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Hadd köszönjek meg mindent 
 

Mindent, mindent szívből hadd köszönjek meg, 

bensőséges szeretettel, Anya, át hadd öleljelek. 

Nélküled mivé lettünk volna, 

aki gondoskodsz rólunk anyaian! 

Hogy nagy ínségből minket kiszabadítottál, 

hűséges szeretettel magadhoz láncoltál: 

Köszönöm Neked, örökre hálás akarok lenni, 

és magamat szeretetben osztatlanul Neked 

szentelni. Ámen. 

 

 

 

Áldás 

Isten áldásában legyen részük, 

üdvük és boldogságuk mindazoknak, 

akik egészen Schönstattnak szentelték magukat, 

(szeretteiknek és minden hozzátartozójuknak) 

most és mindörökké. Ámen 

 

Részletek: Kentenich József atya: Égfelé –  

Imádságok a Schönstatt család használatára 
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CSAK16 Küldetésünnep Pécs 2021. november 20.  
 

Te is lehetsz apostol! –  
A Schönstatt Családakadémia  
16. évfolyamának küldetésünnepe Pécsett 
HAZAI – 2021. november 30., kedd | 14:00 

  

 5 

A pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájában Felföldi László pécsi megyés-

püspök által celebrált ünnepi szentmise keretében adták át a Schönstatt Család-

akadémia 16. évfolyamán végzett öt fiatal házaspárnak a diplomát november 

20-án. A járványhelyzet következtében háromévesre nyúlt képzésük ért ezzel 

véget. 

A Magyarországi Apostoli Schönstatt Családmozgalom kidolgozott tematikája men-

tén a képzés szervezői Pécsről Abai Tibor és Zsuzska, a kísérő házaspár és retorikai 

oktatók pedig Zalából Farkas Sándor és Gyöngyvér voltak. 

https://www.magyarkurir.hu/hazai
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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A képzés megvalósulását a Pécsi Egyházmegye támogatta, így otthonos körülmények 

között, Máriagyűdön töltekezhettek a családok. 

Felföldi László szentbeszédében a családok és a kapcsolatok fontosságára hívta fel a 

figyelmet. Kifejezte örömét, hogy vannak olyan családok, akik más családok képzésé-

vel, lelki épülésével szeretnének foglalkozni. 

 

A képzés elsődleges célja a résztvevők házastársi kapcsolatának megerősítése, a há-

zasságok egyediségének, erősségeinek a feltérképezése, kibontakoztatása volt. Az 

első évben az ország különböző tájairól érkezett előadók gazdagították a résztvevő-

ket inspiráló, schönstatti tematikájú előadásaikkal, tanúságtételeikkel. 
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A második évtől kezdődött az igazi munka. A házaspárok ráeszméltek, hogy igaziból 

mindnyájan meghívottak, tényleges apostoli munka várományosai vagyunk. „Felsza-

badító volt számunkra csokorba gyűjtve hallani, hogy Jézus sem a tökéleteseket, szu-

perképességűeket hívta meg munkatársainak: hiszen Ábrahám öreg volt, Mózes köz-

tudottan dadogott, Illés depressziós hajlamú, Noé iszákos, Péter hirtelen haragú, 

Lázár meg halott volt. Ezen felbátorodva kezdtük elhinni, hogy mi is munkatársai le-

hetünk a jó Istennek.” A szükséges retorikai alapfogások megismerésén és elsajátítá-

sán túl elsődleges feladatuk a saját „szívtémájuk” megtalálása volt. Fel kellett ismer-

niük magukban azt az egy témát, ami aktuálisan a legjobban foglalkoztatja őket. Elő-

ször ötperces előadásokat raktak össze és tartottak egymásnak, majd a szívtémának 

választott témából egy kibővített 45 perces előadás következett.  
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Ezt tovább csiszolva születtek meg a vizsgaelőadások, amelyeket ez év szeptemberé-

ben már külsős házaspároknak tartottak meg. 

 

Az elhangzott előadásokat a részt vevő házaspárok először kettesben egymással be-

szélik meg. Ezt követően kerül sor egy rövid megosztó körre (aratásra), majd agapé 

keretében kötetlen beszélgetésre. A zavartalan ráhangolódás elengedhetetlen felté-

tele, hogy az előadások ideje alatt mindvégig gyermekfoglalkoztatást biztosítanak a 

gyerekekkel érkező házaspárok számára. 

„Hálatelt szívvel, közösségi élménnyel gazdagodva zárhattuk ezt az előadóképzést. A 

jövőben a megismert retorikai fogásokkal felvértezve szeretnénk az éppen aktuális 

szívtémánkból újabb előadásokat formálni, egymást gazdagítani és más házasságokat 

is erősíteni” – számolt be Tóth Gábor István, az egyik résztvevő. 

Szöveg: Tóth Gábor István/Schönstatt Családakadémia 

Fotó: Csete Márton 

Magyar Kurír 

 
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hazai/te-is-lehetsz-apostol-schonstatt-csaladakademia-16-evfolyamanak-kuldetesunnepe-pecsett 

  

https://www.magyarkurir.hu/hazai/te-is-lehetsz-apostol-schonstatt-csaladakademia-16-evfolyamanak-kuldetesunnepe-pecsett
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CSAK17 Küldetésünnep Budapest, 2021. november 13. 

A Schönstatt Családakadémia  
hálaadó szentmiséje és diplomaosztója  
a Mátyás-templomban 
HAZAI – 2021. november 13., szombat | 20:55 

  

 26 

November 13-án, szombaton délelőtt Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelki-

pásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be 

diplomaosztó, hálaadó koncelebrált szentmisét a budavári Nagyboldogasszony- 

(Mátyás-) templomban, a magyarországi Schönstatt Családmozgalom szervezé-

sében. A püspökkel együtt misézett Süllei László, a templom plébánosa és Nagy 

Sándor káplán. 

A szentmisén hét házaspár kapta meg hivatalosan is családtréneri oklevelét. A házas-

párok az elmúlt két évben a Schönstatt Családmozgalom részeként működő Család-

akadémia képzést végezték el. 

https://www.magyarkurir.hu/hazai
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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A szentmise elején a Családakadémia elnök házaspárja, Fehér Zoltán és Mária köszön-

tötte a püspököt és a vele koncelebráló két lelkipásztort. Nagy megtisztelteltetésnek 

nevezte, hogy innen, a budavári Nagyboldogasszony-templomból indulhatnak külde-

tésükre a Családakadémia 17. évfolyamában végzett házaspárok. Azért is szép ez, 

mert a Családakadémia a Schönstatt lelkiségi mozgalom ága, mely egy máriás lelkü-

letű mozgalom. 

 

Hálát adtak Istennek, hogy a kétéves képzés megvalósulhatott a járvány időszaka 

alatt is. „A Szűzanya gondviselő szeretete által” a nehézségek ellenére mindvégig ál-

dás kísérte az évfolyam munkáját. Az elnök házaspár nagyon szépnek nevezte, hogy 

ez az évfolyam a nemzetközi eucharisztikus kongresszus évében kap diplomát. Remé-

nyüket fejezték ki: ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megélt keresztény érté-

kek továbbadásával a családok életében egyre inkább élővé legyen Krisztus, aki 

ugyanúgy jelen van a házasság szentségében, mint az Oltáriszentségében. 

Cserháti püspök emlékeztetett rá: ma van a magyar szentek és boldogok emléknapja, 

akik életpéldájukkal napjainkban is tiszta utat mutatnak az emberi kiteljesedés és 

megdicsőülés felé vezető krisztusi úton.  
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Ebben az ünnepi szentmisében most különösen is a magyar szentek és boldogok 

pártfogásába ajánljuk a keresztény családokat, és Isten áldását kérjük minden olyan 

célkitűzésre, amely a keresztény családi élet megújulását szolgálja az egyetértés, a 

krisztusi hit és a szeretet szellemében. Ez a szentmise egyben az Óbudaváron létreho-

zott Családakadémia 17. évfolyamának küldetésünnepe is. Ez azt jelenti, hogy a há-

zaspárok, akik sikeresen befejezték a Családakadémia kétéves tanfolyamát, a szent-

mise végén ünnepélyesen átveszik diplomájukat és rövid ismertetőt tartanak kedvenc, 

családi élettel kapcsolatos témájukról. 

* 

Az evangélium Jézus hegyi beszédének nyolc boldogságra vonatkozó tanításából hang-

zott el (Mt 5,1–12). A homíliát Cserháti Ferenc mondta. Szentbeszédét teljes terjedelmé-

ben közöljük. 

 

A bevezetőben már elhangzott, hogy ma azokra a derék férfiakra és nőkre emléke-

zünk, akik magyar földön éltek, Isten országában célba értek és megtalálták az örök 

boldogságot.  

Vannak közöttük oltárra emelt, név szerint is ismert szentek, de vannak olyanok is, 

akiket névtelenül is tisztelünk, vagy akiknek még hivatalos boldoggá avatását várjuk. 

javascript:void(0);
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Ők mind a mi megdicsőült embertársaink, akik életpéldájukkal utat mutatnak az ég 

felé vezető úton, ugyanakkor bátorítást jelentenek számunkra, mert rámutatnak arra, 

hogy ami nekik sikerült, az nekünk is sikerülhet: szentek és boldogok lehetünk, elér-

hetjük életünk beteljesedését: az örök boldogságot. 

Ma elsősorban nem a kimagasló, név szerint is ismert, nagy magyar szentjeinkre em-

lékezünk, mint például az Árpád-házi nagy szentek, vagy éppen az utóbbi időkben ol-

tárra emelt boldogok, hanem azok seregére, akik szülőföldünkön, közvetlen szom-

szédságunkban jártak-keltek, de olyan értelmes, szép, keresztény életet éltek, hogy 

már itt a földön is kiérdemelték embertársaik tiszteletét és szeretetét. Ők már valóban 

hazatértek és célba értek: Isten országában élvezik a megdicsőült szentek társaságát. 

Ilyen szent emberek mindig is voltak, és napjainkban is vannak: léteznek olyan embe-

rek, édesapák és édesanyák, öregek és fiatalok, egyháziak és világiak, akik teljes szív-

vel és lélekkel követik Krisztust, nyomdokában járnak, a közjót szolgálják, csendes 

szelídségben, békében, segítőkész és mindig jóságos szeretetben. Közöttük lehetnek 

esetleg elhunyt rokonaink, barátaink és ismerőseink is, akiknek egyszerű és irgalmas, 

mindig szerető jóságát talán még ma is emlegetjük, mert csupa szív emberek voltak 

és embertársaik javát szolgálták. Krisztus képmását öltötték magukra, és úgy éltek 

akárcsak az első keresztények, akik mindenüket megosztották egymással, és akikre 

ezért ujjal mutogattak korabeli társaik: nézzétek, mennyire szeretik egymást! Tulaj-

donképpen ezeket a szenteket emlegette Szent Pál apostol is, amikor leveleit az 

Efezusban (Ef 1,1), a Korintusban (1Kor 1,2), a Filippiben élő szenteknek (Fil 1,1) cí-

mezte. 
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Mai eucharisztikus ünnepségünk azonban célját tévesztené, ha csupán a múltban ré-

vedeznénk, és közben figyelmen kívül hagynánk az emlékezés üzenetét. A magyar 

szentek és boldogok emléknapja ugyanis, miközben felidézi célba ért magyar testvé-

reink sikeres életét és ennek beteljesedését az örök életben, egyben felhívás arra, 

hogy kövessük a magyar szentek és boldogok példáját, azaz magunk is igyekezzünk 

szentté és boldoggá válni Budán és Pesten, vagy bárhol a világon. Hiszen amikor 

megkeresztelkedtünk, Jézushoz csatlakoztunk és arra vállalkoztunk, hogy hozzá ha-

sonlóan szentté válunk. A II. Vatikáni Zsinat arra emlékeztet, hogy »az Úr Jézus, min-

den tökéletesség isteni mestere és példaképe, minden egyes tanítványát (…) meghívta 

az életszentségre«, és tovább: „Mindenki előtt világos tehát, hogy bármilyen rendű, 

rangú keresztény ember meg van hívva a teljes értékű keresztény életre és a tökéletes 

szeretetre”. De ugyanaz a zsinat azt is kiemeli, hogy „ez az életszentség a földi társa-

dalomban is előmozdítja az emberhez méltóbb életmódot”. Ezért „a hívők a tökéle-

tesség elnyerése végett vessék latba erőiket, amelyeket Krisztus ajándékozásának 

mértéke szerint kaptak, hogy az ő nyomában haladva, őhozzá hasonulva és minden-

ben megtartva az Atya akaratát, szívvel-lélekkel szenteljék magukat Isten megdicsőí-

tésének és a felebarát szolgálatának.  
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Így gyarapszik Isten népének életszentsége, amint ezt az Egyház történetében oly sok 

szentnek élete ragyogóan bizonyítja” (LG 40). 

Ez a zsinati dokumentum és a mai megemlékezés arra buzdít, hogy magunk is szent 

emberek, szent munkások, szent tisztviselők és hivatalnokok, példaadó családapák és 

családanyák, tisztaszívű fiúk és lányok legyünk, akik készek elfogadni Isten országának 

alkotmányos rendjét, amint ezt elődeink, a magyar szentek és boldogok is tették, és 

annak megfelelően is éltek. Elfogadták és követték Jézus tanítását, amelynek tömör és 

elvi összefoglalóját éppen ma hallhattuk az evangéliumban. Jézus ebben a „nyolc bol-

dogságnak” is nevezett nyolc tantételben leszögezte Isten országának alapelveit, 

amelyek azt hirdetik, hogy nem a halott betűk és paragrafusok, nem a szigorú tilal-

mak és törvények szívtelen betartása üdvözíti és boldogítja az embert, hanem a sze-

lídség, a türelem, a jóság, a béke, a szeretet, tulajdonképpen Isten, aki a szeretet, és 

minden boldogság ajándékozója. Boldogságot ajándékoz a szegényeknek, a szenve-

dőknek, az éhezőknek és az üldözötteknek éppúgy, mint az irgalmas, a tisztaszívű, és 

békességszerző embereknek. 
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Mindez nagyon is összhangban áll a mai szentmise szervezőinek célkitűzéseivel, akik 

jól tudják, hogy Istennek köze van a családi élethez. Köze van hozzá, mert ő a mi Te-

remtő Atyánk, aki Jézus Krisztusban közénk jött, velünk van, és mindnyájunkat meghí-

vott az Isten boldog országába, amely tudjuk: átöleli az élet minden területét.  

Kiterjed a családi életre és ennek minden kapcsolatára, még akkor is, ha napjainkban 

az Isten Igéje éppen a családi életben ütközik a legnagyobb akadályokba: nem részle-

tezem, de gondoljunk a hit továbbadására a családban, a gyermeknevelés mai nehéz-

ségeire, a családtervezésre, a keresztény házasság felbonthatatlanságára, a válások 

gyakoriságára, a sírig tartó hűségre, ezek problémáira, és még hosszan sorolhatnánk. 

Mégis szükségünk van „a Csodálatos Tanácsadó, az Erős Isten, az Örök Atya, a Béke 

Fejedelme” eligazítására és segítségére. Isten bölcsessége ugyanis eligazítást, erőt és 

bátorítást kínál a házastársaknak ahhoz, hogy egy életen át kölcsönös hűségben, 

egyetértésben, békében és szeretetben tudják elfogadni és támogatni egymást földi 

és örök boldogságuk megszerzésében. Jól jön az isteni segítség, de jól jön az ember-

társak támogatása, tapasztalata és keresztény tanúsága is. A szentségi házasság és a 

család Istenben gyökerezik, és mindkettő valóságos remekmű, amelynek létrehozása 

mindig komoly felkészülést, ismereteket, tudást és jártasságot igényel. Ezek elsajátí-

tása, megszerzése nagyon időigényes. Olykor egész életre szóló és állandó tanulást 

jelent mindannak elsajátítása, ami szükséges ahhoz, hogy a családban az „én-te”-ből 

„mi” legyen, az „enyém-tied”-ből „miénk”. Mindez egyáltalán nem megy könnyen. 

Mindennap meg kell küzdeni érte. Isten segítségével, egymásra figyelve és szeretettel, 

egymás meghallgatásával és kölcsönös támogatásával, közös akarattal és szorgalom-

mal mégis megvalósítható, létrejön az isteni remekmű: az Istenben gyökerező boldog 

családi szeretetközösség, amelyre mindannyian epekedve vágyakozunk. Ezért különö-

sen hálásak vagyunk a családtanfolyamok fáradhatatlan szervezőinek és mindazok-

nak, akik az erős keresztény családok harmonikus épségéért, egy testében és lelkében 

kiművelt, erős keresztény ifjúságért, és egy lelkében is megújuló keresztény Magyar-

országért fáradoznak. Köszönjük az óbudai Családakadémia munkásságát, és az Úr ál-

dását kérjük nemes küzdelmükre. 
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Imádkozzunk, hogy a magyar szentek és boldogok közbenjárására, az isteni szeretet 

békéje és áldása töltse be minden magyar ember szívét. Isten ugyanis arra rendelt 

minket, „hogy Fiának képmását öltsük magukra” (Róm 8,29) és vele együtt eljussunk a 

megdicsőült szentek boldog társaságába: az örök életbe. 

* 

A szertartáson a záróáldás előtt Cserháti Ferenc ünnepélyesen átadta a Családakadé-

mián végzett hét házaspárnak a diplomát. A házaspárok egy általuk választott témá-

ból vizsgaelőadást tartottak az ősz folyamán, és ezúttal egy percben ismertették vá-

lasztott témájukat. 
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Doma Dénes és Judit Veszekedjünk jól! címmel saját és mások tapasztalatai alapján 

állítják: konfliktus nélkül nincs házasság. Nem mindegy azonban, hogy a házaspár ho-

gyan kezeli a nézeteltéréseket. Idézték a Schönstatt alapítóját, Kentenich József atyát: 

„A házastársi konfliktusok teszik a házasságot bensőségessé, egészségessé és bol-

doggá.” 

Gidófalvy Elemér és Andrea Emelkedő zuhanás címmel sokunk alapélményének ne-

vezték Dante Isteni színjátékának híres kezdősorát: „Az emberélet útjának felén egy 

nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém.” Ám ebben a válságos 

helyzetben is felismerhetjük, hogy mire hív minket Isten. 

Hóka Szabolcs és Üveges Fanni Ne a sötétet vigyük ki, hanem a fényt hozzuk be! című 

előadásukban arra figyelmeztettek: életünkben a Szentírás nélkül a sötétben tapoga-

tózunk, de Jézus a világosság fiává tett minket. 

Póczik Róbert és Anita Újból és újból bontsuk le a falat! címmel Beller Tilmann atyát 

idézik: „A jó házasság nem szerencse dolga, hanem két ember megfeszített munkájá-

nak gyümölcse.” 
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Surányi József és Tímea előadásának címe: Egyszerűen nagyszerű. A házaspár a mér-

tékletesség erényét és a megkülönböztetés ajándékát kéri, mert ha a gonosz rosszra 

nem tud rávenni, a jó túlzásba vitelével is lépre csalhat. 

Török Dávid és Kinga Itt és most címmel nagy dolognak tartják, ha valaki képes a je-

lenben élni, és igent mondani mindarra, amit az Úristen elé állít. 

Szabó Róbert és Ildikó Ejtsd foglyul a gondolataidat, mielőtt azok ejtenek foglyul cím-

mel kiemelik az idő, az imádság, magasztalás és hálaadás fontosságát. „Legyenek cél-

jaid, de élj a mában és légy alázatos!” 

Az elhangzottakra reagálva Cserháti püspök leszögezte: a világiaknak autonómiájuk 

van, úgy tudnak szólni az emberekhez, ahogyan a papok nem. Vigyék tovább külde-

tésüket és terjesszék az evangéliumot azokban a körökben, ahová a Jóisten küldi 

őket. Ehhez kérte az Úristen áldását. 
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A Családakadémia a magyar Schönstatt Családmozgalom részeként jött létre 1996-

ban. A 18 alapító házaspár közös célkitűzése volt, hogy a családmozgalomban felgyü-

lemlett tapasztalatokat szervezetten továbbadja úgy a mozgalmon belül, mint kívül. 

Emellett ösztönözte az alapítást a kívülről jött kérés is, hogy a lelkiségi mozgalom 

ajánlja fel tapasztalatait a nyilvánosság előtt minden kereső közösség és család szá-

mára. 

Szerző: Bodnár Dániel 

Fotó: Merényi Zita 

Magyar Kurír 

 
Forrás: Mátyás templom: https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-schonstatt-csaladakademia-halaado-szentmiseje-es-diploma-

osztoja-matyas-templomban?fbclid=IwAR1uNc_5OtdTXPT-guG7xEX0Yq_nQjVBUJWgKLgjrObWfS8g8Em9YleqCL8   

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-schonstatt-csaladakademia-halaado-szentmiseje-es-diplomaosztoja-matyas-templomban?fbclid=IwAR1uNc_5OtdTXPT-guG7xEX0Yq_nQjVBUJWgKLgjrObWfS8g8Em9YleqCL8
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-schonstatt-csaladakademia-halaado-szentmiseje-es-diplomaosztoja-matyas-templomban?fbclid=IwAR1uNc_5OtdTXPT-guG7xEX0Yq_nQjVBUJWgKLgjrObWfS8g8Em9YleqCL8
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CSAK 18 Küldetésünnep Győr, 2021. december 11.  
 

Összhangban Isten akaratával –  
A Schönstatt Családakadémia 18. évfolyamának 
küldetésünnepe Győrben 
HAZAI – 2021. december 13., hétfő | 10:33 

  

 11 

Először tartottak a Győri Egyházmegyében Schönstatt Családakadémiát, mely a 

képzés 18. évfolyama volt. A kétéves kurzust lezáró a küldetésünnepen hálaadó 

szentmisét mutatott be Veres András megyéspüspök december 11-én a győri 

Nagyboldogasszony-székesegyházban. 

 

A főpásztorral koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános és Németh István, 

a soproni Szent Imre-templom plébánosa, az egyházmegyei családbizottság titkára. A 

szentmisét követően vehették át diplomájukat a képzésben részt vevő házaspárok. 

  

https://www.magyarkurir.hu/hazai
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Nyolc házaspár végezte el 2019 és 2021 között a Győri Egyházmegyében a Család-

akadémia családtrénerképzését. Ők azt vállalták, hogy a két év során hat hétvégét kö-

zösen töltenek, illetve nyaranta egyhetes tábor keretében mélyítik el tudásukat. A 

képzés végén ünnepi szentmisén adtak hálát az elmúlt esztendők kegyelmeiért. 

Advent második szombatjának olvasmánya a Sirák fia könyvéből vett részlet, amely-

ben a szent szerző Illés prófétáról ír, míg az evangéliumban Jézus Keresztelő Szent Já-

nos működését azonosítja Illés próféta második eljövetelével. 
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A Gondviselés ajándéka, hogy pont ezen a napon volt a kurzust záró szentmise – 

hívta fel a figyelmet szentbeszédében Veres András megyéspüspök, aki emlékeztetett: 

a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint minden megkeresztelt ember prófétai hivatást is 

kapott. 

A próféta egyik jellemzője, hogy mindennap keresi szíve összhangját Isten akaratával. 

Az emberi szív sajnos nem mindig készséges Isten akaratának elfogadására. Meg kell 

küzdeni belső ellenállásunkkal is, le kell győzni indulatainkat, érzéseinket, hogy Isten 

szándéka szerint szerethessünk. A legnagyobb nehézség mégis az ellenségszeretet, 

szeretni azt, aki minket nem akar vagy nem tud szeretni. 
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Ugyanakkor a próféta nemcsak az Isten törvényei iránti engedelmességből akarja vé-

gezni feladatát, hanem szeretetből fakadó elkötelezettségből is. Mindnyájan, akik 

Krisztus prófétái lettünk, mindennap rá kell, hogy hangolódjunk Isten szeretetére, 

úgy, hogy azonosuljunk vele. Akkor lesz hiteles a tanúságtétel, ha nemcsak formálisan 

mondjuk, hanem szívünkben is azonosulunk azzal, amit teszünk, mondunk. 

A képzésben részt vevőket missziós tevékenységre buzdította püspök: érezzék, hogy 

kiválasztottak, hogy próféták. Kell, hogy Isten akaratát megismerve Isten iránti szere-

tetüket megmutassák azzal, hogy Isten titkait egyre jobban megértve tanítással és 

életpéldájukkal segítik embertársaikat, hogy ők is közelebb kerüljenek Istenhez. A 

próféta legfőbb vágya, hogy közelebb vezesse Istenhez az embereket. Ezért Isten 

üzenetét mindennél fontosabbnak kell tartani – hívta fel a figyelmet a főpásztor. 
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Napjainkban a „haladó” jelzővel illetik azt, ami nem természetes, ami nem Istentől 

való, ami ellentétes a régivel. Ezt olyan agresszíven teszik, hogy ilyen helyzetben ke-

reszténynek, hűségesnek maradni, prófétának lenni kockázatos, de vállalni kell a fel-

adatot. Szent Benedek azt mondta tanítványainak: Isten ügye elé semmit se tegyenek! 

Isten ügye legyen a számukra a legfontosabb, akkor mindig megmaradnak Isten út-

ján, és életük boldog lesz. 

„Azt kívánom, hogy ez a belső meggyőződés ott éljen a szívükben mindennap!” – fo-

galmazott a főpásztor. Nagy szükség van azokra, akik a teremtő Isten tanítását isme-

rik, azt követik, és készek másokat arra tanítani. 
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Minden keresztény család olyan prófétai küldetést kap, aminek együtt könnyebb 

megfelelni. A munka eredményesebb lesz, ha összefogunk, így a társadalom minél 

szélesebb rétegeit el tudjuk vezetni annak felismerésére, hogy amiről beszélünk, amit 

élünk, az a természetes, és az a Teremtő akarata. 

A püspök végül élő hitet, áldozatos szeretetet, hűséget kért Istentől ennek a szolgá-

latnak végzéséhez a házaspárok számára. 
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A szentmisét követően adta át Veres András megyéspüspök a Családakadémia csa-

ládtréner-diplomáit a résztvevőknek. 

A Családakadémia képzésén minden házaspár választ egy úgynevezett szívtémát, 

amiről előadást tart egy kisebb közösségnek. Ezek rövid összefoglalóját tanúságtétel-

ként osztották meg a végzettek a jelen lévő ismerősökkel, családtagokkal a küldetés-

ünnepen. 
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Az egyházmegye családbizottsága nevében Németh István atya köszönte meg a kép-

zésen részt vevőknek elhivatottságukat. 

Forrás: Győri Egyházmegye 

Fotó: Ács Tamás 

Magyar Kurír 

 
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/osszhangban-isten-akarataval-schonstatt-csaladakademia-18-

evfolyamanak-kuldetesunnepe-gyorben 
Video: https://youtu.be/nU803ghwwhI  

  

https://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/isten_titkait_megerteni_es_tovabbadni__a_csaladakademia_kuldetesunnepe
https://www.magyarkurir.hu/hirek/osszhangban-isten-akarataval-schonstatt-csaladakademia-18-evfolyamanak-kuldetesunnepe-gyorben
https://www.magyarkurir.hu/hirek/osszhangban-isten-akarataval-schonstatt-csaladakademia-18-evfolyamanak-kuldetesunnepe-gyorben
https://youtu.be/nU803ghwwhI
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CSAK 19 Győrújbarát, 2021. november 6. 
 

Elindult a Családakadémia 19. évfolyama 
 

November 6-án Győrújbaráton elindult a Családakadémia 19. évfolyama. A Családakadémia a 

Schönstatt Családmozgalom kifelé forduló ága, mely a leendő előadó házaspárok házastársi kap-

csolatának megerősítésére épít, hogy aztán a kapcsolatunkat megerősítve tudjunk más házaspárok-

nak segíteni. 

Az egész együtt töltött időt a barátságosság és szeretet légköre lengte be, a gyerekvigyázók áldo-

zatos munkája pedig hozzájárult, hogy egymásra tudjunk figyelni, mely a hétköznapok kihívásai 

közepette nem is egyszerű dolog. Jó volt látni az előadó és házigazda házaspárok példamutatóan 

szeretetteljes kapcsolatát és hozzáállását. A kezdet kezdetén még a legvisszafogottabb családok is 

hamar megnyíltak, és felszabadultan vettek részt az ismerkedős játékon.  

 
 

 

 

A szentmisén mi személy szerint régi jó isme-

rősként üdvözölhettük Bognár István atyát, aki a 

szeretetről szóló prédikációjával segített az egy-

másra hangolódásban. Az esti bemutatkozásokat 

és később a kötetlen beszélgetéseket jó hangulat 

és oldott légkör jellemezte. A másnapi előadás: 

Örömforrássá válni - pedig tovább erősítette a 

házastársi beszélgetés ideje alatt is növekvő egy-

másra figyelést. 
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Az évfolyam indulásának időpontja több szempontból is különleges. Egyrészt a COVID járvány 

negyedik hullámának felszálló ágában járunk, amely mindenkitől áldozatokat kíván, és amit ezért 

a képzésért mi szíves örömest vállaltunk.  

 

Másfelől különleges aktualitást ad az évfolyamnak a Szentatya november 8-ai homíliája, mely 

ugyan nem csak a schönstattiakat szólította meg, de a válságban lévő házasságok megmentésére 

hívja fel a figyelmet. Most különösen időszerű, hogy az LMBTQ lobbi által a saját önző céljaira 

felhasznált családrombolást megállítsuk, és a keletkezett sebeket gyógyítsuk, felhívva a házaspárok 

figyelmét arra a tényre, hogy nem a párcsere fogja megoldani a problémát, hanem a házasság meg-

mentése és megerősítése.  

 

A képzéshez és utána ehhez a munkához kérjük mindenki imáját, a Szűzanya segítségét és a Jóisten 

áldását.  
 

Szabó Jenő és Julcsi 

 

CSAK20 Sarud, 2021. október 30-31. 

START CSAK 20! 

Beszámoló a Családakadémia 20. évfolyamának első hétvégéjéről 

Sokunk nagy örömére végre eldördült a rajtpisztoly és hosszas bizonytalanság, egyeztetés és szer-

vezés után idén ősszel zöld utat kapott a Családakadémia 20. évfolyama! A tíz házaspár (1 szervező, 2 

előadó és 7 résztvevő) gyönyörű környezetben, a Tisza-tó melletti Sarudon találkozott október utolsó hét-

végéjén, népes számú gyereksereg kíséretében. 

Elvackolódás után rövid imára gyűltünk össze az előadó-étkező-nagyteremben, hogy közösen kér-

jük a Szentlélek áldását és a Szűzanya közbenjárását az előttünk álló két éves képzésre. 

Ezt követően gyakorlati eligazítást kaptunk, majd rögtön fejest ugrottunk a „mély vízbe”: a délután 

hátralévő kb. 1,5 órájában minden házaspárnak fel kellett vázolnia az Útját idáig, mindezt nagy papírlapon 

szemléltetve, hogy aztán a vacsora utáni megosztáson egymás elé tárhassuk mindazt, amit mindketten egy-

formán fontosnak tartunk elmondani magunkról.  
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A közösen elfogyasztott finom vacsora után a gyermekfoglalkoztatók újra pártfogásukba vették vé-

denceiket, hogy mi, házaspárok összegyűlhessünk az esti beszélgetésre. Nagyon érdekes és sokszor meg-

rázó emlékeket sem nélkülöző beszámolókat hallgathattunk meg, melynek során megállapítottuk, hogy az 

alapvetően derűlátó távlati kép mellett azért minden házaspár életútjában megjelenik egy-két „szakadék”, 

„vízesés”, „sivatag” vagy „sziklás útszakasz”, már attól függően, hogy az illető házaspár milyen természeti 

környezetbe ágyazta saját életeseményeit. Volt, aki pusztai vándorlásra, hajóútra vagy hegymászásra invi-

tált minket, de láttunk nagyon ötletes puzzle-feldolgozást, vagy naptár-szerű élménybeszámolót is. Az első 

este kötetlen, borospohár melletti beszélgetéssel zárult. 

Másnap, vasárnap kiadós reggelivel alapoztuk meg az aznapi munkát, majd Andai Zsolt és Anikó 

kiváló előadását hallgathattunk meg. Az előadók a házasságot egy épített házhoz, otthonhoz hasonlították, 

és gazdagon válogatott idézetekkel, színes ötletekkel kalauzoltak végig minket ezen a képzeletbeli épületen. 

Az egyes helyiségekhez és azok funkciójához hozzárendelték a házasság fontos tartóköveit, oszlopait, 

mindazt, amire különös figyelmet érdemes fordítanunk. Kezdve a „bejárati ajtó” védelmi szerepével, foly-

tatva az „előszobával”, ahol letesszük a „sáros cipőt”, és nem engedjük tovább az otthonunkba, de szó esett 

a „nappaliról”, amely családunk lelki világát tükrözi, a „gyerekszobáról”, melynek kapcsán gyereknevelési 

tanácsok hangzottak el, vagy a „pincéről, padlásról”, ahol elásott „lomjaink” hevernek... A remek előadás 

után lehetőségünk nyílt házastársi beszélgetés során megvitatni, vajon melyek a mi „házunk” erősségei, hol 

szorulna „tatarozásra”, melyik „helyiségünk” működését kellene jobban átgondolnunk, stb.  

A közös töprengések megosztása után már a szentmisére készülődtünk, melyen a helyi templomban 

vettünk részt 11 órakor, együtt a környék híveivel. Az atya szeretettel köszöntötte népes csapatunkat, pré-

dikációja pedig akkor sem lehetett volna jobban „schönstatti”, ha direkt megkértük volna erre ☺. 

A bőséges és jóízű ebéd után már „csak” összepakolnunk kellett, és – ha rövid időre is – búcsút 

vennünk egymástól, megköszönve a közreműködők (szervezők, előadók, gyerekfoglalkoztatók, zenészek, 

konyhások…) áldozatos munkáját. Az elindulás többünknél igen elhúzódott, mert drága gyermekeink oly-

annyira összebarátkoztak, belemerültek a csocsózásba vagy egyéb közös játékba, hogy nehezen lehetett 

őket beterelni az autókba…☺. Végül azzal sikerült célt érnünk, hogy együtt kiszámoltuk, hány hét múlva 

találkozunk újra ugyanezekkel a családokkal, remélhetőleg ugyanitt ☺. 

 

Hálával és szeretettel: 

Hidvégi házaspár 
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Hírek, hirdetmények 

Kedves Családok! 

2021 december 29-én lesz 

25 éve, 
hogy megalakult a 

Családakadémia 

A Családakadémia a magyar Schönstatt család-

mozgalom részeként jött létre. 

A tizennyolc alapító házaspár közös célki-

tűzése volt, hogy a családmozgalomban felgyü-

lemlett tapasztalatokat szervezetten továbbadja 

úgy a mozgalmon belül, mint kívül. 

Emellett ösztönözte az alapítást a kívülről 

jött kérés is, hogy a lelkiségi mozgalom ajánlja fel 

tapasztalatait a nyilvánosság előtt minden kereső 

közösség és család számára. 

Szeretettel gondolunk az alapítókra: 

o Csermák Kálmán és Alice 

o Abai Tibor és Zsuzsa 

o Varga Károly és Erika 

o Ther Antal és Ágnes 

o Stéger Timót és Andrea 

o Fleischer Zoltán és Andrea 

o Pficzner Tibor és Ágota 

o Oláh István és Éva 

o Endrédy István és Cili 

o Uzsaly Zoltán és Rita 

o Szelestei Péter és Ildi 

o Gábor Miklós 

o Rajmon Viktor és Eszter 

o Körmendi István és Gyöngyi 

o Gódány Róbert és Rita 

o Rábel István és Zsuzsanna 

o Vértesaljai János és Vali 

o Perei Gábor és Nóra 

Az alapításkor jelen volt:  

o Bíró László püspök atya és 

o Beller Tilmann schönstatt atya is. 

A jelenlévők a Családakadémia vezető-

jévé a Szűzanyát választották. 

 

A Családakadémia védőszentje  

a Szent Magyar Királyi Család: 

 

Ezt a szép jubileumot mozgalmunk  

Kápolnaünnepével együtt fogjuk  

ünnepelni, 2022 április 3-án, melyre 

mindenkit szeretettel várunk. 


