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P. Kentenich:  

Inszkripció1 

 

Hadd történjen mindenkor velünk, 

amit te terveztél el nekünk; 

csak egyetlen vágyódást ismerünk: 

vezess minket bölcs terveid szerint. 

 

Az eszmény lebegjen előttünk, 

és formálja egész életünk, 

melyre minket szereteted teremtett (személyes eszmény), 

feszítsük meg érte minden erőnket (jófeltétel). 

(személyes eszmény és jófelétel megújítása) 

 

Engedj mindket tüzes parázsként izzani, 

és a népekhez örömmel vonulni, 

a megváltás tanúiként harcolni, 

őket ujjongva a Szentháromsághoz vezetni. 

 

                                                 
1 P. Joseph Kentenich: Égfelé. Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2012, 16. old. 
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CSAK 14 Vál 

Ángyán Péter és Orsi  

 

2010 szeptemberében házasodtunk össze és költöztünk Gödöllőre. Péter (1982) a Premontrei Gimnáziumban 

tanít latint és magyart, Orsi (1988) végzettsége gyógypedagógus-logopédus, de most kisebbik gyermekünkkel, 

Gellérttel (2017) van otthon gyesen. Róza lányunk (2014) idéntől jár óvodába. 

Ismeretségünk a liturgikus szolgálathoz kötődik: szkólásként nőttünk fel mindketten. Ennek kapcsán találkoz-

tunk sok-sok éve a premontreiek által szervezett szkóla táborban. Életünket a mai napig meghatározza a katoli-

kus egyház gregorián liturgia-végzése. Fontosnak tartjuk, hogy egyházunk ezen, már-már elfeledett, kulturális 

és vallási mélységekkel rendelkező, oly sok szentet nevelő hagyományának átörökítésébe aktívan bekapcsolód-

junk. Szabadidőnkben szeretünk aktívan feltöltődni. Igyekszünk gyakran kirándulni, színházba és táncházakba 

járni, ez utóbbit olykor szervezni is. Nagy örömünkre szolgál, hogy másfél éve rendszeresen összejárunk négy 

családból álló, Schönstattal (is) ismerkedő családcsoportunkkal. 
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Bocsák Gábor és Bocsákné Benyus Ancsa 

 

Mindketten hegedűsök vagyunk. Gábor a MÁV Szimfonikus Zenekar tagja és a Zuglói Zeneiskola tanára. 

Ancsa diploma óta otthon van a gyerekekkel. Két lányunk van és hét fiúnk. Rita 23 éves lesz, Kinga 21, Balázs 

19, Tomi 18 lesz nyáron, Bernát 15, Peti 13 és fél, Ambrus 10 lesz, Bálint 4 és fél, Kisfecó egy éve ment haza a 

Mennyei Atyához.  

2007-ben a Házaspárok útjának szentelésén voltunk először Óbudaváron. Azóta igyekszünk eljutni a családna-

pokra több-kevesebb sikerrel. Budapesten élünk, a belvárosi Egyetemi templom közösségébe járunk, az ottani 

Don Bosco Ifjúsági ének- és zenekar tagjai vagyunk. 
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Busa Tamás és Eszter 

 

Busa Tamás és Eszter vagyunk. Kőszegen élünk három gyermekünkkel, Bori 14, Ábel 12, Jakab 9 éves. Tamás 

vízügyi területen dolgozik, Eszter a katolikus felnőttképzésben tevékenykedik. 

Schönstatt lelkisége új színt hozott az éltünkbe néhány évvel ezelőtt, azóta keressük az ezzel kapcsolatos utun-

kat. Ennek az útkeresésnek is része számunkra a Családakadémia, ami lehetőséget ad arra, hogy lássuk és meg-

éljük a Schönstatt mozgalom egyik tevékenységi területét. Ezen kívül a párkapcsolatunk építéséhez kapott 

szempontokat és időt is nagy ajándéknak tekintjük a képzésben, és hálásak vagyunk a társakért, akik már ebben 

a rövid időben is fontossá váltak számunkra. 

A kőszegi egyházközség életébe igyekszünk tevékenyen bekapcsolódni, van egy házas közösségünk, emellett 

részt veszünk a jegyesoktatásban, liturgikus szolgálatban, képviselőtestületi munkában… Kedves szentünk 

Boldog Batthyány Strattmann László és családja, az ő példájuk és égi segítségük fontos tapasztalat az életünk-

ben. 

Bízunk abban, hogy a Családakadémián kapott ajándékokat Isten gyümölcsözővé teszi életünkben, a magunk és 

a körülöttünk élők javára! 
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Ferenczy Attila és Tünde 

 

Ferenczy Tünde és Attila vagyunk, három fiúgyermeket nevelünk. Az idei évben ünnepeljük 20. házassági év-

fordulónkat. Gyermekeink közül kettő középiskolás, a kisebbik még általános iskolában tanul. Fertőszentmikló-

son élünk. 2004-ben csatlakoztunk egy soproni schönstatti csoporthoz. Pár éve szeretetszövetséget kötöttünk a 

Szűzanyával. Mivel gyermekeink olyan korba kerültek, hogy már mellettük több időt tudunk szentelni házassá-

gunkra, illetve mások segítésére, jelentkeztünk a Családakadémiára. Célunk, hogy támogassuk fiataljainkat a 

szentségi házasságban, eligazodva az élet útvesztőiben.  
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Kozma Gergely és Kozmáné Benyus Kinga 

 

2002 óta vagyunk házasok, Budapesten élünk, a Don Bosco ének- és zenekar közösségéhez tartozunk, ahol 

megismerkedésünk is gyökerezik. Gergő a Semmelweis Egyetemen dolgozik immunológus kutatóként, Kinga a 

Weiner Leó zeneiskolában hegedűt tanít. Két gyermekünk van: János Pió (6 éves) és Filoména Mária (3 éves), 

akiknek születését sok közös imádság és zarándoklat előzte meg. Lelkileg meghatározó közös élményünk volt a 

másfél éves római ösztöndíj is. 

Óbudaváron 2016-ban voltunk először Családnapokon, ahol magával ragadott minket a schönstatti lelkület, 

ezért egy házas csoportba is bekapcsolódtunk. A Családakadémia 14. évfolyamára csoporttársunk, Varga Veró, 

biztatására jelentkeztünk. Hálásak vagyunk, hogy elkezdhettük és a belőle fakadó kegyelmeket már most meg-

tapasztalhatjuk mindennapjainkban. 
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Pálinkás Szabolcs és Helga 

 

Diákkori szerelem a miénk. 23 éve ismerjük egymást és 17 éves házasok vagyunk. Szabolcs közgazdász, Helga 

jogász. 3 gyermekünk született: Regina (12), Petra (8) és Oszkár Péter (2,5). 5 éve költöztünk Zsámbékra, előtte 

Egerben laktunk.  

Gyermekeinket igyekszünk keresztény szellemben nevelni az Isten-Haza-Család hármas értékrendje mentén. 

Az Istenhez vezető utat ma már közösen járjuk, de oda más-más úton jutottunk el: Szabolcs gyermekkorától 

vallásos nevelést kapott, Helga felnőtt megtérő. Több egyházi mozgalom mellett (Cursillo, Házas hétvége, Ka-

rizmatikus megújulás, Szentlélek szeminárium) jelenlegi legnagyobb „kalandunk” a Schönstatt mozgalom 

CSAK14 képzésében való részvétel. Úton vagyunk… jó úton járunk... 
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Selymes Péter és Anita  

 

Selymes Péter és Anita vagyunk. 16 éve élünk Zsámbékon 4 gyermekünkkel: Sári 20, Csanád 18, Csege 12 és 

Lelle 7 éves. Budapestről költöztünk ide, ebbe a vidéki szeretetteljes közegbe. Péter Tatabányán vezet egy ker-

tészeti áruházat, Anita helyben a premontrei nővéreknél dolgozik.  

A schönstatti mozgalomhoz 7 éve csatlakoztunk, ezen belül az apostoli ághoz kötődünk. Igyekszünk apostol-

ként élni a mindennapjainkat. Fontos volt számunkra az elköteleződés, ezért egy családcsoporthoz is csatlakoz-

tunk. 2014-ben kötöttünk szeretetszövetséget a Szűzanyával, ami nagyon fontos mérföldkő volt az életünkben. 

Egyházközségünkben rendszeres jegyesoktatók vagyunk, és tagjai a helyi családos csoport egyikének. Anita 

alapítója egy asszonyközösségnek, Péter tagja egy férfi csoportnak.  

Hálásak vagyunk a CSAK14 tagjaiért, akikből folyamatosan meríthetünk. Az alkalmak által még jobban el tu-

dunk mélyülni a házasságunkban, ezáltal erősítjük családunk egységét is. Fontos számunkra, hogy a házassá-

gunkban ajándékok legyünk egymás számára.  

Jegyesvezetőként úgy gondoljuk, hogy a Családakadémián szerzett tapasztalatokat jól tudjuk ezen a területen is 

kamatoztatni. Apostoli munkánkat is nagyban támogatják a hétvégéken átélt lelki élmények. 
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Varga István és Veronika 

 

Varga István, Veronika és Sári vagyunk. István gazdasági informatikus, Veronika zenetörténész, Sári pedig 

baba. A Pesti Ferences Templom kórusában ismerkedtünk meg, majd két évre rá, 2015-ben összeházasodtunk. 

Sárika 2016-ban született. 2014 nyarán még gyerekvigyázóként, 2017-ben pedig első résztvevőként jártunk 

Óbudaváron a Családnapokon. 2014 októberében a Mária Musical zenekarában játszottunk a schönstatti cente-

náriumi ünnepségeken. Schönstatti szellemiségű imacsoportunkban az Ángyán, Kozma és Lak családdal közö-

sen az imádságot régi egyházzenei tételekkel igyekszünk gazdagítani. Veronika a Zeneakadémián végzős hall-

gató, István a bankszférától megszabadulva nyugodt munkahelyet talált. Jelenleg Veronika szüleinél lakunk, 

ház vásárlásra készülünk. Szívtémánkon már most sokat gondolkozunk, nagyon sok kérdéskör foglalkoztat 

bennünket. Nagyon jól érezzük magunkat a Családakadémiában, hálásak vagyunk, hogy ilyen jó évfolyamba 

kerülhettünk. 
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CSAK14 beszámoló 

 

Kimondani az Igen-t 
 

„De most tényleg megpróbálunk beszélgetni lelki dolgokról, kiszakadni hetente pár órára a mindennapokból!” – 

határoztuk el a nyáron, Óbudaváron. 

A Családakadémia nagy segítségünkre van ebben. Érezzük ezt az őszi lelkesedés után most, télen is. 

Jó volt Vízkeresztkor ismét Válra menni, kicsit megállni, most nem is a hétköznapok zaja, hanem inkább az 

„üdítően fárasztó” ünnepek után. Jó volt újra találkozni a már ismerős házaspárokkal. 

Az első alkalommal igen színesnek tűnt a társaság összetétele, de a sok beszélgetés, megosztás óta egyre köze-

lebb érezzük magunkat egymáshoz. (Hiába határoztuk el, hogy kivételesen korán lefekszünk szombaton, éjjel 

sokáig beszélgettünk.) 

Érdekes összecsengések voltak a szentmise és az előadások között. A sok-sok gondolat közül csak néhány. 

- Istennek terve van velem, ajándék vagyok a világ számára. Merjem elhinni! 

- A múltunkat hibáinkkal és félelmeinkkel együtt elvállalhatjuk, így válhatunk mi magunk is irgalmassá, 

ahogy a kagylóban a homokszem igazgyönggyé.  

- Kimondani az Igen-t, mint Mária, József és Jézus. Mi, házastársak sem tudtuk előre, hogy mit vállalunk 

ezzel az esküvőnkön kimondott igenünkkel. 

Nagy bizalom kell, hogy elhiggyük, a szőnyegnek most még csak a fonákját látjuk (sok mindent nem értünk), 

de egyszer majd megadatik, hogy teljes pompájában gyönyörködhetünk a színében. Ezért Istent a kormányhoz 

kell ültetnem.  

 
Bocsák Gábor és Ancsa 
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CSAK 15 Óbudavár 

Bagó Laci és Nóri 

 

Bagó Laci és Nóri vagyunk. 2009-ben házasodtunk össze, 4 csodálatos gyermekünk van. Ábel 7 
éves, nagyon sok talentummal megáldott kisfiú. Tádé 5,5 éves, a család művész lelke, tele szeretet-
tel. Zénó 3,5 éves, kis öntudatos hercegünk, és a 1,5 éves Sára hercegnőnk, aki már most élvezi, ha 
a fiúk körbe rajongják.  

Mindketten a pécsi egyetemen mérnökként végeztünk. Kaposváron élünk, Laci az önkormányzatnál 
környezetmérnökként dolgozik, Nóri 8 éve háztartásbeli, és az apró nép ügyeit rendezi.  

Házasközösségünk egyik családjától kaptuk a meghívást a 2016-os nagyheti családnapokra. Az ott 
eltöltött idő megerősített minket abban, hogy igenis dolgoznunk kell a jó házasságért, így következő 
évben újra elmentünk Óbudavárra. 2017 őszén kaptuk a meghívást a CSAK15 évfolyamába, ami 
nagy megtiszteltetés volt számunkra. Izgalommal várjuk a hétvégéket. Eddig nagyon szuper témák 
voltak, a hallottakat próbáljuk átültetni a gyakorlatba. Nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy a házas-
ságunk egysége növekszik, és hamarosan kikristályosodik előttünk, hogy az Úr milyen szolgálatra 
hív minket, mint házaspárt. 
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Balázs Péter és Judit 

 

Balázs Judit és Péter vagyunk. Bárdudvarnokon élünk 4 gyermekünkkel. Réka 14, Dorka 12, Anna 
majdnem 8 évesek, kicsi Ábelünk a lányrengetegben pedig 16 hónapos. A Schönstatt mozgalommal 
2009-ben találkoztunk először, 2011 óta veszünk részt családnapokon Óbudaváron. Ezeken a nyári 
heteken sokat tanultunk önmagunkról, a házasságról és annak működtetéséről, de érzelmileg és 
bimbózó hitéletünkben is (mindketten felnőtt megtérők vagyunk) rengeteget töltekezhettünk. 2014 
októberében, a jubileumi ünnepségen kötöttünk Szeretetszövetséget a Szűzanyával. 

Örömmel csatlakoztunk a CSAK15-höz, bízva abban, hogy itt tovább haladhatunk az önnevelés rö-
gös útján, megerősíthetjük a házasságunkat és mindeközben egy jó közösség tagjaivá is válhatunk. 
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Gerst Máté és Zsófi 

 

Idén leszünk 4 éves házasok, Kaposváron élünk, egy gyermeket nevelünk, aki most 2,5 éves. Zsófi 
gyakorló katolikus családban nevelkedett, Máté a 2013-as férfi Szentlélek szeminárium után tért meg 
és vette fel a szentségeket, Zsófi nagy örömére. Mindketten a Pécsi Tudományegyetem Építőmérnö-
ki szakán végeztünk. Máté jelenleg vállalkozóként dolgozik, mint statikus tervezőmérnök, Zsófi a Ma-
gyar Közútnál hidász mérnök, jelenleg otthon neveli gyermekünket. Zsófi korábban az Antióchia kö-
zösség lelkes tagjaként megtapasztalta a közösség megerősítő és megtartó erejét.  

Terveink között szerepel egy házas- és egyben családos közösség létrehozása, melyhez egyelőre 
még kevésnek éreztük magunkat, ezért örömmel vettük a meghívást a Családakadémiára. Reméljük, 
ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra is, hogy Isten segítségével házasságunkat és kapcsolatun-
kat még inkább elmélyíthessük, és kellő bölcsességet kapjunk a gyermekneveléshez is.  
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Glavák Csaba és Csilla 

 

Glavák család vagyunk, Csilla és Csaba Kaposvárról. Csilla pszichiáter egy szenvedélybetegeket 
segítő közalapítványnál, Csaba fizikus egy sugárterápiás központban. 19 éve vagyunk házasok, há-
rom gyermekünk van. Péter 18 éves, érettségi előtt áll és mérnöki pályára készül, Csenge lányunk 16 
éves, Csabi pedig 14 éves gimnazista, mindhárman jó tanulók és szeretnek sportolni.  

Mindig nagyon fontosnak tartottuk, hogy gyengeségeinkkel együtt is Istenre támaszkodó, és Vele 
együtt erős család legyünk, amiben jó férjnek, feleségnek, szülőnek és gyermeknek lenni, és arra 
vágyunk, hogy sok erős keresztény családot láthassunk magunk körül a világban. Ezért örömmel 
csatlakoztunk a CSAK15-höz, ahol három nagyszerű hétvége után úgy érezzük, hogy jó úton járunk, 
és ahol jó közösségre találtunk. 
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Kéthelyi Kornél és Katalin 

 

Kéthelyi család vagyunk, a nagykanizsai Szent Imre plébániához tartozunk. Kornél zenetanár, Katalin 
gyermekorvos, de jelenleg - már nem sokáig-  otthon van a legkisebb gyermekkel, akinek négy na-
gyobb testvére van. A gyermekek közül legidősebb Anna, ő 7. osztályos. Gergely hatodikos, Levente 
negyedikes, Imre középső csoportos óvodás, Katica 2,5 éves. Házas hétvégés közösségbe járunk.  

Leszünk-e családtrénerek a közeljövőben? Nem tudjuk. Azonban a mai rohanó, hamis dolgokat imá-
dó, álszent világban nagy szükség van arra, hogy legyenek igaz értékeket sugárzó világítótornyok, 
melyek a helyes utat mutatják ahhoz, hogy tudjunk, próbáljunk szentségi házasságban élni, csalá-
dunk igaz keresztény közösséggé, meleg fészekké váljon. Bízunk benne, hogy a CSAK egy ilyen 
igaz pont az életünkben. 
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Kiss Tamás és Ági 

 

Kiss Tamás és Ági vagyunk, Nagykanizsáról érkeztünk a Családakadémiára. 2003-ban kötöttünk 
házasságot, két gyermekünk van, Balázs és Miklós. Gyakorló katolikus családokból érkezvén, mind-
kettőnk részére természetes, hogy Isten közelében, a tenyerén élünk.  

Vágyunk, hogy megmutassuk a környezetünkben, hogy a családunk a legfőbb értékünk és a hétköz-
napok taposómalmában a legfőbb erőforrásunk. A Családakadémiára azért jelentkeztünk, mert sze-
retnénk együtt fejlődni a házasság szentségében és tevékenyen hozzájárulni ahhoz, hogy az éle-
tünkben, a munkánkban, és a szolgálatainkban még inkább megmutassuk Krisztushoz való tartozá-
sunkat.  
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Kovács Balázs és Orsi 

 

A fonyódi Kovács család vagyunk, Kovács Balázs és Orsi, a szülők szerepében, Andris, Marci, Lolo, 
Zsófi pedig a gyermekekében. Budapesten, a Szent Benedek Gimnáziumban ismerkedtünk meg, 
ahol mindketten pályakezdő tanárokként tanítottunk, Balu matekot és fizikát, Orsi németet és ma-
gyart. 2008. április 5-én házasodtunk össze a Balaton partján, mert ehhez a tájhoz mindketten kötőd-
tünk. Balu, mint táskai születésű, a környéken élte gyermekkorát, én pedig budapestiként a nyarai-
mat töltöttem itt, a nagymamámék nyaralójában. A következő két évben megszületett két fiunk, akkor 
egy darabig alig kaptunk levegőt, majd kis várakozás után Lili lányunk. Tavaly decemberre érkezett 
hozzánk Zsófi, aki előtt szükségünk volt egy hosszabb pihenőre.  

Most fő feladatunknak azt tartjuk, hogy a családunkban minden résztvevő boldog és kiegyensúlyozott 
legyen, és ennek érdekében igyekszünk szabaddá válni a lehető legtöbb külső és belső elvárástól - 
ami nem megy könnyen. 
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Paréj István és Paréj-Farkas Katalin 

 

2012-ben házasodtunk össze, és azóta tulajdonképpen két helyen élünk, hét közben Budapesten, 
hétvégén és nyaranta Szóládon, Somogy megyében. A fővároshoz munkahelyünk köt, míg a kis so-
mogyi faluhoz vidéki gyökereink, származásunk, természetszeretetünk. Ha tehetjük, mindig ide me-
nekülünk a város zaja elől.  

Itt kaptuk az ötletet Miklós atyától, hogy csatlakozzunk a Családakadémia csapatához, amely, mint 
ahogy már megtapasztaltuk, sok örömet, vidámságot, feltöltődést ad, és segítséget ahhoz, hogy há-
zasságunkat és családi életünket mindennap Isten jelenlétének tudatában élhessük meg. István 
mérnök, Katalin pedig tanár.  

Nagyon várjuk a sokat emlegetett nyári hetet, és a családakadémiás hétvégéket. Hálásak vagyunk a 
Szűzanya oltalmazó szeretetéért, hogy idevezetett minket.  
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Rangits Gábor és Adrienn 

 

Gábor biológia-kéma tanár, Adrienn hittanár. Közös életutunkat 2007 nyarán, Mariazellben kezdtük. 
Házasságot 2010-ben kötöttünk, a schönstatti Szeretetetszövetséget idén (2018) készülünk megköt-
ni. Gyermekeink: András 7, Péter 5 és Magdolna 1,5 éves. 

Küldetésünknek érezzük mások segítését, és szeretnénk megkezdett szolgálatainkat hitelesebben és 
nagyobb szakmaisággal végezni. Kíváncsian várjuk, hogy a Családakadémia kezdetére kapott ige 
milyen gyümölcsöt fog hozni a végére. "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és 
ajtót nyitnak nektek!" (Mt 7, 7). 
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Tóth Robi és Kata 

 

Tóth Robi és Kata vagyunk. 2010-ben házasodtunk össze, 4 gyermekünk van: Petra 6, Emma 4, Áb-
ris 2 éves és a negyediket március közepére várjuk. Kaposváron élünk, Robi növényvédelmi felügye-
lő, Kata pedig kertészmérnök, hivatásszerűen édesanya.  

A Schönstatt Családmozgalommal 2016 tavaszán ismerkedtünk meg, ekkor voltunk először Család-
napokon, majd 2017 tavaszán már szinte természetes volt számunkra, hogy újra megyünk. Utóbbin 
született meg bennünk a Szeretetszövetség kötés gondolata, amire 2017. október 7-én, a koronázási 
ünnepen sor is került.  

A Családakadémiára Radnai István és Márti hívott meg bennünket, amire kissé vonakodva mondtunk 
igent - házfelújítás, kistesó születése, stb-re hivatkozva -, de aztán nem bántuk meg! Nagyon várunk 
minden újabb alkalmat! Úgy éreztük, hogy annyi mindent kaptunk ebben a pár évben a Szűzanyától, 
hogy ideje lesz némi szolgálattal viszonoznunk a jóságát és részben ezért is jelentkeztünk a 
CSAK15-re. 
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CSAK15 beszámoló 

CSAK 15 - február 
 

Összejövetelünket szombat délután interaktív imádsággal kezdtük. A Rangits házaspár vezetésével egy padló-

képet raktunk ki. Az esti beszélgetésben minden házaspár elmondhatta, hogy az általa kirakott képrészlet ho-

gyan kapcsolódik az életéhez. 

 

Ezen a hétvégén a pécsi Abai házaspár volt az előadónk. Zsuzska és Tibor nagy lelkesedéssel tartott és sok ta-

pasztalattal fűszerezett előadásainak nagyon örültünk. Az első előadásban arról beszéltek, hogy mennyire fon-

tos a beszélgetés, és hogyan (ne) veszekedjünk. Feltették a kérdést, hogy akarunk-e igazán találkozni a házas-

társunkkal? Amihez egyre finomodó szellemi és lelki térlátásra van szükség! Ehhez Kentenich atya nyomán 

"intézményes mankónk" legyen a heti egy este. És ha eddig nem tudtuk volna: Szabad bogarasnak lenni! A tár-

samnak is, ráadásul. Beszéltek a csalódás helyes megélésének lehetőségéről. Fájdalom, amelyet odaajándékoz-

hatunk Istennek, Máriának éppen a társunkért. Lehetőség egy új tapasztalatra, új indulásra, a társunk felé. Be-

skatulyázott párunk változhat, változik. Fontos, hogy a nehézségekben időt hagyjunk és imádkozzunk. Ne en-

gedjük, hogy a bennünk élő robotpilóta bekapcsolódjon, vagyis a „Nekem van igazam!”- megállapítást állítsuk 

le magunkban. 

 

Mindig nagyon érdekes és inspiráló, amikor az előadásokat követően a párok reflektálnak a hallottakra, el-

mondják, hogy az előadás milyen gondolatokat ébresztett bennük. Így történt ez most is. Az ilyen „körök” alatt 

sokat nevetünk, megfogalmazzuk, hogy miben szeretnénk változni, és sokat tanulunk egymás megnyilatkozása-

iból is. Az esti vacsorát követően kötetlenebb beszélgetésre került sor, amely szintén nagyon jókedvű volt.  

 

Másnap reggel közösen vehettünk részt szentmisén a donneri templomban. Nagy öröm számunkra, hogy Kál-

mán atya nemcsak a szentmisék bemutatója, hanem nagy szeretettel és lelkesedéssel kísér minket a hétvégék 

során. 

 

A második előadásban a családi szokásrendről hallottunk. Nekünk mit jelent a hatékony élet? - hangzott a kér-

dés. Sokunkat megérintett Tibi felhívása a virtuális világ veszélyeire, hiszen ezekkel a kütyükkel önkéntelenül, 

vagyis nagyon sokszor tudatos odafigyelés nélkül cselekszünk. 

 

Nagy hála van bennünk a házaspáros beszélgetésekért és megosztásokért! A gyerekfoglalkoztatóknak igen nagy 

elismerés jár, hogy apró gyermekeink örömmel játszanak velük! 

 

Köszönet Istvánnak és Mártinak a szervezésért, és a finom étkekért!  

 
Rangits Gábor és Adrienn 
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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  

Az 50-75. 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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