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”Amikor az élet viszontagságai feldúlják belső nyugalmadat,
ne feledkezzél meg a legkönnyebb és legbiztosabb útról,
ne feledkezz meg Máriáról.”
Kentenich atya
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Tilmann atya válaszol
Szenteléskor idehívjuk a Szűzanyát. Hogyan tudjuk Őt itt tartani?
Több mint száz házunkban otthon van a Szűzanya, hiszen
háziszentélyt alapítottak, szeretetszövetséget kötöttek
Vele. Közösség jött létre, amely imádkozik és áldozatokat
hoz, és ez a közösség egyre nő. Valamennyi háziszentély
egyesül egy nagy ima- és áldozat közösségben. Minden
zarándok, aki a szentélybe jön, meg lehet győződve arról,
hogy több száz ember van, aki az ő céljáért imádkozik és
áldozatokat hoz.
Azonban van egy alapvető veszély, amely minden
Schönstatt szentélyre vonatkozik (de ez jelenleg nem valós veszély nálunk): ha nincs ember, aki a szeretetét, az
áldozatait a Szűzanyának ajándékozza, akkor a kápolna
nem szentély többé, hanem egy rakás kő – a Szűzanya
nem tud kegyelmeket osztani.
Hogyan tudnánk itt tartani?! Talán úgy, hogy a Szűzanyának ajándékozunk egy szent családot. A legtöbb szent
egyedülálló, szerzetes, vértanú, de csak egészen kevés
szent házaspár van. A jövő számára a család nagyon fontos.
Nem csupán azok apostolok, akik kifelé nagyon erősen
hatnak, nagy prédikátorok, nagy szervezők. Fontosak a rejtett szentek. Olyan emberek, akik egyszerűen csak hűségesek. Akik jelen vannak a házastársuk számára, olyan apák, akiknél a gyermekek jól érzik magukat, mert erősek, olyan anyák, akikhez a gyerekek minden nehézségükkel odamehetnek. A szülők erőt, tartást adnak nekik. Fontosak az olyan házak, ahol nagy szeretet van az
apa és az anya között, és mindez nagyon rejtett. Ez az, amire az egyháznak szüksége van, szent
családra. Ehhez szükség van öntudatra.
Fontos, hogy legyenek olyan házaspárok, aki szentté akar válni. A kolostorokban egészen természetes volt, hogy az emberek szentté akartak válni. Közösségi tudat nélkül nincs semmilyen törekvés, nem lehet egészen egyedül valami nagyra törekedni. Nagy szükség van egy közösségre, amely
hordozza az embert. A Szűzanya azt mondja a szentélyben: „Legyetek szent család!”

Napi email idézet 2020. október 4.
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Kaposszentbenedek, 2020. július 13-19.

A társunkat vagy a hibáit látjuk nagynak? –
A Családakadémia képzése
Kaposszentbenedeken
Magyar Kurír– 2020. augusztus 28. péntek | 13:22

2019 őszén kilenc család részvételével elindult a Győri Egyházmegyében a Schönstatt
közösséghez köthető Családakadémia képzése. Idén nyáron Kaposszentbenedeken találkoztak újra a közösség résztvevői. Az alábbiakban a Családakadémia házaspárjainak beszámolója olvasható.
Az őszi három hétvége után nagyon vártuk a tavaszi találkozásokat. A járványhelyzet sajnos közbejött,
így a márciusra tervezett találkozót már gördülékeny átmenettel a virtuális térben tartottuk meg, „digitális
oktatásra” kényszerültünk. Hat lelkes előadó házaspár vállalta, hogy videóra veszik az előadásukat, melyeket a házaspárok így otthonukban hallgathattak meg, és beszélgettek róla kettesben, majd videochaten osztottuk meg egymással az előadásokkal kapcsolatos gondolatainkat. Az Egyház szeretetéről, a családok Egyházban való szerepéről, a házastársak különbözőségeiből adódó épülésről, a virtuális világhoz való viszonyunkról és a munkában megélt örömökről szóltak a tanítások.
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A nyáron július 13. és 19. között egy hetet töltöttünk együtt Kaposszentbenedeken. Minden reggel lehetőség volt a kápolnában szentségimádással kezdeni a napot, majd reggeli után szentmisét ünnepeltünk, és
a házigazda, Világos Krisztián gondolatébresztő prédikációit hallhattuk.
Délelőtt a gyerekek a gyerekvigyázókkal játszottak, barkácsoltak, fociztak, mi, házaspárok pedig előadásokat hallgattunk és dolgoztunk fel a kettesben töltött időben. Az előadó házaspárok főként a korábbi
kaposvári Családakadémiát végzettek közül jöttek, akik azóta is az egyházmegye plébániáit szolgálják a
megtapasztalt és továbbadni vágyott küldetéstudat lendületével.
Az egyik tanítás a nagyítóról szólt, melynek kapcsán elgondolkodtunk, mit is látunk nagynak: a társunkat
vagy a hibáit? Előadást hallgattunk a szexualitásról, ami az ima és a kommunkáció mellett a házasság igen
fontos pillére. A csapatot talán leginkább az irgalmasságról szóló előadás érintette meg, zárásul pedig az
újrakezdésről volt szó.
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Ebéd után vacsoráig a családoké volt az idő, mindenki kedvére kirándulhatott, fürödhetett a közeli tóban,
vagy kipihenhette magát. A héten megtanultuk azt is, hogy „a fáradt ember nem tud szeretni”.
A hét és az első év koronájaként az értékgyűjtés zárta a lelki programokat, az egész év alatt elhangzott
előadásokat újra felelevenítettük, és összegyűjtöttük a gondolatokat, melyek különösen is foglalkoztatnak
minket, amelyeket igyekszünk az életünkben valóra váltani, továbbadni. Ezek kibontása a második év feladata lesz.

A héten kapott, megélt pillanatokért, a mélyen megérintő gondolatokért ünnepi szentmisével adtunk
hálát.
Bízunk benne, hogy szeptembertől folytatódhat a képzésünk, és a járványveszély nem akadályozza
meg a személyes találkozást.
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Bartal Orsolya, Sudár Zsófia
Magyar Kurír
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Online
CSAK 17 online

A koronavírus miatti karantén helyzetben a Családakadémia 17. évfolyamának első éves képzéséből
két alkalom elektronikus úton valósult meg. A szervező házaspár és az előadó házaspárok együttműködésének köszönhetően nem kellett abbahagyni a képzést, hanem az online módon folytatódhatott. Az előadók
zoomos felületen tartották meg az előadásaikat, melyet a házaspárok otthon meghallgattak, majd az otthonaikban tartották meg a házastársi beszélgetést, majd a Zoom-os felületen volt a „kit mi érintett meg kör”.
A személyes találkozást ezek az alkalmak természetesen nem pótolhatták, de a közösség tovább épülhetett
és a házaspárok lelki táplálékot kaphattak.
Néhány gondolat a résztvevő házaspárok tapasztalataiból:
„A karantén idején nagyon örültünk neki, hogy legalább az online alkalom meg lett tartva, ezzel a
folyamatosság, a képzés lendülete nem akadt meg. Külön öröm, hogy mindenki partner volt, és mindig
tudtunk alkalmat egyeztetni, foglalni a CSAK 17 folytatására.”
„Természetesen az online alkalom nem mérhető össze a személyes találkozásokkal. Az offline beszélgetések elmaradása, a rezdülések észlelésének elmaradása és a közös esti borozások hiánya űrt hagyott
bennünk.”
„Az előadások színvonalából az online tény nem vont le semmit, azok a megszokott hatást érték el
bennünk. Az is jó volt, hogy a megosztó kör a következő este volt, így több idő maradt házastársi beszélgetésekre. Nem volt „eredménykényszer”, vagyis nem rövid időn belül (1 óra) kellett beszámolni a tapasztalatokról, hanem arra maradt 24 óra.”
„Jó tapasztalatokat szereztünk a metódusban, így amennyiben az ősszel is lesz karantén, akkor sokkal
gördülékenyebb lesz majd a CSAK 17 retorikai képzése. De bízva Istenben és az ima erejében ez talán nem
következik be.”
„Nagyon örültünk, hogy megszerveztétek az online találkozást, különösen a teljes elszigeteltségben
volt nagyon jó, hogy végre másokkal is tudtunk beszélni.”
„Voltak technikai nehézségek, de sikerült ezeket leküzdeni. Az előadásokat ugyanúgy tudtuk követni,
és egymás véleményét meghallgatni, mintha jelen lettünk volna. Remélem, hogy nem ismétlődik meg a karantén, de ha mégis, akkor legyen újra online alkalom.”
„A karantén miatt, mint a CSAK 17 szervezői, szerencsésebbnek éreztük magunkat, mert az első év
befejezését kellett levezényelnünk. A tematika alapján ebben az évben ugyanis még meghívott előadók segítségével mélyítik el a házasságukat a résztvevők. Ez egyben lehetővé tette azt is, hogy online módon szervezzük meg az előadásokat. Először felmértük, hogy lenne-e igény a résztvevők között az előadások megtartására ebben a formában is. A visszajelzések egyöntetűen arra mutattak, hogy bár teljes mértékben nem
helyettesíthető a személyesség, a több hónapos kiesés elkerülése érdekében szervezzük meg az alkalmakat
online módon. A Zoom alkalmazás segítségével sor is került 2 előadó házaspár segítségével összesen 3 db
előadás megtartására. Az előadások előtti napon este egy „hogy vagy” kört szerveztünk, másnap este
volt(ak) az előadás(ok), majd a rá következő este a megosztó kör.”
„Fontos megjegyezni, hogy a különleges helyzet nemcsak a hallgatóság szempontjából jelentett kihívást, hanem az előadók szempontjából is, azonban elmondható, hogy ezt a helyzetet kiválóan kezelte mindkét páros.”
„Úgy érezzük, hogy fontos volt és többletet jelentett a házaspároknak az online előadás és egy-egy
alkalommal lehet is helye a tematikában, azonban a személyes előadások többlete nem pótolható maradéktalanul a virtuális térben. Mindemellett a hétvégék személyes találkozásai (házaspárok és gyerekek számára
egyaránt), esti borozás, beszélgetések is hiányoztak mindannyiunknak.”
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CSAK 18. online

A koronavírus miatti karantén helyzetben a Családakadémia 18. évfolyamának első éves
képzéséből három alkalom – 2020. tavaszán - elektronikus úton valósult meg. A szervező házaspár, Bartal Gergő és Orsolya és az előadó házaspárok együttműködésének
köszönhetően nem kellett abbahagyni a képzést, hanem az online módon folytatódhatott. Az előadók felvették az előadásaikat, melyet a házaspárok otthon meghallgattak, az
otthonaikban tartották meg a házastársi beszélgetést, majd a Zoom-os felületen volt a
„kit mi érintett meg kör”. A személyes találkozást ezek az alkalmak természetesen nem
pótolhatták, de a közösség tovább épülhetett és a házaspárok lelki táplálékot kaphattak.
Az alábbi alkalmak valósulhattak meg online módon:
március 8. Oszvald házaspár – Szeretni az egyházat
március 9. Szili házaspár – Megölelni a kaktuszt
április 10. Nagy házaspár – Isten nem teremt selejtet
április 11. Bogdányi házaspár – Útkeresés a valóság és a virtuális világ között
május 12. Szabó házaspár - Boldog elhasználódás
május 13. Joó házaspár – Teher alatt nő a pálma
Hálásak vagyunk a házaspárok nyitottságáért és kreativitásáért.
Néhány gondolat a résztvevő házaspárok tapasztalataiból:
„Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy online módon folytatódtak az előadások,
nem szakadt meg a képzés. Sőt még többször vissza-vissza is lehetett hallgatni az előadásokat. Viszont a zoom-os megosztó körök ellenére a közösség élménye hiányzott, s
mindenki nagy örömmel várta és érkezett a CSAK 18 nyári hetére.”
„Számunkra nagyon megerősítő volt, hogy a zoom-os időpontokban a késői órák ellenére mindig mindenki ott tudott lenni. Félre tudta tenni a fáradságot, a teendőket,
mert vágytunk arra, hogy folytatódjanak az előadások és ne szakadjon meg a közösségi
lelkület.
Hálásan köszönjük a szervezők és előadók rugalmasságát és találékonyságát!”
„Nagyon köszönjük, hogy a szervező házaspár gyorsan váltott és így online módon
folytatódhattak az előadások. Viszont a közösséget, a személyes találkozások varázsát
mindez nem pótolta, ezért nagyon vártuk a nyári hetet.’
„Örültünk, hogy a szervezők gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre, s emiatt nem
szakadt meg a képzés. Nekünk a gyerekek mellett nehézséget okozott, hogy egyes heteken három estén való feladat is adódott (zoom-os este arról, kit hol érintett meg a Jóisten
az elmúlt időszakban, video nézés és beszélgetés, egy zoomos este arról, hogy az előadásból mi érintett meg). Későn hazaérő férj mellett nehéz volt minderre időt találni.”
„Az elmúlt karantén időszak is megmutatta, hogy a Jóisten a nehézségekből is ki
tudja hozni a jót, az értéket, mert a személyes fizikai jelenlét nélkül is folytatni tudtuk
a Családakadémia képzést. Felülkerekedtünk a digitális akadályokon, belejöttünk a
technika használatába és lelkileg épültünk, mint az első félév személyes jelenlétű alkalmain közösségileg ugyanúgy. Az online találkozások megmutatták, hogy tértől távolságtól függetlenül is közel kerülhetünk, közel maradhatunk egymáshoz és a Jóistenhez is.
„CSAK online, CSAK 18!” „Csak azért is CSAK 18!”
„Nekünk nincsenek akadályok!”
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Hírek, hirdetmények
"Meg vagyok győződve arról, hogy ha
mindannyian összefogunk, akkor valami
igazán használhatót fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)

50-82. hírlevelek letölthetők:
http://csaladakademia.schoenstatt.hu/csaladakademia-hirlevelei

Új CSAK évfolyam
2021 szeptemberben új Családakadémia évfolyam indítását tervezzük. Kérjük, az ismerős házaspárok figyelmét
hívjátok fel erre a lehetőségre. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást Fehéréktől kaphatnak a feherzoltan67@t-online.hu email címen.

Kedves Szervező és
Előadó házaspárok!
Hírlevelünk esemény naptárának teljessége érdekében arra kérünk Benneteket, hogy e-mail-ben jelezzétek felénk,
ha voltatok 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 első magyar szent család:
Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre

