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Tamás atya 
köszöntése és búcsúztatása

Beöthy Tamás atyát a Cursillo
felkérésére Paskai László bíboros
úr nevezte ki 1991. július 5-én
az Esztergomi Fõegyházmegye
Cursillo Mozgalom lelki veze-
tõjének és Õ a Cursillo ma-
gyarországi elindítása óta fá-
radhatatlan szorgalommal és
lelkesedéssel látta el a lelki ve-
zetõi feladatot. Ez év február-
jában - több lelkiségi mozgalom-
mal együtt - ünnepeltük Tamás
atya 80. születésnapját, ame-

lyen köszönetünket fejeztük ki több mint évtizedes lelki vezetõi szol-
gálatáért. Tamás atya felvetése alapján korára tekintettel kerestük késõb-
bi lehetséges utódját, és személyes javaslatára kértük fel dr. Székely
János atyát, aki megkeresésünkre igent mondott. Tamás atya továbbra is
vállalta a Mária utcai keddi találkozók megtartását, valamint felkérésre
örömmel vesz részt a jövõben is a Cursillo életében, illetve papként a 3
napos Cursillon.

2007. július 16-án a grémium nevében levélben kerestem meg Erdõ
Péter bíboros urat, hogy dr. Székely János atyát 3 évre az Esztergom-
Budapest Egyházmegyei Cursillo lelki vezetõjévé nevezze ki. Tamás
atyát 2007. október 16-án kedden 18 órakor szeretnénk köszönteni és
búcsúztatni a Mária utcában, amely alkalomra minden cursillistát sok
szeretettel hívunk és várunk. Kérem, hogy személyes jelenlétünkkel is
fejezzük ki köszönetünket Tamás atyának odaadó, lelkiismeretes és ered-
ményes szolgálatáért.                                                  Ruszthy Gyula

"A világnak Krisztus kell…"

VÁROSMISSZIÓ 
Budapest 

2007. szeptember 16-22.

Küldetésünk van ! 

Örömteli keresztény életünkkel,

szeretõ Krisztusi közösségeinkkel

bele élni, bele ragyogni a világba,

hogy az Isten SZERET, 

és azt akarja, hogy minden ember

boldog legyen! 

A városmisszió 

jelmondata is ezt hirdeti: 

"Reményt és jövõt
adok nektek". 
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"Én is számítok
Rá!"

Négy évvel ezelõtt egy kedves
baráti házaspár meghívott minket
egy Házas hétvégére. Az ott eltöltött
napok hihetetlen megtapasztalá-
sokkal gazdagítottak. Fantasztikus
volt megérezni Krisztus szeretetét a
Társamon keresztül. Akkor sem, és
most sem tudom szavakkal kife-
jezni, mit éltem, éltünk át Andival.
Nem hittem volna, hogy lehet ehhez
hasonló élményben részem "ide-
genekkel". Tévedtem…

Két kicsi fiunkat a Gondviselõ jó
eszköznek tekintette arra, hogy
általuk és Velük eljussunk ez év
Pünkösdjén Máriaremetére. A sok
színes sátor között a Cursillo sátra is
helyet kapott. Egy ideje már hívást
éreztem Krisztus közelségére, de
hiába mentem el "csak úgy" a tem-
plomba, a lelki szomjam nem múlt
el. Többször beszélgettünk otthon,
hogy el kellene mennem egy lelki-
gyakorlatra. Andi, a feleségem,
nagyon figyelmes, így mikor meglát-
ta a Cursillo sátrát, hozott két jelent-
kezési lapot, amit másnap ki is
töltöttünk mindketten. 

Amikor megkaptam a levelet
Ruszthy Gyuszitól, melyben tájé-
koztatott, hogy van hely számomra
a 67. férfi Cursillón, örömmel mutat-
tam a levelet Andinak. Bár a Cursillo
menetérõl nem kaptam információt,
mégis éreztem, ez az, amire hívásom
van. Hittem, bármi történik, arra van
szükségem!

Semmi különleges elvárásom
nem volt. Nyitott, várakozással teli
kíváncsisággal érkeztem a Szent
Gellért Lelkigyakorlatos Házba, ahol
nagy szeretettel fogadtak. Már a
recepción elkezdõdött a barátkozás.
Jó volt látni, hogy nem egy váloga-
tott csapat várt, hiszen széles
korosztályú és más-más élethely-
zetben lévõ testvérek jöttek össze. 

Az elsõ este, a bemutatkozásom

elég kurtára sikerült, viszont, a szá-
momra legmeglepõbb módon, a
várakozásomat szavakba tudtam
önteni. Nagy élmény volt, hogy
tudtam, milyen szívvel, lélekkel
élem végig a hétvégét! Ami ezután
következett, mélyen megindított,
hiszen Jézus szeretetét megtapasz-
talva, nem okozott nehézséget azt
rögtön tovább is adni.

Megrendítõ önátadásoknak, ta-
núságtételeknek lehettem részese,
mint megajándékozott.

Mindig szerettem az õszinte,
baráti-testvéri beszélgetéseket. A ta-
núságtételek hatására számomra tel-
jesen ismeretlen emberek elõtt tud-
tam megnyílni mérlegelés és félelem
nélkül.

Ebben segített a Szentlélek, aki
kézzelfogható módon végigkísérte a
hétvégénket. Jó volt látni, mások
különbözõ élethelyzetben tanúsított
erényeit, hibáit. Sokat tanultam és
erõsödtem a példáik nyomán.

Felemelõ volt Jézusról hallani oly
módon, ahogy eddig még nem hal-
lottam. Kicsit úgy éreztem magam,
mint Péter apostol a hegyen, ahol
Jézus megmutatta neki isteni Di-
csõségét. Aztán jött az utolsó nap, a
búcsúzás ideje. Más alkalommal
elszoruló torokkal váltam el új, vagy
régebbi ismerõseimtõl. Most nem
éreztem ilyet. Helyette azt éreztem,
elkezdõdött valami, mint a meg-
keresztelésem után! Amikor átvet-
tem a Feszületet Tamás atyától, úgy
éreztem, Jézustól vettem át az apos-
toli küldetésemet. Ezért, ha Jézus
számít rám, én is számítok Rá!

István János

Ultreya
2008. áprilisban,

Fatimában!
Kedves Testvérek!

Nagy lehetõség elõtt állunk:
2008. április 11-12-én az európai
Ultreyát Fatimában rendezik
meg.

Erre az alkalomra autóbu-
szos zarándokutat tervezünk.

Reméljük, minél többen
meghívást kaptok, és lehetõ-
ségetek nyílik a részvételre.

Az utat most szervezzük, de
azt már most tudjuk, hogy a
várható költségek 180.000-200.000
Ft /fõ körül, de  inkább alatta lesz-
nek. Ebben az árban benne van az
oda-vissza út, látogatás Compos-
tella de Santiagoba, az összes szál-
lás, a reggeli és a vacsora is. Az út
várhatóan 10 napos lesz.

Kérlek Benneteket, jelezzetek
vissza 2007. november 1-ig az aoc-
skay@googlemail.com email címre,
hogy felmérhessük, mekkora ér-
deklõdéssel számolhatunk.

További tájékoztatást, részle-
tekrõl, feltételekrõl az érdeklõdõk
részére késõbb áll módunkban
adni.

XVI. évfolyam 3. szám de colores 2007. augusztus.
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Üdvözletünket küldjük
Nyírtelekrõl valamennyi

résztvevõnek! 

Különösen nagy szeretettel gondo-
lunk azokra, akik 2007. március 8-tól
Leányfalun velünk együtt tapasztal-
hatták meg Jézus szeretetét.

Szakácsné Molnár Erika vagyok,
az Árpád-házi Szt. Kinga asztaltól.
Megpróbálom összefoglalni azt, ami
velem történt ott, és azóta.

Óriási volt bennem a kíváncsiság,
hisz a férjem is, és az egyház-
községünkbõl többen is voltak

már"tanfolyamocskán".Valameny-
nyiükön szemmel látható volt a vál-
tozás. Vajon mi történt velük?
Ahányszor láttam õket együtt be-
szélgetni - ha csak rövid idõre is - pl.
szentmise elõtt, szemükben, moso-
lyukban, egész lényükben "ragyog-
tak". Valami közös titok egy életre
összekovácsolta õket. Nem értettem.

Azóta mindez múlt idõ. 2007
márciusában végre én is részese
lehettem a titoknak, amin utólag már
csak mosolygok, hisz olyan egy-
szerû! Jézus SZERET, és tõled is ezt
várja, számít rád, és ha ki tudod õszin-
tén mondani, hogy Te is számítasz
Rá, életed sokkal könnyebb lesz.

Ez persze így leírva olyan egy-
szerûnek hangzik, de mégis kellett
hozzá négy nap hogy meg is értsem.
Nem az elmémmel. A szívemmel,
lelkemmel kellett átélnem. Az önma-

gunkkal való szembenézés keserves,
néha fájdalmas, de csodálatos is, hisz
rengeteg felesleges dolgot cipelünk
magunkkal, amit ha leteszünk sok-
kal könnyebben haladunk. Nem a
keresztet! Azt vinni kell. De viheted
zúgolódva, átkozódva, vagy elfo-
gadva, esetleg szégyenkezve, mikor
látod, hogy a másoké nagyobb is,
nehezebb is. És mégis viszik derûvel,
megadással és milyen könnyedén!
Igen, mert nekik van, aki segít,
támaszuk az Úr Jézus. Ezt is megta-
pasztaltam a négy nap alatt. 

Megpróbálom röviden össze-
foglalni, ami velem történt. 

42 éves háromgyermekes anyuka
vagyok, jelenleg munkanélküli. 25
éve házas. Vallásos, templomba járó
"jó keresztény". A gyermekeinket is
erre neveljük férjemmel. Úgy gon-
doltam ez elég. Hát nem, kedves "jó
keresztények", ez nem elég! Miért?
Mert nem elég hiteles. Mert akik
ismerik családunkat kb. õk is ennyit
látnak. Kevés! Nekünk többet kell
megmutatnunk a világnak életünk
keresztény voltából. Nem is többet,
mindent! Mindig keresztényeknek
kell lennünk. A boltban, a fodrász-
nál, ha a gyermekünket simogatjuk,
vagy megszidjuk, a férjünk, felesé-
günk iránti szerelmünkben, vala-
mennyi élethelyzetben, minden
embertársunkkal. Nehéz? Nagyon!
Élj úgy, hogy kérdezzenek! Tedd
kíváncsivá a körülötted élõket éle-
teddel Ennek a felismeréséhez ér-
keztem el a negyedik napon, amit
mi, cursillisták az örök negyedik
napnak hívunk…

A világ nem változott körülöttem,
az tõlünk változik. Felelõsséget is
kaptunk a negyedik napra. Krisztust
hirdetni minden cselekedetünkkel.
De emberek vagyunk, elbukunk.
Ahhoz, hogy felálljunk erõt, hitet
kaptunk, Jézus keresztjét, amibe

mindig kapaszkodhatunk. 
Egyházközségünkben kb. 30 cur-

sillos van. Számuk évrõl-évre nõ,
mert a Szentlélek munkálkodik kö-
zösségünkben. Hát nagyon röviden
ennyit szerettem volna Nyírtelekrõl
üzenni Nektek! A ma esti imánkban
Tibor Atya, Magdi és Ili is a Szentlé-
lekhez imádkozik, hogy maradjon
köztünk, segítsen minket feladatunk
beteljesítésében. 

Lélekben veletek vagyunk! 
Üdvözlettel: Kiss Tibor Atya,
Szakácsné Molnár Erika

Batta Béláné Magdi,
Kovács Pálné Ili

Üzenet 
Nyírtelekrõl

Kedves Cursillosok!

Szent átalakulás!

A nagybeteggel együtt szenvedek!
A pirkadat feladatban talál,

a napnyugtával sem csendesül-
hetek.

A halál az ágy melletti széken vár
kérlelhetetlenül.

"Ülj már le kérlek!"
- mordul a beteg.

s én elégedetlenül a székre rogyok.
Munkamániás kezem tovább keres,
s hideg kezét érzem kezem között.

.
"Adj innom!"

-szól a puha csendben,
s én látom Krisztust 

a szomjazóban...
Fáradt szemével int csupán...
s Krisztust látja a segítõben...

Dunay Csilla
2007.május 9
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Kedves 
Testvéreim !

Nem szeretek nagy szavakat
használni, úgy, mint most, hogy
"testvéreim", de az a négy nap, amit
Vicenzaban tölthettem, csak ezt a
megszólítást engedte meg nekem,
Nektek. Mi is van e mögött? Az,
hogy volt szerencsém megtapasz-
talni, mit is jelent a testvériség, mit
is jelent az, nem csak országos,
hanem nemzetközi szinten is. 

Pár év telt el azóta, hogy Ma-
gyarországról részt vett volna valaki
a Cursillo Európai Munkacsoportjának
(GET) találkozóján. Idén nekem ada-
tott meg ez az élmény. Nem merem
azt írni, hogy egységben képvisel-
tem Magyarországot, de magyar-
ként, keresztényként és cursillis-
taként voltam ott, és így is fogadtak
be. Sõt nemcsak befogadtak és elfo-
gadtak, hanem örültek is nekem, és
a magyarság szellemi-lelki vissza-
térésének a szervezet munkájába.
"Több beszélgetésbõl is kiderült,
hogy ezt a mély szeretetet a korábbi
találkozókon résztvevõ Rébay La-
josnak köszönhettem. Felõle me-
legszívvel érdeklõdtek és remélték,
hogy egyszer újra találkoznak vele
is. Szeretném megragadni a papír-
adta lehetõséget, hogy nyilvánosan
is bocsánatot kérjek, amiért elutazá-
som elõtt nem kerestem meg õt,
és nem vittem el személyes üze-
netét, jókívánságait Vicenzaba."
Mivel tudom, hogy nem szeretitek
(én sem) a beszámolókban az ese-
mények idõrendben történõ fel-
sorolását, ezért kezdem rögtön egy
személyes élménnyel. Utazásom
napján egy közönséges májusi
hétköznap volt. Vonattal mentem

Budapestrõl Velencéig és onnan
Vicenzaig. Az út igazi adomány
volt. A Balaton mellett elhaladva
éppen naplemente volt. Vörösen
izzott a nap, és aranyhidat képzett a
víz tükrén. A tó már aludt. A ter-
mészet a legcsodálatosabb oldaláról
mutatta magát. Olyan nyugalom és
béke támadt a lelkemben, hogy az
elmondhatatlan. Minden itthoni
gondomat, bajomat, örömömet le
tudtam tenni, és itthon tudtam hagyni.
Mire átért a vonat a határon, addigra
a szívem teljesen kitisztult arra,
hogy befogadjam az olaszországi él-
ményeket. És ezzel egy idõben ki-
kapcsoltam a mobil telefonomat,
akárcsak egy négynapos cursillo
hétvégén, itthon. Az utazás elkez-
dõdött… 

Megérkeztem a lelkigyakorlatos
házba. Mit házba! Kastélyba, amit
nagyon kedves apácák tartanak
fent. A már ott lévõ cursillisták úgy
üdvözöltek, mintha ezer éve nagy
ismeretségben, barátságban len-
nénk. Még szembetûnõbb volt az,
ahogy azok üdvözölték egymást,
akik már korábbi találkozón is részt
vettek. Ugyanazt a szeretetet és
baráti érdeklõdést tapasztaltam,
akárcsak itthon. A nap természete-
sen misével kezdõdött, majd va-
csorával és esti közös ismerkedéssel
folytatódott. Már a vacsora alatt ki-
derült, a munka mellett itt is ugyan-
úgy egymás megismerése, elfoga-
dása és szeretete áll a középpont-
ban, mint egy lelkigyakorlatos hét-
végén. Az ismerkedés nagyon köny-
nyen ment, köszönhetõen annak is,
hogy a sok náció közül sokan jöttek
Németországból és Ausztriából,
akikkel az angol mellett németül is
beszélhettem. Ez pedig nekik is,
nekem is könnyebbé tette a kezdeti
ismerkedésbõl adódó drukkot. A
négy nap alatt számtalan ismeretség-
re, barátságra tettem szert. A közös
misék és imák az elmélyülést, a progra-

mok és a vacsorák pedig az ismer-
kedést, egymásra hangolódást segí-
tették. A pénteki nap lelkiségi kér-
désekkel foglalkozott, mint pl. a
közösség ereje, az Ultreya fontossá-
ga és szerepe. A szombati napon
pedig a Cursillo mozgalmat európai
és világszinten érintõ kérdésekkel
foglalkoztunk. Szombat este a mun-
ka gyümölcseként Vicenza belvá-
rosába mentünk a bazilikába, ahol a
helyi lelkiségi mozgalmak részvé-
telével a Szentlélek eljövetelét ün-
nepelték. Ebbe csatlakoztunk be mi
is. Ezen az estén számtalan tanú-
ságtételt hallhattunk, valamint a
püspök egy órás prédikációját, ame-
lyet bár olaszul tartott (ez kis ne-
hézséget okozott), de a sûrû hang-
lejtés váltásai és erõteljes gesztiku-
lálása így is nagyon élvezhetõvé tet-
ték beszédét. Vasárnap már csak
egy reggeli misére és a reggelire
maradt idõ. A misén egyedüli ma-
gyarként, magyarul olvastam fel az
aznapi szentleckét. Ez is nagy él-
mény volt, hiszen a padsorokban
nem érthette senki, amit olvastam,
vagy mégis?

A négy nap együttlét után fárad-
tan és fájó szívvel búcsúzkodtunk
egymástól, annak reményében,
hogy a közös munkát 2008-ban
Magyarországon folytathatjuk.

A haza út is tartott meglepetést.
Ezúttal a Balaton mellett a nap-
felkeltét élvezhettem végig. Ez adta
meg a négy napnak a teljességét, a
lezárását és a negyedik napra tör-
ténõ buzdítását. Minden nap felkel
a nap. Ha én is vele kelhetek, külde-
tésem van aznapra. Szebben el se
tudtam volna képzelni!

Köszönöm a Cursillo magyar-
országi vezetésének, hogy részt
vehettem a találkozón.

De colores!  

Ocskay András
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Élménybeszámoló a vicenzai
találkozóról



Cursillos sátor
Pünkösdhétfõn

A hagyományokhoz híven az
idén is volt önálló cursillos sátor a
Budapest-Esztergomi Fõegyház-
megye által szervezett "Karizmák
Ünnepé"-n. Fontos eszköze ez a jó
értelemben vett reklámnak: meg-
mutatjuk, hogy létezünk; az érdek-
lõdõknek elsõ kézbõl tudunk be-
szélni a mozgalomról, és nem utolsó
sorban jó alkalom ez arra is, hogy
régi és új cursillisták találkozhas-
sanak. 

Immár elmaradhatatlan és nép-
szerû program a kisgyerekek hor-
gászata (mi mással, ha nem egy
színes halacskával hívjuk fel a
figyelmet a lehetõségre!), ami kiegé-
szült kézmûves foglalkozással (szí-
nes halacskák gyártása volt a cél) és
szellemi totóval (gyerekeknek és fel-
nõtteknek külön). Készült két tabló
is, ami néhány képpel és rövid
szöveggel ismertette a fõegyház-
megyei Cursillot. 

Elsõrangú sátorhelyet kaptunk -
közvetlenül a bazilika oldalánál, két
út keresztezõdésében nehéz volt
minket elkerülni - és az idõjárás is
kegyes volt hozzánk…egészen a
délutáni miséig, amikor is egy nagy
zápor kergette be a résztvevõket a
templomba.

A jól sikerült napért köszönet
illeti a szervezõket, segítõket és ter-
mészetesen mindazokat, akik rá-
szánták az idejüket, hogy velünk
legyenek.

Kovács Ádám
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Pünkösdhétfõn

Jean-Marie Lustiger bíboros, 

Párizs egykori érseke 80 éves korában súlyos betegség után szombaton elhunyt.

Jean-Marie Lustiger egyike volt azoknak a bíboros fõpásztoroknak, akiknek közös elhatározásából
született az evangelizációnak a Városmissziót és a nemzetközi kongresszust magában foglaló formája. 

A rendezvénynek idén szeptemberben Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel után Budapest ad otthont.
Lustiger bíboros kiemelt vendége lett volna a kongresszusnak.



A 2007. év Budapest számára
a városmisszió éve. II. János Pál
pápa indítására több európai

nagyváros püspöke úgy érezte,
hogy új módon kell bemutat-
nunk hitünk gazdagságát a
világnak. Nyilvánosan is fel kell
mutatnunk Krisztus jó hírének
jelét és mindazt a kulturális és
emberi gazdagságot, amit a

kereszténység Európában ma is
hordoz. Ezért hát bátran, de nem
agresszívan, a modern hírközlés,
a látvány, a mûvészetek és a

zene eszközeit is felhasználva
fordultunk Európa nagyváro-
sainak lakóihoz. A város a világ-
nak, a profán világnak a jelképe
is. Olyan hely, ahol különbözõ
nyelvû, kultúrájú, vallású, világ-
nézetû emberek találkoznak

egymással. Olyan hely, ahol nem
a szépen megélt önazonosság
gazdagsága, hanem az arc nél-
küli szürkeség, az érdektelenség,
a sodródó tömegmagatartás, az
elmagányosodás hordozza a leg-
nagyobb veszélyt. Ezért olyan
aktuális Jeremiás próféta szava,
mely idei missziónk jelmondata:
„Reményt és jövõt adok nektek”.

Amikor Bécs, Párizs, Lissza-
bon és Brüsszel közösségéhez
fordulunk, 2007 õszére Budapest
meghívását szeretnénk továbbí-
tani. Várjuk a missziós városok
püspökeit és képviselõit, a kör-
nyezõ országok és a távoli világ-
részek érdeklõdõ püspökeit és
hívõ embereit is. Tartsanak ve-
lünk az imádságban, valamint a
kulturális és lelki programok-
ban! A tapasztalatok egymást
erõsítik hitünk örömének to-
vábbadásában. Így válik napja-
inkban ez a tanúságtétel is tény-
legesen világméretûvé, a szó jó
értelmében globálissá.

Amint templomaink és hívõ
közösségeink Isten jelenlétét
sugározzák és ezzel új, értelmes,
önzetlenségre hívó közösséget
teremtenek az emberek között,
úgy a modern nagyvárosok
egészében is Krisztus személyes
jelenléte és üzenete hitünk sze-
rint emberibbé, értékesebbé teszi
az egész közösség életét.

Erdõ Péter
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KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGEEKK  ÉÉSS  RRÉÉGGIIÓÓFFEELLEELLÕÕSSÖÖKK

ÉÉSSZZAAKK  BBUUDDAA:: I. II. III. XII. kerület
FFrraannkkoovviittss  GGyyöörrggyy
1028 Bp. Úrbéres u. 1/A,  T.: 376-9459
e-mail: hidigut@tvnetwork.hu
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.

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  22000077--BBEENN
AAZZ  EESSZZTTEERRGGOOMM--BBUUDDAAPPEESSTTII
FFÕÕEEGGYYHHÁÁZZMMEEGGYYÉÉBBEENN:

Férfi cursillo: Nõi cursillo:
november 22-25. november 15-18.

Tervezett helyszín: Leányfalu. A záróünnep-
ség mindig délután 1/2 5-kor kezdõdik.

CCUURRSSIILLLLÓÓKK  VVIIDDÉÉKKEENN

EEGGEERR: Szt. János Továbbképzõ Központ,
Foglár György u. 6.
KKaaddáánnéé  ÉÉvvaa elõcursillo felelõs, 
T.: 36/530-412, kadaneeva@freemail.hu
MMiihhaalleecczzkkuunnéé  EEtteellkkaa világi elnök, 
T.: 70/547-6648, mihaleczku@legnet.hu

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.

RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  CCUURRSSIILLLLOO

2007.szept. 27-30 Nyárlõrinc, Emmaus
ház (Kecskemét mellett)

2007. okt. 11-14 Monoszló, Erdei Iskola

Kapcsolatfelvétel:
Szabó Alexandra 06-30-9347420, 
Baán Dénes 06-70-2106703

K Ö Z É R D E K Û  I N F O R M Á C I Ó K

Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
CCUURRSSIILLLLOO  TTIITTKKÁÁRRSSÁÁGG

1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
VViissyynnéé  ÉÉvvaa

Fogadóóra: hétfõnként 9–11-ig
Telefon: 30-971-6858

A frissen végzett cursillósok egy évig in-
gyen kapják az újságot, utána a postai
formájáért fizetni kell. Az elõfizetés egy
évre 800.-Ft, ehhez csekket alkalmanként
mellékelünk, illetve a fenti címen igényel-
hetitek. Elektronikus formában az újságter-
mészeteseningyenes. Amennyiben posta-
címetek megváltozik, azt szintén a fenti cí-
men vagy a következõ email címen, kér-
jük, jelentsétek be:

geza.herczegh@gmail.com

LLEEVVEELLEEZZÕÕ  LLIISSTTAA  

cursillobp@googlegroups.com

Arra kérünk minden Fõegyház-
megyénkben végzett cursillistát, - aki
még nem tette meg - jelentkezzen a
levelezõ listára. Ez a fenti címre
küldött emailel tehetõ meg. Nagy
segítség ha a jelentkezés nem csak
egy nevet és email címet tartalmaz,
hanem azt is hogy melyik Cursillot
végezte el a jelentkezõ. Az ezzel kap-
csolatos kérdéseket is a fenti címre
várjuk. A lista – a nagy létszám miatt –
moderálás alapú, ezzel biztosítva,
hogy csak a Cursillóhoz kapcsolódó
levelek és hírek jelenjenek rajta meg.
Reményeink szerint ezen fórum
nagymértékben segíti majd a cursil-
listák közti párbeszédet.

HHOONNLLAAPP
www.bpcursillo.hu

Reményeink szerint rövidesen életre kel az
Esztergom-Budapesti Cursillo WEB oldala.
A honlapon a mozgalom bemutatása és
története mellett az aktuális hírek is
elérhetõek lesznek. Tervezzük az újság
korábbi számainak és egyéb kapcsolódó
cikkek, linkek és sok más érdekesség
közlését is.  A fenti e-mail címre szívesen
fogadunk észrevételeket, beszámolókat,
cikkeket. Ugyanitt a cursillóra is jelent-
kezhettek!

Média Csoport

BÉCS 2003
PÁRIZS 2004

LISSZABON 2005
BRÜSSZEL 2006

BUDAPEST 2007

Segítsetek a Cursillónak
a Városmisszióban! 

Igazi apostoli feladatunk van idén –
ehhez várom segítségeteket a 06-20-
962-6988 és 06-30-663-8258 számokon
vagy a ra@wip.hu e-mail címen.

Krisztus számít Ránk!
Román Attila

A de colores az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye „CURSILLO – A KERESZ-
TÉNYSÉG TANFOLYAMA“ mozgalmának
negyedévente megjelenõ hírlevele.
Szerkeszti a Média Munkacsoport. 

Az újságot gondozza: Herczegh Géza.
e-mail: geza.herczegh@gmail.com

Lektor: Velencei Katalin.
E lapszám 800 példányban készült. 
Tördelés és nyomdai munkálatok:

Mizer Zsolt.Graphic nyomda .

Minden hhónap elsõ péntekjén, a 18,00-kor
kezdõdõ szentmise után, kb.18,45-kor "Péntek
esti beszélgetések" címmel cursillós találkozó a
Szent KeresztPlébánián. cursillók 2007-ben
az Esztergom Budapesti Fõegyházmegyében

FÉRFI CURSILLO: november 22 - 25.
NÕI CURSILLO: november 15 -18.

Tervezett helyszín: 
Leányfalu. 

A záróünnepség mindig délután 1/2 5-
kor kezdõdik.



DM

Cursillo Titkárság
1051 Bp. Hercegprímás u. 7.

NYOMTATVÁNY

"Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicseked-

nem, hiszen ez a kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem

az evangéliumot!"

1Kor 9.16


