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A háziszentély mint apostoli központ 

Tilmann atya (2006): Sch-Eu Családfórum, Schönstatt  
 

Az a feladat, hogy az apostolkodásra való küldetést életformává alakítsuk. És ez így történik: 

A Jóisten kézbe vesz minket, és eszközként használ arra, hogy más embereket megérintsen. 

Általunk megérinti gyermekeinket, a házastársunkat és mindazokat, akik a házunkba jönnek, 

stb. És így az apostolkodás életformánkká lesz, az ember így mindig apostolkodik.  

Ennek az állandó apostolkodásnak két összetevője van:  

Az egyik a saját személyes jellegünk 

Isten azért teremtett olyannak, ami-

lyen vagyok, mert eszközként használni 

akar, hogy másokat megérintsen. Ha pl.: a 

házastársam bosszankodik miattam, mit 

mondjak neki? – Isten miattad, a számod-

ra teremtett engem ilyennek két okból is. 

Egyrészt, mert szeretne néha örömet 

okozni neked, másrészt pedig, hogy ne-

veljen. Komolyan! Isten általam egy egé-

szen eredeti apostolkodást valósít meg. 

Ha pl.: melankolikus vagyok, akkor Isten 

néha megmutatja, érezteti velem jóságát, 

lényének mélységét. Ha melankolikus-

ként szenvedek attól, hogy nem tudok 

olyan csodálatosan beszélni, mint egy 

szangvinikus, akkor nem ismertem még 

fel a küldetésemet. Nem hasonlítgatom 

magamat másokhoz. Vagyis az egészen személyes sajátosságom meghatározza, jellemzi az 

apostolkodásom útját. Tehát érted vagyok ilyen! Vannak emberek, akik egészen nyugodtak. 

Ha összedől felettük a ház, azt vélik, valaki kopogott és mondják: Tessék! Ezek a flegmák. Ez 

ma egy egészen fontos vérmérséklet, mert egy őrült világban élünk. És az emberek vonzód-

nak azokhoz, akik nyugodtak… És örülünk a kolerikusoknak és mindent megbocsátunk ne-

kik… 

De van ezeken felül valami több: az egészen személyes jellegünk. És ennek megfelelően 

mindenkinek van egy egészen személyes kapcsolathálója. Egy iskolában a tanárnak nincs 

eredeti személyes kapcsolathálója. Azokkal a diákokkal kell foglalkoznia, akik az osztályban 

vannak. De bennünket mindegyikünket egy egészen eredeti személyes baráti kör vesz körül. 

És az apostolkodásunknak ők az első címzettjei. És ez az apostolkodás a személyes kapcsolat 
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miatt nagyon hatékony. Az apostolkodásunkat a saját személyi sajátosságunk hordozza. Lé-

tezik egy áramlás, mely kiindul belőlem, majd visszatér hozzám. És ez az áramlás állandóan 

tart és folyik minden síkon. Nemcsak a vallásos dolgokban. Ez az emberi kommunikáció 

áramlása. A szeretet áramlása. Nem mindig ez a helyzet. De ezt érezni lehet. Ha együtt va-

gyunk azokkal, akik életünknek ehhez a köréhez tartoznak, akkor érezni lehet ezt az áram-

lást. Kentenich atya mondta valakinek: A mi ’halászatunk’ egy egészen erőteljes (szeretet) 

áramlást jelent. Természetesen nem sokszor mondott ilyet. Mert sokaknak fájna ez, akiknek 

nem mondta. Egy lelkipásztornak nem szabad így beszélnie. De amikor az apostolkodásról 

van szó, akkor ez a helyzet. És ezt most általánosságban mondjuk. Itt a szeretet-kapcsolat egy 

előfeltétele az apostolkodásnak. 

Amikor még gyenge az ember, akkor kevesen szeretik. Amikor felnőtt valaki, akkor na-

gyon sokan. Mert akkor a Jóistennel való kapcsolata hatékonyan erősebb, és akkor Isten ránéz 

valakire, szereti őt és pedig velem/általam szereti. Kentenich atya lelki háttere, lelki ereje na-

gyon nagy volt. Nagyon sok olyan embert is szeretett, akiket mi nem akarnánk szeretni. Te-

hát egész személyes lényünket Isten az apostolkodásra teremtette. Úgy, ahogy vagyok, Isten 

eszköze vagyok. És a Jóisten úgy szeretne engem használni, amilyen vagyok. Vagyis mindaz-

zal együtt, ami kiáramlik belőlem. Egy tanár ezt nem teheti meg. Nem mondhatja, hogy csak 

azt adom az embereknek, ami örömet okoz. Egy mérnök sem viselkedhet így, de egy apostol 

igen! Az apostolkodásban a szívünk szenvedélyes érzéseivel együtt veszünk részt.  

A második: együtt élünk a házunkkal. 

Ez egyszerű. Mindaz, ami körülvesz: a lakásban, a házban, a szobámban: itt lakik a Szűz-

anya; de mindez együtt egy kis „Schönstatt-centrum”. Egy Schönstatt-központhoz hozzátar-

tozik a szentély – ez a háziszentélyünk, és egy képző központ – ez a nappali szobánk.  A há-

zunk egy kis Schönstatt-centrum. Jönnek hozzánk emberek, beszélünk velük, játszunk a gye-

rekeinkkel, beszélgetek a házastársammal, majd megint barátok kopognak be hozzánk – nem 

kell velük nagy vallásos témákról beszélgetni, de beszélgetünk velük! És így ők megtapasz-

talják a szeretetünket, a látásmódunkat, Megérzik, hogy jónak találjuk őket, érzik, hogy örü-

lünk eredetiségüknek, és így könnyebben tudnak hinni a Jóistenben. 

 Az apostolkodásunknak tehát két összetevője van: Egyrészt létezik körülöttünk egy ba-

ráti kör, akik számára időt szakítunk. Ez a jövő apostolkodása. Kentenich atya ezt az „élő kap-

csolatok szervezetének” nevezte; a másik pedig a házunk. Vagyis a házunk egy kis apostoli 

központ. És a házaink egészen különbözők lehetnek. Az egyik házban pl.: az egyetemisták 

találkoznak, a másikban a lelki betegek. Ott mindig vígasztalnak és erősítgetnek valakit. Az 

egyik házban az anyák találkoznak, egy másikban külföldi mérnökök, akik látogatóba jöttek 

a céghez, és a háziasszony kosztümöt visel. Az egyes házak személyi környezete mindig más, 

és ez a személyes apostoli területük. Létezik tehát a kapcsolataink élő szervezete és a saját 

házunk, otthonunk. 
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CSAK14 Zsámbék 2019. október 26.  

A Schönstatt Családakadémia  

küldetésünnepe Zsámbékon 
 

 

A Schönstatt Családmozgalom részeként működő Családakadémia 2017–2019 közötti, 
tizennegyedik évfolyama október 26-án Zsámbékon tartotta a képzést lezáró külde-
tésünnepét. 

A Családakadémia a magyar Schönstatt Családmozgalom részeként jött létre 1996-ban. Az 

alapító házaspárok közös célkitűzése volt, hogy a mozgalmon belül és kívül szervezetten ad-

ják tovább a közösségben szerzett tapasztalatokat. Az október 26-i ünnepen hét házaspár vet-

te át Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöktől, valamint a Családakadémia vezetőitől, 

Fehér Zoltántól és feleségétől, Máriától a családtréner-képzésről szóló diplomát. 
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A 2017–2019-ben zajló képzés során tizenkét hétvégén és két nyári táboron vettek részt 

együtt a bekapcsolódó házaspárok. Az első évben házastársi kapcsolatuk megerősítésén dol-

goztak, majd retorikai készségfejlesztés és sok gyakorlat segítette őket, hogy tanúságtevők 

lehessenek. A képzést vizsga zárta, mely keretében a házaspárok egy általuk választott témát 

ismertettek. Előadásaikban a következő kérdésekre kerestek választ: Hogyan neveljünk ka-

maszokat? Mit tehetünk, hogy családunk Noé bárkájaként védje és adja tovább értékeit? Ho-

gyan lehetünk szentek ma? Miképp tapasztalhatjuk és élhetjük Isten irgalmasságát? Hogyan 

lehet jelen az öröm mindennapjainkban? Mit tehetünk házastársi kommunikációnk, illetve 

házasságunk szentségének építéséért? 

A házaspárok nagy örömmel készültek a küldetésünnepre – gyermekeikkel együtt, akik 

mindvégig velük voltak a két év során –, valamint a segítő–kísérő házaspárokkal; a szívükhöz 

leginkább közel álló témakört dolgozták fel, hogy előadják a küldetésünnep „vizsgáján”. 
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A Családakadémia tizennegyedik évfolyamának választott jelmondata – „Lámpát sem azért 

gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, 

aki a házban van…” (Mt 5,15) – kifejezi vállalásukat, hogy jelek akarnak lenni életükkel és 

előadásaikkal, hogy ezeken keresztül erősödjenek és Istenhez közeledjenek a körülöttük élő 

családok. 

E mottóhoz kapcsolódóan Spányi Antal püspök a Zsámbékon tartott küldetésünnepen a 

szentmise prédikációjában arra biztatta a házaspárokat, hogy tanúságtételükben Istentől in-

duljanak, és mindig hozzá térjenek vissza. Kiemelte, mily fontos tényező a hitelesség szem-

pontjából, hogy ismerik s élik-e az Egyház tanítását. 

A hálaadó és útra bocsátó szentmise végén a családtréner-képzést végzett házaspárok átvet-

ték diplomájukat. 

Forrás: Busa Tamás és Eszter 

Fotó: Papp Ármin.  

Magyar Kurír 

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-schonstatt-csaladakademia-

kuldetesunnepe-zsambekon-100979  

https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-schonstatt-csaladakademia-kuldetesunnepe-zsambekon-100979
https://www.magyarkurir.hu/hazai/a-schonstatt-csaladakademia-kuldetesunnepe-zsambekon-100979
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CSAK14 küldetésünnep - egypercesek 
 

A 45 perces vizsgaelőadásunk összesűríti mindazt, amit az elmúlt két év folyamán kaptunk, és amit tovább sze-

retnénk adni. Vizsgamunkáink rövid összefoglalói következnek. 

 

Noé bárkája az új évezredben 
Bocsák Gábor és Ancsa 

 

Egy felmérés szerint a rendszeresen templomba járó hívőknek körülbelül 2/3-a hisz abban, hogy létezik örök 

élet. A világ, amelyben élünk, már nem (még nem) keresztény. 

Istennek különleges terve van a családokkal a mai korban. 

A család egy bárkához hasonlít, amelyben átmenthetjük, továbbadhatjuk értékeinket, természetfeletti életünket. 

Mit tehetünk, hogy a bárkánk ne süllyedjen el, hanem be tudja teljesíteni a küldetését? 

 

Szentek farmerben és tornacipőben 
Busa Tamás és Eszter 

 

Azt olvassuk a Szentírásban:  

„Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!” (Lev 19, 2) 

De tényleg nekünk is szól ez a felhívás? 

Lehetnénk mi olyanok, mint az ismert és tisztelt szentek? 

Hogyan lehet a mi korunkban, a mi mindennapjainkban szentként élni? 

Hogyan lehetnénk szentek mi - farmerben és tornacipőben? 

Lehetünk egyáltalán más, mint szent? 

A hétköznapokban megvalósítható szentség útját keressük előadásunkban, és erre hívunk Titeket is.  

Legyetek szentek! 

 

Ezek a mai fiatalok 
Ferenczy Attila és Tünde 

 

Gyakran találkozunk a következő kérdésekkel: Kire ütött ez a gyerek? Hogy viselkedik, kitől tanulta? Jani-

kovszky Éva szavait idézve: „Apa azt mondja: most láthatja az anyja, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni! 

Anya pedig azt mondja: te vagy az apja, hát mért nem pofozod meg?” 

Bizony a kamaszgyerek nevelése nagy kihívás a szülők számára. De a gyermek Istentől kapott ajándék: „Bi-

zony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdü-

lő ifjak.” (Zsolt 127. 3). A kamaszkor a szülő részéről a fokozatos elengedés, a gyerek részéről az életre felké-

szülés ideje. Ezért fontos megismerni Kentenich atya nevelésének hármas alapelvét, mert ha serdülőnk érzi a 

megfelelő szülői hátteret, ez életének minden területére pozitív hatással lesz.  

 

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján 
Kozma Gergő  és Kinga 

 

Ki ez az Isten, aki annyira vágyik a mi közelségünkre, szeretetünkre, hogy emberré lett és meghalt értünk? Ez a 

titok indíthat minket, hogy mi is irgalmas szeretettel szeressünk. Gondoltunk már arra, hogy párunk gyakran 

ismétlődő hibáit is Isten ajándékának tekintsük, amelyeket külön nekünk szánt? 

Egy szép házasságban szerelmünk nem a párunk érdemeire, hanem a csodálatára épül, amit a nap mint nap 

egymásnak kimondott pazarló „IGEN”-ek tehetnek igazán boldoggá. Előadásunkban olyan lépcsőfokokat muta-

tunk be, amelyek segíthetnek közelebb kerülni a minket mélységesen szerető Istenhez és hogy azt továbbadhas-

suk házastársunk felé. 
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Borúra derű, avagy az öröm nyomában 
Pálinkás Szabolcs és Helga 

Az örömnek sok arca van, mint ahogy mi, emberek is sokfélék vagyunk. Egy dologban azonban hasonlítunk: 

mindannyian örömre és boldogságra vágyunk. Keressük, kutatjuk, sőt sokszor hajszoljuk az örömet, de mégsem 

találjuk, vagy ha megtaláljuk, oly könnyen elveszítjük. Talán rossz helyen keressük? Vagy képtelenek vagyunk 

megtartani? Van egy jóhírünk! Szent Pál apostol megmutatta nekünk az utat a soha el nem múló öröm forrásá-

hoz. Útmutatása alapján életünk minden (jó és rossz) eseménye  mögött képesek leszünk megtalálni és megtar-

tani az örömet. Előadásunkban ezen a kalandos úton indultunk el. Tartsatok velünk! 

 

Építsünk hidat! 
Selymes Péter és Anita 

 

– Drágám, mi ez a zöld a levesben? 

– Ha nem tetszik, főzzél magadnak jobbat! 

Melyikünkkel nem fordult még elő ehhez hasonló félrecsúszott párbeszéd? Többek között ennek okait 

boncolgatjuk az előadásunkban, ami a házastársi kommunikációról, a konfliktuskezelésről, a férfi és nő eltérő 

kifejezésmódjáról, a humor erejéről, és a dicséret – kritika megfelelő arányáról szól. Mesélünk arról, hogy mi a 

különbség a háztartási- és a házastársi beszélgetés között. És hogy milyen anyagokból tudunk hidat építeni 

egymás szívéhez. 

 

Házasságunk szentség-e? 
Varga István és Veronika 

 

Egy vándornak kőfejtőn át vezetett az útja. Kérdezgetni kezdte a kőporos izzadtsággal dolgozó embereket, mit 

csinálnak. Az első mérgesen válaszolt: „Nem látod? Követ török.” A második: „Pénzt keresek, hogy eltartsam a 

családomat.” A harmadik kihúzta magát és ragyogó arccal ezt mondta: „Katedrálist építek.” Isten munkatárs-

ként tekint ránk. Előadásunkban arra keresünk megoldásokat, hogy házasságunkban hogyan építsünk Istennel 

együtt katedrálist. 
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CSAK17  Mór  

INDUL A CSAK17!  
Mór, 2019. szeptember 21.-22. 

 

Szentannai házaspár vagyunk, 2017-ben végeztük el a Családakadémiát. Két évvel később, az induló új 

évfolyammal lehetőséget kaptunk az elnökségtől arra, hogy újra végigéljük a CSAK folyamatát, élmé-

nyeit.  

 

Most 2019. őszén kezdődött a CSAK17-es évfolyam, amelynek kísérői lehetünk. A házigazdákat, Hor-

váth Pétert és Krisztát már régóta barátként ismerjük, évfolyamtársak is voltunk. 

Szeptember 21.-22-én zajlott az első alkalom Móron, ahol nyolc új családdal ismerkedtünk meg. Öröm 

volt látni a családokat, ahogyan érkeznek, és vagy mint régi ismerőst köszöntik egymást, vagy ahogyan 

egymásra hangolódnak. 

 

Az esti bemutatkozó körön megrendítő volt hallani a mély és őszinte beszámolókat, hogy kit milyen 

úton vezetett ide a Jóisten, hogy még jobban a munkatársaivá válhassunk. A vasárnap délelőtti elő-

adásnál tizenhat csillogó, figyelő szempár kísért minket és mondanivalónkat. Úgy érezzük, és bízunk 

benne, hogy ezekkel a remek házaspárokkal messzire jutunk előre, és mi is egy csodálatos, új lehetősé-

get kapunk a növekedésre. Köszönjük! 

 

Szentannai házaspár 
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CSAK 18   

„Barátaim, a házasság munka” – 

Családakadémia indult Győrben 

 

Régi vágy vált valóra, amikor a szeptember 7–8-i hétvégén Győrben elindult a 
Schönstatt közösséghez köthető Családakadémia képzés. A szervező házaspár, Bartal 
Gergő és Orsi beszámolóját adjuk közre.  

Az összegyűlt családok közös tapasztalata, hogy az egyetlen biblia, amit a mai ember olvas, az 

a vallásos ember élete. Ezért is tartják fontosnak, hogy kilépve a hétköznapokba törekedjenek 

magukat is folyamatosan nevelni-növelni, és az értékeiket felmutatni. Úgy látják, a mai sze-

mélytelen, elidegenítő világ erős családok után kiált, önálló, szilárd jellemű gyermekekre, eh-

hez pedig erős szülőkre, erős házasságokra van szükség. Tudják azt is, hogy ezt a folyamatos 

növekedést tanulni lehet. Ha pedig ez így van, akkor tanítani és tanulni kell.  
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A Schönstatt közösség által szervezett Családakadémia kezdeményezői ezért olyan szakem-

bereket akarnak képezni, akik tanítani tudják mindazt, amire a házaspároknak szükségük le-

het. Erre a lelki szolgálatra jelentkezett kilenc család Győrben; az ő részvételükkel indult el az 

első győri családakadémiai évfolyam (hazánkban ez már a tizennyolcadik), melyet két házas-

pár kísér. 

 

A Családakadémia a magyar Schönstatt családmozgalom részeként jött létre 1996-ban. A ti-

zennyolc alapító házaspár közös célkitűzése volt, hogy a családmozgalomban felgyülemlett 

tapasztalatokat szervezetten továbbadja úgy a mozgalmon belül, mint kívül. Emellett ösztö-

nözte az alapítást a kívülről jött kérés is, hogy a lelkiségi mozgalom ajánlja fel tapasztalatait a 

nyilvánosság előtt minden kereső közösség és család számára. 

(Forrás: csaladakademia.schoenstatt.hu) 
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A képzést a Kálmán Imre püspöki irodaigazgató által bemutatott szentmise vezette be. A nyi-

tóelőadást a budaörsi Varga Károly és Erika, a családakadémiai képzést 23 éve életre hívó 

házaspár tartotta. 

Az első év fő témája az értékek tudatosítása és felismerése a mai világ fényében, valamint a 

házasság elmélyítése és erősítése. Ebben képzett előadók segítik a házaspárokat. A második 

évet ezen értékek továbbadásának gyakorlására szánják majd. 

A találkozók legfontosabb részét azok az órák képezik, amikor a házaspárok kettesben be-

szélgetnek és keresik meg az előadásokból a számukra szóló üzenetet. Ez alatt az idő alatt a 

gyerekek számára foglalkozásokat szerveztek. 

A képzésen részt vevő házaspárok fontosnak tartják, hogy a világ adta kihívásokra választ 

találjanak, és azt az életükbe beépítsék. Tilmann Beller schönstatti atya fogalmazta meg, hogy 

a házasság munka. A képzésen elhangzott: „A jó házasság nem szerencse kérdése, hanem két 

ember megfeszített munkájának gyümölcse.” Ezzel a kétéves felkészüléssel, munkával a há-

zaspárok megerősödnek, hogy a saját maguk értékeit felismerve ki tudjanak lépni a világba, 

és egyre jobban meg tudják valósítani a Családakadémia jelmondatát: „Erős családok – erős 

gyerekek a megújuló Magyarországért”. 

Magyar Kurír 

 
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/-barataim-hazassag-munka-csaladakademia-indult-gyorben  

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-barataim-hazassag-munka-csaladakademia-indult-gyorben
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CSAK Nemzetközi Retorika Találkozó  Budaörs  

Családakadémia Nemzetközi Retorika Találkozó 

(tapasztalatcsere) 

BUDAÖRS 2019. Augusztus 1-5-ig 

Idén különösen nagy izgalommal vártuk a retorika tapasztalatcserét, melynek szervezési feladataiért fele-

lősek voltunk. 19-en vettünk részt a találkozón négy országból (Csehország, Litvánia, Ausztria, Magyarország). 

Már elsején érkeztek vendégek, s voltak, akik hatodikáig maradtak. 

Az eszménypedagógia volt központi témánk, hogy használjuk a családakadémia második évében, milyen 

jó tapasztalataink vannak, hogy tudjuk Kentenich atyával a kapcsolatot egyre intenzívebben ápolni. Természe-

tesen első a mi személyes elköteleződésünk, lelkesedésünk őmellette. 

Milyen idézetek érintették meg leginkább szívünket Kentenich atyától, s melyik mondatait használjuk leg-

szívesebben? Sokan a "…mindenekelőtt a szívemet…" mondatot említették az előalapító levélből. Milyen szép 

és hasznos élmények azok, amiket az előző évek munkájából magunkkal vittünk? 

Itt legtöbben a tavalyi vilniusi találkozóról az Igazság - érték - szó előadásunkból a szívünkön való átfo-

lyatást említették. Miket éltünk meg az eszménypedagógia alkalmazásának kapcsán? 

Előadónk volt Martin és Hertha Schiffl Ausztriából, s Fleischer Andi és Zoli a Kentenich atyával való 

szövetségkötésről beszélt, ami nagyon sok pozitív visszajelzést kapott az aratásban. 

Dabóczi Tamás és Bíbor rendelkezésünkre bocsátotta a jubileumi beszámolót, melyet a Kentenich Kis-

egyetemről tartottak. Ez az összeállítás is mélyen érintette a jelenlévőket. Mi Dr. Pécsi Rita gondolatai alapján 

tartottunk kis összefoglalót az eszménypedagógiáról. 

A napot a Mindszenty iskolában töltöttük munkával, majd a vacsorát és az esti munkaszakaszt otthonunk-

ban töltötte a 19 résztvevő, a három gyerekkel és Julival, Tamással együtt. 

 

Szó volt a személyes eszményről, melynek minél jobb megélése hozhatja meg a közös házas eszmény 

megtalálását, beszéltünk az eleven érzékelés-kapcsolat fontosságáról, Kentenich atya egyszerűségben kifejező-

dő zsenialitásáról, rácsodálkoztunk az Ég felé eszménypedagógiával kapcsolatos versszakára, amely most elmé-

lyült, még szerethetőbbé vált. 
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"Az eszmény lebegjen előttünk,  

és formálja egész életünk,  

melyre minket szereteted teremtett (sz. e.),  

feszítsük meg érte minden erőnket" 

 

 
 

Balra Fleischer Andi és Zoli, jobbra Hertha és Martin Schiffl. 

 

Ismét szívesen megosztanánk tapasztalatainkat, mert nagyon gazdag hétvége volt, ahol a családakadémiás 

második év módszertanában és a Kentenich atyával való egyre elmélyültebb kapcsolattartásban sokat növeked-

tünk. Keressük a mielőbbi alkalmat, hogy tapasztalatainkat megoszthassuk.  

Varga Károly és Erika 
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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 

 

50-80. 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

