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P. Kentenich:  

Én Istenem, én mindenem1 

Végső soron Isten az a pont, egyedül Ő,  

amely mindent magához vonz,  

s amely felé az ember szíve legmélyén törekszik.  

Őnélküle sohasem lesz elégedett.  

Mikor elajándékozza önmagát,  

Isten szívébe törekszik, mint a folyam,  

amely minden akadály ellenére az óceánba siet.  

Ezért szól így a legfőbb, és legfontosabb parancs:  

Szeresd Uradat, Istenedet  

teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!  

Ez az első és legnagyobb parancs.  

A második hasonló hozzá:  

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.  

(Mt 22,37-39; Mk 12-30-31; Lk 10,27) 

                                                 
1 P. Joseph Kentenich: Az élet értelme. Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2010, 17. old. 
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 CSAK16  Máriagyüd 

CSAK 16 – harmadik hétvége 
December 1-2-án gyűlt össze harmadik alkalommal a CSAK16 lelkes csapata. 

Ezúttal Máriagyűdön tartottuk a hétvégét a Domus Mariae lelkigyakorlatos házban. Kis nehézséget oko-
zott, hogy ezen a szombaton munkanap volt, így a családok egy része egy ledolgozott nap után érkezett meg, 
fáradtan, de annál nagyobb kíváncsisággal. 

A helyszín nagyon szép, impozáns régi kolostor-épület, a szomszédságában a kegytemplommal. Sokan a 
családok közül szívesen jönnek ide akár többször is évente imádkozni, zarándokolni. Így aztán mindenki nagy 
örömmel vette, hogy ezentúl ez lesz a CSAK16 „otthona”. 
 
 
 

A délutáni „Honnan jöttünk?” kör 
után Endrédy Orsi és Pisti 
beszéltek arról, hogyan 
fedezhetjük fel a Jóisten vezetését 
az életünkben. Sok érzékletes 
példán keresztül mutatták meg, 
hogy a Jóisten mennyi mindent 
„felhasznál” arra, hogy meghalljuk 
a szavát, hogy bizony nem is 
egyszer az életünkben 
„váltóállításra” van szükség, hogy 
megoldjunk, elfogadjunk egy hely-
zetet. 
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A házaspáros beszélgetés után vacsora, majd közös imádság következett a gyerekekkel.  

  

 

Meggyújtottuk az első adventi gyertyát a koszorúnkon, a gyerekek nagy örömére. Este a gyerekfoglal-
koztatók újabb „műszakja” következett, amikor a házaspárok az ún. „esti körre” gyűltek össze. 

Ebben a beszélgetésben minden család felidézett egy-két eseményt közös életükből, amikor kézzel fog-
ható volt számukra az Isten jelenléte, amikor érezték, hogy a Jóisten „belenyúlt” az életükbe. Vidám, elgondol-
kodtató, megható történetekkel lettünk gazdagabbak. 

Vasárnap reggel 8-ra mentünk át szentmisére a bazilikába.  

Endrédyék vasárnapi előadásának címe: Növekedés a házasságban.  Az aratás szerint ez a téma minden-
kinek elemébe vágott. Orsi és Pisti csak úgy ontották ránk a példákat, a jó gyakorlatokat, ötleteket. 

Gazdag aratás után ebéd következett, majd könnyes búcsú és hazaindulás. 

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ezen a hétvégén is személyesen megszólított minket!!! 
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CSAK Erdély  Máriaradna  

KÜLDETÉSÜNNEP Máriaradnán 
 

Máriaradna Erdély második legjelentősebb Mária-kegyhelye. Csodálatosan felújított épületkomplexum adott 
helyet az ERDÉLYBEN elsőként végzett évfolyam küldetésünnepének, 2018. december 8-án. 

Már az ünnep kezdete előtt nagy sürgés-forgás, készülődés volt. A zenekar és énekkar, akik a családok 
gyerekeiből álltak, már próbáltak, ahogy a két éven keresztül tették Böbe nővér vezetésével. 

Kati és Laci szervezésének köszönhetően szép, jelképes fény-átadással kezdődött a szentmise. Ágota és 
Gellért az első év vezetői, illetve Erika és Karcsi a második év vezetői kezéből vették át a házaspárok a fényt, 
s helyezték az oltár előtt szépen berendezett díszes helyre.  

Ide került a gyönyörű virágcsokor is a Szűzanyának, akit szép imádsággal, szeretetteljes szavakkal köszön-
tött a közösség nevében a Kovács házaspár. Ide került a korsó, az Atya-telefon, Kentenich atya képe és mint 
nagy kincs és felajánlás, az ERDÉLYI CSALÁDAKADÉMIA alapítólevele, amit minden család és Böbe nővér 
aláírt, a gyerekek kiszínezett tenyerükkel díszítettek. 

Szerves fejlődés volt ez a javából, amit Böbe nővér kitartó aprómunkájával elkezdett, gondozott, ápolt és 
védett, s mikor elérkezett a pillanat, segítséget kért Magyarországról, hogy segítsünk elindítani az Erdélyi Csa-
ládakadémiát is. Több magyarországi házaspár segítette ezt a munkát, Dancsok Tamás és Edina, Endrédy Pisti 
és Orsi, Edöcsény Levente és Márti, Fehér Zoli és Marika, Szalánczi Gábor és Mariann. 

Az új temesvári püspök atya, Pál József, kérte, hogy köszöntés helyett igazi találkozással, tanúságtétellel 
kezdődjön a küldetésünnep. A választás Zöld Zoltánra és Margitra esett, akik a két év során nagy fejlődést éltek 
meg (természetesen mindenki!) s erről lelkesen szóltak is itt.  

A házaspárok bemutatkozása után Pál József püspök atya szívélyes szeretettel, személyre szólóan adta át a 
diplomákat. Ő sokszor jelen volt a képzésen a két év alatt… 

A magyar Családakadémia nevében az elnök-házaspár köszöntő szavait olvashattuk fel, melynek záró so-
raiból idézünk:  

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket (Jn 20.21)” ‐ mondja Jézus. Itt a Családakadé‐

miában azt tanuljuk, hogy hogyan tudjuk a megélt keresztény értékeinket továbbadni. Hogyan tudunk a 

családjainkban – mint egy kis egyházban – keresztény légkört létrehozni? 

Nagy öröm számunkra, hogy a kétéves képzés során 7 erdélyi házaspár kitartó, hűséges munkával, a 

Jóistenre és egymásra figyelve, időt és szeretetet ajándékozva élő közösséggé vált és szép vizsgaelőadások 

születtek. 

Hálát adunk a Szűzanyának, hogy ezek a házaspárok készek megosztani a tanultakat, a tapasztalatai‐

kat, hogy ezzel is környezetüket és Egyházunkat szolgálják. Kívánjuk, hogy a meghívójukon szereplő idé‐

zethez híven: 

Minden házaspár egy kis pislákoló fénnyé váljon és életével hirdesse a házasság szentségében 

velünk lévő Jézus és a család örömhírét. 

Szeretettel:  

  Fehér Zoltán és Marika,  

  a magyarországi Családakadémia elnök házaspárja 

 
Ezt követően riportok és csoportkép készült, majd az emeleti teremben csodálatos vacsorával és vetítéssel 

zárult az együtt töltött szép délután.  
Úgy érezzük, kegyelmi időt élünk, új kezdetet tapasztalunk, mint annak idején Tilmann atyával. 
Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a lélekemelő folyamatnak. 
 
Gyermekével Szűz Anyánk szent áldását adja ránk!  

Varga Károly és Erika 
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 CSAK 10  Vál  
CSAK10 jubileumi találkozó 

2018. október 27-28. 

Válon találkoztunk ezen az őszi napon, küldetésünnepünk után 5 évvel.  

A kezdetekről: Mély szeretetközösséget éltünk meg a CSAK10 képzése alatt, melyet első évben Bartos Ágota 
és Gellért kísért, Nyitrai Kati és Tamás szervezett. Nyitrai Tamás mennyei hazatérése után Kati hűségesen kí-
sérte tovább az évfolyamot. Tamás mellett Vértesaljai János személyisége is mélyen megérintett bennünket. 
Elevenen emlékszünk Jánosra, aki a halála előtti vasárnapon igeliturgiát tartott évfolyamunknak. Szemléletes 
prédikációjának részletei mélyen belénk ívódtak.  

A képzés két éve alatt mély barátságok születtek a felnőttek és gyerekek között. 

Így a találkozó ötlete örömmel töltött el bennünket és gyermekeinket. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megis-
merhettük egymást, és életünk egy kis szelete titokzatos módon összefonódott. Ennek köszönhetően lélekben 
nem szakadtunk el egymástól a képzés végeztével sem. Jóban, rosszban, örömben és bánatban egymást támo-
gatva, lélekben egymás ügyeit hordozva telt az öt év. Így vártuk a jubileumi találkozót. Mivel nincsenek ezek-
nek a találkozóknak kőbe vésett menetrendje, tapogatózva indultunk. Kinek mi lenne jó? Egy előadás? Egy 
házaspári megbeszélés? Közös játék a gyerekekkel? Az esti borozás az feltétlenül kell! No, meg a reggeli kávé! 
Kinek mi lenne fontos, hogy jó legyen, pihentető és felüdítő? 

Nagyon hálásak vagyunk Tempfli Erzsinek és Lacinak, akik nagy erőbedobással készítették elő a találkozót. Ők 
gondoskodtak kicsik és nagyok testi-lelki jólétről. Nagyszerűen! 

 

 

 

 

 

 

 

Péntek este a találkozót a 
váli lelkigyakorlatos ház 
kápolnájában kezdtük. 
Imával és énekkel adtunk 
hálát életünk elmúlt évei-
ért. Az együttlét örömében 
fürödve, igyekeztünk 
lelkileg ráhangolódni 
egymásra és a Jóistenre, 
hátrahagyva hétköznapi 
teendőink hosszú sorát. 
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Ezután visszanéztünk életünk elmúlt 5 évére. Minden házaspár papírra írta saját mondatát vagy szókapcsolatát. 
Azután ezeket összekeverve próbáltuk kitalálni, vajon ki írhatta? Milyen történet állhat mögötte? Végül meg-
hallgattuk az eredeti történetet, jókat derülve egymáson. Ezt követően csak meséltünk, meséltünk és meséltünk. 
Egész péntek este, szombat délelőtt, szombat délután. Nagy érdeklődéssel hallgattuk egymás beszámolóit. Kí-
váncsiak voltunk egymás életének eseményeire, de azon túl is az érzésekre, benyomásokra, Isten vezetésének 
felfedezésére. Például arra, hogyan lehet túlélni egy költözést? Hogyan lehet Isten iránymutatását megtapasz-
talni? Hogyan lehet szeretteink Mennyei Atyához való költözése által elmélyíteni Istennel való kapcsolatunkat? 

  

Beszélgettünk a kezdetekről, 
hogy mennyi bizonytalansággal 
a szívünkben jelentkeztünk a 
CSAK-ra, hogy az első lépések 
megtétele után a Szűzanya meg-
ajándékozott bennünket a meleg 
elfogadó légkörrel, és azzal a 
bizonyossággal, hogy 
Schönstattban helyünk és fel-
adatunk van. 

 

Beszámoltunk arról, hogyan 
éljük meg Isten kegyelmét a 
hétköznapokban. A megoldhatat-
lannak látszó dolgok is Isten 
segítségével megoldódnak. Fel-
adatunk most megtanulni, hogy 
kevesebb tárggyal körülvéve is 
lehet élni. Néha nem halljuk meg 
Isten szavát és nem értjük őt.  

Mit tegyünk? Merre van előre? 
Feladatunk imádkozni, imádkoz-
ni és imádkozni és türelmesnek 
lenni!  

 

Sok mindent szeretnénk, de néha mégsem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan elgondoltuk. Isten nevel bennünket. 
Feladatunk utána menni az elkódorgott juhoknak. 

Ahogy a kezdetekkor, úgy most is elmondhatjuk: nagy öröm volt együtt lenni. Nagy áldás közösen imádkozni. 
Sokat kaptunk egymástól és valamennyien gazdagodva folytatjuk küldetésünket. 

Gál Szilvi és Laci 
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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 

 

50-78. hírlevelek letölthetők: 
http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html 

 

 

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

 


