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A személyes eszmény1 

 

A személyes eszmény egész személyes életünk 

magja és középpontja. Ez az a lendkerék, mely 

egész erkölcsi tevékenységünket, a csendes, elrej-

tett hősiesség iránti egész törekvésünket állandóan 

mozgásban tartja. A személyes eszményem egy 

kis értékkel telített igazság a számomra. Úgy is 

mondhatjuk: az eredeti, személyes istenszeretet 

képe. 

Hol van az én nagy eredeti eszmém, vagy kis ötle-

tem? ... Fejezzék ki egyszer önmaguk számára a 

nagy ötletüket egész világosan, egyetlen szóban! 

Hogy mi minden együtt hangzik ebben, azt más 

nem értheti. Több szó is lehet persze. ... Markáns 

személyiségek létrejöttéért küzdünk. Ezért szük-

séges, hogy a lelkünkben egy karakteres eredeti 

szeretet égjen...  

Mindig gondoskodnunk kell arról, hogy az eszményünk, a vallásos életünk bizonyos lendületet, bizonyos lelke-

sedést mutasson. Ezt az eszményünk biztosítja akkor is, ha csak hétköznapi hangulatról van szó. 

Az általános magatartásunkat bizonyos lelkesedésnek kellene jellemeznie. Nekünk, akik nagyszívűségre állítot-

tuk be magunkat, a csendes hősiesség számára mindig segítségül kell hívnunk egy bizonyos szabályozott lendí-

tőerőt. Bizonyos lelkesedésre van szükségünk. ... Bizonyos lendületességre, egész lényemnek egy bizonyos 

pontra való alapvető beállítottságára. Bizonyos öröm nélkül erre képtelenek vagyunk. Nagyon fontos ez a csa-

ládunk számára, mely a Szűzanya képére egyszerű, szerény, de mégis hősies akar lenni.  

 

 

                                                 
1 Forrás: P. Kentenich József: Személyes eszmény, különleges jófeltétel, lelki napirend. Családakadémia-Óbudavár Egyesület, Óbudavár, 2005, 20-

22. oldal 
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CSAK 12  Kaposszentbenedek 

Már CSAK 1 hét 

„Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét 

egy kis idő, és látni fogtok engem.” (Jn 16,16) 

Talán a tanítványok is olyan tanácstalanul álltak 

Jézus szavai előtt, hogy mi az a „kis idő”, amiről beszél 

nekik, ahogyan a 2014. év Szent Mihály havában mi, a 

CSAK12 évfolyamának résztvevői indulásunkkor. Ta-

lán mi is egészen másképp értelmeztük a kis idő fogal-

mát, hiszen így utólag visszagondolva, az elmúlt évek, 

amit a CSAK12 házaspárjai, családjai együtt töltöttünk, 

az elején olyan hosszúnak tűntek…két év! 

Mennyi minden fér meg egymás mellett két esz-

tendő alatt a világban, a Schönstatt családban, saját csa-

ládunkban és a CSAK12 évfolyamában is: öröm és ne-

hézség, munka és ünnep! 

Az első találkozás óta kétszer tért pihenőre és virult 

ki a természet, mígnem elérkezett az utolsó közös nyári 

hetünk, hogy az együtt töltött időszakot „nyári szüret-

ként” tölthessük. Lázasan, de nem betegesen, készül-

tünk az akadémiai záró hetünkre, hogy munkáink zsen-

géjéből szemezgessünk. Készült saját előadásunk és 

vártuk a házaspárok „szívtémáit”, hogy azokból mind 

többet magunkba fogadhassunk. 

Házigazdánk, Farkas Sanyi és Gyöngyvér mel-

lett az égre varázsolt szivárvány fogadta a családo-

kat Kaposszentbenedeken, ami megerősített ben-

nünket abban, hogy Mennyei Atyánk gondoskodó 

keze is körülvesz bennünket. 

Az előadásokból nagyon sokat tudtunk meríte-

ni, jó volt látni, megtapasztalni, részesei lenni an-

nak, hogy a Szentlélek, mint Mennyei Karmester 

hogyan csalogatja elő a házaspárok egyedi értékeit, 

a lelki mélységeket, a humort, a tanúságtételeket. 

Különleges érzés egy héten belül megtapasztalni a 

különbözőségből adódó gazdagságot  (természete-

sen közben nem összehasonlítva magunkat a többi-

ekkel ). Az elhangzó építő kritikák pedig segítet-

tek és segítenek abban, hogy az előadások a lehető 

legjobban célba, azok hallgatóinak szívébe, érjenek. 

A délelőtti és esti dolgos órák közötti idősza-

kot ki-ki a lehetőségekhez mérten használta játékra, 

pihenésre, a kapcsolatok, a család erősítésére, le-

gyen az akár fürdés, tollasozás, vagy apa-fia foci-

rangadó.

 

A somogyvári közös ki-

rándulás alkalmával a na-

gyobbak a 900 éves bencés 

kolostor és templomépület 

romjaival, annak építészeti és 

történelmi értékeivel ismer-

kedhettek, a kisebbek pedig 

önfeledten futkározhattak az 

azt körülvevő domboldalakon. 

A hetet záró este a megszokott 

„tüzes” hangulatban telt. 

A munka első része lezá-

rult, következhet az ünnep, a 

közös hálaadás (CSAK12 és 

Családakadémia Jubileum)! 

Hogy mi lehet a folytatás…?! „Ezek után az Úr [kiválasztott más hetvenkettőt, és] elküldte őket kettesével ma-

ga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.” (Lk 10,1)… 

 Petőházy Anita és Attila 
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CSAK 12 Kaposszentbenedek 
 

2016 nyári hét 

A nyári hetünkön egymás kincseiből kaptunk. Szívtémáink gazdagságából meríthettünk. Előadásainkból sze-

mezgettünk néhány gondolatot: beszélgetés indítónak, kedvcsinálónak, betekintésnek. 

 

Család-személyiség 

 Miben jó a családunk?  
Gyűjtsünk talentumokat! 

 Alakítsunk ki közös szokásokat! 

 A jól sikerült események/dolgok  
megjegyzése és ismétlése 

Isten nem alkot selejtet 

 Krisztusban tudunk igazán önmagunkká válni 

 Nem a körülmény, hanem te ki vagy? 

 Elfogadlak, alkalmas vagy, értékes vagy 
 

Csak a derű óráit számolom 

 Istenben gyökerező életmód 

 Folyamat, amely tanulható 

 Isten szeme villanásának keresése  
a legapróbb eseményekben 

 Életünk egy 9000 m mély tenger, melynek csak  
a felső 20-30 métere fodrozódik meg 

Egyedül nem megy! 

 Jó az egyedüllét, ha van kivel megosztanod,  
hogy jó 

 Egyikőnk mindig erősebb 

 Egy lufi: jelzés lehet a társamnak,  
hogy egyedül érzem magam 

 Hármas kötelék: mi és Isten 

 

A házasság szentségének misztériuma  

a szexualitásban 

 Ölelésből kell a túléléshez négy, fenntartáshoz 
nyolc, növekedéshez tizenkettő 

 Szeretkezés: házasságunk megünneplése 

 Elkülönített parfüm, jelzés értékű 

 

Fontos vagy nekem! 

- avagy tartsd egy kicsit ezt a csavarhúzót 

 Fontos vagy sürgős? 

 Fontos dolgokra energiát, időt szánunk 

 Mi a fontos a házastársunknak? 
 

Mi az igazi boldogság titka? 

 Boldog: Isten szemével boldog  
→ áldott (8 boldogság) 

 Voltam már annyira éhes, hogy rohanjak Istenhez? 

 Isten értékrendje szerint figyelni  
magunkat/életünket 

 

Családban az erő! 

 Technikai eszközöket krisztusi módon használni 

 Nézzétek, ők szeretik egymást 

 A házaspár egy dió, ők őrzik a családot 

 Az órát beosztani és imádkozni egymásért:  
első negyed feleség… 

 

Férfinak és nőnek teremtette 

 Férfiak "semmi" doboza 

 A nő és a férfi kapcsolata egy ellipszis, aminek 2 
középpontja van 

 Házastársi vagy háztartási beszélgetés? 

 Amikor összeházasodunk,  
akkor kezdünk virágot nevelni 

 

 

 

 Balogh-Palásthy házaspár 
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CSAK 13 Kaposszentbenedek 

CSAK13 tábor 

Ülünk kedvenc „háromlábú támlás székünkön”, és 

próbáljuk felidézni az elmúlt hetet. 

Kissé fáradtan és üres tankkal érkeztünk a tábor-

ba. Felütésként az első előadás Az Úr jelenlétében élni 

címet viselte. Bagoly típusként kicsit felhördültem, 

mikor arról volt szó, hogy keljünk reggel korábban az 

ima miatt. Emellett ne a feladatok közé próbáljuk be-

szorítani az imát, hanem az eltervezett ima mellé a 

feladatokat. Erre rímelve Varga László atya arról be-

szélt a pénteki szentmisén, hogy mindig sokat dolgo-

zott, pörgött régebben, és sok mindenre nem ért rá. 

Mióta szokásává vált a mindennapos szentségimádás, 

valahogy sokkal nyugodtabban, sokkal többet képes 

elvégezni. 

Az idő kiterjedését élhettük meg mi is ebben az 

öt napban, ahogy visszagondoltunk az elmúlt hétre. 

Mit éltünk át? Felsorolni is sok: bizalomteljes beszél-

getéseket egymással, felemelő előadásokat, inspiráló 

személyiségekkel való találkozásokat, tanulást és oku-

lást, a családprezentációk révén egymás gyönyörű 

történeteit, kibontakozó barátságokat, nevetést, 

szentmiséket és szentségimádást, bensőséges imádko-

zást, dicsőítést, újmisés áldást, fagyizást, hosszas für-

déseket egy gyönyörű tóban, lazulást és beszélgetése-

ket „extra programként” este 10 után, vicces előadá-

sokat, nagylányok megható imaénekeit, a tábortűz 

fényét, gyerekeink vidámságát, játékot, apa-fiú focit, 

vízi röpizést, pihenést, napsütést és esőt, és nem utol-

sósorban figyelhettük kamaszlányunk szárnybontoga-

tását.  Milyen jó volt, hogy nem kellett aggódnunk 

érte, jó társaságban tudtuk! Töltőre tettük magunkat, 

ahogy Anikó egyik nap fogalmazott. Hogyan fért 

mindez bele öt napba úgy, hogy sosem kellett sietni? 

Na jó, az értékek gyűjtésénél és az aratásnál még jó 

lett volna egy kis plusz idő. Vagy mégsem? Hiszen 

letisztult bennünk minden. Összegeztük a számunkra 

legfontosabb értékeket. Learattuk egy év gyümölcsét, 

építjük a bárkát, de legalábbis törekszünk rá. Külön 

ajándék volt számunkra, hogy Zsuzsi és Viktor elő-

adása hatására meg tudtuk fogalmazni saját eszmé-

nyünket. Fülünkben visszacseng az ének: 

”…megszabadítottál, kenyeret, s bort adtál. Tested és 

Véred táplál, hűséged éltet, alleluja…” 

Köszönöm Uram gondoskodásodat és gondtalan-

ságunkat! Köszönjük bizalmadat, segíts létapostollá 

válásunkban, eszményünk megvalósításában! 

U.i.: Az elmúlt napokban sikerült imával kezdeni 

a napot. Esendő emberként nagyon örülünk, hogy 

Schönstattban nem csak a megvalósulás, hanem a 

törekvés is érték, és mi törekszünk. Remélhetőleg 

egyre sikeresebben. Kérünk, Szűzanya, légy velünk, 

segíts bennünket! 

 Kiriakidis Elef és Enikő 
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CSAK5 Mány 

Együtt lenni jó! - CSAK5 találkozó 

Szeptember végén tartottuk szokásos éves találkozónkat a 

CSAK5 családjaival, ezúttal Mányon. Mindig nagy örömet 

szerzünk egymásnak a viszontlátással. Idei találkozónk 

különösen ünnepi volt: tíz éve végeztük a Családakadémi-

át. Délelőtt a „kulcs” volt a kulcskérdés. Arról beszélget-

tünk, az elmúlt évben hol éreztük, hogy a Gondviselés 

kulcsot adott a kezünkbe életünk problémáinak megoldá-

sához. Kristekék fenséges ebédet tálaltak. Ebéd után 

együtt fújtuk el az ünnepi tortán a gyertyát. Délután elme-

séltük, kivel mi történt egy év alatt a magánéletben, illetve 

hol hasznosítottuk a családakadémián tanultakat: előadá-

sok, CSAK évfolyamok kísérése, apostolok, családcsopor-

tok, jegyesoktatás, stb.  

Beszélgettünk a 20. évforduló decemberi megünneplésének előkészületeiről is. 

 

Vidám, hálatelt szívvel beszéltük meg, hogy egy év múlva természetesen újra találkozunk. 
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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 teljessé-

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

 

 
* * * 

 

 
 

 

50-72. hírlevelek letölthetők: 

http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html 
 

 

Az első magyar szent család:  

Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre 

 

mailto:feherzoltan67@t-online.hu
http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html
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 Szeretettel hívunk és várunk Benneteket  

 2016 december 11-én  ( vasárnap ) tartandó 

 jubileumi ünnepünkre Óbudavárra  
 

PROGRAM: 

 9.00  órától megérkezés  

 10.00 Megnyitás    

 10.30 Visszaemlékezés az alapításra ( Csermák Kálmán és Alice ) 

 11.00 Ünnepi Hálaadó Szentmise Bíró László püspök atyával   

 

 Ebéd - kötetlen beszélgetés 

 

 14.00 Gondolatok a Szent Magyar Királyi Családról 

 ( Soós Viktor és Zsuzsa ) 

 14.30 Visszatekintés a Családakadémia elmúlt 20 évére: 

az egyes évfolyamok bemutatkozása, emlékeink a képzésről  

( fotók vetítése ).  

Hogyan hasznosítjuk a tanultakat, jelenlegi tevékenységeink,  

jövőbeni terveink. 

 17.00 Zárás, elbúcsúzunk egymástól 

 

Kérjük, hogy a szentmisére hozzuk magunkkal a szívünkben, vagy leírva  

( hogy a szentmisén az oltárra helyezhessük ),  a Családakadémia által 

 mit kaptunk, miért adunk hálát? 

 mit szeretnénk továbbadni, mit kérünk a Szűzanyától? 

 mit ajánlunk fel? 

 

Kérjük, aki szeretne, hozzon egy szál virágot ajándékba a Szűzanyának. 

 

 Szent Magyar Királyi Családról nevezett  

 Családakadémia  

  Schönstatt-Óbudavár Egyesület 

 

 

 

 
Jelentkezni lehet 2016. november 15-ig a 

 feherzoltan67@t-online.hu e-mail címen. 

 

Kérjük írjátok meg, hogy 

- hányan jöttök,  

- milyen korú gyerekeket hoztok,  

-hány adag ebédet kértek (gyerekeknek fél adag is rendelhető). 

 

Az alábbi telefonszámokon is kereshettek bennünket: 

 

Fehér Zoltán 20/4860579  

és Marika  20/7738935 
 

 

 
 

 
 
 

mailto:feherzoltan67@t-online.hu

