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„Egy élet lényegi értékét a szeretet foka határozza meg.”
Kentenich atya
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P. Kentenich József

A LEGFONTOSABB ERÉNY:

AZ ENERGIA
(Kis Szent Teréz példája)1
Isten beszél a kor által.
Mit akar a korszellem? Kérem, menjenek egyszer át az ellenség táborába. Ott mindenütt a kollektivista embert ápolják, növesztik. Egy primitív embert akarnak létrehozni,
aki csak a test legprimitívebb igényeire reagál. A primitív körülmények alakítják ki a
primitív embert, aki képtelen vezetni önmagát és ezért függőségben van minden oldalról. Akkor elégedett a primitív ember, ha a primitív igényeit kielégítik. Eladja egy tál
lencséért a szabadságra, az isteni életre való jogát.
A másik oldalról pedig érezzük, hogy az új világ ostora milyen őserővel ránk csap és
megdolgoz bennünket. Ki képes itt ellenállást kifejteni?! Hozzá jön még a bizonytalanság, mi lesz holnap és holnapután? Ki tud erre egyértelmű választ adni? Ki tud megbirkózni a mai kor sokarcú bizonytalanságával?...
Ebben áll Kis Szent Teréz küldetése a mai kor számára...
1

Részletek Kentenich atya előadásaiból; Die Grösse des Kleinseins; Texte von P.J.Kentenich über die Kleine Heilige Theresia
als Beispiel; 1987.
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Számára a legfőbb saját tevékenység abban áll, hogy merje szívét és akaratát halálugrással fenntartás nélkül Isten karjába dobni.
Teréz harcos típus, szereti a harcot. „Kármel várát a kard hegyével hódítottam meg.” –
mondja. Megfeszíti magát, szereti az önmegtagadást, a vezeklést. De nem értékeli túl
magasra ezeket a dolgokat. Hanem Isten tevékenységét értékeli nagyra. “Istentől kaptam ajándékba, hogy ne féljek az összeütközésektől. Szüntelenül harcolok, különösen
is akkor, ha semmi esélyem sincs a győzelemre. Nem sok múlik a sikeren! Ha nincs
erőm, akkor Jézus küzd velem.“
Ezért minden áron teljesíteni akarom a kötelességemet. Nem akarok egy dolgot sem
azért elhagyni, hogy nyugtom legyen. Az egyik noviciának mondta: „Szeretném önt derék katonaként látni, aki nem panaszkodik a saját sebei miatt, hanem a bajtárs sebeit
tekinti súlyosabbnak.“
„Aki szent akar lenni, annak a legfontosabb erény az energia. Azzal könnyen el lehet
érni a tökéletességet. Ne legyetek fél-szentek! Teljesen vagy sehogy sem! Először is bátorság kell, akkor erőre kap a szív. Már gyermekként harcterekről álmodtam.”
______________________
Kentenich atya gondolkodásának középpontjában ez a mélyen ülő belátás és tapasztalat
áll: „A lelkem ősösztöne a szeretet. A lelkem súlypontja, nehézségi ereje a szeretet. Nem a
félelem az ősösztön, hanem a szeretet.” A lélek felszabadítása és kibontakoztatása mindenek előtt legmélyebben és központilag a szeretet kibontakoztatását jelenti. Ez
Kentenich atya pszichológiájának alaptétele.
„Végső soron a szeretet az emberi élet, az emberi lét alap-szenvedélye, ős-szenvedélye.”.
Ezért a kentenichi életszentség alaptételét jelenti az Istennek tetsző összhang az Istenhez, a munkához és emberhez való az érzelemmel telített kötődések között az élet minden helyzetében. Arról van szó, hogy „a természetes ösztönben rejlő meleget és erőt megkereszteljük és a keresztény felebaráti (és Isten-) szeretet szolgálatába állítsuk.
A szeretetet az atomenergiához hasonlíthatjuk, mely békés felhasználás esetén csaknem
végtelen sok erőt és energiát termel. Megéri felébreszteni és kibontakoztatni és kihasználni erejét. Ebben van a világ tulajdonképpeni alap-ereje. Így kell érteni, hogy a szeretet
a „világ-alaptörvénye”. És ebben áll minden emberi és isteni tevékenység tulajdonképpeni értelme.
Kentenich atya ennek a belátásnak megfelelően alakította ki lelkiségét és hozta létre alapításának intézményeit. „Talán egyetlen közösségnél sincs meg ez ennyire, mint nálunk,
hogy mindent alapvetően visszavezettünk az emberi lélek ős-erőire. Mindenesetre bizonyos fenntartással beszélek, mert nem ismerhetek minden közösséget. Mik ezek az őserők? A szeretet-ösztön.”
Ez nem jelenti azt, hogy nem létezik a számára más indíték. Létezik, de a szeretettől körülfogva és áthatva. Kentenich atya nagyon világosan különbséget tesz a szeretet végső
alaptörvényéből fakadó indíték és más erények sajáttörvényű indítéka között.
Így értendő, hogy végső soron minden belső válság szeretet-válság. „Egy élet lényegi
értékét a szeretet foka határozza meg. (…) A szeretet foka határozza meg végső soron
egy ember értékét, egy aszketikus rendszer, egy aszketikus élet-stílus értékét.”
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Jóllehet a Schönstatt lelkiségben a szeretet igazán mindig is jelenvaló téma, mégis életének utolsó éveiben Kentenich atya a szeretet-téma látásmódjának hiányosságát panaszolja. Az a sok minden, amit tanított és begyakoroltatott, „túlságosan egymás mellett
maradt, nem épült össze egésszé, nem vált központi eszmévé, központi feladattá. Mindezt
most még egyszer újra meg kell hódítani.” ...
Ez mindenek előtt a ’szeretetszövetség’ szó használatánál mutatkozik meg. Minden
schönstatti világosan tudja, hogy a szeretetszövetség jelenti a középpontot és a gyökeret.
Ebben joggal a Máriával kötött szeretetszövetségre gondol. Ennek így is kell mindig
maradni.
De kérdéses, hogy a „szeretet, mint világ-alaptörvény” is ilyen mélyen belénk gyökerezette, ahogy ezt Kentenich atya föltételezi. A dolgokat ugyanis mi is túlságosan egymásmellettinek fogtuk fel.
„A teljes kétoldalú szeretetszövetség eszméjét, mint Isten és ember kedvenc foglalatosságát életünk központi gondolatává kell tennünk és minden eszközzel gondosan ápolnunk kell.” „Tanúskodni szeretnénk a szeretetszövetség mellett. Hevülni szeretnénk
nemcsak a szeretetszövetségért, hanem egy benső mélyreható teremtő szeretetért.”
Tudatosítani akarjuk, hogy a szeretetszövetség végső soron egyszerűen szeretetet jelent. Ez Kentenich atya számára minden ok oka, minden kiindulás kezdete, ős-erő, ősösztön, egész ösztönéletünk gyökere, a világ alaptörvénye, az élet alaptörvénye és a
nevelés alaptörvénye.
A szeretet fokmérője, hogy a szeretett személyért (vagy feladatért) mennyi szenvedést képes magára venni; hogy mennyi - a szeretett személy által okozott - szenvedést/terhet
képes elfogadni. Éppen a szeretet legmagasabb foka: „a szívek kölcsönös egymásbaírása” (inscriptio cordis in cor), ahogy ezt Kentenich atya mondja, a legszorosabb kapcsolatba hoz a szenvedéssel, a szenvedés szeretetével. Jóllehet nem ebben van e legmagasabb fokú szeretet lényege, de mégis ezzel egy olyan életfolyamatot emelünk ki, mely
döntő a szeretet növekedése és nagyon gyakran a további valódi fennállása szempontjából. Ez egyaránt érvényes az Istenszeretetre és emberszeretetre (pl. a házastársak közötti
vagy a szülők és gyerekek közötti szeretetre). Így vezet a szeretet útja néha kemény (nevelő) iskolába és műhelybe.
____________________
(forrás: Kentenich Kis-Egyetem: 3. súlypont: „A szeretet alaperejétől hordozva” , 3.0. Előszó és Bevezetés)
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CSAK 11

Kaposvár

A következő írás, habár már korábban rendelkezésünkre állt, előző számunkból kimaradt. Elnézést kérünk, hogy csak most közöljük ezt a beszámolót.
/a szerkesztők/

Vigyázat, CSAK11!
Várakozással tekintettünk az idei első hétvége elé.
Rég volt ugyanis a nyári szünet első hete, mikor
Kaposszentbenedeken valódi közösségé kovácsolt
minket - az évfolyam családjait - az együttélés.
Néhányan összefutottunk a családos zarándoklat
kapcsán, a többiekről viszont nem voltak híreink.
Mivel tíz éves Zsófink Kanizsa képviseletében fürdőt tesztel, kétéves Sebikénk pedig náthás,
az indulás kivételes nyugalomban megy végbe,
őket a nagymamára hagytuk.
Ambrusunk aznap ünnepelte 4. szülinapját.
Tortasütésre nincs idő, de sebaj, majd a kaposvári
Tesco-ban beszerzünk egy kész tortát – gondoltuk.
Persze így is utolsó pillanatban indulunk.
Éppen mise kezdésre esünk be a püspökség
dísztermébe, így a köszöntések a mosolyra és fejbólintásra korlátozódnak. Kálmán atya örök derűjével tekint végig a társaságon, megérkeztünk.
Mise végére megérkeznek a gyermekvigyázók is, és mi lassan átállunk munka üzemmódba.
Tudjuk, az idei év más lesz, dolgoznunk kell majd.
Egyelőre elképzelni sem tudom magunkat, amint
„bagoly mondja verébnek” módra mások számára
adunk elő. Mégis biztos vagyok benne, hogy ahogy
az már az eddigi alkalmakon lenni szokott, végül
minden a helyére kerül majd.
Varga Karcsi és Erika rögtön el is oszlatják
kételyeimet. A téma megtalálásának „háromlábú
széké”-ről mi sem pottyanunk majd le. Na, de milyen is egy schönstatti előadás? A négyes tagolást
könnyedén felfogom, de összeállítani azért kicsit
nehezebb lesz. A következő másfél órát a szívtéma
megtalálása és a vázlatírás kellene, hogy elfoglalja,
de nekünk még egy tortát is muszáj újítanunk valahonnan.
Indulás a fent említett nagyáruházba! A multi
világ a szemünk közé kacag, a cukrász részleg felújítás miatt zárva. Nem hagyjuk magunkat! Ha már
a „fagyi így visszanyalt”, jégkrém tortával vigasztalódunk. Irány vissza a püspökség elé, ahol természetesen már elfoglalták a parkolóhelyünket, de
azért ezt is megoldjuk, és a kocsiban még a szívtéma is öt perc alatt meglesz: Az elköteleződésről
szívesen beszélnénk. A vázlatírás persze már dö-

cögősebb, de mint az az esti beszélgetésben kiderül, többeknek vannak kétségeik, végül is mi tartozik a megfigyelés, és mi a példák tárgykörébe.
Vacsorára összegyűlünk az alagsori étkezőben. Házigazdáink előkészítették a terített asztalt,
gyermekeink is jönnek. Jó étvággyal fogy az étel,
és mikor már úgy látjuk, mi, anyák, hogy a kicsinyek jóllaktak, előkerül a meglepetés. Tomi elfut
Szeifertné Zsófi gitárjáért, Radnai Márti segít egy
tálcán elhelyezni a fagyit, amire felkerül a 4 kis
gyertya. Ambrusunk boldog, a gyerekek örülnek a
hűtött édességnek, én pedig remélem, senki nem
kap majd torokgyulladást!
Szokásos szobánkba húzódunk, ahol fiaink
hamar elalszanak, köszönhetően talán az atyai jó
példának. Persze Tomi csak szimulál, időben érkezik az esti körbeszélgetésre.
Végre kiderül, kivel mi történt a nyáron. Hála, és öröm tölt el mindig ebben a társaságban, mert
olyan párokkal vagyunk együtt, akik őszintén törődnek keresztény hivatásukkal, és így tekintenek
házasságukra.
Az esti kötetlen beszélgetés előtt szilárdan
elhatározom, nem maradok fent sokáig, de ez nem
sikerül. Olyan jó együtt lenni! Közben égnek a
telefonok, a Ház és Balázs család várja haza Németországból éjjel érkező fiait, akik iskolai kiránduláson vesznek részt.
Másnap a reggelire szórtan és kissé fáradtan
érkezik a társaság. A félkész vázlaton rágódom.
Kicsit olyan ez, mint a suliban volt, mikor úgy indultam neki a napnak, hogy hiányos felkészültségemet majd tíz percben pótolom.
Kezdetét veszi a munka. Erikáék kérik, hogy
figyeljük egymás előadásait, és reflektáljunk rájuk
érdemben. Mester Balázs és Juca kezdik a sort.
Döbbenetesen profi előadásuk hallatán néhányunknak inába száll a bátorsága. Haladunk szépen előre.
Mindig akad önként jelentkező pár. A szünetre az
én fejemben is összeáll, hogyan is kéne a megadott
szerkezetet követni. Megegyezünk életem párjával,
ki mit mond majd és jó reménységgel érkezünk a
második felvonásra. Utolsónak maradunk, nagy
levegőt veszünk, és nekikezdünk.
5
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Igaz, a megadott időkeretet csaknem duplájára bővítettük, és néha rosszul fejeztem ki magam,
mégis kellemes tapasztalat volt. Építő kritikákat és
sok-sok biztatást kapunk.
Utólag gondolkodva a hétvégén, kiviláglik,
miért is volt annyira fontos a megelőző egy év kényeztető semmittevése. „Először vegyél, aztán tegyél” – mondták nekünk. Közben megtanultuk, mit
mondhatunk el együtt, milyen mélységig engedhetünk bepillantást házasságunk, családi életünk belső berkeibe, hogy az ne okozzon konfliktust közöttünk. Persze még így is elő-elő fordul, hogy rálé-
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pünk egymás tyúkszemére, sokat kell még tanulnunk.
Az évfolyam többi családját is jól ismerjük
már, ezért fesztelenül tudunk egymás előtt beszélni. A tavalyi témák és hétvégék előkészítették a
talajt, hogy idén a mi kis palántáink is szárba szökkenjenek. Örömmel várjuk az újabb alkalmakat és
bizalommal tekintünk munkánk elé.
Köszönjük a lehetőséget a kaposvári egyházmegyének, Kálmán atyánknak és a schönstatti
Családakadémiának.
Horváth Tamás és Tűzkő Klári

Kapaszkodónk a házasságban
Amikor összekötöttük életünket, tudtuk, hogy sok
minden megváltozik körülöttünk. Tudtuk, hogy a
„mézeshónapok” elmúltával másként látjuk majd
egymást, hogy a gyerekek érkezésével átrendeződik az életünk, tudtuk, hogy le kell mondanunk sok
mindenről, ami korábban hozzátartozott a mindennapokhoz. De hogy ennyire más lesz minden, arra
nem számítottunk. A korábbi nyugodt, viszonylag
kiszámítható élet helyett váratlan helyzetek tömkelegével kell szembenéznünk, és ezek között csak a
könnyen, már-már rutinszerűen kezelhetők közé
tartozik, amikor a gyerek pont akkor kakil be, amikor már amúgy is késésben vagyunk. A lakás legtöbbször romokban, gyerekzsivaj (milyen idilli
képzeteink voltak erről tizenegynéhány évvel ezelőtt, amikor jegyespárként a játszótéren zsivajgó
gyermekekben gyönyörködtünk). Ha egy szemlélődésre alkalmas kis csendes sarkot szeretnél találni, nem találsz nálunk, legfeljebb csak esete tíz
után (bár erre sincs garancia), de akkor meg már
sokkal vonzóbb az ágy.
Az idő nagy úr, nem lehet neki parancsolni,
és bárhogy is kéred, nem hajlandó megállni, de
még csak lassítani sem. Így nem tehetsz mást, csak
rohansz utána, és ettől állandó zavarban vagy időzavarban - és ez a zavar frusztrál. Az egyetemen
szerzett egészséges önbizalmad elenyészik, és azt
kezded érezni, hogy semmire sem vagy alkalmas,
semmit sem csinálsz jól, nem tudsz megfelelni a
világ kihívásainak, miközben fizikai határaidat
feszegeted.
No de ide is passzol a jézusi intelem: „Aki az
eke szarvára teszi kezét…” /Lk 9,62/, a mi esetünkre alkalmazva: ha belevágtál a család projektbe, hát
csináld is végig! Rendben, de legalább valaki azt
mondja meg, hogy merre szántsak?

Van egy fiatalkori élményem. A délfranciaországi zarándokhelyen, Lourdes-ban voltam egy hétig lelkigyakorlaton. Ez a kisváros a
Pireneusok lábánál van, úgyhogy egyik délután
kirándulást tettem a környező hegyekben. Itt összefutottam egy csapat gyerekkel, akik komoly sziklamászó felszereléssel, néhány felnőtt utasításait
követve szép sorban megmásztak egy előttük tornyosuló 10-15 méter magas sziklafalat. Másnap
aztán újra kimentem a sziklafalhoz, hogy fiatalságomra jellemző meglehetős meggondolatlansággal
magam is megmásszam ezt a kődarabot. Vonzott a
magasság, a kihívás, a kaland. Egészen jól ment a
dolog, a feléig. Ott aztán rá kellett döbbennem,
hogy elfogytak a kapaszkodók. Lehet, hogy voltak,
merthogy előző nap a gyerekek egyenes úton feljutottak a tetőre, de én nem találtam egyet sem. Úgyhogy se előre, merthogy nem voltak kapaszkodók,
se hátra, mivel a sziklamászásról tudni illik, hogy
ott aztán nem lehet hátrafele tekintgetni, mert lefele
csak kötélen ereszkedve, vagy a csúcsot elérve, egy
másik arra alkalmas útvonalon lehet lejutni a magaslatról. Már-már a pánik kezdett úrrá lenni rajtam, mikor aztán oldalazva találtam egy olyan pontot, ahonnan meg tudtam hódítani a csúcsot. Végül
is sikertörténet kerekedett a dologból, de nem sokon múlt, hogy nem az lett. Jó lett volna, ha van ott
valaki, aki ugyanúgy instrukciókkal lát el, mint
előző nap a gyerekeket.
Családi életünkben is gyakran tapasztaljuk
úgy, hogy elfogytak a kapaszkodók. Ilyenkor aztán
jó lenne, ha valaki segítene, olyan aki „ért hozzá”,
kellő tapasztalattal rendelkezik: segít meglátni
azokat a kapaszkodókat, amelyeket mi nem vettünk
észre, és rávezet arra az ösvényre, ahol megvannak
azok a kapaszkodók, melyek segítségével elérhet6
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jük a csúcsot. Mert ha nem találunk kapaszkodókat, könnyen lezuhanhatunk a szikláról. És hogy ez
nem csak holmi költői túlzás, azt világosan jelzi,
hogy környezetünkben, barátaink, rokonaink körében egyre több házasságot láthatunk tönkremenni.
Elkezdtük tehát keresgélni a kapaszkodókat.
Lázasan bújtuk a szakirodalmat, ifjú házasok közösségébe jártunk, de csak azt tapasztaltuk, hogy
egyre kuszáltabbak vagyunk. Bár többször is sikerült eljutnunk a máriabesnyői Családkongresszusra,
ahol remek előadásokat halhattunk, feltöltődtünk,
és a hegycsúcs is kibontakozott a felhők közül, de
hogy az a következő fogódzó, amit meg kell fognunk, hol van, azt nem találtuk. Lefordítva magyarra: elméleti síkon egyre kiválóbbak, képzettebbek
lettünk, de a gyakorlat már korántsem működött
olyan olajozottan.
Tíz éves küzdelem után aztán érkezett egy email a Radnai házaspártól (ők Nyéky Kálmán atya
mellett a Kaposvári egyházmegye családpasztorációs felelősei), melyben figyelmünkbe
ajánlották a schönstatti Családakadémia két éves
családtréner képzését. Átfutottuk a programot és
örömmel láttuk, hogy az első év a saját családi életünk alakításáról, ápolásáról szól, arról, hogy rendbe rakjuk, amit tudunk, és csak azután kezdünk el
azzal foglalkozni, hogy megtanuljuk, hogyan lehet
továbbadni azt, amit mi magunk megtapasztaltunk,
azokat az értékeket, melyeket hordozunk.
Tíz család vágott bele az egyházmegye és a
schönstattiak közös képzésébe. Közülük egyetlen
család sajnos már az elején lemorzsolódott. A többiek viszont manapság szinte elképzelhetetlen módon csaknem minden alkalommal megjelentek a
képzésen.
Az első év egyik legfontosabb felismerése az
volt számunkra, hogy a hétköznapokban mások is
ugyanúgy küszködnek, mint mi. Az „alkalmatlanság” érzése természetes. És hogy a tökéletlenséggel
való szembesülés alkalom a tökéletesedésre, a jobbításra, sőt, önmagunk és mások elfogadására. Mózes példáját hozták elénk, aki emberi gondolkodás
szerint és önmaga szerint is, több szempontból alkalmatlan volt arra, hogy a választott nép vezetője
legyen. Nem népe hitében, kultúrájában nevelkedett, indulatos természete gyilkosságba sodorta,
száműzve élt, ráadásul dadogott. Isten mégis neki
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nyilatkoztatja ki magát, őt küldi, hogy kivezesse
Izrael fiait Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mózes szabódik: „Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kivezessem Izrael fiait Egyiptomból?” (Kiv 3,11); „Nem hisznek majd nekem és
nem hallgatnak szavamra!...”; (Kiv 4,1); „Kérlek
Uram, nem vagyok én a szavak embere, …” (Kiv
4,10); „Kérlek Uram, küldj mást…” (Kiv 4,13)
Gyengeségeink, hibáink, tökéletlenségünk ellenére mi is apostolkodásra vagyunk hivatva. Minket is küld az Úr, és mi is szabadkozunk, kifogásokat keresünk. Mi is jeleket kapunk, akárcsak Mózes. Alkalmatlanságunkat érezzük, de ezen túl kell
lendülnünk.
Hat hétvégét vett igénybe az első tanév, valamint egy nyári hetet, amit közösségi-családi nyaralásként is értékelhettünk, hiszen az évközi alkalmakon szabad, de a nyári héten ajánlott gyermekeinkkel részt venni. Alkalomról alkalomra két-két
előadást hallhattunk, és beszélhettünk át kettesben,
majd ezeknek a házaspáros beszélgetéseknek egy
szüretét oszthattuk meg a többi résztvevővel. A
témák mind a szentségi házasság, a családi élet
elevenébe vágtak és sokat adtak hozzá kapcsolatunkhoz. Az előadó párok a Családakadémia korábbi résztvevői voltak. Ezek a zömében sokgyermekes házaspárok, akik az élet különféle területein
munkálkodnak, üdítően felkészült, és elmélyült
előadásokkal ajándékoztak meg minket.
Az évfolyam többi családját is jól ismerjük
már, ezért fesztelenül tudunk egymás előtt beszélni. A tavalyi témák és hétvégék előkészítették a
talajt, hogy idén a mi kis palántáink is szárba szökkenjenek. Örömmel várjuk az újabb alkalmakat és
bizalommal tekintünk munkánk elé. Ez a második
év már arról szól, hogy miképpen találhatjuk meg
„szívtémáinkat”, azokat a számunkra fontos és
megküzdött igazságokat, melyeket hitelesen továbbadhatunk. Mert egyetlen család sem tökéletes
az élet minden területén, de mindannyian hordozunk olyan értékeket, melyeket hitelesen tudunk
közvetíteni.
Hála és öröm tölt el mindig ebben a társaságban, mert olyan párokkal vagyunk együtt, akik
őszintén törődnek keresztény hivatásukkal, és így
tekintenek házasságukra.
Horváth Tamás és Tűzkő Klára

7

8

Családakadémia Hírlevél 64. szám

2014. szeptember

Óbudaváron
Már másfél éve járunk rendszeresen családtréner
képzésre, ha jól emlékszem, még egy alkalmat sem
hagytunk ki, mert ebben a közegben valahogy
megtaláltuk önmagunkat, hivatásunkat, és nem
utolsó sorban otthon érezzük magunkat.
Schönstattról hallottunk is, meg nem is; igazából eddig egymás megismerésén, a házasságunk
javítgatásán és a megtapasztalt sok jó dolog átadásán volt a hangsúly. Ezt tanultuk, ezen dolgoztunk.
Hogy ennek mi is pontosan a háttere, arról csak
egy-két információnk volt. Éppen ezért nagy várakozással tekintettünk az óbudavári hétvége elé,
ahol biztosak voltunk benne, hogy ha más nem is,
de a hely szelleme hatással lesz ránk.
Nem szeretnék élménybeszámolót írni, mert
az senkit nem érdekel. Szeretnék valamit megérteni
a titokból, vagy talán a saját feladatunkból. Az,
hogy a Jóisten ide vezetett minket, biztosan nem
véletlen. Családban élünk, mai körülmények között
még azt is megkockáztatom, hogy nagy családban
(bár ez a Schönstatt-mozgalomban nem túl nagy
szám :)). Erről szólnak a mindennapjaink, hogy
próbálunk boldogok lenni, ketten is és hatan is, ma,
a XXI. századi Magyarországon. Keressük az útjelzőket, hogy merre menjünk, hogy kell jól csinálni. Hiszen annyi rossz példa van körülöttünk, hogy
néha csak azt mondogatjuk: "Csak így ne!" Keressük az életünk értelmét és szeretnénk ezt a gyerekeinknek is megmutatni. De mi a jó módszer?
Itt, ebben a társaságban érzem mindig azt,
hogy ami számunkra fontos, az itt mindenkinek
fontos, hogy az értékrendünk azonos, és bár eléggé

kilógunk az önmaga körül forgó világból, azért
mégis ez vezet a boldogság felé, ennek van értelme.
Itt megtanultam és megértettem, hogy a házasság önmagában is hivatás, a házasságunkat jól
működtetni nem is olyan egyszerű feladat, és sokkal nagyobb tétje van, mint mondjuk a vállalatvezetésnek. Házasságunk végigkíséri egész életünket, ahogy ezt a Házaspárok útján rendkívül erőteljesen és szemléletesen végig elmélkedhettük mi is.
Az óbudavári hétvége kicsit sűrítése volt ennek a másfél évnek. Amikor vasárnap este hazaértünk, úgy éreztem, hogy már semmilyen inputot
nem vagyok képes befogadni, annyi-annyi gondolat kavargott a fejemben. Kezdett körvonalazódni,
hogy lassan elméletben már mindent tudok, de
hogy fogom ezt gyakorlattá tenni? Honnan lesz
ehhez erőm? Amikor minden nap türelmetlen kiabálásba torkollik a gyereknevelés, akkor miként
beszélhetnék én másoknak a jó házasságról?
A hétvége üzenete számomra ebben a
Kentenich atya gondolatban maradt meg igazán:
"Meg kell tanulnunk kiinni gyengeségeink
poharát. Az Atyaisten hatalmassága és jósága
megmutatkozhat rajtam, ha a gyengeségemet felmutatom neki, és mindent tőle várok: vagy jön a
Szentlélek, és szétrobbantja korlátaimat, vagy
hagyja, hogy megmaradjanak, mert több örömet
okoz neki, ha gyengeségeimet alázattal felmutatom. Ha valaki újra meg újra kudarcot vall, egészen
jóságos lesz azokkal, akikért felelős."
Ház Gergő és Tóth Lujzi
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A házasság nem szerencse dolga…
Tavaly szeptember óta szervezünk házas hittant plébániánkon. Az alkalmak minden hónap második szombatján 16 órakor kezdődnek
a közösségi házban. Ez szerepelt a misék utáni
hirdetésekben, küldtünk róla e-maileket és
plakátot is készítettünk, amelyre mottóul
Tilmann atya egyik, számunkra legkifejezőbb
mondatát választottuk: „A házasság nem szerencse dolga, hanem két ember megfeszített munkájának gyümölcse.”
A házaspárok ugyan nem, de a módszerünk teljesen schönstatti: előadás kb. 45 perc,
házastársi beszélgetés kettesben 15-25 perc, a
végén pedig megosztó kör, ahol nem kötelező,
de lehet megszólalni, kit mi érintett meg - de
csak pozitív dolgokat. A vége pedig mindig
agapéba fullad… Természetesen gondoskodtunk gyerekfoglalkoztatókról is, akik szuperül
helyt álltak.
Előadóink mind Családakadémiát végzett házaspárok, akiknek egytől-egyig ezúton
is köszönetet mondunk a jobbnál jobb előadásokért. Összesen kb. 15 házaspár vett már
részt legalább egy, de inkább több alkalmon,
esetenként 7-8 házaspár jött el. Mi eredetileg
több házaspárra számítottunk, de többen biztattak, hogy ez is nagyon szép szám. Azért
még nagy álmunk, hogy lesz egyszer egy
olyan alkalom, amikor egyszerre 12 pár is jelen lesz.
Tényleges nehézség az, hogy a férjeket
megmozgassuk, nekik ez nem magától értetődő igényük, de egy-két év után ☺ már belátják
a szükségét, és szívesen jönnek. Tudom, hogy
van, aki csak a felesége kedvéért jön, de a lényeg, hogy ott van.

Az első pár alkalom után azt éltem meg,
hogy mi milyen burokban vagyunk, nekünk a
kezdetektől volt házas kiscsoportunk, ill. pár
éve schönstatti családcsoportunk is. És ami
ebből kifolyólag nekünk természetes és magától értetődő, az a párok több mint felénél teljesen új élmény. Sok esetben látni a résztvevőkön egy-egy felmerülő problémával kapcsolatban azt a felismerést is: „De jó! Ezzel, nem
csak mi küzdünk...” És ez nem káröröm, hanem
a felszabadulás érzése, hogy nem vagyunk
egyedül.
Az előadások alatt az előadók előtti asztalon a hallgatóság felé fordítva van egy MTA
kép. Ily módon a Szűzanya szeme előtt vannak azok a házaspárok, akik eljönnek és reményeink szerint nem csak az együtt töltött
pár óra alatt. Nagyon szeretnénk még néhány
„célházaspárt” bevonni ezekbe a délutánokba,
de van egy határ, aminél többször már nem
szólhatunk nekik, mert az már tolakodás lenne. Őket is szeretnénk Máriára bízni, és egyben nyitottak lenni azokra, akiket a Szűzanya
küldene még hozzánk.
Egy feleség mesélte, hogy a hétvégi programegyeztetésnél mondta a férjének, hogy
szombaton házas hittan lesz, mire a férje: „Az
jó, azt szeretem!” És tudom, hogy van olyan
házaspár is, aki végül is azért nem táncolt farsangkor, mert a próbák ütköztek volna a hittannal. Ezek a pozitív visszacsatolások sokat
adnak nekünk, szervezőknek. Úgyhogy szeptembertől indul a második évad…
Andai Zsolt és Anikó
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Családakadémia imakör
Szeretnénk bemutatni a Családakadémia egyik
munkacsoportját, az imakört.

(Az imaköri tagságnak nem előfeltétele, hogy
valaki a Családakadémia tagja legyen.)

Az imakör tagjai imáikban hordozzák a Családakadémia és a schönstatti családmozgalom tevékenységét. Működéséért mindig két házaspár
felelős. Feladatunk imaköri leveleket küldeni, melyek általában egy-egy egyházi ünnephez kapcsolódóan jelennek meg. Aktualizálni az imaköri tagok névsorát.

Bízunk abban, ha többen hordozzuk a mozgalmat, a Családakadémiát, akkor minden nap lesz
elég kegyelmi tőke a korsóban ahhoz, hogy a
Szűzanya kipótolja a mi gyengeségeinket.

Az imaköri levelek tartalma egyrészt hálaadás
az elmúlt időszakban történt imameghallgatásokért,
másrészt egy meghatározott ima (pl. az Úrangyala)
naponkénti elmondására kérjük a tagokat, meghatározva a célokat, melyeket ezzel az imával közösen
hordozunk az elkövetkezendő időszakban ( pl. a
családtréner képzéseket). Továbbá lelki útravalóul
1-1 szentírási idézet, vagy néhány szép gondolat is
helyet kap benne pl. Kentenich atyától, vagy
Tilmann atyától…stb.
Az imaköri levelek készítése mindig egy kis
ajándék számunkra is, mert az ezzel való foglalatosság közben mindig sokat tanulunk és a végleges
forma létrejöttekor mindig érezzük, hogy ez nem a
mi munkánk eredménye.
Hálásak vagyunk a Szűzanyának, hogy a tavalyi évben 6 imaköri levél (nagyböjti, húsvéti, pünkösdi, őszi, adventi és karácsonyi) készült.
Szívesen vesszük és várjuk az imaszándékokra,
vagy akár a tartalomra vonatkozóan is a kéréseket,
javaslatokat. Pl. az őszi imaköri levél is ilyen kérés
kapcsán készült, a születendő magyar gyermekekért.
Jelenleg az imaköri leveleket kb. 70 helyre
küldjük. Szeretnénk bővíteni az imaköri tagok
számát, ezért ha úgy gondoljátok, hogy Ti is csatlakoznátok az imakörhöz vagy tudtok olyanokról,
akik szeretnék imáikban hordozni a Családakadémiát akkor kérjük a közreműködéseteket, hogy ők
is tudjanak erről a lehetőségről. Az a tapasztalat,
hogy elsősorban a személyes megszólítás vezet
eredményre.

Az imaköri levelekben a jövőben szeretnénk
minél több imameghallgatást is közzé tenni, hogy
visszajelzés is legyen az ima erejéről. Ezzel az is a
szándékunk, hogy elkezdjük összegyűjteni a magyar schönstatti házi szentélyekkel kapcsolatos
imameghallgatásokat. Szép lenne, ha ezek a megélt
történetek leírásra kerülnének a Jóisten és a Szűzanya dicsőségére. Ezek mindannyiunk számára
tanúságul is szolgálhatnának arra, hogy a Szűzanya
közbenjár értünk, és Isten az élet Istene.
További terveink között szerepel még, hogy
szeretnénk feleleveníteni azt a korábban már bevált
szokást, hogy egy-egy házaspár imáiban hordozza a másik házaspárt. Ez általában akkor működik nagyon jól, ha van ismeretség, személyes barátság, kötődés az egyes házaspárok között. (Lehet,
hogy egészen spontán most is vannak ilyen házaspárok, akik hordozzák egymást.) Szép lenne azonban, ha ez tudatosan is kialakítható lenne, hogy
tudná az előadó házaspár konkrétan kihez fordulhat. Pl. telefonon felhívhatja a másik házaspárt
azzal, hogy „Szombaton megyünk előadni.” „Jó,
imádkozni fogunk értetek!” – érkezik a válasz. Ez
nagyon jó érzés, és megnyugtató, ha érezzük ezt a
kegyelmi hátteret, ill. ez viszont is működik és
nemcsak előadások tartása, hanem egyéb nehézségek idején is lehet imában hordozni egymást.
Ha vannak már ilyen „ima párok” kérjük jelezzétek nekünk, ill. azok jelentkezését is várjuk, akik
szívesen hordoznának egy másik házaspárt.
Köszönjük a családakadémiáért mondott imádságokat!
Szeretettel:
Fehér Zoli és Marika

Az alábbi címen lehet jelentkezni imaköri
tagnak imakor@csaladakademia.hu.
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Beszámoló a Családakadémia 2014. évi közgyűléséről
2014. április 26-án az óbudavári Kápolnában
gyűltünk össze, mintegy 12 család képviseletében.
Kedves Háromszor Csodálatos Anyánk köszöntése után, felelevenítettük az első közgyűlésünkön 1999-ben a Szűzanya felé elhangzott
kéréseinket, majd hálát adtunk a Családakadémia
számára Szűzanya által kieszközölt kegyelmekért.
Ezután Kentenich atya nyomán „A legfőbb
erény: az energia” témát dolgoztuk fel közösen.
A lelki ráhangolódás után a Szűzanya működését kerestük életünkben, egy-egy életpéldát
megosztva egymással.

Családpedagógiai programok és előadások
2013-ban a Családakadémia szervező és előadó házaspárjai országszerte több, mint 40 helyen vettek
részt házaspári programok szervezésében és több, mint 60 alkalommal tartottak előadást. Sajnos az ese11
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ménynaptár nem teljes. Szép lenne, ha a szervező/előadó házaspárok gyakrabban jeleznék felénk a meghívásokat, az előadások megtartását.
Több helyen az országban sikerrel folyik jegyes oktatás, amelyet részben vagy egészben schönstatti
házaspárok tartanak.
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita országszerte tartja Kentenich pedagógiai előadássorozatát, amelyek nagy
látogatottságnak örvendenek.

Családtréner képzés
2013-ban befejezte munkáját a családtréner képzés 10. évfolyama. November 16-án Pusztaszabolcson, ünnepélyes keretek közt a 10. évfolyam 7 végzett házaspárja kapott diplomát, amelyeket Spányi
Antal püspök úr adott át.
A végzett CSAK 10. évfolyam azóta is lelkesen dolgozik. Prospektust készítettek, december utolsó
napjaira hálanapokat szerveztek, többen előadás sorozat szervezésébe fogtak. Az elnök házaspár munkájához segítséget nyújtanak, pl. megkezdődött egy új családakadémiás honlap készítése, az előadások aktualizálása, stb…
A most folyó CSAK 11. évfolyamot a Radnai házaspár kíséri, a retorikai előadásokat pedig Varga
Karcsi és Erika tartja. Az évfolyam indulásakor, a résztvevők megszólításakor a Kaposvári Egyházmegye
területi lefedése volt a cél. A CSAK 11-ben két schönstatti házaspár mellett 6 nem schönstatti házaspár
dolgozik. Ezért így a második évben nagy vágy merült fel az Óbudavári Szentély és Képzőház megismerésére. Ez a vágyuk március végén beteljesült és az óbudavári légkör nagyon megérintette őket.
2014. szeptemberében óbudavári helyszínnel indul a családtréner képzés 12. évfolyama. Az évfolyamba még lehet jelentkezni, ezért, ha környezetetekben olyan házaspárt láttok, akikben apostoli tűz ég,
kérjük beszélgessetek velük a Családakadémiánkról.

Az imakör
2013-ban 6 imaköri levél látott napvilágot. Fontos, hogy jól működő és erős imaköri háttere legyen
a Családakadémiának. Ezért köszönjük munkáját Fehér Marikának és Zolinak, valamint Mosoni Katinak
és Istvánnak.
Kérjük a házi szentélyetekkel kapcsolatos megtapasztalásaitokat írjátok meg nekik e-mailen, hogy
az imaköri levél ezzel is gazdagodhasson.
Szép lenne, ha ismételten sikerülne megszervezni az előadó házaspárokat támogató imaköri tagokat.
Korábban, ha egy előadó meghívást kapott, akkor szólt az imaköri házaspárnak, akik hordozták őket a
felkészülés és az előadás alatt. Ezt lehetne „névjegykártya” formátumban is átadni.
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Családpedagógiai irodalom publikálása
2013 évben kiadásra kerültek:
• Női lelki napos füzet
• Őszi viharok
• Kentenich atya ima kilenced gyermekek számára
• Jegyeseknek-házasoknak (Vértesaljai János kézirata)
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Jövőkép
Koronázásra készülünk
A jubileumi évben Schönstatt mozgalmunk a Szűzanya megkoronázására készül. Arra kerestük a
választ, hogy mit jelent nekünk, mint Családakadémia, ez a koronázás?
A válasz keresésekor tegyük fel magunknak a kérdést: Mire van a legnagyobb szükségünk?
Ha megtaláltuk, kezdjük a munkát saját magunkon!
A retorikai továbbképzésről
Élményszerűen beszéljünk vagy unalmasan?
Mit tegyünk, ha problémafeltáró beszélgetést várnak tőlünk?
Hamar eltelt a közgyűlésre szánt idő, több kérdésre adott válasz még most is a gondolataink között
kering. Emberi gondolkodással nehéz jó irányt venni, mert mindig van egy másik igazság. A bevált
schönstatti módszert célszerű követnünk: figyeljünk a Szűzanyára, a jelekre, a nyitott ajtókra és tegyük
meg jó szívvel, amit tudunk.
Szeretettel:
Szilvi és Laci

„A Családakadémia Egyesület
2013. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét
a következő oldaltól kezdődően tesszük közzé”
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Hírek, hirdetmények
CSAK 12
Szeptember 13-14-én elindult a CSAK
12 Óbudaváron. Kilenc család jött el
erre az alkalomra.
A csapat nagyon sokszínű. A résztvevők
sok és sokféle feladattal, közösségi háttérrel rendelkeznek. Van köztük olyan
család is, akik nehéz keresztet hordoznak. Nagyon nyitottak, és mindenkinek
fontos a saját házasságának erősítése.
Az első hétvégén azt éreztük, hogy mindenkiben nagyon erős a vágy, hogy egy
erős közösség tagjai legyenek.

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.
"Meg vagyok győződve arról, hogy ha
mindannyian összefogunk, akkor valami igazán használhatót fogunk létrehozni."
(Kentenich atya)
Szeretettel:
Szilvi és Laci
gal.csalad7@gmail.com

CSAK 5
2006-ban hét család végezte el a kétéves Családakadémiát és kapta meg a
diplomát.
A Családakadémiás képzés végén nagyon sajnáltuk, hogy megszűnnek a
rendszeres találkozások. Kialakult egy
jó közösség, akik érdeklődtek egymás
iránt. Gyerekeink azt kérdezték, ha
megbukunk, akkor jövőre is járhatunk
CSAK5-re? Elhatároztuk, hogy rendszeresen évenként találkozunk szeptember
elején. Azóta minden évben felváltva
valamelyik házaspár vendégül látta az
évfolyam családjait.
Az idei évben Győrújfaluban találkoztunk, Fehérék jóvoltából. Délelőtt meghallgattuk a családok beszámolóit. Elmesélték kivel mi történt az elmúlt évben. A finom ebéd után a nyárias napsütésben nagyot sétáltunk egy bányató
partján, majd megnéztük a kissé megáradt Mosoni-Dunát. Visszatérve házigazdáinkhoz, folytattuk a beszélgetést.
Jó volt újra találkozni.
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50-64. hírlevelek letölthetők: http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html
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