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” Nevelni annyit jelent, mint az életet szolgálni.” 
 

Kentenich atya 
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A személyes eszmény organikus kibontakozása1 

A személyes eszmény  

organikus módon működik…  

Három momentum jellemzi:  

        - lassú növekedés,  

        - belülről való növekedés,  

        - organikus teljességből organikus  

           teljességbe való növekedés.  

A személyes eszmény lassan hat…  

Ha nevelőként észlelem, hogy a csapatomat egy 

szempillantás alatt megnyertem, ezt mindig 

megkérdőjelezem. A lassú meggyökerezés vi-

szont tartós eredményt hoz. Az egészséges élet 

mindig lassan, organikusan fejlődő élet… Min-

denesetre látni kell: minél lassabban növekszik 

valami, annál jobban gyökeret ver és belülről 

(önmagától) fejlődik. 

A személyes eszmény belülről hat.  

Ez ma különösen fontos. Képes valódi érzületet és magatartást létrehozni. A személyes eszmény az érzületem 

mértéktartó kifejeződése, de nemcsak kifejezi, hanem létre is hozza és el is mélyíti azt. A mai kiszipolyozó ten-

denciákkal szemben különösen fontos, hogy a személyes eszmény belülről kiindulva hoz létre érzületet… 

A személyes eszmény hatása: organikus teljességből organikus teljességbe való növekedés.  

Vegyünk egy festett fát. Ennek egyes részeit külön-külön festették meg. De az életben nem így van: már az 

elején is egy kész miniatűr fa van…A Jóisten tőlünk, nevelőktől a kor számára korszerű munkát vár. Vizsgáljuk 

meg ezért, hogy a személyes eszmény valóban biztosítja-e az egészséges növekedést? Saját tapasztalatból 

mondhatom: Ha látok egy embert, aki lassú fejlődésben nőtt fel, akinek van bátorsága az ár ellen úszni, akkor 

biztos vagyok abban, hogy sokkal érettebb, mint azok, akik mindig lelkesen helyeselnek…  

Nevelni annyit jelent, mint az életet szolgálni. Nem tudok életet teremteni. Csak szolgálni tudom az életet. 

                                                 
1 forrás: P. Kentenich: Der erlöste Mensch, 1935, 100-101. (Atyaszeminárium, 2015, Csermák Kálmán és Alice) 
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 CSAK13  Köveskál 

CSAK 13 találkozó Köveskálon 
Péntek este vacsorára, szinte egyszerre érkeztünk meg a gyönyörű fekvésű Köveskálra. Ugyan május utol-

só hétvégéje volt, kint csak tíz fok körül volt a hőmérséklet, bent a házban pedig ennél még valamivel keve-

sebb. A hideg nem szegte kedvünket, gyorsan kipakoltunk, jó hangulatban megvacsoráztunk és a kisebb gyer-

mekeink lefektetése után szokás szerint összejöttünk az esti „hogy vagy?” körre.   

Másnap reggeli után Óbudavárra mentünk, hogy korábbi „fogadalmunknak” megfelelően mások számára 

is hasznossá tegyük az együtt töltött időt. A férfiak és fiúk a felújított MHC előtt összegyűlt sittet takarították 

el, az asszonyok pedig a gazosabb részeket szépítették meg. Munka közben jókat beszélgettünk, élveztük egy-

más társaságát.  

Este az egyik házaspár készülő újabb előadását hallgathattuk és beszélhettük meg, utána pedig folytattuk a 

napközben esetleg félbemaradt beszélgetéseket.  

Vasárnap József atya szentmiséjén vettünk részt Balatoncsicsón, majd egy óbudavári ebéd után búcsút 

vettünk egymástól, várva a mielőbbi viszontlátást. Hála Istennek, megint egy tartalmas, „töltődős” együttlétben 

lehetett részünk, amit azonban erőteljesen áthatott a Gál Laciért és családjáért való aggodalom és imádság. Bár 

fizikailag nem lehettek velünk, minden gondolatunkban ott voltak és azóta is ott vannak.  

Horváth Péter és Krisztina 
 

CSAK15 Óbudavár 2019. május 17-19. 

Újra Óbudaváron 
Egy esős, borús hét után ragyogó napsütésben érkeztek meg a családok Óbudavárra. Csaknem két évvel 

ezelőtt 2017 novemberében itt kezdtük el a CSAK 15 évfolyamát. 

A péntek esti vacsora után megoszthattuk egymással, kivel mi történt az elmúlt egy hónapban. Jó volt vi-

szontlátni egymást. 

Szombat délelőtt elkezdtük a nagy munkát: minden házaspár felkészült azzal a témával, ami a legjobban 

foglalkoztatta, a szívtémájával. Nagy volt az izgalom, mert kiderült, hogy videó felvétel készül mindegyikünk 

előadásáról. „Nem tudtam, hogy az apró betűs résznek is van apró betűje!”- szólalt meg egyik társunk. Szeren-

csére immár állandó előadóink Varga Karcsi és Erika bíztatott bennünket, hogy az eltelt csaknem két év során 

annyi kincset kaptunk, amit nem tarthatunk meg magunknak. Bátorítottak bennünket, hogy küldetésünk, kivá-

lasztottságunk van. Ezután a lelkesítés után már könnyebben fogtunk neki a szívtémáink előadásának. A gazda-

gító körben elmondtuk egymásnak a véleményünket, ötleteinket. Ezzel segítséget adtunk és kaptunk, hogy 

nyárra összeálljon a végleges 45 perces előadásunk. 

A komoly témákon belül humorra is jutott idő. Pl. megtudtuk, hogy: "Ami nem öl meg az erőssé tesz. Ki-

véve a medve! A medve az megöl!" 

Jó volt megtapasztalni, hogy a két év során mennyit fejlődtünk a retorikában, gazdagodtunk egymás által. 

Külön ajándék volt számunkra Kálmán atya jelenléte, támogatása. Szombat este a családok együtt vettek 

részt a szentmisén az óbudavári kápolnában. Meglepetés vendégként Riska is eljött a gyerekekhez! 

A gyerekek is nagyon várják a CSAK-os hétvégéket, az egyik kislány úgy hívja, hogy "a gyerekvigyázós 

hétvége!" 

Mialatt a felnőttek "dolgoztak" a gyerekekre csupaszív gyerekvigyázó csapat felügyelt. Nyolc lány és egy 

fiú, akik odaadták a Jóistennek ezt a hétvégéjüket! Nagyon köszönjük nekik! 

Jó volt megtapasztalni, hogy mekkora áldás van a közösségünkben! 
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CSAK16  Máriagyüd  

Hatodik hétvége 
Elérkezett az első év utolsó évközi hétvégéje Máriagyűdön. Olyan történt, ami még soha: nem volt egyet-

len beteg sem, így teljes létszámmal vettünk részt ezen a hétvégén. 

A szombat délutáni „Hogy vagyunk, honnan jöttünk?” kör megmutatta, milyen sokféle élethelyzetből ér-

keztünk: vannak, akik az utolsó simításokat végzik az építkezésükön, vannak, akik egy hónapon belül költöz-

nek, van, aki előző nap adta be a diplomamunkáját, van, aki az egyetemi vizsgáit osztotta be éppen, van, aki 

éppen most tudta meg felvételiző gyermeke pontszámát, van, aki hosszú idő után munkahelyet váltott… 

 

Sokfélék vagyunk, sok helyről, sok helyzetből érkeztünk, de egy biztosan összeköt minket: alig vártuk ezt 

a hétvégét. 

Előadóink ezúttal Rajta Andi és Zoli voltak Ceglédről. Két nagyon fontos és érdekes témával készültek: 

szombaton a MUNKA ÉS IDŐ, vasárnap a DÖNTÉS, ELENGEDÉS volt soron. 

Mindkét előadás után a simogató napsütésben beszélgethettek a házaspárok, és - a későbbi aratásból visz-

szanézve - sok elhatározással, szándékkal, megoldással gazdagodtak. 

A gyerekek most is tündérek voltak, nem kevésbé a gyerekfoglalkoztatók, akik már egészen profin bán-

nak velük. Igazi segítség - vagy úgy is mondhatjuk: ajándék - ez a szülőknek. 

Az esti körben szombat este megint komoly életpéldákat hallottunk az elengedésről, a ráhagyatkozásról, a 

„váltóállításról”.  

Különleges dédelgetés az édesanyák számára, hogy szépen terített asztal, igényes étel várt bennünket. 

Hálásak vagyunk a Jóistennek a Családakadémiáért!!! 
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CSAK Erdély  Óbudavár 2019. április 26-29. 

Erdélyi családok hétvégéje Óbudaváron 

Az Erdélyi Családakadémia 1. évfolyamában végzett hét család töltött egy hétvégét Óbudaváron. A házaspárok 

a Temesvári és a Nagyváradi egyházmegyékből érkeztek, mindannyian magyar nemzetiségűek. A 2018. decem-

ber 8-i máriaradnai kegytemplomban tartott Küldetésünnepük óta az évfolyam most találkozott újra.  

 

A hétvégét Varga Károly és Erika – mint retorika oktatóik – szervezték, melynek célja az volt, hogy a há-

zaspárok előadásokat hallgassanak a magyarországi kezdetekről, az Óbudaváron  működő Schönstatt Központ-

ról és közösen tervezgethessék jövőbeni feladataikat. 

A családok otthonosan érezték magukat Óbudaváron, mivel a két év alatt igazi közösséggé kovácsolódtak, 

valamint ebben a néhány napban is velük tartott  Bartos Gellért és Ágota, akik a képzés első évében kísérték 

őket. Mi pedig a hétvége házigazda házaspárjaként voltunk jelen.   

A pénteki megérkezés után egy kis sétát tettünk Óbudaváron, majd a kápolnában közös esti imával köszön-

töttük a Szűzanyát.  
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Szombaton délelőtt Gódány Péter és Veronika tartott előadást „Óbudavár lelki szemmel” címmel. Az elő-

adásban beszéltek a Gódány családról és az alapításról. Óbudavár viszonylag elszigetelt hely: nincs semmi, de 

minden van, ami fontos. Közel van a teremtett világ, ami által könnyebb a szabadság érzésének és Isten közel-

ségének megélése. 2005-től itt a kápolna. Ők az otthonuktól 50m-re jönnek családnapokra. Irányt ad a család-

napok, de azután otthon kell dolgoznunk, mindegy, hogy 50, vagy több ezer méterre lakunk a kápolnától. A 

házasság szentségét otthon kell megélnünk. Isten jelen van a házastársunkhoz fordulásban, tetteinkben, éle-

tünkben. Amit kaptunk, azt tovább kell vinni a hétköznapokba is.  

Péter szülei 1980 nyarán költöztek ide Ausztriából. A kezdetekben három házaspár volt, akik új utakat ke-

restek, mert az egyház hagyományos terei meggyengültek. Szerettek volna közösségben lenni. Mindenki azt 

csinálta, amihez értett, együtt építkeztek. Így a sajátjuknak érezték Óbudavárt. A kápolna építését a családok 

közösen finanszírozták. Ez a hely addig fog működni, amíg a közösség a szívén viseli.  

Hangsúlyozták a lassúságot, hogy idő kell ahhoz, míg a kötődés kialakul. Valamint a felelősséget és egy-

más hordozását (pl. a gyengébbekre figyelünk). A hét erdélyi házaspár is felelős egymásért. A házaspároknak 

két feladatot adtak a házastársi beszélgetéshez:  

1. Erdélyben hová mennének szívesen töltődni, hol lehetne egy hasonló Schönstatt központ? 

2. Mi az a motiváció, esetleg nehézség, amiért azt mondjuk, hogy érdemes a schönstatti lelkiséghez kap-

csolódni? (Lelki mélyülés + emberi kapcsolatok) 

 

Ebéd után a fiú mozgalomról volt rövid beszélgetés Paulovics Zolival, mivel épp a fiúhétvége is akkor zaj-

lott Óbudaváron és Erdélyben is szeretnének ifjúsági programokat szervezni. Majd a lánymozgalom által kül-

dött rövid bemutatkozó levelet is felolvastuk.   

 

Szombat délután Tihanyba kirándultunk, ahol gyönyörű napfényes balatoni táj tárult elénk. Czakó András 

atya vezetésével megtekintettük a Tihanyi apátságot. 

 

Az Isteni irgalmasság vasárnapját a fiú hétvégén résztvevő fiatalokkal, valamint a családokkal együtt a ká-

polnában, József atya által bemutatott szentmisével ünnepeltük. Az erdélyi családok nagyon örültek, hogy a 

kápolnában vehettek részt szentmisén. Ezt követően Szabó Bálint és Gódány Anna beszélgetett a házaspárokkal 

arról, mi van a szívükben, mi lehet a Jóisten terve velük? 
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Mindenki elmesélte, hogy tevékenyen részt vesznek saját környezetükben az egyházi életben (pl. ovis hit-

tan, család csoport, házasság hete, jegyesoktatás...stb. és azt is szeretnék, ha a családmozgalom elindulna, ezért 

Böbe nővér irányításával a nyárra már szerveződnek az első családnapok.)  

Utána előadást hallgathattunk „Schönstatt sajátos értékeiről”. Bálint és Anna saját életpéldáikkal gazdagít-

va beszéltek a szabadságról, a gyakorlatiasságról, és arról, hogy tanulunk egymástól, mert Isten szól a társunk 

és a másik ember által is. Kentenich atya tanításából élet születik. Minden mögött ott van a szerető Isten. Nap 

mint nap gyakorolni kell a szeretetszövetséget. Erre jó eszköz az önnevelés, pl. hinni a házastársamban lévő 

jóban. Figyelni rá, mit hogyan él meg? Tudtam-e neki segíteni? 

 

A korsóval való életet és a szeretetszövetséget tudatosítani és gyakorolni kell nap mint nap. Kentenich atya 

is sok szenvedésen ment keresztül, de ez nem volt értelmetlen. Életünk keresztjei nem értelmetlenek. A sebeink 

ablakok az égre, rajtuk beáradhat a kegyelem fénye. Tanuljuk, hogyan lehet szépen megélni az életet a család-

ban. Nem adom fel, tovább szeretek. Ennek hatása van a házastársunkkal és a gyerekeinkkel való kapcsolatunk-

ra. Így tudunk másokat is segíteni. Legyünk világító tornyok!  

Délután Gyuk Balázs és Kati, mint az erdélyi családnapok leendő előadó házaspárja, ismerkedtek a csalá-

dokkal. Azután közösen végig jártuk a házaspárok útját, ahol minden állomásnál elhangzott saját életpéldákból 

gazdagodhattunk. 

Vacsora után a szeretetről szóló, szép esti imában 

volt részünk a Piklor család vezetésével. Majd a 

gyerekekkel együtt vidáman töltöttük az estét, 

közös játékokkal, schönstatti activity-vel, beszél-

getéssel. 

Hétfőn délelőtt Radnai István és Márta 

„Schönstatt a gyakorlatban” címmel tartott inter-

aktív előadást a házaspároknak. Értékes tapaszta-

latokat és hiteles gondolatokat osztottak meg ve-

lünk arról, hogy saját plébániánkon hogyan lehet 

a családakadémián tanultakat hasznosítani. Ezt 

követően aratással és a kápolnában közös ének-

léssel, imádsággal zárult a program.  

Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a gazdag hétvégének és jobban megismerhettük az Erdélyi 

Családakadémia első évfolyamának családjait.  

 

Fehér Zoli és Marika  
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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 

 

50-79. 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

