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CSAK 8 vizsgaelıadások
Sziasztok Kedves Barátaink!
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk vizsgaelıadásunk megtartásakor, és délután egy hatalmas kı is
leesett a szívünkrıl.
Elıször is láttuk azt a szervezési profizmust,
amit a Rita és Marci "rendezvényszervezı iroda"
bonyolított le. Az asztalból táblát varázsoltak, e
mellett még csak-csak elmentünk nagyobb csodálkozás nélkül, de hogy a beszélgetésre még a szép
napsütést is sikerült a Jóistennel "leszerveztetniük"
hát ... Ez igen!!!
Nagyon gördülékenyen zajlott az egész délután.
Az elıadás után mindenki szépen elvonult házastársi beszélgetésre (saját akaratából, vagy Marci
"szelíd" házigazdai ostorozására.
Átéreztük, hogy az elıadási képességeinkre még
pár év CSAK képzés simán ráférne. Az elıadás
alatt én (Attila) jobban izgultam mint szoktam.
Ennek ellenére a visszajelzések megdöbbentıen
személyesek, mélyek, és ıszinték voltak. Ezekbıl
mi is nagyon sokat tanultunk, gazdagodtunk!
Egyszóval NAGYON megtapasztaltuk, hogy ha
a Lélek elkezd dolgozni, akkor még mi sem lehetünk akadályok, de igen is lehetünk Isten kezében
eszközök.

Nagyon-nagyon ügyesek voltak! Elıadásuk a
nyárihoz képest tovább virágzott, tele volt újabb
rózsával. Nagyon koncentráltak a tartalmi részre,
mégis az egymás közti kommunikációjuk olyan
otthonos és üdítı volt. Enikı megdicsérte Attilát,
hogy felismerhetıen rajzolt, Attila megköszönte
szépen, hogy Enikı "menet közben" megdicsérte.
A hallgatók - azt gondolom - mind gazdagabban
mentek haza. Szép volt látni, hogy elıadás után
mindenki igényelte Enikıvel és Attilával a személyes beszélgetésre is.

Köszönet érte!
Enikı & Attila
ui.:
És még ajándékot is kaptunk. Személyre szóló szılılevet, ami nagyon megható volt!
Kedves Évfolyamtársaink!

Gyerekeink késı estig színezgették az Enikı által rajzolt rózsákat, amit közkívánatra nem veszünk
le a dohányzó asztalból lett tábláról!
Még egyszer, köszönjük szépen!
Rita

Tegnap Joó Enikı és Attila teher alatt nıtt és nıtt.
Kedves CSAK8!
Ahogy ez már lenni szokott, ezen a hétvégén is
szombat után jött a vasárnap...
De ami viszont ritkán történik meg, 8 szentendrei házaspár hallgathatta meg Pap Csaba és Klári
immáron facsemetébıl virágzó fává terebélyesedett
nagyszerő elıadását. A visszajelzı körben a megosztások néha még könnyezni valók is voltak. Azóta is nagyon sok pozitív jelzést kaptunk, ami mind
azt sejteti, Csaba és Klári nyílt ıszintesége megérintette a hallgatóság szívét.
Óriási köszönet Nekik ezért.
Szeretettel:
Marcsi
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Kedves CSAK8-as Barátaim
vízválasztón innen és túl!
Valóban csak pozitív élmények értek minket azon
a bizonyos szombaton. A délelıtt teljes egészét az
elıadás csinosítására szántuk, mindent újra átrágva. Nem kis izgalommal érkeztünk a tett színhelyére. A meghívott házaspárok utánunk állítottak be,
ami lehetıséget adott, hogy legtöbbjükkel az elıadás elıtt egy-két ismerkedı szót váltsunk.
András és Virág állítólag nagyon fáradtak voltak - ık mondták. Ez számunkra nem tőnt fel. Szép
nyugodtan fogadtak bennünket és a meghívott barátaikat. A környezet nyugodt volt, a gyermekvigyázás gond nélküli.
Mindig történhetnek gikszerek a szervezésben,
de a Gondviselés most kivételt tett. Szóval a körülmények ideálisak voltak.
A "hallgatóság" érdeklıdve figyelt, és ami tényleg megdöbbentı volt, a megosztó körben aktív
volt mindenki. Olyan értékes hozzászólások voltak,
ami felért egy második elıadással. Igazi élmény
volt!
Minden páron látszott, hogy közösségbıl jön.
Sejthetı, hogy nem minden elıadásunk lesz a jövıben ilyen egyszerő. Gondolom, ennél vegyesebb
közönségnek is kell majd elıadást tartanunk. Mindenesetre kezdetnek nagyon lelkesítı volt ez a
mostani tapasztalat. Nektek is hasonlókat kívánok!

2010. december
Tehát a szervezés oly annyira 5 csillagosnak bizonyult, hogy az elıadás hiányosságait is képes
volt pótolni.
Ja és nagyon vicces volt András bakija: miszerint minduntalan visszatért arra, hogy ez egy
VIZSGA, és mi VIZSGÁZÓK vagyunk, sıt lebuktatta Karcsiékat, hogy İk a VIZSGÁZTATÓK.......
Úgy emlékeztem, hogy ez TABU téma, de mivel
ilyen jól sikerült, mi is ezzel kezdjük majd most
vasárnap Pap Csabáékkal.
Még egyszer mindenkinek hálás köszönet!
Szeretettel:
Marcsi
Marcsi és Gábor kitettek magukért tegnap. Azt
beszéltük utána Virággal, hogy nehéz lehet vadidegeneknek elıadni egy szívtémáról, hiszen nincsenek azonnal visszajelzéseink minden hallgatóról,
nem érezzük rögtön, hogy mit gondolhatnak az
elıadásunkról, egyáltalán érdekli-e ıket.
Ezen a nehézségen gyönyörően túlléptek
Marcsiék, és -azt hiszem, onnantól kezdve, amikor
Gábor elkezdte kipakolni a hátizsákot, amit magunkkal cipeltek- teljesen megnyerték a közönséget. A meghívott barátainkból összesen 7 házaspár
volt jelen, és csupa pozitív visszajelzést kaptunk.
Köszönjük Marcsi és Gábor!

"Kegyelem Nektek és békesség!"
Üdv

Virág és András

Rubó
Kedves Jó Csapattársak!
Hálás köszönet a sok drukkért és fohászért!
Aztán köszönet Pozsgai Attila óriási bizalmáért,
amivel azt gondolta, hogy nem teli nadrággal megyünk elıadni, hanem lazán, bármikor és bármirıl.
Villámgyorsan jött el ez a szeptemberi hétvége.
Titkon úgy reméltem, hogy talán oly gyorsan, hogy
Virág és András ennyi idı alatt nem tud megszólítani senkit és így majd 6-osban beszélgetünk. Ehhez képest tömegek áramlottak be az ajtón.... Nekem nagyon jól esett, hogy Anna nıvérem eljött,
óriási ötlet, hogy Virágék szóltak Nekik is. A közönség csupa tiszta-tekintető lelkes házaspárból
állt, olyanok, mint akik a Családakadémiát kétszer
is elvégezték. Senki sem akadékoskodott, tudta mit
tegyen, hogyan nyisson a megosztó körben, úgy
hogy rövid is legyen, ıszinte is, pozitív is.

Sziasztok!
Bevallom ıszintén (a holnap vizsgázók eddig asztalra tett eredményei alapján) bennem egy csepp
kétség sincs, hogy holnap is csont nélkül vesznek
minden akadályt. Szerintem, ha Marcsiéknak ott
helyben kellene bármilyen témából helybıl rittyenteni, akkor is olyat alkotnának hogy csak na. Virág
és Andris pedig született házigazdák. Szóval valahogy nincs bennem aggodalom, de azért természetesen mi is szurkolunk. Sıt drukkolunk a vizsgabizottságnak is! Szegények nehogy az elıadás hatására fellépı visszafoghatatlan elragadtatottságuk
felszínre törésével megzavarják a rendet.
Attila
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Sziasztok!
Túl vagyunk rajta. Szerintem nagyon beindult
mindenki és volt mit hazavinni. Mi pl. este még
sokáig játszottunk a gyerekekkel, én pedig Zengıvel külön rajzolgattam, mert neki erre volt igénye.
De sorolhatnánk az imát segítı ötleteket, a nyitott ház, vagy a mobil vagy a gyerekem a fontosabb
- sütök, mosok, vasalok, vagy a szemébe nézek a 4
éves gyerekemnek, ha kérdez valamit.
Marcsiék elıadása nagyon frappáns volt, és szépen kikerekedett nyár óta, fıleg a hátizsákos rész,
meg a példák. Pozitív volt, hogy nagyobb nıvére
elıtt is szerepelniük kellett.. De túl élték. De írjanak ık is. Jövı héten ık lesznek a házigazdák.
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Házigazda szerepünk abból volt jó, hogy olyan
régi barátokat is el tudtunk hívni, akikkel ritkán
van lehetıségünk beszélgetni. Például két hittanos
gyermekem szülei voltak, ill. elsıs Levikénk padtársa, akikkel a héten a szülıi értekezleten találkoztunk, és nagyon örültek, hogy eljöhetnek, mert idén
nyáron nem jutottak el családnapokra.
Nehézség csak a mi fáradságunkban volt. Ilyen
az évkezdés, de most október 10-ig nyugodtan alhatunk. ...ha hagynak.
Sok erıt a többieknek!
A Szentlélek tényleg dolgozik!
Virág és András
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A Családakadémia 8. évfolyama
a két éves képzés végéhez ért.
2010. december 4-én Dr. Udvardy György Esztergom-Budapesti Fıegyházmegye segédpüspöke adta át a diplomákat a végzett hallgatóknak:
Dr. Bodó Márton és Bodó Rita
Pozsgai Attila és Pozsgainé Gyarmati Renáta
Vidra Zoltán és Vidráné Martincsevics Rita
Dr. Fogarasi András és Fogarasiné Pusztai Virág
Joó Attila és Joó Enikı
dr. Pap Csaba és Pap Klári
Rubovszky Gábor és Rubovszkyné Bodó Marcsi
Szívbıl gratulálunk Nekik. Köszönjük mindazok munkáját és áldozatát, akik hozzájárultak a CSAK8 sikeres lebonyolításához. Köszönjük Kiss Árpád és Éva áldozatkész
szervezését, Perei Gábor és Nóra lelki kisérését, Varga Károly és Erika munkáját, akik
a továbbadás mővészetének elsajátításához nyújtottak segítséget.
Dr. Gál László és Szilvia
Elnök házaspár
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Gondolatok
Dr. Udvardy György
segédpüspök úr
küldetésünnepen
elhangzott
beszédébıl
Istennek lefoglalt emberek ezek a házaspárok, teljes egészében betölti az Úr ígéretének keresése, és
az a bizonyosság, hogy Isten hőséges. Isten hősége
ad igazságot és érvényt az egyszer kimondott igennek. Amikor ti egymásra igent mondtatok, és minden nap amikor igent mondotok a családra, igent
mondotok az isteni jövıre, prófétai módon. Isten
tervét kutatjátok, keresitek akkor, amikor egymás
szeretetét gazdagítjátok, és szeretet által gazdagodtok. A család a mai kultúránkban jel: a gyermekvárás jele, de a remény jele is. Az az életmód, ahogyan éltek, a remény jeleivé váltok mások számára.
Amikor tudatosan, szándékosan naponta odaszentelitek magatokat az Isten akaratának és egymásnak, az Úr tervét akarjátok fölfedezni, belékapaszkodtok az Úristen irgalmába, és hőségébe.
Természetesen, mint ahogyan Keresztelı Jánosnak a sorsa sem különbözött Jézus Krisztusétól,
úgy a tiétek sem. Ti, akik meg akarjátok tenni az İ
akaratát, az Úr föltárja nektek az İ szívét. Hiszen,
jel szerően, prófétai módon védik meg az életet,
amikor a magatok napi áldozatával, szeretetével
szinte a világ számára érthetetlen módon valósítjátok meg az Evangélium törvényeit. Ha a búzamag
nem esik a földre és el nem pusztul, nem hoz bıséges termést. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki mindennap elveszíti, megnyeri azt.
Így a megtérés jelei vagytok mások számára is.
Adja Isten, hogy ez a felkészülés, amelyben részt
vettetek, segítsen bennetek abban, hogy mások
számára jel legyetek. Még akkor is, amikor esetleg
a világ oktalanul, ki tudja milyen megfontolásból
ellenünk, ellenetek szegül. Így ti is, amikor támadásban, értetlenségben, a prófétai létbıl fakadó

meg nem értésnek vagytok részesei, akkor egy percig sem tántorodjatok el! A világnak szüksége van
rátok. Az Egyháznak szüksége van rátok. Az Életnek van szüksége a keresztény családokra.
A következı évben, a Szent Család vasárnapjától
kezdıdıen a Magyar Egyházunk a család évét fogja ünnepelni. Lesznek látványos programok, lesznek nagy programok, lesznek plébániai programok,
de valójában ezek csak segítségek lehetnek annak
kibontásában, amit ti nap mint nap megéltek.
Adja Isten, hogy az itt szerzett ismeretek, tapasztalat, tudás, a közösség megerısítı ereje, a közösségnek a karizmája erısítsen benneteket. Tudatosabban, tanúságtévı módon, prófétai módon legyetek jelen a világ számára, akik nem értenek meg,
csak sokszor csodálnak, csak értetlenek. Az ıskeresztényeket kérdezték a pogányok: Kik vagytok
ti? Mi az, hogy kereszténynek lenni? Akkor nagyon sokszor a közösség azt mondta: ti gyertek el
hozzánk, és nézzétek meg. Valahogy ilyen jelekre
van szükség. Gyertek hozzánk, nézzétek meg.
Meglátjátok, mit gondolunk családról, emberrıl, a
jövırıl. Mit gondolunk a kultúráról, az életrıl, az
életnek az értékérıl, mit gondolunk a nevelésrıl.
Adja Isten, hogy ez a mostani küldetésünnep legyen megerısítı mindannyiótok számára, és én,
mint az Egyháznak segítı keze azzal a reménységgel is veszek részt ezen a küldetésünnepen, hogy
amikor az Egyház nevében a küldetést adom, akkor
várom is ezt a csodát. Hogy majd jel legyetek, és
sokan meglássák és megtapasztalhassák, hogy milyen hatalmas mővet, dolgot mővelt bennetek az
Isten.
Imádkozzunk ezért! Ámen.
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Piliscsabai képek
Nagy izgalommal vártuk július közepét. A CSAK 9
nyári hetére készültünk. Szervezıként. Szóval inkább izgultunk, mint készültünk. És persze reménykedtünk…
A nyári hetünket Piliscsabán töltöttük az Egyházközségi Nıvéreknél. Már a szervezés is nagy élmény volt, mikor tavasszal kiderült: Bindes Feri
atya (aki Sopronból került Piliscsabára) rajtunk –
szervezıkön – kívül minden családot ismert. Mária
nıvér úgyszintén. Szóval akkor „hazaérkeztünk”.

A Pilis déli lankái közt a Klotildliget árnyas fái
alatt Ferenc atyával és a nıvérekkel… már önmagában is szép kép. Az itt töltött egy hét rengeteg
ilyen szép képet adott: belsı és külsı képet. A
szentmiséink például nagyon színesek voltak –
köszönhetıen egy kenyai csoportnak, akik még
hangszereikkel, dalaikkal és táncukkal is fokozták
ezt az élményt.

És persze nagyon sok szép képet kaptunk elıadóinktól: olyanokat, melyeket a mai napig emlegetünk, jól belénk ivódtak. Már a kezdet is jól öszszejött: az elsı elıadás a pihenésrıl szólt – a „pihenésünk” elsı napján (az idézıjel jogosságához
nem fér kétség, hisz volt házaspári munka is bıven).
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CSAK 9
Ebbıl az elıadásból az „ahol a kincsed ott a szíved
is” gondolat érintett meg bennünket leginkább, és
próbáltuk felidézni: vajon az utóbbi években merre
felé vándorolt a szívünk? Elég Neked az én kegyelmem – hangzott el központi értékként egy
olyan elıadáson, ahol szintén egy képi motívum
ragadt meg bennünk: aranyhegy tetején ülı koldusok vagyunk. És ha így van, akkor hogyan találjuk
meg a kiutat a kiúttalanságból? A válasz is egy kép
volt: „életem ott van Isten tenyerén.”
Az „erıs gyerekeket nevelünk” analógiájára
épülı „nem bonsai-t nevelünk” ugyanúgy hiteles és
gyönyörő képnek tőnt egy kertészmérnöktájépítész házaspártól, mint a „szívünkben hazavinni Medjugorje-t” gondolat a sokáig a zarándokhelyen dolgozó, majd hazatérı férjtıl. És, hogy ez
a hazatérés örömteli legyen, az utolsó nap kaptuk
meg – mindegy zárásként - a „most már minden
rendben, itthon vagyok” képet.
Rengetek képet ırzünk szívünkben a csoportunkról és a környékrıl is: a csoportkör közepén
mászó, csetlı-botló gyermekeinkrıl, a szabadtéri
szentmisérıl Feri atyával, a nagyszerő métázásról,
a tikkasztó sétálásokról az ebédlıig (és teli hassal
vissza), Mária nıvér mosolyáról a „Ki mit tud?”
alatt.

Lassan leperegnek a piliscsabai film utolsó
kockái… jó volt felidézni – és úgy gondoljuk,
mindenki így van ezzel, aki akár csak egy filmkockát is hozzátett ehhez. Jövıre Kismaroson „forgatunk”. Többet egyelıre nem tudunk, mert – és ezt
majdnem elfelejtettük mondani – a rendezı a Jóisten és „stábja” (Szőzanya, Kentenich atya) csak
szépen, lassan csepegteti a feladatokat. De tudjuk,
hisszük, jó képek lesznek ott is.
A forgatási naplót lejegyezte:
Oszvald Enikı és Ferenc
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CSAK 9 hétvége

2010. október 2-3
A nyári együttlét kedves emlékeivel a szívünkben
érkeztünk októberben Ménfıcsanakra. Örömmel
üdvözöltük egymást a hosszú szünet után. Szinte
valamennyi családnak nehéz volt otthonról elindulni, volt, aki egyedül érkezett társa elfoglaltsága
miatt. De azért hamar klimatizálódtunk.
Örültünk Erikának, aki megtartotta az elsı retorikai elıadást. Az évfolyam négy kis totyogós
gyermeke egészséges elevenséggel mindent megtett, hogy elıadónkat hallhatatlanná tegyék. A kisasztalon páros dobszólót játszottak és az asztalemelgetést is kipróbálták. Mintát kaptunk arról,
hogy miként lehet leküzdeni a „külsı nehézségeket” elıadás megtartása közben.

Este az elsı ötpercesekre nagy izgalommal készülıdtek a házaspárok. Vasárnap aztán az elızı
napi tapasztalatokból okulva a terembıl lekerítettünk egy kis teret a piciknek, így zavartalanul folyhattak az elıadások. Igazi élményt jelentett számunkra látni, ahogy házaspárjaink az egyszerő
négyes tagolás alapján gyönyörő és tartalmas elıadásokat építettek fel és tartottak.

Ebéd közben egyikük így vallott: Együtt még soha nem beszéltünk, nagy élmény volt ez a számunkra.
Szilvi és Laci

ERİS CSALÁDOK - ERİS GYEREKEK
„Az egészséges, boldog élet titka az erıs házasság és család. A családban tanulunk meg igazán
szeretni. Itt tanuljuk meg a személyes kötıdést más
személyekhez és dolgokhoz. Itt tanuljuk meg a
nehézségek megoldását, feldolgozását, mások különbözıségének megértését és elfogadását, az öröm
elmélyítését és kisugárzását. A család, a házasság
az eredeti érett személyiség felépülésének és kiteljesedésének helye.
A Családakadémia szeretné a házasság, a családi
élet elmélyítésével megerısíteni, „krízisállóvá”
tenni a házaspárokat! Utat mutat, hogyan győjtsük
össze és adjuk tovább tapasztalatainkat a modern
világ embere számára.”

CSAK 10

A Családakadémia családtréner képzése a házastársi kapcsolat elmélyítéséhez nyújt segítséget, majd
felkészít a tapasztalatok összegyőjtésére és a továbbadás mővészetének elsajátítására, hogy így
mások segítségére is lehessünk.
„A jó házasság nem szerencse dolga, hanem két
ember megfeszített munkájának gyümölcse.”
(Beller Tilmann atya)
2011 szeptemberében induló családtréner képzésre (10. évfolyam) további házaspárok jelentkezését várjuk!
Dr. Gál László és Szilvia

Dr. Csermák Kálmán és Alice
a Családakadémia alapítói

A Családakadémia elnök házaspárja
e-mail: elnok@csaladakademia.hu
telefon: 20/223-1308
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Schönstattban 2010. október 29-31-ig a
Pünkösdi Családkongresszus
kiértékelésére győltünk össze
Májusban, a Családkongresszus emelkedett
pünkösdi pillanataiban azt éltük meg, – a 18
ország képviseletében jelen lévő házaspárok –
hogy egy édesanyánk (Szűzanya) van és egy
édesapánk (Kentenich atya), tehát egy nagy
schönstatt-család vagyunk.
Mikor öt hónap elteltével ismét együtt ültünk az asztal körül, szinte hihetetlen, de ott
folytattuk, ahol akkor abbahagytuk, … a megérkező körben mindenki megosztotta a jelenlévőkkel személyes életének aktuális élményeit. Szív a szívhez kapcsolódott, ismét megéltük: MIDILI = A szeretetben összekapcsolódva
veled.
Hat országból húszan voltunk együtt a lelki előkészítő és a szervező csoport tagjai.
Nagy feladat állt előttünk, hogy áttekintsük a kongresszus négy napját:
Mi vált be?
Min lehet még javítani?
Eljutott-e a központi érték (MIDILI = A
szeretetben összekapcsolódva veled és a KÖTŐDÉSEK) a résztvevőkhöz?
A munka koordinálását Kuno Leibolddal
együtt végeztük. A légkör nagyon családias és
előrevivő, alkotó volt.
Herbert Frick jóvoltából kézhez kaptuk
egy tucat DVD-n a kongresszus teljes anyagát,
melyet szívesen másolunk annak, aki érdeklődésével megkeres bennünket. Összegzés
készült a kongresszust záró aratásról, a pünkösd hétfői első értékelő találkozóról és a levélben érkező sok-sok visszajelzésből. Bőséges, gazdag anyag volt a kezünkben, melynek
összegzéséből kiderült, hogy a munka, melyet
két éven át végeztünk, nem volt hiábavaló.
Különösen sok pozitív visszajelzést kapott
a spanyol prezentáció a családról, a GertrudMária nővér vezetésével, német és magyar
házaspárok közös munkájával megvalósuló

Kötődések útja, mely Kentenich atya kötődéspedagógiájának hat állomásban való összefoglalását tartalmazza, s a sok szép liturgia, azok
közül is a portugálok májusi áhitata, illetve a
Kentenich szobornál történő szép közös ima:
„Atyánk, itt vagyunk. Veled megyünk.
Atyánk, szívünk a szívedben,
Gondolataink a Te gondolatodban,
Kezünk a Te kezedben.
Atyánk, a Te küldetésed – a mi küldetésünk.”
A hétvége második részében előre tekintettünk, hogy készüljön az Európa-Fórum, az
európai schönstatti családmozgalmakat összefogó közösség a nagy jubileumra. Közös javaslatunk a májusi Európa-Fórumra:
Egységben a világméretű készülettel, de
megtartva a mi már előrehaladott közös munkánk vezérfonalát, az európai készület a következő jelmondat mentén haladjon:
A SZERETETBEN ATYÁNK ÖSSZEKAPCSOLÓDVA VELED…
Összegyűjtöttük azokat a nemzetközi rendezvényeket, melyek már szervezés alatt állnak a jubileumi készület jegyében. Több, mint
egy tucat szervezés van már folyamatban,
ezek közül egy a 2011. augusztusában Óbudaváron rendezendő német-magyar családnap. E rendezvény házigazdái Abai Tibor és
Zsuzsi, németül beszélő házaspárok jelentkezését örömmel fogadjuk!
Körvonalazódni látszik egy következő nemzetközi pályázat létrejötte is, mely az együttműködésekhez anyagi hátteret biztosítana.
Szép megtapasztalni, hogy a Szűzanya
mennyire áldását adja az európai együttműködésre is!
Varga Károly és Erika
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Nıi lelkinap - Budaörs 2010. november 7.
Nagy érdeklıdés elızte meg Gertraud
Evanzin schönstatti Mária - nıvér meghirdetett
lelkinapját. Már a zsinaton felmerült a férfiasság-nıiesség téma, hogy itt feszíti a probléma
a mi köreinket is.

A Mindszenty József R.K. Általános Iskolában hetvenen győltünk össze, az asszonykörbıl, a schönstatti csoportokból, környezı
asszonykörökbıl, egyházközségbıl. Külön
öröm volt, hogy sokan már nagy lányaikkal
érkeztek. A szünetben nagy érdeklıdéssel
vásároltuk meg az elıadást tartalmazói füzetet, s egyéb kiadványokat. (Köszönet Vissi
Edit, Hajdú Ági, Baka Gabriella és Palásthy
Imre gyors munkájának! )
A résztvevık szavaiból idézve:

A nıvér már egy éve érzékelte a szükséget, hogy errıl szólni kell, fontos, hogy legyen
nıies a nı és férfias a férfi. Ez a KIEGÉSZÍTÉSBEN REJLİ ERİ, mely EGYFORMÁN
ÉRTÉKES, DE MÁS.

"...mindig nagyon szívesen jövök, úgy érzem,
a nıvér a szívembıl beszél..."
"...itt mindig nagynak érzem magam a nıvér
szavait hallván, öröm ide jönni..."
"...Gertraud nıvér úgy beszél, hogy tökéletesnek élem meg magam..."
"...megérte eljönni, jövıre másokat is hívok,
lesz jövıre is nıi nap?..."
"...olyan szépen beszélt a nıvér, én még a
glóriát is láttam a feje fölött... ..." - főzte
hozzá egy idısebb asszony.
A technika ördögének köszönhetıen a
meditációt taizei énekekkel kísértük. Még
sokáig együtt maradtunk tereferélni, örültünk
egymásnak is.
Két héttel késıbb még mindig hívtak telefonon, ugye lesz jövıre is???
Köszönjük, hogy gazdagodhattunk, s van
mit feldolgoznunk az asszonykörön...
Erika
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Kedves Szervezı, Elıadó házaspárok!
Hírlevelünk eseménynaptárának teljessége érdekében arra kérünk Benneteket,
hogy jelezzétek felénk, ha voltatok valahol elıadni, vagy ilyet terveztek.
"Meg vagyok gyızıdve arról, hogy ha mindannyian összefogunk,
akkor valami igazán használhatót fogunk létrehozni." (Kentenich atya)
Szeretettel: Szilvi és Laci

ESEMÉNYNAPTÁR
2010. október – 2011. június
Idıpont

Elıadó

Szervezı

Helyszín

Közösség

október 5.
október 10.

Uzsaliné Dr. Pécsi Rita
Fleischer Andrea és Zoltán

Csermák Tamás
Rakovszky Andrea és István

Budapest
Budapest Pünkösdfürdı

október 16.

Uzsaliné Dr. Pécsi Rita

Forintos Kinga

Budapest

október 24.

Varga Erika és Károly

Varga Mónika

Budapest

október 29-31.

Varga Erika és Károly

Nemzetközi

Schönstatt

Bizalom Pedagógia
Plébánia házas hittancsoport
A gyermeknevelés és önnevelés
kritikus kérdései
Bögre Schönstatti Lánymozgalom
Pünkösdi Családkongresszus
kiértékelése

november 5.

Gertraud Evanzin nıvér

november 6.
Gertraud Evanzin nıvér
november 7.
Gertraud Evanzin nıvér
november 9.
Uzsaliné Dr. Pécsi Rita
november 13.
Komáromi Ferenc és Mari
november 13.
küldetésünnep elıkészítése
november 14.
Fogarasi András és Virág
november 17.
Fogarasi András és Virág
november 21.
Sallai Tamás és Éva
november 27.
Varga Erika és Károly
december 1.
Uzsaliné Dr. Pécsi Rita
december 1.
Varga Erika és Károly
december 2.
Gertraud Evanzin nıvér
december 3.
Gertraud Evanzin nıvér
december 4.
dr Udvardy György segédpüspök
december 4.
Komáromi Ferenc és Mari
december 7.
Uzsaliné Dr. Pécsi Rita
december 11.
Varga Erika és Károly
december 15.
Vidra Zoltán és Rita
december 18.
Dr. Gál lászló és Szilvia
2011. január 12.
Rakovszky Gábor és Marcsi
2011. január 15.
Fleischer Andrea és Zoltán
2011. február 20.
Dr. Endrédy István és Cili
2011. április 17.
Dr. Bodó Márton és Rita
2011. május 15.
Rubovszky Gábor és Marcsi
2011. június 5.
Gólya Zoltán és Ottilia

Vissiné Berényi Edit, Vértesaljai
Vali
Zajkás Rozi
Varga Erika
Csermák Tamás
Plébánia
Kiss Éva és Árpád
Pozsgai Attila és Renáta
Varga Erika
Varga Mónika
Oszvald Ferenc és Enikı
Varga Erika
Bíró László püspök atya
Radnai Márta
Németh Nóri
Bodó Márton és Rita
Perei Nóra
Csermák Tamás
Oszvald Ferenc és Enikı
Varga Erika
Dr. Németh István
Boldog Özséb plébánia
Plébánia
Pozsgai Attila és Renáta
Pozsgai Attila és Renáta
Pozsgai Attila és Renáta
Pozsgai Attila és Renáta

Zalaegerszeg

Nıi lelkinap

Budapest
Nıi lelkinap
Budaörs
Nıi lelkinap
Budapest
Bizalompedagógia
Solymár
Plébánia családjai
Budapest-Káposztásmegyer
CSAK8
Budapest-Újlak
plébánia
Mária Rádió
Budapest
Bögre Schönstatti Lánymozgalom
Ménfıcsanak
CSAK9 retorika
Mária Rádió
Ma a szeretetnek más arca van
Budapest
család-év megbeszélés
Kaposvár
Nıi lelkinap
Sopron
Nıi lelkinap
Budapest
CSAK8 küldetésünnep
Kispest
Budapest
Férfinak és nınek termtette
Ménfıcsanak
CSAK9 retorika
Mária Rádió
Sopron
Szent Margit plébánia
Budapest
plébánia családjai
Solymár
plébánia családjai
Budapest-Újlak
plébánia családjai
Budapest-Újlak
plébánia családjai
Budapest-Újlak
plébánia családjai
Budapest-Újlak
plébánia családjai
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