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Eszköz-mise1
(részlet)

Ahogy a napraforgó a Nap felé fordul,
amely őt gazdagon megajándékozza,
úgy fordulunk szívvel és gondolattal
Hozzád, Atya, hívőn oda.

Látunk minden történés mögött:
ott állsz atyaian, csendben,
izzó szeretettel átölelünk,
áldozatos lelkülettel boldogan
Hozzád megyünk.
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CSAK 13
Vizsgán innen – vizsgán túl
Ha azt hiszitek, hogy csak az utolsó simítások vannak hátra, akkor van még előttetek kb. egy napnyi
munka. Még egy ötlet a szemléltetéshez: rajzolok és újra rajzolok (Judit), fűrészelek és fúrok (Pali).
Az eredmény: szerintem siralmas (Judit), szerintem szépen megrajzolt, igazán színes (Pali). De az a nap is
eltelt, és még össze sem vesztünk!
Nagyon kedves házigazdák vártak ránk: Enikő és Elef, gyönyörű, barátságos környezetben. Figyelmük
mindenre kiterjedt, kedvességük bátorítóan hatott ránk. Szilvivel és Lacival együtt hatosban imádkoztunk az
előadás előtt – innentől már nem a mi dolgunk, hogyan is lesz, a Jóistenre bíztuk.
Egészen más ismeretlen emberek előtt beszélni. A CSAK-on megszoktuk a megszeretett, ismerős arcokat,
akik mosolyogva, lelkesen biztatva néznek, hallgatnak minket. Most elsőre nehéz volt elkapni a hallgatóság
tekintetét, az arcokról leolvasni, hogyan is hat rájuk, amit éppen át akarunk adni (...már nem a mi dolgunk...).
Egyre jobban belejövünk, úgy érezzük, a személyes példák itt is hatnak.
(Számunkra) gyorsan eltelt az idő. Az előadás után jó volt megismerkedni ezzel az igazán nyíltszívű
csapattal, megismerni személyesen azokat, akikhez készültünk. Elefék igazán szerencsések, jó közösségben
élnek.
Innentől már nem a mi dolgunk, hogyan is lesz, ki mit visz haza, a Jóistenre bíztuk.

Judit és Pali

CSALÁDAKADÉMIA

13. évfolyam küldetésünnep
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„Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket!”
Jn20,21

A Családakadémia 13. évfolyam küldetésünnepét
november 18-án ünnepeltük a Budapest-gazdagréti
Szent Angyalok templomban. Az ünnepi szentmisét
Bíró László püspök atya mutatta be. A szentmise
végén hét végzett házaspár vehette át a diplomát.
Az ünnep agapéval zárult. Az eseményről
beszámolt a Magyar Kurír és az Új Ember .
https://ujember.hu/aldd-meg-kuldetesunket/

Hét házaspár a diploma átvétele után

Családakadémia Hírlevél 75. szám
Horváth Péter és Kriszta
Boldogan éltek,
míg meg nem haltak?
A jó házasság csak mese?
Napjainkban a házasság kudarcra
van ítélve... Mit tehetünk ez ellen
a felfogás ellen?
Ezt
boncolgatjuk
az
előadásunkban. És ez nem
mese…Valóságos
emberek
valóságos
példáin
keresztül
szeretnénk tippeket adni, hogy
mit
tehetünk
azért,
hogy
házasságunk a korszellem és a
valós nehézségek ellenére is
tartalmas és boldog legyen. Hogy meglássuk társunkban a
Jóisten ajándékát és egyben a ránk bízott feladatot is, hogy az
Ő üdvösségén is munkálkodnunk kell. Fontosnak tartjuk,
hogy a házasságunk erőforrássá tudjon válni, ami védelmet
nyújt nekünk az élet nehézségei során. Szeretnénk néhány
építőköre felhívni a figyelmet, amiket az imádság alapjaira
helyezve,
szeretet
kötőanyagával
összeerősítve
házasságunkat valóban erőforrássá és védelemmé
alakíthatjuk.
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Könnyid István és Andi
A legszebb nászajándék
Minden szülő számára
fontos, hogy gyermekét
kiegyensúlyozott, boldog
felnőttnek
lássa.
A
boldogság
alapja
a
család, a jó házasság,
aminek
legfontosabb
pontja a jó társválasztás.
A fiatalok életre szóló
elköteleződését meg kell, hogy előzze a másik
személyiségének, jellemének a megismerése, amit a
házasság előtti szexuális élet nagyon megnehezít, sokszor
lehetetlenné tesz. Előadásunkban a fiatalokat befolyásoló,
rossz irányba vivő helyzetről, és a tisztaságra nevelésről
beszélünk.
A tisztaság egy fontos érték, amiről minden szülőnek
állást kell foglalnia. A mai „túlszexualizált” világunkban
különösen nehéz a tisztaságra nevelés, előfordul, hogy az
alapok, a minták belőlünk is hiányoznak. Egy nehéz, de nem
lehetetlen feladattal állunk szemben. Mi arra bíztatunk
mindenkit, hogy merjen szembe menni a tömeggel, merjen
másként gondolkodni, és ennek megfelelően cselekedni.
Sokan vannak ma is, akik tisztán házasodnak, akik
házastársuknak
ajándékozzák
szüzességüket.
Ehhez
szeretnénk ötleteket, tanácsokat adni, és közös
gondolkodásra hívni, hogy a legszebb nászajándékot
adhassuk leendő menyünknek, vejünknek.
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Kiriakidis Elef és Enikő
Segítség, marslakó lett a páromból!

Varga Péter és Hena
Legyünk aranyásók!

Vannak dolgok, amik a
páromban idegesítenek?
Lehet, hogy a szerelmünk elején még tetszettek is? Akkor tökéletesnek láttam, most
inkább marslakónak tűnik?
Előadásunkban szeretnénk megvilágítani, hogy ez miért van
így, és konkrét példák, gyakorlatok segítségével inspirálni a
házaspárokat a bensőséges, meghitt házasság kialakítására
vagy még bensőségesebbé tételére. Hogy jobban megértsük
társunkat és mi is jobban megértve legyünk. Hogy teljesnek és
elfogadottnak érezzük magunkat. Hogy ne törődjünk bele a
nem működő dolgokba, és megelőzzük a nagyobb bajokat.
Mert hisszük, hogy minden házasság egy üdvtörténet.

Mit jelent az, hogy
értékes? Mit jelent az,
hogy értékes a társam, a
családom, vagy a körülöttem lévő emberek?
Hogyan tudjuk körülményeinkben,
élethelyzetünkben megtalálni az
örömet, észrevenni a jót?
Előadásunkban ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni.
Egy kis közös munkára hívjuk a hallgatóságot, hogy ássunk
kicsit mélyebbre magunkban, annak érdekében, hogy képesek
legyünk meglátni a másik emberben Krisztust. A ránk
zúduló negatív szemlélet ellenére is fel tudjuk fedezni mások
jó tulajdonságait, megtaláljuk az értékes aranyrögöket. Arra
bíztatunk mindenkit, hogy próbálja meg mindenben meglátni
a jót és előbb-utóbb elfelejti keresni a rosszat!
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Szentannai Pál és Judit
Boldog szürke hétköznapokat!

Pálfalvi László és Bet
Pár baj, vagy párbaj?

– Egész héten a péntek délutánt
várod?
– Vagy te inkább a hétfő reggelt,
amikor elcsendesedik a lakás?
– A munkádat olykor unalmas és
felőrlő robotnak érzed?
– Néha bevallod magadnak, hogy a
mise-szöveg sem köt le?
Örömre
vagyunk
teremtve!
Nemcsak majd odaát, hanem már itt,
a jelenünkben. A legnehezebb
helyzeteket átélt hősök, és a mi mai mindennapjainkat élő
családok életpéldái segítenek, hogy mi is színessé tegyük
mindazt, amit hajlamosak vagyunk szürkének látni.

Lehet-e egy házasságban ismeretlen fogalom az, hogy
konfliktus? Azt gondoljuk és
érezzük
a
mindennapjainkban,
hogy
nem; ahogyan egy hajó sem
haladhat mindig tükörsima
tengeren, úgy kettőnk között
is akadhatnak vitát gerjesztő
helyzetek. Ilyenkor fontos, hogy ez a „pár baj” ne vezessen
örökös párbajhoz. Ha egy hajó veszélyes vizekre téved,
könnyen zátonyra futhat; vannak viszont világítótornyaink,
amelyek messziről, sötétben is segítenek megtalálni a biztos
utat. Szeretnénk előadásunkban megosztani Veletek azt, amit
ezekről a veszélyes vizekről és világítótornyokról mi
megtanultunk, megtapasztaltunk, talán segíteni is egy kicsit
abban, hogy legyen bár köd a tengeren a hajónk előtt, a
védelmet adó öblök felé hogyan tudjuk mégis tartani az
irányt.
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Vigh Mihály és Erika
Az irgalmasság korsója
„Szomjúhozom” – mondta
Jézus a keresztfán. És mi is
ugyanígy szomjúhozunk az ő
irgalmasságára.
Irgalmasságának korsója
kifogyhatatlan, sőt mindig
túlcsordul számunkra. Soha
nem azért kapjuk, mert
kiérdemeltük. Végtelen szeretetéből forrásozik az irgalmasság
vize és ebből itat bennünket, hogy örök életünk legyen. Egy
kérése van csupán felénk, az, hogy mi is adjunk belőle
másoknak, azaz legyünk mi is irgalmasok az életünkben.
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CSAK 14 Válon
Október 14-én délután találkoztunk Válon, a Szent Mihály Majorban, ahol bő egy napot tölthettünk együtt
Tempfli Laci és Erzsi szervezésében és a Szűzanya oltalmában. Ezzel vette kezdetét egy újabb két éves
periódus, a Családakadémia 14. évfolyamának képzése.

Nyolc család vágott neki, hogy együtt gondolkodva erősítse meg saját házasságát és készüljön fel a jövő
szentségi házasságra készülő jegyeseinek és a már házasságban élő párjainak segítésére, támogatására.
Együttlétünket közös szentmise nyitotta meg, majd az első nap rövid ismerkedésre és a Családakadémiához
vezető utak átgondolására és megosztására került sor. Este számos finom falat és lélekmelegítő bor
társaságában nyílt lehetőségünk kötetlenebbül is megismerni egymást.

Másnap Papp Ármin és Gabi előadásával megkezdődött a képzés hivatalos része is. Házastársi beszélgetésre és
közös aratásra is sor került. Az ebédet követően ki-ki belátása szerint hazatért, vagy még a helyszínen maradt és
élvezte az őszhöz képest felettébb enyhe, kellemes időt. Volt, aki csak letelepedett a fűbe és beszélgetett, volt,
aki kisebb sétába kezdett, megpróbálva feltérképezni a major területét. (Gondoltátok, hogy még emut is lehet itt
találni?!)
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Hálásan köszönjük a Szervezőknek, a 14. évfolyam Mentorainak, Előadóinak, a hősies és talpraesett
Gyerekvigyázóknak és mindenkinek, aki tettekkel vagy imáival segítette e hétvége sikerét!
Találkozunk novemberben!

Ángyán házaspár

Családakadémia Erdélyben
2016. október 15-én Böbe nővér szervezésében Erdélyben elindult az első erdélyi családakadémiás évfolyam. A
helyszín Lippa, a Temesvári Egyházmegyében. Az évfolyam lelki kísérését Bartos Gellért és Ágota vállalták.
Az első évben magyarországi családakadémiát végzett házaspárok adtak elő. A magyar családok így a Szűzanya
eszközei lehettek egy erdélyi családakadémia elindulásában. A nyári hét végére igazi közösségé vált a
képzésben résztvevő hat család. A házaspárok nagyon lelkesek és nyitott szívűek, ők szeretnék továbbvinni
Erdélyben, Romániában is a schönstatti lelkiséget. Tervezik, hogy román nyelvre is lefordítják a tanultakat.
A képzés a második évéhez érkezett. A retorika képzést Varga Károly és Erika tartja. Nagy öröm, hogy az
értékeink itt is továbbadásra kerülhetnek.
Fehér Zoli és Marika
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CSAK 5 találkozó
A CSAK5 hagyomány szellemében ezen az őszön is egy esősnek indult, de végül napsütéses szombat délelőtt
jött össze a CSAK5 csapat, ezúttal Budakalászon. Idén a nyolc házaspárból, nagy örömünkre, öt család is el
tudott jönni.
Minden évben nagy izgalommal várjuk a találkozót. Kinek hogy alakult az élete, milyen új kihívások, feladatok
vártak ránk? Gyerekeink merre haladnak?
A családakadémiás indítás mindannyiunk életében meghatározó: aktív, a hitüket a mindennapokban megélő
családok vagyunk valamennyien. Van aki a schönstatti mozgalomban tevékenykedik, van aki a saját
egyházközségében találta meg a testreszabott kihívásokat. Büszkék vagyunk rá, hogy a CSAK5-ből több család
is a Schönstatt mozgalom építésén és terjesztésén dolgozik, adott esetben még az ország határain túl is!
Az akadémia befejezése óta sok-sok év telt el és ez nem csak a szaporodó ősz hajszálakon látszik. Elég csak a
gyerekeinkre nézni, akik közül sokan az akadémia végzése alatt még nagyon picik voltak, többen abban az
időszakban születtek, most pedig azt látjuk, hogy fiaink és lányaink felcseperedtek, középiskolások, egyetemre
járnak, házasságot kötnek. A házassági évfordulók is minimum két évtizedes távlatokról szólnak.
Idén is megtapasztaltuk, hogy rövid ez az egy nap. Jó, ha arra elég, hogy mindenki meséljen egy kicsit magáról,
lehessen sztorizni a közösen elköltött ebéd mellett. Ezért idén elhatároztuk, jövőre mindenképpen két napban
gondolkodunk. Jó lenne közösen Óbudavárra menni!
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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!

CSAK 15
Óbudaváron
a
Kaposvári
Egyházmegye
szervezésében elindult a Családakadémia 15.
évfolyama, 9 család részvételével.
***

Hírlevelünk
esemény
naptárának
teljessége
érdekében
arra
kérünk
Benneteket, hogy e-mail-ben jelezzétek
felénk, ha voltatok valahol előadni, vagy
ilyet terveztek.

Archivum
Az 50-75. hírlevelek letölthetők:
http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html

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

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

