trénerképzés
12. évfolyamának december 10-én lesz a küldetésünnepe, majd december 11-én ünnepeljük a Családakadémia 20. éves alapítását Óbudaváron. A Család-trénerképzés 13. évfolyamának retorikai képzése szeptemberben indul. Köszönjük a szervezők Farkas Sándor és Gyöngyvér, Andai Zsolt és Anikó, a lelki kísérők Soós
Viktor és Zsuzsa, Mosoni István és Kati munkáját!
Erdélyben Böbe nővér szervez házaspároknak családakadémiai képzést. (A közgyűlés óta eltelt időszakban
körvonalazódott, hogy az ősszel Erdélyben indulni fog családtréner évfolyam.)
Fehér Zoltán és Marika az imaköri tevékenységükről számoltak be és kezdeményezték az imaköri feladat továbbadását. Az imakör új felelősei, vezetői Kalicz Péter és Bori, Busa Csaba és Kati. Köszönjük, hogy vállalták
ezt a feladatot és biztatunk minden Hírlevél olvasót, hogy támogassuk az új imaköri vezetők munkáját. Szívesen fogadják az új imaszándékokat és meghallgatásokat. Az imakörhöz várják az új tagok jelentkezését is. Köszönjük Fehér Zoltán és Marika, Mosoni István és Kati hűséges, áldozatkész imaköri munkáját!

Palásthy Imre a könyvterjesztés, könyvkiadás területen évek
hosszú sora óta dolgozik. Köszönjük a pontos elszámolásokat, rendezvényeinken a könyveink, kiadványaink bemutatását, értékesítését!
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Dancsok Tamás és Edina, Mosoni István és Kati Hírlevelünk hűséges szerkesztői, felelősei. Köszönjük a munkájukat, köszönjük, hogy mindig türelemmel várják a cikkeket,
fotókat, beszámolókat! Segítsük, támogassuk Őket abban,
hogy a vállalt cikkeket határidőben megküldjük részükre!

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület ismertetett költségvetési beszámolóját és tervét, majd sor került az Egyesület elnöki tisztségének megújítására is, mivel elnökségünk hatéves megbízatása lejárt. Javaslatunkra a közgyűlés egyhangúan (egy tartózkodás mellett) megválasztotta Fehér Zoltánt az Egyesület új elnökének. Támogassuk Zoli és Marika munkáját imáinkkal, tevékeny segítségünkkel, megerősítő visszajelzésekkel és új ötletekkel!

Szilvi és Laci

A Családakadémia Egyesület
2015. 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)

50-71. 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:

Marika és Zoli
feherzoltan67@t-online.hu

Helyreigazítás
Az előző CSAK hírlevélben, a "CSAK12 hétvége"
című cikk szerzőjét tévesen tüntettük fel. E cikk
szerzője a Bartal házaspár, Orsi és Gergő, akiktől
ezúton elnézést kérünk.

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

