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"Kérem, ne feledkezzenek meg róla, hogy a karizma, amivel a Jóisten minket a
Szűzanya által meg akar ajándékozni abban áll, hogy mindannyian a gondviselésbe
vetett hit hőseivé és mestereivé válunk"
Kentenich atya
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Ha a Schönstattban tanultakat gyakorlatilag meg akarjuk valósítani, akkor úgy vélem, azt kell mondanom, hogy kettős iskolába
kellene járnunk: az olvasás és az élet mesteriskolájába.
A régi misztikusok beszélnek az olvasás mesteréről és ez alatt
az ismertek (szerzését) értik; de beszélnek az élet mesteréről is.
Ezzel kapcsolatban azt szokták mondani: Az is értékes, ha az
ember ismeri a dolgokat, de ez önmagában nem sokat jelent. Az
egész vonalon ugyanis arról van szó, hogy a tudás alapján megbirkózzunk az élettel.
Egyik módja annak, hogy az élet mestereivé váljunk, ezt magunk is megérthetjük, magától értetődő: Belevetjük magunkat a
friss emberi élet közepébe! Két kézzel belemarkolunk a saját életünkbe!
Tegyünk próbát: vajon az Istenbe, a Szűzanyába vetett bizalom nekünk is választ ad a problémáinkra?
Néhány schönstatti mostanában elkezdte, - miután maguk között ezt már kipróbálták, - hogy a fiatalokat az egyszerű hit lelkületébe bevezessék. Ezért az ifjúsági táboraik célkitűzése ez volt:
naponta egyszer megpróbáljuk meglátni, hogyan nyúlt bele ma
Isten az életünkbe? Ezt Önöknek is hallaniuk kell, hogy a tiszta
fiatalság mekkora lelkesedéssel vetette bele magát ebbe a gyakorlatba és a hétköznapokban egyszerre mesteri módon megélte az
élő Isten jelenlétét.
Nem fejthetem ki most részletesen, csak utalok rá, hogy valóban mekkora jelentősége van annak, hogy gyermekeinket, ifjúságunkat bevezessük a hit e konkrét világába; a gyakorlati életben az
Isten körül való keringésbe! Ez ma szükségesebb, mintha Isten
tudja milyen mélyen és átfogóan elméletileg beszélnénk a dolgokról.

Bele a gyakorlati élet közepébe!
Bárhová markolunk, bőséges lehetőségeket találunk. A gyakorlat teszi a mestert és a mesterművet.
Kérem, ne feledkezzenek meg róla, hogy a karizma, amivel a Jóisten minket a Szűzanya által meg akar ajándékozni abban
áll, hogy mindannyian a gondviselésbe vetett hit hőseivé és mestereivé válunk.
Természetesen itt figyelmeztethetek, hogy nagy tévedés van abban, ahogy ma a hitet felfogják. Bibliai értelemben a hit
nemcsak egy fény, nemcsak az értelem aktusa, hanem az egész ember teljes odaadása az élő Istennek, a Mennyei Atyának!
Ne feledjék tehát: „Amit atyáiktól örököltek, tegyék magukévá, hogy az önöké legyen!“
Mesélik, hogy egy hajó tartott Angliából Amerikába. Már régebben történt. Útközben borzalmas viharba kerültek. A kormányosnak a kisfia is a hajón volt. Lent aludt a kajütben. A hajót ide-oda dobálták a hullámok, nagy volt a zűrzavar. Felébresztették a fiút is. Az első kérdése ez volt: - Apa odafent van? – Igen. - Akkor jó! – Visszafeküdt és aludt tovább.
Mit akar ez a történet mondani? Egy költő2 verset írt erről, mely így végződik:

És bömböl a vihar, és dühöng a szél
és ropog a villám tűz,
mint hajós gyermeke mégis nyugodt vagyok
a kormánynál apám ül.“
Tudják, hogy mit jelent ez? Bármi történhet: Apánk kezében van a kormány! Miért kellene állandóan kínlódnom és panaszkodnom? Ne aggodalmaskodva gondoskodjatok!
Alkalmazzuk ezt mindannyian a gyakorlati életünkre! Vegyünk konkrét egyedi eseteket.
Pl.:- Anya súlyos beteg. Ilyesmi gyakran előfordul. - Az apa iszik, szegény családja gyámoltalanul nézi. - Egy fiú; egy leány
összeroppan; minden tervük füstbe megy…
Kérem, a hajónk ide-oda hánykolódik. Mi lesz most?
Én vagyok az a gyerek, aki ott lent fekszik.
Kormányos-apám, te odafent vagy?

És bömböl a vihar, és dühöng a szél
és ropog a villám tűz,
mint hajós gyermeke mégis nyugodt vagyok
a kormánynál apám ül.“
1
2

Részletek: P.J.Kentenich: (1967): Vorträge in Oberkirch;
Karl Gerok
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Nemzetközi Retorika Találkozó
2012. München
Német és osztrák segítséggel elindult Spanyolország Családakadémiája 2012. februárjában.
A spanyol Schönstatt Mozgalmat Chiléből alapították, minden spanyol egy király, hódító típusú
és birodalma a családja. Nehéz körülmények között
élnek, mostanra a gazdasági válság az éhezés szélére juttatott sok családot. Örömmel veszik a németosztrák segítséget a képzésben, akkor, ha gyakorlati hasznát látják a közös munkának. Nyolc házaspárral indult a képzés, lelkesednek a munkamódszerért, a legkisebb csoport a házaspár gondolat
kedves volt számukra.
Hasonlóképpen segítik osztrák barátaink az
alakuló Litván Családakadémiát, már több, mint
egy éve. Nekik nagyon fontosak az első év képzésében a kötődések. Milyen kapcsolat fűz a Jóistenhez engem személyesen? Mit ajándékozott nekem
a Jóisten? Miben akar használni engem a Jóisten?
Mivel a kötődések oly fontosak számukra, a
Berger házaspár egy hetet rászánt arra, hogy a helyi köztiszteletben álló szentjükről adatokat gyűjtsenek…Ez a családok számára nagyon megnyerő
volt, igen nagy hatást tett rájuk. Imádságaikhoz is

eléggé kötődnek, hagyományosan imádkozzák a
kötött, szép imádságaikat, a kötetlen ima nem nagyon szokás.
A hétvégén közösen gyűjtöttük össze, mik azok
a legfontosabb alapismeretek, melyeket képzésünk
során feltétlenül át akarunk adni családjainknak.
Ebből összegzés nem született, súlypontozás sem,
idő hiányában.
Felmerült a kérdés, hogyan tehetjük akadémiánk Kentenich-magját élővé? Ki felel azért, hogy
Kentenich atya jelenvalóvá váljon Családakadémiánk előadó házaspárjaiban?
Hogy érhetjük el, hogy előadóink valóban mély
elköteleződéssel dolgozzanak, és rendszeresen frissítsék ismereteiket továbbképzéseken?
A hétvége gyönyörű lehetősége volt még számunkra, hogy mint nemzetközi retorika találkozó
résztvevői, jelen lehessünk a csodálatosan megszervezett ünnepségen, melyet Tilmann atya aranyjubileuma tiszteletére rendeztek.
Jövőre talán ismét Magyarország vagy a közeli
Ausztria ad otthont a találkozónak.

CSAK 11

Kaposvár
A kezdet

Már évekkel ezelőtt is gondoltunk arra, milyen
szép lenne, ha nálunk is indulna egy családakadémiai képzés. Se bátorságunk, se erőnk nem volt
elkezdeni ennek szervezését.
Három évvel ezelőtt püspök atyánk felkért, vállaljuk el az egyházmegyei családreferensi feladatot.
Gondolkodási időt kértünk. Már ekkor eszünkbe
jutott, hogy most lehetőségünk nyílik majd egy
CSAK évfolyam indítására is. Néhány hét gondolkodás után elvállaltuk a családreferensséget. Azóta
megismertünk nagyon sok jó házaspárt. Családreferens atyánkkal is igen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. Tavaly egy pályázati lehetőségről beszélgettünk vele, amikor ismét felmerült a gondolat: indítsunk egy CSAK képzést elsősorban az ő
plébániájához kötődő házaspárok részére. Mivel a
pályázat nyert, így végre valóban elkezdtük megszervezni a kaposvári egyházmegyei évfolyamot. A
pályázat szerint ez év őszén el kellett indítani a
képzést, ezért aztán nem tehettünk mást, mint nagy
lendülettel nekiálltunk a résztvevők meghívásának.

Természetesen elsőként a pályázat gazdájaként
szereplő egyházközség területéről, de aztán bővítettük a megszólítottak körét. Kaptunk néhány nem
választ is, de ezeket olyanoktól, akik sok egyéb
egyházi és munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem
tudták vállalni a részvételt. Nem adtuk fel, tovább
folytattuk a keresést, a családok meghívását. A
Szűzanya segítségét is kérve és neki ajánlva ezt a
munkát és évfolyamot, végül összejött tíz lelkes
házaspár. Nagy izgalommal vártuk az első hétvégét, amely részben az ismerkedéssel telt. Megnyugtató volt számunkra, hogy az első alkalom előadásának megtartását a Családakadémia alapító elnökházaspárja, Csermák Kálmán és Alice vállalta. Ők
a sokéves tapasztalatukkal nagy segítséget jelentettek az indulással együtt járó nehézségek leküzdésében.
Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik a sok
jó tanácsot, figyelmességet, gondoskodást!
Kíváncsian várjuk a folytatást!
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CSAK 11

Kaposvár
Szent Mihály védnöksége alatt

indult el a Családakadémia 11. évfolyama 10 házaspár részvételével szeptember 29-én a kaposvári
egyházmegyében a családreferens Radnai házaspár
szervezésében.
A nyitó szentmisén az atya Szent Mihályról beszélt, és a családokat az ő védnöksége alá helyezte.
Mert egyáltalán nem könnyű, ha nagyon különböző
emberek két évig együtt akarnak dolgozni. Nem
veszélytelen egy házaspárnak sem számukra fontos
dolgokról mások előtt együtt beszélni. Mi az első
ilyen alkalommal nagyon összevesztünk. Azóta
mindig, ha érzékeny témákról akarunk beszélni,
előtte imádkozunk a Szentlélekért, hogy tudjunk
együtt dolgozni, hogy megértsük egymást és Szent
Mihályhoz, hogy tartsa a gonoszt távol tőlünk.
Az első hétvége az ismerkedés jegyében telt el.
Minden házaspár kapott egy táblányi ív papírt, színes filctollakat és kb. egy órányi időt, hogy tekintsék át és rajzolják le, hogyan vezette Isten őket
eddigi életükben, hogyan találtak ide és mit várnak
ettől a képzéstől. Így mélyebben megismerhettük
egymást. Az esti rajzos bemutatkozásra megérkezett a családreferens Nyéky Kálmán atya is, aki
nagy figyelemmel hallgatta a családok bemutatkozásait, melyekből néhány mozzanat különösen is
kiemelkedett:
Az egyik fiatal házaspár intenzív mozgalmi
múltról számolt be. Számukra ez a hétvége túl laza
volt, mivel sokkal intenzívebb programokhoz vannak szokva.
Egy másik fiatal házaspár a bemutatkozásukban megemlítette, hogy Szent Józsefhez imádkoztak kilencedet és ennek tulajdonítják, hogy lett saját otthonuk. Felkaptam a fejemet, mert egy hónapja unokaöcsém is egészen hasonlóról számolt be.
Évek óta húzódó lakás-ínségük a Szent Józsefhez
imádkozott kilenced után oldódott meg; szent József juttatta őket saját családi házhoz.
Egy másik család arról számolt be, hogyan jött
létre a „házi oltáruk”, és lett ezzel otthonuknak
lelki központja, ahol a gyerekekkel együtt naponta
imádkoznak.
Az egyik apa elmesélte megtérése történetét és
ezzel együtt az „új evangelizáció sikerének titkára”
is rávilágított: „A plébánosunknak köszönhetem,
hogy most itt vagyok. A „megtérésem” nem úgy
történt, ahogy ezt általában elképzelik. Rám nem
hatottak a prédikációk, a lelki beszélgetések, az
Isten-érvek stb. Hanem egy alkalommal éppen a
télire való fát hasogattam és raktam gúlába, ami-

kor rám köszönt atyánk: „Jó munkát!” – mondta -,
melyre kapásból nevetve visszavágtam: „Része
legyen benne!” És lássatok csodát, fél óra múlva
megjelent a plébános úr átöltözve és beállt mellém
fát rakodni. Nem röstellt részt venni az életünkben.
Ez hatott! Így kerültünk közel egymáshoz és szavak
nélkül is megértettük egymást.”
Mégis talán a legemlékezetesebb élmény az
egyik fiatalasszony beszámolója volt a családjáról.
Ezt a címet is adhatnánk történetének: „Mit tanulhatunk egy alkoholistától?” Na nem kell megijedni,
egy a gyógyulás útján járó alkoholistától. Az elbeszélésből megtudtuk, hogy őszinteséget tanulhatunk. Az édesapja szenvedély-betegsége révén a
fiatalasszony is megismerte a gyógyítás/gyógyulás
útját, melyen bevett gyakorlat a teljes, nyílt őszinteség. A gyógyulást kereső embernek meztelenül
kell odaállni az emberek és Isten elé. Meztelenül,
ami azt jelenti, hogy nem mentegeti magát, nem
magyarázkodik, nem keni el a dolgokat, nem hord
álarcot, nem menekül holmi virtuális életbe…
Megdöbbentett ez, mert egyszerre megmutatta,
hogy nekünk „egészséges” embereknek is mekkora
szükségünk lenne erre az őszinteségre; vagy másképp mondva e nélkül egyszerűen nem tudunk közelebb jutni egymáshoz és Istenhez sem. Erre figyelmeztet a Jelenések könyvének intelme3 és Jézus is beszél erről a farizeusról és a vámosról szóló
példabeszédében.4 Vagyis megfordul a kocka.
Innen nézve mekkora előnyben van egy ilyen alkoholista velünk szemben!
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy nagyon
színes társaság jött össze. Csodálatos gazdagság,
mely igazi ajándék és az új evangelizáció motorja
lehet az egyházmegye számára és azon túl is.

3

Jel 3, 15-17. „Ismerem tetteidet. Nem vagy se hideg, se
meleg. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos
vagy és se hideg, se meleg, kivetlek szájamból… nem tudod,
hogy nyomorult vagy és szánalomra méltó, szegény, vak és
mezítelen!”
4
Lk 18,10-13. "Két ember fölment a templomba, hogy imádkozzék, egy farizeus és egy vámos. A farizeus emelt fővel így
imádkozott magában: Hálát adok neked Isten… A vámos
pedig megállt hátul és szemét sem merte fölemelni az égre,
hanem mellét verte e szavakkal: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz.”

CSAK 10

Mór
6. alkalom

Április 28-29-én bár szeles, de szinte nyárias időben töltöttük együtt Móron a CSAK10 6. találkozóját.
A hosszú hétvége miatt csak két gyerekvigyázó
töltötte velünk a hétvégét, de ők nagyon hősiesen
állták a sarat. Köszönet érte!
Most is volt hiányzó, a Soós házaspár a gyermekük műtét utáni lábadozása miatt sajnos nem
lehetett velünk. Nem lehetett velünk Nyitrai Tamás
sem, betegsége miatt. Sokat gondoltunk rájuk, és
imáinkban is hordoztuk őket.
A teljes hétvégét a Komáromi házaspár, Ferenc
és Mária töltötte velünk előadóként. A megérkezés
utáni első előadásukban a Kentenich pedagógia
alapjairól beszéltek, a motivációnak a nevelésben
betöltött szerepéről. Előadásuk színes volt, és nagyon sok példával tarkított, érezhetően nagyon
közel áll a téma a szívükhöz.
Az esti beszélgetés „házigazdája” a Fogarasi
család volt, a téma pedig a Gyakorlati gondviselés.
A házaspárokat érezhetően mélyen érintette a téma,

nagyon szép és megható történeteket hallhattunk a
gondviselés működéséről.
Az esti szentmisét a Kapucínus templomban
ünnepeltük.
A szombat estihez hasonló témával vártak bennünket Komáromiék vasárnap is. A téma a bizonytalanság korunkban, a gondviselés. Az előadó házaspár megmutatta, hogy mi az értelme a bizonytalanságnak, és hogy hogyan bánjunk vele. A közös
körben kiderült, hogy mindenkit megérintett az
előadás, és ismét mély gondolatokat kaptunk egymástól is.
Végül a Bartos házaspártól a nyárra „házi feladatot” is kaptunk: saját családunk honlapját kell
elkészítenünk a nyári találkozásig.
Köszönjük Dancsok Tamás folyamatos gitáros
szolgálatát, és Tempfl Erzsinek, hogy minden alkalomra készít meglepetést a születés- és névnaposainknak.
Ezzel a hétvégével a havi találkozások az első
évben véget értek, nagy várakozással tekintünk a
nyári közös egy hét elé!

CSAK 10

Győrújbarát
Nyári hét

A CSAK 10. évfolyamának házigazdái, Kati és
Tamás fizikai jelenléte hiányzott, de lélekben, szellemben köztünk voltak. A magyarországi schönstatt családban ezen a nyáron az eddigiekhez képest még markánsabban előjött a földi életből való
távozás, az Úr által történő elhívás miértjének a
kérdése.

Köszönjük az előadó házaspároknak, hogy többször előkerült a téma, és hogy felhívták figyelmünket arra, hogy a miértek keresése helyett arra figyeljünk, hogy mit üzen nekünk ez által az Úr.
Addig próbáljuk egymásnak megmutatni szeretetünket, ameddig tehetjük, addig mondjuk ki egymásnak a fontos gondolatainkat, érzéseinket, amíg
mondhatjuk. Ez volt a legfontosabb feladat, amit a
héten kaptunk.
A pénteki záró igeliturgia érintett meg bennünket. Nemcsak azért, mert akkor találkoztunk utoljára ezen a földön Vértesaljai Jánossal, és bár nem

úgy váltunk el, hogy nem találkozunk többet, mégis az az együtt töltött péntek délután és a közös
ünneplés maradandó élmény volt. János tanítása,
amit a szentbeszédben mondott, ahogy közénk hozta az Urat, ahogy derűvel, humorral velünk volt,
nagyon szép emlék.
Az esti honlap-bemutatások által még jobban
megismerhettük egymást. Jó volt látni a sokszínűséget, a különböző életutakat, és megtapasztalni a
közös értékeket.

Nagyon vártuk már a nyári CSAK-os hetet és nem
csalódtunk, teljesen feltöltődtünk lelkileg. Az előadások témái is tetszettek, volt, amiről nem is gondoltuk, mennyit tudunk beszélgetni. Az előadások
utáni egy-egy órák a házastársi beszélgetésekre
természetesen most is rövidnek bizonyultak... Külön élmény volt számunkra, hogy a 7 és 11 éves
fiaink minden nap önként és dalolva (szó szerint és
átvitt értelemben is) szolgáltak az oltárnál, ami
otthon a vasárnapi szentmiséken nem jellemző.
Nagyon jó volt eltölteni egy teljes hetet a
CSAK10 többi családjával, nemcsak nekünk felnőtteknek, hanem a gyerekeinknek is. Utólag azt
mondták, hogy ez volt a legjobb hét a nyáron.
Hálát adunk a Szűzanyának a szervezők, az
előadók és a gyerek-foglalkoztatók áldozatos munkájáért.
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Kibontott vitorlákkal - elkezdődött a CSAK10 második éve
Ha egy ünnep, egy boldog családi esemény vagy
egy baráti, közösségi összejövetel igazán megérint
bennünket, ennek jelentőségét, éltető hatását teljes
egészében legtöbbször csak utólag látjuk át. Ezért
is volt különös ajándék számunkra, hogy már most,
a CSAK10 második évének megkezdésekor rádöbbenhettünk e képzés jelentőségére, valódi értékére
és már most átélhettük, milyen jó is ez az akadémia
és milyen jó együtt munkálkodni azokkal, akikkel
vagy előadóként-vezetőként vagy résztvevő házaspárként élhetjük meg a közösséget.
Pedig megoldandó, erőt próbáló feladatokkal,
eseményekkel szembesülnünk kell mind közösségi
szinten, mind pedig a házaspárok, családok életében. A tavaszi előadások során szervezőként még
velünk volt Nyitrai Tamás, akinek emberi tartása,
Istenre hagyatkozó lelkülete azóta is példa számunkra. De eszünkbe jut Vértesaljai János is, aki
feleségével, Valival együtt, máig ható előadást
tartott a házasságban megélt örömről, és aki a
CSAK10 nyári táborában, a szombati igeliturgián
oly érzékletesen szemléltette a bennünk lakó bárányt és farkast, maradandó tanítást hagyva kicsik
és nagyok lelkében.
A CSAK10-es évközi hétvégék megszokott
színhelyére, Mórra utazva már előre örültem az
ismerős arcoknak, készültem a velük való találkozásra. De alig kezdtük el az összejövetelt, nem várt
fordulatot vett a délután: közösségünk legfiatalabb
családja bejelentette, hogy az életükben beállt nem
kis változások miatt nem tudják vállalni a CSAK
második évét. Szomorúságunkat az a tapasztalat
tompította, hogy tudjuk, megimádkozott döntést
hoztak, felelősségteljesen.
A CSAK második éve az első év segítségével
kiérlelt és megélt értékeink továbbadásáról szól,
arról, hogyan kell szólnunk házasságról, családról,
gyermeknevelésről, hitelesen és hatékonyan, hogy
egyre többen megértsék üzeneteinket és ezzel
iránymutatást kapjanak.
Gál Szilvi és Laci, akik ebben az évben mestereink az előadói ismeretek és készségek elsajátításában, pontos és érzékletes előadást tartott a
schönstatti előadásmódról, annak megközelítéséről,
felépítéséről és arányairól.

A hétvége további részében, az elméletet gyakorlatra váltva, minden házaspár egy-egy ötperces
előadásban bizonyította, hogy megértette a hallottakat és egy szívükhöz közel álló, szabadon választott téma kapcsán alkalmazni is tudja azokat. A
játékok családban betöltött szerepe, a mindennapokban megélt béke, a megelégedettség, az egymásra figyelés, az eszmény, a Ne féljetek! és Isten
szépsége mind olyan előadási téma, amelyből kihallatszott: van mondanivalója az előadóknak,
szívből jönnek az előadások, amelyekben talán már
egy-egy szívtéma is érlelődik. Az eddigi beszélgetések során visszafogottabban nyilatkozók határozottan és meggyőzően mondták el üzeneteiket, a
hangjukat többet hallatók pedig igyekeztek fegyelmezetten betartani a megszabott időkorlátokat.
Az előadások után mindenki elmondhatta észrevételeit, dicsérhetett, vagy előremutató kritikát fogalmazhatott meg, amelyeket Szilvi és Laci formázott véglegesre.
Valaki így foglalta össze, amikor az esti kivelmi-történt beszélgetésben beszámolt nehézségeket
sem nélkülöző helyzetükről: erős szélben vitorlázunk, s ha rosszul kormányzunk, és nem jól állítjuk
be a vitorlákat, könnyen beleborulhatunk a vízbe,
ugyanakkor a nagy szél előnyünkre is lehet, mert
hozzáértő hajózással ekkor lehet igazán jól haladni.
Valami ilyesmit lehetett érezni az egész hétvégén
is: a komoly feladatok, problémák és nehézségek
ellenére, mindenki bátran és vidáman halad előre
és egyre tapasztaltabban kezeli a vitorlákat.
Dancsok Tamás és Edina
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CSAK 5

Székesfehérvár
CSAK 5 találkozó

2012. szeptember 8-án, Székesfehérváron gyűltünk össze.
Néhány gyermek is volt velünk, és a Szent Kristóf Ház
udvara, amely befogadott minket erre a napra remek helyszínt
adott játékuknak.
Ahogy sorba érkeztek a családok, úgy nőtt az öröm
légköre köztünk. Örömmel üdvözöltük egymást, hisz volt,
akit már évek óta nem láttunk. Rövid ima után a családok
beszámolóira került a sor. Néha ámulattal, néha csodálattal,
időnként meghatódva hallgathattuk az elmúlt évről a
beszámolókat. A beszámolókból kiderült, hogy mindegyik
házaspárt hívja a Szűzanya, kéri hogy munkatársai legyünk,
igaz más-más a feladatunk.
Egy kis ízelítő a hallottakból:
Egy házaspár elmesélte egy olyan édesapa történetét, aki
sajnos nem tudott velünk lenni elfoglaltsága miatt.
Nagy, felnőttkorban, illetve annak küszöbén álló
gyermekeiért a Jóistenhez fohászkodva - amikor csak tehette
- betért a templomba Rózsafűzért imádkozni. Arra kérte a
Szűzanyát, hogy gyermekei találják meg azt a párt, akit nekik
rendelt az Ég. Egy év elteltével éppen abban a templomban
készülődtek egyik gyermekük esküvőjére.
Egy másik házaspár a munkanélküliség problémakörére
keresett válaszokat, túlélési stratégiákat. Számára sokat
jelentett Popper Péter: Lélekrágcsálók c. könyvének ez a
néhány sora:
„Volt egyszer egy fontos beszélgetésem Pilinszky
Jánossal, a mélyen vallásos katolikus költővel. Pilinszky azt
mondta:
- Utállak titeket, pszi-vel kezdődő foglalkozásúakat!
- Miért utálsz, János?
- Mert olyan terheket tesztek az emberekre, ti, pszichológusok és pszichiáterek, amelyek alatt meggörnyednek.
Ugyanis azt tanítjátok, hogy minden problémának van megoldása. Emiatt az emberek úgy gondolják, csak ők olyan

hülyék, hogy nem tudják megoldani az összetört, összezavarodott, tönkrement kapcsolataikat. Mert ti úgy gondolkoztok,
hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van
szükség. Én viszont úgy gondolkozom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.
Ahogy idősödtem, egyre inkább rájöttem, hogy Pilinszkynek van igaza. Nincs minden helyzetnek megoldása. Vannak helyzetek, amelyeket legfeljebb elvisel az ember. Jól,
rosszul, tönkremegy bele, vagy valahogy megőrzi önmaga
épségét - de megoldás nincs. Ne higgyék el se a pszichológusoknak, se a pszichiátereknek, hogy mindennek van megoldása!"
Egy másik házaspár, pedig azt mesélte el, hogy hogyan
sikerült eladniuk a lakásukat a Szűzanya közvetítésével és
hogyan tette a Szűzanya lehetővé számukra, hogy egy családi
házat vásárolhassanak.
„Több, mint fél éves sikertelen hirdetés után úgy lett a
lakásukra vevő, hogy azért jöttek vissza az érdeklődők, mert a
lakásban láttak egy szent képet, és úgy gondolták, hogy ott
valószínű vallásos, megbízható emberek lehetnek, akikkel
tudnak majd üzletet kötni. Ez a kép a házi szentélyben lévő
schönstatti Mária kép volt..
Ezáltal megtapasztalhatóvá vált számukra, hogy a házi
szentély: élő, és a Jóisten ott van életünk minden eseménye
mögött, gondot visel ránk. A Szűzanya átérzi emberi
gondjainkat és közbenjár értünk.”
A beszámolók után egy finom ebédet ehettünk együtt,
átélve az asztalközösség örömét, majd sajnos búcsúznunk
kellett, pedig még szívesen maradtunk volna a közös
kirándulásra a délutáni napfényfürdőben.
A Szűzanyánknak, és a szervező Mosoni házaspárnak
köszönjük az együttlét örömteli perceit, és azt a sok kincset
amellyel gazdagodhattunk Általatok.
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Családfrissítő

Budapest
Romantika a plébánián

Plébániánkon - Budapesten a XVIII. kerületben 2011 októberében indítottuk el a „Családfrissítőt”,
mely házaspároknak kínál szellemi-lelki töltődésre
lehetőséget. Hónapról hónapra a CSAK végzett
előadói közül hívunk meg házaspárokat, hogy előadásukkal segítsék házasságunk mélyülését, frissülését. Az előadások után kb. fél órára minden párnak lehetősége van kettesben elvonulni, beszélgetni
a hallottakról, elhatározást tenni a jövőre. Majd egy
megosztó körben be lehet számolni egymásnak
arról, ami megérintett minket az előadásból.

Az elmúlt hét hónapban sokféle témát érintettek már az előadók a szent családtól kezdve házastársunk elfogadásán át Kentenich atya pedagógiájáig. Ezeken az alkalmakon plébános atyánk is rendre részt vesz, sőt hozzá is szól, saját életére vonatkoztatva a hallottakat. Határozottan javasolta, s
elvárja, hogy ezekre az alkalmakra csak együtt
jöjjön férj és feleség. Sok olyan egyéb fórum van a
plébánián, melyen bárki, bármilyen életállapotban
részt vehet. A Családfrissítő a házaspárokért jött
létre. Ma még az Egyházban a házasság szentsége
népszerűsítésre szorul. Nincs olyan elfogadottsága
a házasság ápolásának, mint a szentségimádásnak,
a bűnbánat szentségének vagy a betegek kenetének. Nem gyakori, hogy férj és feleség együtt vegyen részt valamilyen aktivitásban. A házasságok
erősítésére viszont van igény és szükség. Sok esetben a feleségek érzik inkább át ennek fontosságát.
Általában - a férjeket nehezebb lázba hozni egy
ilyen lehetőséggel egy heti kemény munka után.

Külön ajándékként, szerelmi vallomásként élheti
meg a feleség férje jelenlétét.
Nagyon sokat tud tanulni egymástól minden
házaspár. A fiatal párok a szerelem frissességét,
lendületét tudják átadni a régebb óta fiataloknak.
Míg az utóbbiak a hűség és konfliktusok kezelésének számtalan módját a „kezdő” családoknak. Nem
hiányzik a humor, önirónia sem egy-egy ilyen alkalommal, amikor néhány mondatban valaki felvillantja, hogy mi volt fontos számára az elhangzottakból. Erősödünk együtt abban, hogy az alap közösségünk a házasságunk és ennek fejlesztése más
és más feladatot ró minden családra.
Az előadók egy személyre szabott tálat vihetnek haza az este emlékéül. Mindig más család süt
valami süteményt megtöltve ezzel „élettel” az
ajándékot, ezzel is erősítjük a közösséget, hiszen
így mindenki egy kicsit kiveszi a részét az esemény
megszervezéséből is.

Plébános atyánk rugalmasságát és nagy szívét
tükrözi, hogy a házaspárok beszélgetős fél órájára
rendelkezésünkre bocsátja plébániája minden
zegét-zugát, hogy kettesben lehessenek a párok.
Legyen az iroda, sekrestye, fürdőszoba, kamra,
esetleg lépcsőforduló. A merészebbek pedig a plébánia kertjében vagy a környező házak között sétálnak egyet. Sőt némely házaspár megy egy kört
az autójával, mert elmondásuk szerint vezetés közben lehet a legjobban beszélgetni. Egészen úgy
érezhetjük ilyenkor magunkat, mint fiatalkorunkban egy-egy házibulin: a lakás minden homályos
sarkában, a környező utcákon egy-egy szerelmes
pár suttog...
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Közérdekű hirdetmények
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Egyesületünk tagságát, hogy 2013.
március 23-án, Budaörsön tartjuk rendes évi
közgyűlésünket. A névre szóló meghívók az
év elején megküldésre kerülnek.
Szilvi és Laci
elnök házaspár

Kedves szervező,
előadó házaspárok!
Hírlevelünk esemény naptárának teljessége
érdekében arra kérünk Benneteket, hogy
jelezzétek felénk, ha voltatok valahol előadni, vagy ilyet terveztek.
"Meg vagyok győződve arról, hogy ha mindannyian összefogunk, akkor valami igazán
használhatót fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)

Szeretettel:
Szilvi és Laci

Kedves Családok!
Megjelent Kentenich atya: Égfelé
(Himmelwärts) c. imakönyve magyarul Gódány
Róbert és Rita fordításában! Imádságok a
Schönstatt család használatára Kb. 170 oldal,
1000 Ft, műbőr kötésben.
Megvásárolható, megrendelhető Óbudaváron
Mészáros Zsuzsánál!
iroda@schoenstatt.hu
www.schoenstatt.hu/olvass
Szíves figyelmetekbe ajánljuk a Családakadémia
legújabb kiadványát: Zaymus Gyula: János
mester c. könyvét (ifjúsági regény).
Ezt a könyvet
a kiado@csaladakademia.hu és/vagy
az info@PalasthyBt.hu címen tudjátok tőlem
megrendelni!
Könyveinket megtaláljátok a
www.csaladakademia.hu/olvass oldalon, nézzetek szét!
Sok szeretettel:
Palásthy Imre és Bea
20/9892-759
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