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P. Kentenich: 

A legmagasztosabb1 

 

Szeretetünket, fenntartás nélküli odaadásunkat kell  

életünk beteljesedésének tekintenünk,  

nem pedig külső tevékenységeinket és érdemeinket.  

Nem ezek a fontosak.  

Minden a szeretet legmagasabb fokán múlik.  

Számunkra most és mindenkor az a legfontosabb, hogy 

minél mélyebben megragadjuk Schönstatt titkát.  

S vajon mi ez?  

Önmagunk teljes kiszolgáltatottsága, 

teljes odaadás az örökkévaló Istennek.  

Ez közösségi életünk legmélyebb értelme: 

elszakadás saját magamtól, és odaadás az örök Istennek 

az Ő világra vonatkozó tervei értelmében. 

Maradéktalan odaadás Istennek!  

Fenntartás nélküli odaadás Istennek!  

Ez a legvégső, ez a legmagasztosabb dolog! 

                                                 
1 P. Joseph Kentenich: Az élet értelme. Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2010, 13. old. 
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A következő oldalakon közzé tesszük  

A Szent Magyar Királyi Családról elnevezett Családakadémia Schönstatt Óbudavár Egyesület  

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
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 CSAK14  Vál 

 

„…kincseiből újat és régit hoz elő…” 

CSAK 14 nyári tábor 
 

Idei nyarunk nagy ajándéka volt a Családakadémia 14. 

évfolyamának tagjaként megélt tábor Válon. A hét 

résztvevő család és a kísérő házaspárok együttlétében 

igazán megélhettük a krisztusi ígéret megvalósulását: 

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott 

vagyok közöttük.” (Mt 18,20) 

Lelkileg és szellemileg is nagyon megmozgattak 

minket az elhangzott előadások. Soós Viktor és Zsuzsi 

félelmeink átgondolására, az azokban elrejtett üzenetre 

hívta fel a figyelmünket. A következő napon iránymuta-

tásukkal közös szentségre törekvésünk útját-módját bon-

colgattuk. 

 

A második két előadásban Csörgő Otília a Sátán 

eszközeiről, módszereiről, döntéseink súlyáról beszélt – 

mindezzel alaposan megbolygatva a csapatot. Építő volt 

mindezekről párosan együtt gondolkodnunk, keresni 

közös álláspontunkat és az életre váltás lehetőségeit. 

Családakadémiás társainkkal is nagy vitákat, beszélgeté-

seket folytattunk, jó volt hagyni, hogy szavaik, példájuk 

által is formáljon az Úr. 

Esténként a résztvevő házaspárok rövid előadásait hall-

gathattuk. Igazi kincseket tárt fel előttünk minden leendő 

előadó pár az életükből, személyiségükből. Ezeken keresztül 

beleláthattunk egységükbe, küzdelmeikbe, így valóban meg-

ajándékozottnak éreztük magunkat minden este. Ilyen aján-

dékokkal persze, nem tudta felvenni a versenyt még a foci vb 

sem.  

Gyermekeinket nem sokat láttuk a héten, a jó társaság 

reggeltől késő estig lekötötte őket. Jó volt rácsodálkozni arra, 

mennyire örülnek, amikor hozzájuk hasonló értékrenddel 

bíró, igazán életrevaló társakra találnak. 
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Egyik délután közösen kirándultunk a közeli arboré-

tumba, ahol lelki kísérőink ezúttal testünk karbantartásá-

ról is gondoskodtak. Páros és családi feladatokban mér-

tük össze az ügyességünk, és tán mondhatjuk, hogy vá-

rakozáson felül teljesítettünk. Ki gondolta volna, hogy a 

férjek mindegyike elboldogul egyszerre két labdával és 

még Kentenich atyával is, vagy hogy egy lufiért is képe-

sek vagyunk a bozótba vetni magunkat? 

Éjszakáink is mozgalmasan teltek. „Bakosoztunk”, 

vagyis egy, az Idegen szavak szótárából kiválasztott, 

mindenki számára ismeretlen szóhoz alkottunk lehetsé-

ges meghatározásokat, majd megpróbáltuk kitalálni, 

melyik lehet az igazi. Így ma már tudjuk(?), mit jelent a 

nunatak, a knyáz vagy a logatom. 

S bár valószínűleg e szavak nem épülnek be az aktív 

szókincsünkbe, a hozzájuk kapcsolódó nevetések szí-

vünket-lelkünket megmozgatták. 

A pénteki aratás igazán gazdag termést hozott. Az 

elmúlt év és az együtt töltött hét lelki gyümölcseit ma-

gunkkal visszük, életre fordítjuk. Minden visszajelzés-

ben szerepelt a testvérek feletti öröm, amire talán ez a 

tábor mutatott rá igazán. Őszinte, mély, ugyanakkor vidám és 

nyitott közösséggé alakultunk, ahol számít, amit a többiek 

mondanak nekünk-rólunk, mert megtapasztaltuk, hogy szere-

tetük által alakít az Úr. 

 

Nagy hála van a szívünkben a kapott ajándékokért, 

örömmel és kíváncsian várjuk a folytatást!  

Busa Tamás és Eszter 
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 CSAK15  Kaposszentbenedek 

CSAK 15 avagy a  

Schönstatti Családakadémia a családpasztoráció szolgálatában 
 

Egyházmegyénkben második alkalommal, 2017 novem-

berében indult el az a házaspároknak szóló kétéves kép-

zés, aminek segítségével szeretnénk az egyházmegyénk-

ben elkötelezett munkatársakat képezni. Bízunk abban, 

hogy eredményként olyan lelkes, felkészült munkatársa-

kat kapunk, akik az egyházközségükben élő családokért 

fognak dolgozni.  

A képzés két évig tart. Az első évben a párok saját házas-

ságuk megerősítésén dolgoznak. Az év folyamán több hétvégét és egy nyári hetet töltenek együtt. Itt naponta egy vagy 

két, a házasság és a családi élet különböző aspektusairól és kihívásairól szóló előadást hallgatnak meg és dolgoznak fel. A 

második évben, már a tanultak továbbadása érdekében, retorikai és közösségszervezői képzésben vesznek részt. A képzés 

végén vizsgát tesznek, amiről tanúsítványt kapnak.  

Radnai István és Márta családreferens házaspár 
 

 

2018. júliusában volt az első év nyári tábora 

Egy résztvevő házaspár beszámolója 

Vegyes érzésekkel készülődtünk a nyári táborra: Mit 

fogunk ott egy hétig csinálni? Most tényleg adjunk 

oda egy egész hetet a nyarunkból?  Másrészt vártuk a 

találkozást a többiekkel, és legfőképp az Úrral. Meg 

aztán eddig is mindig nagyon jó volt minden család-

akadémiás hétvége, így összességében pozitív várako-

zással indultunk el. 

Nem kellett messzire utaznunk, negyed óra alatt 

odaértünk Kaposszentbenedekre, a tábor helyszínére, 

a Porta Pacis lelkigyakorlatos házba. Közös vacsorá-

val kezdődött a tábor, vacsora után pedig „elkaptuk” 

Kálmán atyánkat, hogy gyónással indulhassunk neki a 

hétnek. Mi a gyerekeink nélkül érkeztünk, így amíg a 

többiek elrendezték a kicsiket, addig mi beülhettünk a 

kápolnába egy csendes misére, és ezzel igazán megér-

keztünk: megszűnt a külvilág, letettük a mindennapok 

gondjait, és elkezdődhetett egy csodálatos hét, ami 

nemcsak az idei nyár, hanem az elmúlt évek legérté-

kesebb időszaka lett. 

Az előadó házaspárok ismét nagyon sok, a minden-

napjainkban lényeges kérdésről, témakörről osztották 

meg velünk gondolataikat. Csak néhány, számunkra 

különösen lényeges, az elhangzottakból:  
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- Isten a házastársunkon, gyerekeinken keresztül is 

vezet minket.  

- A krízisek sokszor „váltóállítások”, amikkel Ő a 

helyes irányba terel. 

- Neveljünk erős gyerekeket, annyi kötöttséggel, 

amennyi szükséges, annyi szabadsággal, amennyi 

lehetséges.  

- A gyereknevelést 20-25 évvel a gyermek születése 

előtt már érdemes elkezdeni, saját magunk nevelé-

sével.  

- A házasság szentségének megélése egy csodálatos 

útja annak, hogy a házastársak egymást az élet-

szentségre segítsék.  

- Tanultunk a félelmeinkről, és arról, hogyan győz-

zük le azokat.  

- Ráébredtünk arra, hogy nagy a felelősségünk a vi-

lág felé, mert „a keresztények élete az egyetlen 

Biblia, amit a hitetlenek még olvasnak”.  

Kálmán atya „Fogamzásgátlás vagy helyes szüle-

tésszabályozás” címmel tartott előadást, ami sokunkat 

megérintett, felkavart, és izgalmas beszélgetéseket 

indított el. A házastársak közötti helyes kommuniká-

ció fontosságáról is sok szó esett, és meglepetésként a 

Rangits házaspár ajándékozott meg bennünket egy 

előadással arról, hogyan váljon az otthonunk apostoli 

központtá. 

Az előadások után páronként elvonultunk beszél-

getni, aztán újra összegyűltünk, hogy megosszuk 

egymással azt, ami megérintett minket, amit felhozott 

bennünk az előadás. Mi egyre jobban megszerettük 

ezeket a megosztó köröket, mert mindig akadt egy-

egy nagyon mély és őszinte gondolat, amivel egymást 

gazdagítottuk. 

Szép volt minden napot misével kezdeni. A tábor 

egyik csúcspontja a csütörtök esti szentségimádás 

volt. Minden házaspárért közösen imádkozott a kö-

zösség az Oltáriszentség előtt, és ebben nagyon mély 

egységet élhettünk meg. Valóban átéreztük, hogy 

egyek vagyunk Őbenne. Utána az Oltáriszentség átke-

rült az Oratóriumba, egy bensőséges hangulatú kis 

szobába, ahová páronként bemehettünk, hogy az Eu-

charisztiában jelenlevő Krisztusban gyönyörködhes-

sünk. „Jó itt nekünk” – olyasmit éreztünk, mint az 

apostolok a Tábor hegyén. És szép lassan érlelődik 

bennünk a vágy, hogy szeretetszövetségre lépjünk a 

Szűzanyával. 

 

Az utolsó délután és este focival, vetélkedővel, tá-

bortűzzel telt, sok nevetéssel, mély beszélgetésekkel, 

ami a gyerekek ágyba kerülése után az ebédlőben 

folytatódott. Ezek az éjszakai beszélgetések is nagyon 

fontosak voltak, inkább vállaltuk a másnapi fáradtsá-

got, de annyira jó volt együtt lenni! 

Sajnos itt a Földön véget ér minden, így nekünk is 

le kellett jönni a Tábor hegyéről. Ha a Mennyország 

csak ennyire jó – már azzal is kiegyeznénk…  

Glavák Csilla és Csaba 

 

Néhány gondolat más résztvevőktől 
 

Nagy-nagy várakozással vettünk részt a Családaka-

démia nyári, egyhetes alkalmán. Tele voltunk kíván-

csisággal, hogy milyen lesz együtt lenni hosszabb 

ideig a többi családdal, milyen új dolgokról hallha-

tunk még?  

Sok-sok jó meglepetés ért aztán ez alatt az egy hét 

alatt minket. Az első a szállásunk, egy gyönyörű faház 

volt (építkezésünk elején ilyesmiről álmodtunk), ami-

ben egy helyen alhattunk mindnyájan, és amíg mi este 

beszélgettünk, néhány méterre aludtak tőlünk a gyer-

mekeink, és így mi is mertünk a társasággal éjszakába 

nyúlóan beszélgetni, amire túl ritkán nyílik sajnos 

alkalom. A második meglepetés a csodálatosan finom 

és bőséges ételek voltak, amelyeknek a titkát is meg-

tudtuk, hogy miért olyan ízletesek. A harmadik nagy 

meglepetésünk közös szentségimádásunk volt, amikor 

Kálmán atya egyrészt nagyon értékes bevezetőt tar-

tott, másrészt pedig nem csak „egyszerűen” az Oltári-

szentség előtt imádkoztunk, hanem egymásért is, és ez 

nagyon különleges, mély élmény volt. 

Nagyon értékesnek éreztük a páros beszélgetésre 

szánt időt, mert a rohanó mindennapokban sajnos erre 

jut a legkevesebb időnk. Jó volt irányított témák, kér-

dések mentén többek között átbeszélni, hogyan győz-

zük le félelmeinket, milyen érzékelés kapcsolatban 

állok a társammal és a gyermekeimmel, átgondolni 

Isten vezetését az életünkben és gyermeknevelés terén 

is feltárni a hiányosságainkat. Nagyon sok gyakorlati 
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támpontot kaptunk a családi harmónia fenntartásához 

és megszívlelendő példákon keresztül tanácsokat, 

hogy hogyan vészeljük át a felmerülő nehézségeket. 

A délután a családoké volt, amikor fakultatív ki-

rándulásra, közös fürdőzésre nyílt lehetőség. A gyer-

mekek lefektetése után az este ismét a házaspároké 

volt, amikor tartalmas előadásokkal, megosztással, 

kötetlen, jókedvű, vidám együttléttel igazi közösséggé 

formálódott kis csapatunk. 

 

Számunkra igazán megérintő volt az az őszinte-

ség, amely a megosztások alkalmával volt tapasztal-

ható, mind az első év hétvégi alkalmain, mind pedig a 

nyári családnapok során. Hálás vagyok, sokat tanul-

tam belőle. Látható volt, hogy úton vagyunk, hogy ki-

ki a maga házasságában küzd magával, örül a társával, 

de mindnyájan a szentségi házasságunkat próbáljuk 

megélni, és ezzel Istent dicsőíteni. Megerősítő, hogy 

nem egyedül vagyunk, akik törekszünk. Hálás vagyok 

minden résztvevőnek. 

Vidám csütörtök délutánt tölthettünk együtt a 

Petörke tó partján. Kicsik-nagyok együtt sétáltunk 

egyet a tóparton, majd az árnyas fák alatt letáboroz-

tunk. Sokan fürödtek a tóban, hatalmas vízi csatát 

vívtak a gyerekek. A többiek a tóparton beszélgettek. 

A kellemes kikapcsolódáshoz a jó társaság és a festői 

környezet is hozzájárult. 

 

A legtöbb, amit egy másik emberért tehetünk, 

hogy imádkozunk érte. De sokszor tévesen a másik 

oldalról közelítjük meg: semmi mást nem tudok tenni, 

csak imádkozni. Isten jelenlétének mély megtapaszta-

lására volt lehetőségünk a csütörtök esti szentségimá-

dás alkalmával. Az Oltáriszentség előtt együtt imád-

koztunk a házaspárokért.  

 

Mi igazán hálásak vagyunk a gyerekfoglalkoztatás 

megszervezéséért, és a gyerekfoglalkoztatók szolgála-

táért! Nélkülük az egész hét nem sikerülhetett volna 

ilyen jól. Köszönjük áldozatkészségüket, energiájukat 

és a sok mosolyt! 

Köszönjük a szervezőknek és a támogatóknak ezt 

a szép, tartalmas hetet! Reméljük, sok gyümölcse lesz 

a magunk, és mások életében is! 

Úgy éreztük ennek az évnek a végére, hogy a Csa-

ládakadémiára egyszerűen minden házaspárnak na-

gyon nagy szüksége van, és remélem, rajtunk keresz-

tül is hozzájutnak még jó páran ehhez a nagy aján-

dékhoz. 

Kéthelyi Kornél és Kata, Kiss Ági és Tamás, Kovács Orsi és Balázs, Rangits Adrienn és Gábor 
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 CSAK Erdély  Temesfő  
 

,,Ki az én házastársam? Szentté válásom eszköze, dicsértessék mindörökre!” 

Kentenich atya 

 

I. Erdélyi Családakadémiás Családok nyári tábora 
2018. július 13–19., Temesfő (Brebu Nou) 

 

Isten nem népmese, ,,hol van, hol nincs” – Ő mindig VAN! 

Ilyen lelkülettel, tudattal indult a hét család számára 

a mesebeli hegyi tájon a tábor. Kétévnyi munka 

után eljött a beérett gyümölcsök gyűjtésének ideje.  

Hét, gyönyörűen becsomagolt „ajándék” érke-

zett a helyszínre, amelyek nem voltak mások, mint 

a gondosan, ötletesen elkészített szívtémák. Mind-

egyik házaspár nagy izgalommal, szeretettel bonto-

gatta, adta át ajándékát a két év alatt egy családdá 

forrt csapatnak. Szebbnél szebb meglepetések, ta-

nulságok, tapasztalatok bukkantak elő. Mindegyik 

előadást követően az első év tapasztalataiból már jól 

ismert egyórás házastársi beszélgetésre került sor. A 

természet lágy ölében, napsugarak melegében, édes 

kettesben sétálhatott, beszélgethetett, minőségi időt 

tölthetett együtt mind a hét házaspár, külön-külön.  

Teljesen kikapcsolódhattunk, mert gyerekeink jó ke-

zekben voltak, különböző szép programokon vehettek 

részt Böbe nővér és Veres Eszter jóvoltából. 
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Minden előadás közös kiértékelése után a legfi-

nomabb ételeket varázsolta az asztalra 

mindannyiunknak a mi kedves Bábunk, akár Hófe-

hérke a hét törpe számára. 

Napi szentmisén vehettünk részt, közösen éne-

kelve, imádkozva, egymás kezét fogva. A közös 

szentségimádás új erővel töltött fel. Velünk volt 

Msgr. Pál József-Csaba kinevezett temesvári me-

gyéspüspök, Szilvágyi Zsolt Temesvár-Józsefvárosi 

plébános, Bakó László temesvári püspöki titkár, 

Hitica Macedon (Mace, aki végigkísért a 2 év alatt) 

lippai plébános. Istennek legyen hála értük! 

Az együtt töltött idő (kettesben és a közösség-

ben) szerves része volt a táborunknak. Közösen 

kirándultunk a Văliug-tóhoz, a Trei ape-hoz, ahol a 

fiúk által készített tutajt közösen engedtük vízre, a 

Semenic hegycsúcsra, ahol a sok áfonyától mindenkinek 

jó színes lett a szája. Megtapasztaltuk az irányított egy-

másra figyelést. Öröm volt a gyerekek közös együttlétét, 

játékát megfigyelni. Jó volt látni mindenki törekvését. 

Vidám és felejthetetlen pillanatokat töltöttünk el egy-

mással a tábortűz melegénél, énekelgetve, nézve a gye-

rekeink által előadott vicces produkciókat, és mi is 

megnevettethettük őket a kis táncunkkal. 

A tábor, a hét szuper előadásból álló lelkigyakorlat, 

mély lelki gazdagodást, házastársi kapcsolataink elmé-

lyítését jelentette. Nagyon jó érzés és mindig új élmé-

nyeket hoz, hogy a többi családdal együtt közös keresz-

tény értékeket ápolunk. 

A nehézségek ellenére talán ez a legszebb vállalko-

zás, hogy pislákoló fénypontok legyünk egymás és más 

házaspárok, családok számára. 

összefoglalta: Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó 
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 Nemzetközi CSAK  Vilniusz  
 

Vilnius – Nemzetközi retorika tapasztalatcsere 2018 

Nem tudtuk, mi vár ránk, mikor elindultunk. Eddig mindig Ausztriában vagy Németországban, vagy Tihanyban 

voltak ezek a tartalmas találkozók.  

Litvánia – ez régen a Szovjetunió része volt, s Kentenich atya meghagyta, vigyük oda Schönstattot. 

Ezt nem mi tettük meg, hanem Eva és Erich Berger, akik 2010-ben kezdtek itt családokkal foglalkozni. 

Azóta az 5. családakadémia csoport indul!!!  

Tehát lelkes litván családok fogadtak, s Ausztria, Csehország, Németország képviselői, így velünk együtt 5 

ország schönstatti családjai voltunk együtt 5 napig. 

Közös témánk a NÖVEKEDÉS volt, természetesen a családakadémiás metodika segítségével, mely igazából a 

Kentenich pedagógia!  

Nagyon szívesen részletesen is megosztanánk tapasztalatainkat személyesen, hihetetlenül gazdag volt a hét. 

Akit érdekelne, megtalál minket: erikavarga7@gmail.com  

Néhány mozaik: 

- Első nap „véletlenül” egy Milwakeeból érkezett atya misézett… 

- Feldolgoztuk az első év kísérő-házaspárjainak a tapasztalatait, kérdőíveket töltöttek ki több országban… Hogy 

alapozzuk meg jól a retorika-évet? (Eva és Erich Berger) 

- Előadást hallhattunk az organikus gondolkodási módon megközelítve a négyes tagolásról, mely retorika munkánk 

alapja. (Martina és Bruno Mucha) 

- Elmélyültünk Kentenich atya megfigyelési módszerében, ahogy ő lát, már attól növekszünk… 

- Sikerült a magyar példázatot nemzetközi szintre emelni a sasról és a rókáról, melyeket a CSAK 11-ben éltünk át. 

Nagy sikert aratott. 

- A mi feladatunk az igazság-érték-szó megközelítése volt, amibe sikerült a szerves gondolkodás jegyében a szív mo-

tívumot „belecsempészni”, ami egyébként az egész találkozón végig jelen volt.  

- A személyes kapcsolatokról szóló Új világ előadást Norbert és Gertrud Jehle tartotta. 

- A csoportvezetésről remek összefoglaló hangzott el. (Isabella és Michael Lemmé) 

- Családakadémiás munkánk lényege a személyes kapcsolatok építése, a szívünkkel dolgozás! 

- Vasárnap a litván érsek atya jött közénk, szép szentmisén vettünk részt, majd együtt ebédeltünk, beszélgettünk.    

- Részt vehettünk a litván Házaspárok útja első közös imádkozásában… 

- Vilnius az Irgalmasság városa, Fausztina nővér nyomdokán imádkozva jártuk be a várost… 

- Szombat délután minden ország bemutatott néhány projektet, majd beszélgetés alakult spontán. Sok értékes családdal 

ismerkedtünk meg. 

- Utolsó esténken kilenc litván családdal volt piknik és vidám éneklés. 

Az aratásban mindenki kiemelte, mennyire sokat adott kinek-kinek a jó légkörben eltöltött tartalmas találkozás. 

Jövőre Magyarország látja vendégül a találkozót. 

Varga Károly és Erika 

erikavarga7@gmail.com
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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 

 

50-77. 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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