
de colores
–  a  mag ya ro r s z ág i  c u r s i l l o  h í r l e v e l e  –

X I V .  é v f o l y am  1 .  s z ám ,  2005 .  má r c i u s  20 .

„SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!“ 

Téged ki programoz?

Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte õket:
„Békesség nektek!“ Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd
kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívõ.“
Tamás fölkiáltott: „Én Uram, én Istenem!“ Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert
láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.“  /Jn 20. 26-29/ Tudjuk, Tamás
kételkedett – „nem hiszem“ –, de Jézus alkalmazkodott hozzá. 

Mi is gyakran csak a megtapasztaltban hiszünk, ami valójában már nem
is hit. S mert nem látjuk a végsõ állapotunkat, elakadunk a fejlõdésünkben.
S mert nem növekszünk, nem lehetünk boldogok. Mert nem növekszünk,
valójában másokat sem segíthetünk növekedésükben, s ezért sem vagyunk
boldogok. A békesség szó a teljes boldogságot jelenti, hogy mindenünk
megvan, ami szükséges boldogságunkhoz. S valóban mindenünk megvan,
csak nem látjuk, mert ezt is csak a hit ragadhatja meg. A kígyó azt hitette el
õsszüleinkkel, hogy nincs meg mindenünk, s azóta is ezt hiteti el. A hiányra
koncentrálunk, ahelyett, hogy használnánk, amink van, vagy amit
megkaphatunk, ha utána nyúlunk vagy ha kérjük.

Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak, 
a hûségesek eltûntek az emberek közül.
Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, 
hamis ajakkal, kettõs szívvel szólnak.
Némítsa el az Úr az összes hazug ajkat, és a nagyokat mondó nyelvet.
Azokét, akik azt mondják: „A nyelvünk az erõnk,
Mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne úr fölöttünk?“
„A szûkölködõk nyomora és a szegények sóhaja miatt – így szól az Úr –
most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik.“
Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd,
Salaktalan, hétszeresen megtisztított, kipróbált ezüst.
Uram, te minket megõrzöl 

és megoltalmazol ettõl a nemzedéktõl mindörökre!
Körülöttünk nyíltan jár-kel a gonosz, 
az emberek fiai az aljasságot magasztalják. 

11. ZSOLTÁR
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CCUURRSSIILLLLÓÓSS  FFAARRSSAANNGG:: 2005. január
23-án, vasárnap délután Budapest
cursillósai immár hagyományosan
farsangra gyûltek össze a rákosszent-
mihályi plébániára. Ez a farsang-
ultreya más volt, mint a többi, mégis
ugyanolyan: színes, pompás, „de
colores“. Az összegyûltek imával kö-
szönték meg az Úrnak az elmúlt év
örömeit, kérték a Szûzanya segítségét
erre az évre, és hívták a Szentlelket,
hogy segítse a cursillisták munkáját Is-
ten nagyobb dicsõségére. A progra-
mot a budapesti régiók közösen ki-
alakított terv szerint, de önállóan szer-
vezték és vezették, így valóban színe-
sen alakult a délután. Volt farsang-
történelem: Csokonai Dorottyájának
bevezetõjével emlékeztünk meg a régi
farsangokról. Kedves vendégeink vi-
dám verseket mondtak és énekeltek,
hallgattunk Bach hegedû-muzsikát,
lottóztunk, vetélkedtünk, de megjelen-
tek körünkben a farsangi boszorká-
nyok is. A fiatalok és a „korábban
születettek“ fergeteges táncot roptak.
No és ettünk, beszélgettünk, mulat-
tunk: szóval DE COLORES!

Bernolák Béla és Melinda

(folytatás a 2. oldalon) (folytatás a 2. oldalon)



IISSTTEENN  TTEELLJJEESSEEBBBB  ÉÉLLEETTRREE  HHÍÍVV:: 2005
február 10-13. között Beöthy Tamás
atya lelkigyakorlatot vezetett Leányfa-
lun. Volt, aki a Szent Ignác-i szemlélõ-
dõ lelkigyakorlatot végezte, míg a cso-
port másik fele a „szeretet öt lépcsõjét“
járva a szeretetteli és odafigyelõ kom-
munikációt tanulta. Isten nagy ajándé-
kának értem meg, hogy nagyböjt kez-
detén három napig Õrá figyelve, az
Õ közelségében lehettem. Csütörtö-
kön testileg, lelkileg lemerülten érkez-
tem, de már szombat este azt mond-
hattam el társaimnak, hogy megta-
pasztaltam Krisztus elfogadó, felsza-
badító, megbocsátó szeretetét, ami
nagyon boldoggá tett. A kiscsoportos
beszélgetések alkalmával a többiek
imáin, érzésein és életén keresztül to-
vábbi ajándékokat kaptam. Egyre
erõsödött bennem, hogy Isten meny-
nyire szeret minket, és hogy minden
nehézségünkben mellettünk áll. Bol-
dogító érzés töltött el, és hálát adtam
az Úrnak, hogy az Õ kegyelmébõl mi-
lyen sok és gyönyörû cursillót élhet-
tem át e falak között. Külön öröm volt
számomra, hogy a rákoskeresztúri kis
csoportunkból Mónika és Terike is ott
volt, így együtt élhettük meg Jézus kö-
zelségét és szeretetét. Úgy érzem, egy-
máshoz is még közelebb kerültünk.     

Telekné Margit
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A Tamás atya által említett könyvek: 

CCssííkksszzeennttmmiihháállyyii  MMiihháállyy::  FFllooww  ==  AAzz  áárraammllaatt::  aa  ttöökkéélleetteess  ééllmméénnyy  ppsszziicchhoollóóggiiáájjaa..
Budapest, Akadémiai Kiadó 2001

PPeecckk,,  MM..  SSccootttt::  AA  lléélleekk  ttaaggaaddáássaa::  aazz  eeuuttaannáázziiaa  ééss  aa  hhaallááll  ssppiirriittuuáálliiss  ééss  oorrvvoossii
sszzeemmsszzööggbbõõll..  Budapest, Édesvíz Kiadó 1999

MMaalloonnee,,  TThhoommaass  PPaattrriicckk::  AA  bbeennssõõssééggeess  kkaappccssoollaattookk  mmûûvvéésszzeettee.. Budapest, Ursus
Libris 2004

AAllffoorrdd,,  HHeelleenn  JJ..::  MMeenneeddzzssmmeenntt,,  hhaa  sszzáámmíítt  aa  hhiitt::  kkeerreesszzttéénnyy  ttáárrssaaddaallmmii  eellvveekk  aa
mmooddeerrnn  kkoorrbbaann.. Budapest, Kairosz 2004

„Isten akarata szerint minden egyes ember gyarapodó élettel rendelkezik léte
elsõ szikrájától utolsó leheletéig“ mondta a Szentatya a korosabb zarándokok-
nak 21 éve. Maga is eszerint él. A pszichológusok szerint az emberek nagy
százaléka már fiatalon – vagy kicsit késõbb – leáll a növekedésben.
Csíkszentmihályi Mihály Flow címû, sok nyelvre lefordított könyvében a
boldog emberek vonásairól számol be, 25 év kutató munkájának ered-
ményeként. A legfontosabbként az állandó növekedés képességét emeli ki.
Scott Peck A lélek tagadása, Az eutanázia és a halál spirituális és orvosi szempont-
ból címû mûvében szintén ilyesmit ír: az eutanázia megfosztja az embert a
haldoklás ideje alatti tapasztalási folyamattól, élete egyik legintenzívebb
fejlõdési lehetõségétõl. A bensõséges kapcsolatok mûvészete címû könyvben két
híres amerikai apa-fiú pszichológus munkatárs és szerzõpár azt állítja, hogy
a házasságok zömében a párok nem mernek növekedni. A Menedzsment, ha
számit a hit… címû könyv azt tárgyalja, hogy egyre több vállalkozás és
intézmény vezetõsége rájött arra, hogy gazdaságilag is kifizetõdõ, ha a dol-
gozók nem csak szakmai területen, de személyként is tudnak növekedni. 

Különbözõ területek tekintélyes szakértõi számolnak be a növekedés
fontosságáról, s mégis milyen ritka a növekedés, fejlõdés, gyarapodás az
emberek többségének életében! Egyre kevesebben tudják, mi a az élet, és mi
az ember célja. Félnek a szenvedéstõl, a bizonytalantól, a jövõtõl, az
erõfeszítéstõl, a munkától, az áldozattól, a haláltól…

Jézus, az Atya Fia a földre jött, és úgy élt, mint te vagy én. Megmutatta,
hogy mi az élet és az ember célja. Elveszi félelmünket, ahogy a lábához
boruló asszonyoknak mondja: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreim-
nek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.“ /Mt 28.10/ S erõt is ad.
Rendkívüli nagy öröm van a Feltámadt Úr Jézusban. Mindenkin tud
segíteni, mindenkinek meg tudja mutatni élete célját, a boldogság útját, a
teljes élet titkát.

Minket pedig arra kér, segítsük a többieket, akik még nem találkoztak
Vele vagy nem merítettek az igaz Életbõl. Hadd merítsenek bõségesen!
Vagy talán még rajtunk sem látszik a feltámadt élet öröme, boldogsága és
ereje, és így nem élesztünk vágyat Élete után?  Ebben segítsük egymást!

P. Beöthy Tamás SJ 

Téged ki programoz?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . folytatás az elõzõ oldalrólHH ÍÍ RR EE II NN KK

MM EE GG HH ÍÍ VV ÓÓ
FF EE LL HH ÍÍ VV ÓÓ

Pünkösd hétfõjén, 2005. május 16-án
ismét megrendezésre kerül Mária-
remetén a budapesti lelkiségi mozgal-
mak találkozója. Amellett, hogy
szeretettel hívunk és várunk erre ben-
neteket, ezúttal felhívással is fordulunk
hozzátok: GYERTEK, SEGÍTSETEK
gyermekekre vigyázni, kézmûves-
kedésben irányítani stb. Felajánláso-
tokat a cursillo levelezõlistáján tehe-
titek meg: cursillo@primlista.hu
Köszönettel a szervezõk nevében:

Csákóy Gyula



EELLÕÕZZMMÉÉNNYYEEKK:: 2004. októberében a
Duna TV felvételén találtunk egymás-
ra, mikor az ország minden részébõl
jöttek Budapestre cursillisták, hogy be-
mutassák mozgalmunkat. Itt született
meg a gondolat, hogy végre együtt
kellene dolgozni a magyarországi cur-
sillo irányzatainak. Az elhatározást tett
követte, és még novemberben talál-
koztunk Vörösberényben. Itt megegye-
zés született, hogy mind a nõi, mind a
férfi tavaszi cursillókon munkatársakat
delegálunk egymáshoz. Ennek elsõ ál-
lomása a 2005 február 3-i kõszegi fér-
fi cursillo volt, melyre Román Attila ba-
rátommal voltunk hivatalosak. Azért
mentünk, hogy tanuljunk, megismerjük
egymást és így majd a közös pontok
alapján együtt léphessünk tovább. 

Nagy izgalommal és némi féle-
lemmel készültünk erre a hétvégé-
re. Az elõzetes információk alapján
úgy sejtettük, hogy rendkívüli 3
napra számíthatunk. A rektorunk,
Dr. Szabó Tamás jelezte, hogy 50 je-
löltet várunk, köztük püspök atyát
és több parlamenti képviselõt is.
Ezek az információk nem éppen
nyugtatólag hatottak. Amikor bele-
gondoltam, hogy péntek reggel ne-
kem kell az Ideál beszéddel meg-
nyitni a világi beszédek sorát, kivert
a víz. Az idõjárás is jelezte, hogy va-
lami készül, a Dunántúlra erõs ha-
vazást jósoltak, ezért teljes téli me-
netfelszereléssel indultunk neki az
útnak. Mire megérkeztünk, Kõsze-
gen 25 cm hó esett. Nagyon nagy
szeretettel fogadtak bennünket a
munkatársak és a verbita atyák.
Négy órára együtt volt az összes
munkatárs és lelki vezetõink: P.
Gaál Jenõ SVD és Nagy Károly
atyák. Kiderült, hogy a munkatár-
sak között van Tompa József atya is.
Gondoltam magamban, 3 atya egy
cursillón nem gyakran fordul elõ,

de ez még csak a kezdet volt. Mint
késõbb kiderült, a jelöltek között is 3
atyát köszönthettünk. Dr. Szabó Ta-
más tábori püspök atya (aki egyben
a lelkiségi mozgalmak megbízott fe-
lelõse), Szederkényi Károly plébá-
nos és az argentin P. Joaquin
Quintana SVD személyében. 4 óra-
kor kezdõdött a munkatársak (a
„törzs“) részére a szentmise, majd
utána eligazítás, és ezzel kezdetét
vette a csodálatos 3 nap, melynek
eseményeit csak több oldalon keresz-
tül lehetne összefoglalni. Ezért in-
kább pár szikrát villantok csak meg:

Megindult a jelöltek áradata, és
csak jöttek, jöttek… mind az ötve-
nen. A törzstagok rögtön befogad-
ták Attilát és engem. Úgy éreztük,
évek óta együtt dolgozunk. Nem
kerestük a különbségeket, hanem
hagytuk, hogy hassanak ránk az
események. A csütörtök éjszakai
törzsmegbeszélésen tudtam meg,
hogy amíg én a beszédemet mon-
dom, egy munkatárs a kápolnában
imádkozik értem. Péntek reggel az
Ideál beszéd elõtt remegett kezem-
lábam, de amint elkezdtem beszél-
ni, nagyon nagy nyugalom szállt
meg. Éreztem Gábor barátom és az
otthoni cursillisták imáit. 

A kiscsoportos megbeszéléseken
10-12 ember ült egy-egy asztalnál , s
körünkben szinte azonnal megin-
dult a beszélgetés. Külön kegyelem
volt asztalunk számára, hogy Szabó
Tamás püspök atya hozzánk került,
és aktívan bekapcsolódott az asztal-
munkába, így minden témában
meghallgathattuk gondolatait. 

Attila barátom fantasztikus egy-
ház beszédet mondott! És megrázó
élmény volt a kápolnában Gábor
barátomért imádkozni, amíg õ be-
szélt! A háttérimák mellé komoly
mennyiségû „háttér süteménnyel“
is el voltunk látva mindhárom nap.

Megrendítõek voltak a közös szent-
misék, melyeket püspök atya veze-
tett, és a résztvevõ atyák koncele-
bráltak, 64 férfitorok pedig  énekek-
kel és imákkal támogatott! És az éj-
szakai beszélgetések Attilával! Vagy
Jenõ és Károly atya nagyhatású rol-
lói! A szentségimádás, ahol a részt-
vevõk többsége hangosan imádko-
zott! A záróra érkezõ vendég-sereg,
akik az ország minden részébõl jöt-
tek és megtöltötték a templomot! Az
itt elhangzott tanúságtételek min-
denki szemébe könnyeket csaltak.

Dicsõség és hála a Szentléleknek!
Akik részt vettünk, mind tudjuk és
hisszük, hogy valami új és csodála-
tos dolog indult el ezen a hétvégén!

De Colores! 

Csákóy Gyula

A tavaly októberi, országosra sikere-
dett ultreya egyik gyümölcseként,
Csákóy Gyula barátommal meghí-
vott munkatársként, két jelölt tár-
sunkkal február 3-án sûrû hóesés-
ben érkeztünk Kõszegre.

A Szent Imre Missziós-ház udva-
rára betolva a csúszkáló autót, gyö-
nyörû látvány fogadott: a Kõszegi
hegység meredek oldalán, nyílként
égre mutató fenyõk csúcsai összeér-
tek az égi áldást hozó hófelhõkkel.
„Tiszta karácsony, az ég lehajolt a
földre“ – villant át az agyamon. Ez a
gondolat az 56. férfi cursillo 3 nap-
ján számomra valósággá vált.

Az elsõ csoda, hogy mindenki el-
jött: az Isten 64 embert hívott, és 64
igen volt a válasz! Mi, budapesti
munkatársak már pénteken úgy
éreztük, mintha mindig együtt
dolgoztunk volna a kõszegiekkel.
Egyet akartunk: hatékony és alázatos
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a három nap
MUNKATÁRSAK VOLTUNK KÕSZEGEN  

(folytatás a 4. oldalon)



2004. július elején végeztem el a cur-
sillót. Nagy hatással volt rám a
három nap; a legnagyobb mondani-
valója az volt számomra, hogy ha Is-
ten szeret engem így, ahogy va-
gyok, akkor én is fogadjam el maga-
mat. Én nem vagyok egy lebegõs tí-
pus, de az élmény akkor is vitatha-
tatlan volt. Az ezen való dolgozást a
Mária utcai összejövetelek alkalmá-
val folytattam. Meglepetés volt szá-
momra, amikor 2005. január elején
Arató Márta meghívott a munka-
társképzõre. Elfogadtam a meghí-
vást. A kurzuson résztvevõk között
sok ismerõsre találtam. A három
nap során hallott megrázó tanúság-
tételek, a fiatalok üdítõ stílusa és a
cursillo anyagának újrafeldolgozása
arra ösztönöznek, hogy én is to-
vábbadjam ezt az örömhírt az Isten
szeretetérõl. Remélem és imádko-
zom érte, hogy a cursillón és a mun-
katársképzõn szerzett ismeretekkel
felvértezve Isten megmutatja az én
utamat, és ezt az útmutatást meg is
hallom.

Adamovich Beatrix (57. nõi cursillo)

Ez év január 27-30 között – másik
négy kárpátaljai társammal együtt
cursillós munkatársképzésen vehet-
tem részt. A rövid, de igen intenzív
tanfolyamnak a festõi környezetben
lévõ leányfalui Szt. Gellért Lelkigya-
korlatos ház adott otthont. Minket,
határon túliakat Babály András atya
hívott meg és hozott el, aki nálunk
elindítója és mozgatórugója a cursil-
lónak. Vendéglátónk és a tanfolyam
másik direktora az örökmosolyú P.
Beöthy Tamás S. J. atya volt. A rek-
tor nem könnyû feladatát Arató
Lászlóné, Márta („Anyó“) vállalta el.
A hagyományosan csütörtök dél-
utántól vasárnap délutánig tartó

programokban szerepelt reggeli ima
a kápolnában, bibliai ima és annak
megosztása az asztaltársaságban, a
lelki vezetõ aznapra vonatkozó
gondolata, mint irányadó, a témák
ismertetése és felvázolása, aminek
alapján – nekünk, leendõ munka-
társaknak – 3-4 perces elõadásokat
kellett írnunk. Be kell vallanom,
hogy az elsõ három beszédem meg-
írásába beletörött a bicskám, mivel
az erre elõirányzott 20 percbe nem
fértem bele. Ezután igyekeztem tár-
gyilagosabban fogalmazni, aminek
eredményeként sikerült két lényeg -
beszédet is megírnom, ill. elmonda-
nom, amikor rám került a sor.

Agybeli rövidzárlatainkat legin-
kább az étkezõasztalnál ülõ társa-
inkkal folytatott viccelõdés, kedé-
lyeskedés oldotta fel. Természete-
sen komolyabb dolgokról is beszél-
gettünk, mint pl. ki-ki az otthoni
helyzetrõl, személyes témákról, csa-
ládról, szociálpolitikáról, zenérõl
stb. Aquinói Szt. Tamás emléknapja
estéjén a programok után boros -
sütis agapéval köszöntöttük Tamás
atyát. Bár ezen a napon sem volt sok
„üresjárat“ az elõadások között az el
nem fogyó történetek és viccek mi-
att a lefekvésre így is éjfél után ke-
rült sor. Cursillónk egész idejére jel-
lemzõ volt a jókedvû, felhõtlen han-
gulat. András atya meg is jegyezte,
hogy ilyen jó kedélyû társasággal
már régen találkozott.

Mit adott nekem ez a három
munkával, tanulással, ismerkedés-
sel, imádkozással teli nap? Elsõsor-
ban megerõsítette bennem a cursillo
melletti elkötelezõdést, közelebbrõl
megismertem a munkatársképzõ
célját. Ide tartozik a keresztény kö-
zösség alakítása környezetemben és
a cursillo adta lehetõségekkel való
apostolkodás. Megéreztem szemé-
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a három nap
MUNKATÁRSKÉPZÕ LEÁNYFALUN eszközzé válni Isten kezében. Azt

nem tudjuk, hogy ez mennyire si-
került, de azt igen, hogy micsoda
boldogság Istennek egy ilyen kö-
zösségében szolgálni! Boldog va-
gyok, hogy Isten az Egyházán belül
a Cursillóban számít rám…

A csúcspont számomra Nagy
Károly atya Szentségekrõl szóló el-
mélkedése és tanúságtétele volt.
Szívem legmélyéig megrendültem.
Szembesültem megkeresztelt po-
gányságom minden szégyenével,
mulasztásával és bûnével, de talál-
kozhattam a hozzám lehajoló Isten
irgalmas jóságával is. Ebben a négy
órában megéltem a HÚSVÉT titkát,
minden fájdalmával és örömével. 

Gál Jenõ atya Kegyelem beszé-
dében elhangzott szavai döbbenetes
erõvel szólaltak meg bennem:
„Krisztus azért jött a földre, hogy
megváltson minket és megszabadít-
son a bûntõl! Jézus Krisztus Isten
ajándéka nekünk és értünk! (...) Aki
nem éli a kegyelmi életet, az halott.“ 

Jézus értem adta életét a keresz-
ten, hogy életem legyen! Ettõl kezd-
ve már nem az az Attila volt a Szent
Lukács asztalközösség tagja, aki
csütörtökön megérkezett: az én szí-
vemben is összeért az ég a földdel…

De Colores! 

Román Attila

(folytatás az 5. oldalon)
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n Dr. Beer Miklós püspök úr 2004.
december 12-én, advent harmadik
vasárnapján a váci ferences temp-
lomban diakónussá szentelte
GYURKOVITS ISTVÁNT.

2005. január 23-án megszületett
BRANDT ORSOLYA kisfia:
KORNÉL. 

Isten áldja meg
mindannyiukat!
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lyes felelõsségemet abban, hogy a
„világ világossága“ vagy „a föld só-
ja“ legyek, ahogy erre Máté apostol
is buzdít minket, keresztényeket.

Jellemzõ a régi barátságok meg-
elevenedésére, hogy Gilyén Elemér
– elsõ cursillós rektorom – tudomást
szerezve arról, hogy mi kárpátaljai-
ak is részt veszünk a képzésen,
meglátogatott minket egy baráti üd-
vözlet erejéig. A tanítógárda más,
Kárpátalján járt tagjait is régi barát-
ként üdvözölhettünk. Öröm volt a
találkozás: megerõsödtek a régebbi
kapcsolataink, és újak is szövõdtek.
Hazaúton társaimmal megbeszél-
hettük az elmúlt három nap esemé-
nyeit, benyomásait, élményeit. A bi-
zakodó, munkára eltökélt szándék
fogalmazódott meg mindannyiunk-
ban. A jó szervezésnek köszönhetõ-
en csupa jó emlékkel és tudásban
gyarapodva térhettünk haza, hogy
majd itthon kamatoztassuk a képzé-
sen nyert tapasztalatainkat. Remél-
jük, hogy a következõ munkatárs-
képzõ már  Kárpátalján lesz, ahol
majd mi láthatunk vendégül Ben-
neteket.

A mielõbbi találkozás és közös
munka reményében szeretettel,

De colores!

Szvirida János

HÍVÁS

Leányfalun a Szent Gellért Lelki-
gyakorlatos házban január 27-31.
között tartott cursillós munkatárs-
képzõ üzenete egybecsengett a
Szent Ignáci lelkigyakorlatom heti
kegyelem kérésével. Ez így szól:
„Kérjem az értem emberré lett Úr
mély, bensõ, tapasztalati ismeretét,
hogy jobban szerethessem és szoro-
sabban követhessem.“

Hogyan éltük ezt meg?
Az ország legkülönbözõbb he-

lyeirõl érkeztünk, Szekszárd, Csap,

Sükösd, Munkács és ahogy sorolom
a helyeket, világosan érzem, hogy
képtelenség másként mondani: egy
országból, egy közös lelki országból
érkeztünk.

Nagyon nagy öröm volt együtt
lenni. A krisztusi hívást a legkülön-
bözõbb helyrõl és világi háttérbõl
érkezõ, nagyon különbözõ korú fér-
fiak és nõk tanúságtételei közvetí-
tették számomra. Gyönyörûség volt
meggyõzõdni arról, hogy ezek az
emberek a világi sikereik ellenére
érzik, hogy óriási a hiány Krisztus
nélkül. Élõ valósággá vált rajtuk ke-
resztül, hogy Krisztus az ÚT, a KA-
PU és az Atya Fiaként a LEGELÕ is.

Ezen keresztül döbbentem rá
önmagunk szétszakítottságára, ami-
kor elhisszük a világnak, hogy csak
részek vagyunk. De Krisztusban
egészek vagyunk, mert Õ megte-
remtette és megmutatta az egysé-
get. És ezt minden pillanatban ta-
pasztaltam, tapasztalhattam ezalatt
a három nap alatt.

Hihetetlen volt látni és érezni azt
a növekvõ örömöt, testi és lelki fris-
sességet mindannyiunkban, ami
csak akkor következik be, amikor
valaki, valakik valóban hazaérkez-
nek. Ugyanakkor mindannyian
éreztük, érezzük, hogy ezzel az út-
ravalóval, mint a mesebeli szegény-
legénynek, el kell indulnunk a vi-
lágba.

Hála és köszönet a Szentlélek-
nek, aki mindezt az ajándékot adta
az ott együtt lévõ embereken át, kö-
szönet Beöthy Tamás atyáért,
Babály András atyáért, a régi mun-
katársakért, Arató Mártiért, Ocskay
Mártáért, Várday Juditért, Velenczei
Katiért és mindannyiunkért!

Köszönet, köszönet, köszönet!
De Colores! 

Sas Bernadette (57. nõi cursillo)

és a negyedik örök nap

2005. február 6-án megalapítottuk kis-
csoportunkat. Tagok: Andrea, Bea,
Mária és Zoltán. Elsõ beszélgetésünk
témája Máté 5/13-16 volt. Ti vagytok a
föld sója…

Gondolatindítóként Suenens bíbo-
rost idéztük: „Ismerje fel a világ a ke-
resztényeket ragyogó, derûs tekintetük-
rõl, szívük melegérõl, törhetetlen opti-
mizmusukról, mely örvendezõ remé-
nyük rejtett forrásából fakad.“

Ezután arról beszélgettünk, hogy
vajon mi „sók“ vagyunk-e , és tudjuk-e
környezetünket „ízesíteni“?

„Ti vagytok a világ világossága...“
Itt arról gondolkodtunk, hogy a világos-
ság láthatóan mûködik-e bennünk az
emberek között. Hol a helyünk? Egy kis
égõ vagyok-e a kivilágított bazilikában,
akire szükség van, mert a fény a sok kis
égõtõl sziporkázik, vagy egy világító to-
rony vagyok, amely segít a helyes irány
megtalálásához, esetleg fáklyaként vilá-
gítok, utat mutatva az embereknek,
mint calcuttai Szent Teréz anya vagy
Bosco Szent János?

A beszélgetésünket az alábbi fohás-
szal fejeztük be:

Amióta melletted vagyok, úgy érzem,
világosság gyúlt az életemben. 
Ahogy a napfény rügyeket pattant, úgy
kelti fel lelkemet a Te malasztod, hogy az
örök élet számára gyümölcsöt hozzon. 
Ahogy a fény meleget áraszt, úgy kap
erõre lelkem is kegyelmed által. 
Ahogy felmelegítik a nap sugarai a leve-
gõt és az fölfelé száll, úgy vonz engem is
Hozzád a Te kegyelmed. 
Uram, légy az én világosságom!

Azt szeretnénk, ha minden hónap
elsõ vasárnapján délután 15.00 órakor
találkoznánk, és az aznapi evangéliu-
mról beszélgetnénk. 

Aki még nem tartozik kiscsoporthoz
és szeretne bekapcsolódni, szeretettel
várjuk, hívja a 33-26-28 telefonszámot.

De Colores!

Andrea, Bea, Mária és Zoltán

KISCSOPORT ALAKULT



KEDVES CURSILLÓSOK!

Az elmúlt egy évben olyan változások mentek végbe az életemben, amelyek miatt õsztõl nem tudom tovább vállalni a Média
Munkacsoportban végzett munkát. Elkötelezettségeim miatt már ez a szám is késve kerül nyomdába, és így a postaládátokba is,
amiért elnézéseteket kérem. 

A „de colores“-t  eddig ketten készítettük Kövesné Annával: õ a szerkesztést, én pedig az újság tördelését és nyomdai elõkészítését.
Hogy ez érthetõbb legyen: Anna foglalkozott azzal, hogy mi kerüljön az újságba, én pedig azzal, hogy hogyan nézzen az ki.

E felhívás útján most keresem azt a lelkes cursillistát, akinek a munkámat a nyár folyamán átadhatnám.
Milyen adottságok kellenek hozzá?
Hát elõször is elkötelezettség a cursillo felé. Érdekeljen az, hogy mi történik ebben a mozgalomban, hogyan zajlanak a hétvégék,

mi újság vidéken, és érdekeljen az is, hogy errõl hogyan lehet hírt adni. Szeresd a cursillót! 
A „de colores“ nem a hagyományos értelemben vett újság, hanem hírlevél, mely tudósít a mozgalomban zajló eseményekrõl.

Így újságírási szaktudást nem feltétlenül, de a magyar nyelv alapos ismeretét és leleményességet viszont annál inkább igényel.
A technikai adottságok: szükséges, hogy legyen hozzáférésed az internethez, mert ez ma a kapcsolattartás egyik leghatékonyabb

módszere. És kell egy picit jobb kapacitású számítógép is, amelyik nem esik kétségbe, ha fényképeket, bonyolultabb programokat lát.
Ha értesz valamilyen kiadványszerkesztõ programhoz (QuarkXPress, Adobe InDesign), az nagy elõny, de nem feltétel:

szívesen megtanítalak rá. Elég, ha bátor vagy új dolgokat megtanulni.
A hírlevél negyedévente jelenik meg (húsvét, pünkösd, nyár vége és karácsony). Nagyobb idõráfordítást a tördelõ részérõl az

idõszakok végén igényel. Miután az újság tartalmilag már összeállt, egy hét alatt el kell készülnie a tördelésnek is. Ez nem azt
jelenti, hogy ezalatt csak ezzel kell foglalkozni, hanem hogy ilyenkor összesen vagy 20-24 órát rá kell tudni szánni.

Ha felkeltette figyelmedet ez a feladat, és megpróbálnád, jelentkezz bátran a szerkesztõség címén, és akkor a következõ számot
már közösen készíthetnénk el. De örömmel látunk a csapatban akkor is, ha a szerkesztésben vennél részt szívesen!

Szeretettel várlak:
Szilágyi Klára, a „de colores“ tördelõszerkesztõje (41. cursillo)
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KEDVES RÉGI- ÉS LEENDÕ LISTATAGOK!

Néhány mondatban röviden bemutatom a cursillós levelezõlistát.
A lista a végzett cursillisták internetes levelezõlistája, mely 2004. november közepe óta mûködik. Jelenleg 69 tagja van.
Célja, hogy tájékoztassa a tagokat egyházi, mozgalmi hírekrõl, programokról, eseményekrõl, közérdekû ügyekrõl.
Tulajdonságai: 
– Csak végzett cursillisták lehetnek tagjai, függetlenül attól, hogy az ország mely részében végezték a cursillót.
– Csak a lista tagjai küldhetnek rá e-mail-t.
Levél küldésénél a cím: cursillo@primlista.hu
A levél továbbítása teljesen automatikusan történik, nekem, mint adminisztrátornak nincs sem jogom, sem lehetõségem válo-

gatni a megjelenõ levelek között.
– A csatolt fájlokat tartalmazó levelek tiltottak, a rendszer ezeket automatikusan leállítja. (Ez elsõsorban a modemmel csatla-

kozók érdekét védi, de segít a vírusok terjesztésének megakadályozásában is.) Maximális levélméret 100 kbyte.
Túl az elsõ két „gyermekbetegségekkel“ teli hónapon, örömmel mondom: 
– KÖSZÖNÖM, hogy a közösség egészét érintõ, közérdekû információk jelennek meg a levelekben
– KÖSZÖNÖM, hogy minimálisra csökkentek a politikai tartalmú levelek 
– Örülök, ha a listán keresztül értesülök más régiók rendezvényeirõl. (Nem valószínû, hogy mint budapesti lakos túl sûrûn

részt veszek majd a nyugati határvidék programjain, de arra jó a tõlük jövõ híranyag, hogy tudjunk egymásról, és esetleg „ellop-
juk“ az õ ötleteiket, és megvalósítsuk mi magunk is a saját egyházmegyénkben.

– KÖSZÖNÖM, hogy több helyrõl érkezett örömteli, ujjongó levél. Nagyon jó érzés volt számomra, amikor virtuális ultreyá-
nak nevezte valaki a cursillós levelezõ listát. 

Kívánom, leljétek örömötöket benne!
Sok szeretettel várjuk leveleiteket a listára, jelentkezésetek a tagságra:

Pallos Zsuzsa, adminisztrátor (40. nõi cursillo)

Ha szeretnél listatag lenni, jelentkezz a cursillo-feliratkozas@primlista.hu címen.
A tagság megszüntethetõ, ha írsz a cursillo-leiratkozas@primlista.hu címre.
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KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGEEKK  ÉÉSS  RRÉÉGGIIÓÓFFEELLEELLÕÕSSÖÖKK::

ÉÉSSZZAAKK  BBUUDDAA:: I. II. III. XII. kerület
FFrraannkkoovviittss  GGyyöörrggyy (II. ker-ben)
1028 Bp. Úrbéres u. 1/A,  T.: 376-9459
e-mail: franko17@axelero.hu
ZZoollttáánn  GGáábboorr (I. III. XII. ker-ben)
1031 Bp. Vitorla u. 1., T.: 242-7708
Lelkivezetõ: MMaattoollccssyy  KKáállmmáánn
1123 Bp. Táltos u. 16., 
T.: 3750732, 30-436-24-48
e-mail: p.matolcsy@axelero.hu

DDÉÉLL  BBUUDDAA:: XI. XXII. kerület 
Budaörs, Érd, Diósd, Törökbálint
DDeesssseewwffffyy  EErrzzsséébbeett
1222 Bp. Bálvány u. 14., T.: 424-7794

BBEELLSSÕÕ  PPEESSTT:: V. VI. VII. VIII. belsõ IX. kerület
Lelkivezetõ: PP..  BBeeöötthhyy  TTaammááss  SSJJ
1085 Bp. Mária u. 25., T.: 318-3479

ÉÉSSZZAAKK  PPEESSTT:: IV. XIII. XV. kerület
BBeerrnnoolláákk  BBééllaa  ééss  MMeelliinnddaa
1047 Bp. Deák F. u. 27., T.: 389-0199
Lelkivezetõ: HHeerrppyy  GGyyöörrggyy nnyy..  pplléébbáánnooss
1056 Bp. Március 15. tér 2. 
T.: 483-0295
Újpesten, a Szt. István tér 14. alatti
Katolikus Kultúrházban minden hónap
elsõ hétfõjén 18.00-tól ultreya.

KKEELLEETT  PPEESSTT:: XIV. XVI. kerület és Gödöllõ 
MMaarróóttii--AAggóóttss  LLáásszzllóónnéé  GGaabbii
1161 Bp. Templom tér 3. 
T.: 405-3528
e-mail: gabikas@szmi.axelero.hu
1161 Bp. Templom tér 3., T.: 405-5869

DDÉÉLL  PPEESSTT:: külsõ IX., XVII., XVIII., XIX. XX.,
XXI. kerület, Dunaharaszti és Alsónémedi
JJuuhháásszz  KKáárroollyy
1107 Bp. Kékvirág u. 2. 
T.: 263-1207, 30-9849-924
e-mail: juhaszkaroly@freestart.hu
Minden hónap elsõ péntekjén, a 18,00-
kor kezdõdõ szentmise után, kb. 18,45-kor
„Péntek esti beszélgetések“ címmel cursil-
lós találkozó a Szent Kereszt Plébánián. 

CCUURRSSIILLLLÓÓKK  22000055--BBEENN
AAZZ  EESSZZTTEERRGGOOMM--BBUUDDAAPPEESSTTII
FFÕÕEEGGYYHHÁÁZZMMEEGGYYÉÉBBEENN:

Férfi cursillo: Nõi cursillo:
március 31-április 3. április 7-10.
június 23- 26. június 30-július 3.
szept. 29- okt. 2. szeptember 22-25.
december 8-11. november 17-20.

A cursillók tervezett helyszíne Leányfalu, a
Szt. Gellért Lelkigyakorlatos Ház (2016
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 141.) A
záróünnepség délután 1/2 5-kor kezdõdik.
További információkat Marótiné Gabitól
kérhettek, a 405-3528 telefonszámon.

Kérjétek Isten áldását a cursillók valamen-
nyi résztvevõjére, meghívottainkra, a
papokra és a munkatársakra egyaránt!

VVIIDDÉÉKKEENN::

A vidéken megrendezendõ cursillókról a
következõ címeken kaphattok információt:

EEGGEERR: Szt. János Továbbképzõ Központ,
3300 Eger, Foglár György u. 6.

NNYYÍÍRREEGGYYHHÁÁZZAA: Lelkipásztori Intézet 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 4.

MMÁÁRRIIAAPPÓÓCCSS: Máriapócsi Lelkigyakor-
latos és Zarándokház, 4326 Máriapócs,
Kossuth tér 17.

KKÕÕSSZZEEGG: Isteni Ige Társasága, Cursillo
Mozgalom, 9730 Kõszeg, Park u. 1. Pf. 2.
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A de colores a magyarországi „CURSIL-
LO A KERESZTÉNYSÉG TANFOLYAMA“ mozga-
lom negyedévente megjelenõ hírlevele,
mely a cursillón résztvettek számára
készül. Szerkeszti a Média Munkacso-
port. Felelõs szerkesztõ: Kövesné Anna
(-fha). Az újságot gondozta: Szilágyi
Klára. Postacím: 1131 Budapest, Babér
u. 41, II. emelet 16.
e-mail: decoloresbudapest@yahoo.com
http://www.cursillo.communio.hu
Nyomdai munkálatok: GRAPHIC nyomda

Kérjük és várjuk azok jelentkezését, akik
a következõ területeken alkalmanként
segítségünkre tudnának lenni:
- pályázatfigyelés, pályázatok összeál-
lítása, megírása, beadása;
- a cursillo honlapjának fejlesztése, kar-
bantartása;
- híradások a de colores számára.
Ha tudomásotok van olyan állandó cur-
sillós rendezvényekrõl, misékrõl, me-
lyekre szívesen fogadtok vendégeket,
várjuk tájékoztatásotokat. Segítsük
együtt az újonnan cursillót végzetteket,
hogy könnyebben tudjanak egy-egy kö-
zösséghez csatlakozni!

KK ÖÖ ZZ ÉÉ RR DD EE KK ÛÛ   II NN FF OO RR MM ÁÁ CC II ÓÓ KK
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A HÁLÓ – a Kárpátmedencei Kato-
likus Közösségek Hálózata 2005.
augusztus  25-28. között Esztergomban
rendezi meg soronkövetkezõ találkozóját.
Ez alkalommal a budapesti és a budapest-
környéki lelkiségi mozgalmakat hívja. A
találkozó védnöke Erdõ Péter bíboros úr.

Ismét – miként 2002-ben a zánkai
találkozóra – kéri a Cursillo segítségét a
találkozó lebonyolításában (akkor ötvenev
voltunk segítõk).

A szervezõk kb. 400 résztvevõre számí-
tanak. 4 témakört készítenek elõ: 

– közösség, 
– család, 
– misszió – evangelizáció, 
– talákozások.
A Cursillótól elsõsorban a következõ

munkákra kérnek segítõket:
– témakör-vezetõ,
– lelki vezetõ valamely témakörben,
– kiscsoportos beszélgetésvezetõk
– liturgikus felelõs és segítõk (minist-

ráns, kápolna-, sekrestyeszolgálat, felolvasó,
– dokumentátor (helyszinen képben,

írásban rögzíti a történteket),
– „újságíró“ (a szervezés során ismer-

téseket, tájékoztató anyagokat jelentet meg
egyházi és egyéb sajtóorgánumokban.

Ha erõt, idõt és akaratot érzel magad-
banban, hogy a fenti feladatok valame-
lyikében részt vegyél, kérlek hívj fel, írjál,
küldjél e-mailt neved, elérhetõséged és a
vállalt feladat megjelölésével.

Egyben kérjük hogy, széles körben
ismertessétek a találkozót, szervezzétek a
jelentkezéseket!

A cursillo hathatós, eredményes segít-
ségével járuljunk hozzá az apostol-
kodáshoz!

dr. Bernolák Béla
1047 Budapest Deák F. u. 27.
telefon, fax, üzenetrögzítõ: 1 389 0199
e-mail: bbernolak.1@dpg.hu 

f e l h í v á s



KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE
Budapest100

Cursillo Alapítvány
1091 Budapest, Üllõi út 145.
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Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó

zárva volt. Belépett és köszöntötte õket:

„Békesség nektek!“

Aztán Tamáshoz fordult:

„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet.

Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba. 

S ne légy hitetlen, hanem hívõ.“ 

Tamás fölkiáltott: „Én Uram, én Istenem!“ 

/János 20, 26-28/

Minden kedves olvasónknak áldott húsvétot
és Krisztus feltámadásának boldog bizonyosságát kívánjuk!
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