
de colores
–  a z  e s z t e r gom-budape s t  c u r s i l l o  h í r l e v e l e  –

XV I I I .  é v f o l y am  4 .  s z ám ,  2009 .  d e cembe r

Ered mé nyek rõl és ter vek rõl szól va, azt hi szem, hogy egy ke -
gyel mek ben, örö mök ben gaz dag év vé gé hez ér kez tünk. Meg -
tar tot tuk az or szá gos tit kár sá gunk ál tal szer ve zett or szá gos
ultreyát (febr. 14). Há lát ad tunk a cur sil lo 20 év vel ez elõtt Ma -
gyar or szág ra, il let ve az Esz ter gom-Bu da pes ti Egy ház me gyé be
va ló meg ér ke zé sé ért (ápr. 25.). Is mer tet tük a cur sil lót a Szom -
bat he lyi, a Ka pos vá ri és a Vá ci egy ház me gye pap ja i val. El in -
dult a cur sil lo a Ka pos vá ri egy ház me gyé ben egy fér fi és egy nõi
cur sil ló val. A cur sil lót egy re töb ben ké rik a cigány pasz torá ció
se gí té sé re, tá mo ga tá sá ra (pl. a Bp. Jó zsef vá ro si plé bá nia kér te a
köz re mû kö dé sün ket). Mind ezek mi att há la és öröm tölt el min -
ket.
A jö võ év ele jén is mét egy fon tos mér föld kõ höz ér ke zik a mun -
kánk szer ve zé se. Arse nio Pachón – Eduar do Bon nín egyik kö -
ze li mun ka tár sa és ba rát ja – jön el kö zénk, hogy a cur sil lo mód -

sze ré rõl, a be szé dek fel épí té sé rõl és a prob lé más kér dé se ink rõl
be szél jen ne künk. Ilyen prob lé más kér dé sek töb bek kö zött: a
be szé dek hos  szú sá ga; men  nyi sza bad sá ga van a be szé lõ nek;
egy pap, vagy két pap le gyen je len a há rom nap alatt, stb. 
A prog ram feb ru ár 19-21-én lesz Bu da pes ten a Patrona Hun -
gari ae gim ná zi um ban (Kné zich ut ca). Ké rem azt, hogy feb ru ár
20-án (szom ba ton) mi nél töb ben le gyünk ott.  Min den egy ház -
me gye küld jön leg alább 2 rek tort és egy pa pot, és õraj tuk kí vül
is mi nél több részt ve võt. Ez a nap nyi tott min den ki szá má ra:
mun ka tár sak, de más cur sil lo-t vég zet tek is jö het nek, jöj je nek!
19-én és 21-én (pén tek es te és va sár nap dél elõtt) ké rem, hogy
a cur sil lo szû kebb ve ze té se ve gyen részt: az or szá gos tit kár ság,
az ös  szes egy ház me gye egy-két kép vi se lõ je. 
Min den részt ve võt ké rünk ar ra, hogy je lez ze a rész vé te li szán dé -
kát az ebéd és a szál lás meg ren de lé se mi att az or szá gos tit kár ság

KA RÁ CSO NYI ÜZE NET

Krisz tus szü le té sé nek meg ün nep lé sé re ké szü lünk. Ka rá csony el sõ sor ban nem az em be ri sze re tet ün ne pe, ha nem min de nek elõtt
Is ten sze re te té nek ün ne pe. Is ten sze re te tét ün ne pel jük, aki nem for dult el et tõl a sok szor olyan za va ro dott, szo mo rú, ön zés sel,
igaz ság ta lan ság gal te li vi lág tól.  „Úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta ér te” (Jn 3,16). Má sod la go san per sze az
em be ri sze re tet nek is ün ne pe a Ka rá csony, hi szen aki Is ten jó sá gát egy ki csit is meg ér zi, át éli, az ezt to vább fog ja su gá roz ni má -
sok nak is, an nak a csa lád já ba, a kör nye ze té be is bé ke köl tö zik.
Sze ret ném meg kö szön ni – Krisz tus és az Egy há zunk ne vé ben – azt a ren ge teg ál do za tos mun kát, idõt, sze re te tet, õszin te sé get,
hi tet, amit an  nyi an a cur sil ló nak ad ta tok. A ke gye lem mû kö dé se mel lett a ti kész sé ge tek nek is kö szön het jük, hogy a cur sil lo él,
és gyü möl csö ket te rem. Kö szö nöm nek tek, hogy Krisz tus szá mít hat rá tok, hogy az Egy há zunk épít het rá tok! Ka rá csony örö mét,
ke gyel mét, bé ké jét kí vá nom min dan nyiotok nak!

Dr. Szé kely Já nos püs pök

KEDVES CURSILLÓS TESTVÉREIM!

Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett 
világosságod, és az Úr dicsôsége 
felragyogott fölötted! Mert még 
sötétség borítja a földet, és homály a
nemzeteket, de fölötted ott ragyog az
Úr, és dicsôsége megnyilvánul rajtad. 

Iz 60,1-2
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2010-ES PROGRAMJAINK A  SZT .  GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN,  LEÁNYFALUN:

Egy jó ba rá tom egy-két év vel ez elõtt
részt vett egy cur sil lós hét vé gén, és
azt mond ta: „Er re ne ked is el kell
men ned! Imád ko zom ér te, hogy ré -
sze se légy…!”
Sze re tet tel te li tit ko ló zá sa kí ván csi -
vá tett, és meg ígér tem ne ki, hogy ha
mó dom lesz rá, el fo gok men ni.
Gon do lom, mint so kan má sok
ilyen kor, én is utá na néz tem, mit is
ta kar a Cur sil lo:
Rö vid tan fo lyam, bent la ká sos együtt lét
csü tör tök es té tõl va sár nap dél utá nig,
ahol pa pok és vi lá gi ak a ka to li kus hit lé -
nye ges igaz sá ga it és élet for má it mu tat -
ják be elõ adá sok kal, be szél ge té sek kel,
élet pél dák kal.
Ke res tem a meg fe le lõ idõ pon tot, mi -
kor ve het nék részt az egyik Cur sil -
lón, de sor ra jöt tek a „fon to sabb nál
fon to sabb” dol gok, amik mi att le kel -
lett mon da nom az épp ak tu á lis hét -
vé gé rõl. Míg nem a bu da pes ti cur sil -
lós hon la pon rá lel tem egy szep tem -
be ri al ka lom ra, amely nek a vi lá gi ve -
ze tõ je az egy ház tes tü le ti ve ze tõnk.
Ami kor Mi hály oda jött hoz zám,
hogy meg hív jon a szep tem ber vé gi
Cur sil lóra, már tud tam, hogy ho vá
sze ret ne meg in vi tál ni, és bár "lé nye -
ges el fog lalt ság" most is lett vol na,
hogy ne men jek el, a Szent lé lek már
erõ sen mun kál ko dott, így rö vid
gon dol ko dás után igent mond tam a

meg hí vás ra. Hogy pon to san mi re
is, azt csak most, a Cur sil lo után tu -
dom, de egy ál ta lán nem bán tam
meg. Sõt…!
Ked ves, vi dám em be rek fo gad tak
Le ány fa lun a meg ér ke zés kor – és
bár Mi há lyon kí vül csak egy is me -
rõs ar cot fe dez tem fel –, min den ki
úgy fo ga dott, mint ha ba rát ja, is me -
rõ se len nék, és ez az ér zés az együtt
töl tött idõ vel csak nõtt.
Az el sõ kö zös es té tõl az utol só nap
dél után já ig pon to san meg ter ve zett
prog ra mok kö vet ték egy mást. Volt
idõ az el csen de se dés re, a kö zös
imák ra, de he lye volt a vi dám ság -
nak, a ne ve tés nek is.
Mind vé gig Jé zus Krisz tus és az õ ta -
ní tá sai áll tak a kö zép pont ban, rá vi -
lá gít va a hit éle tünk egy- e gy lé nye -
ges pont já ra. Vi lá gi test vé re ink, va -
la mint Ta más és Zsolt atya elõ adá sai,
a kis cso por tos be szél ge té sek nem
csak új is me re te ket, a hit él mé nyét
ad ták át, de az õszin te ta nú ság té te -
lek, a min den nap ok ke reszt hor do -
zá sa i nak meg ha tó pél dái mind any  -
nyin kat meg erõ sí tet tek a hi tünk ben.
Meg ér tet tem, hogy Is ten ilyen nek
sze ret, ami lyen va gyok. Fel té tel nél -
kü li sze re tet tel, min dig, min den
hely zet ben. Meg ta pasz tal tam a kö -
zös ima ere jét.  Az ima ere jét, ami kor
fér fi ak – fi a ta lok, kö zép ko rú ak, idõ -

sek – együtt imád koz nak, és azt a
fel eme lõ ér zést, ami kor ér tünk
imád koz nak is me rõ sök, ba rá tok,
csa lád tag ok és is me ret le nek.
Is mé tel ten – ta lán az ed dig meg ta -
pasz tal tak nál is in ten zí veb ben – él -
het tem át a Szent lé lek mû kö dé sét,
vég te len ere jét.
De meg ér tet tem mást is. A min den -
ha tó Is ten meg aján dé ko zott a hit ke -
gyel mé vel. Ez azon ban ma már nem
elég. Kül de té sünk, kül de té sem van,
hogy a min den nap ja i mat még tu da -
to sab ban Jé zus Krisz tus ta ní tá sa sze -
rint él jem, a kö zös ség ak tív tag ja -
ként. Úgy érez tem – és úgy ér zem
most is –, hogy ott, a Cur sil lón in dul -
tam el a ke resz tény fel nõt té vá lás út -
ján. Az egy ház ak tí vabb tag já vá kell
vál nom a csa lád ban, a mun ka he lyen
és min den hol, aho vá a Jó is ten ve zet.
Krisz tus út ját jár ni a za jos hét köz -
napokon nem min dig kön  nyû és egy -
sze rû fel adat. Ezt ki-ki ma ga is meg ta -
pasz tal hat ta már, és er re ré gi cursillós
test vé re ink is fi gyel mez tet tek. Az
imád ság azon ban erõs fegy ver, és
min dig „kéz nél van”. És min den ne -
héz ség ben se gít a tu dat, hogy nem va -
gyunk egye dül: Krisz tus szá mít ránk,
és mi is szá mít ha tunk Krisz tus ra.

de col ores!
Pen derik Ta más

75. férfi Cursillo, 2009. szeptember 24-27. Leányfalu
Minden hónap elsõ hétfõjén 18:00 órától ultreyára találkozunk a Katolikus Kultúrházban, Bp. IV. Szent István tér 13.

Gyülekezés: ½ 6 órától

Lelki vezetõ: Herpy György atya

A programot minden alkalommal más-más társunk vezeti.

PROGRAM: 

Ñ Kötetlen beszélgetés: a gyülekezés alatt, legfeljebb ½ 7-ig.

Ñ Hirdetések: aktuális cursillós hírek, események stb.

Ñ Ima: egyházi ünnephez, eseményhez, az összejövetel témaköréhez kapcsolódóan.

Ñ Ének: a sárga imakönyvünkbõl.

Ñ Bevezetõ elõadás témáját az elõzõ összejövetelen határozzuk meg közösen, ami legtöbbször 

a cursillo valamelyik beszéde, aktuális vallási, egyházi esemény, közös érdeklõdésre számító téma,

melynek feldolgozását és elõadását a közösség egyik tagja vállalja, 10 - 25 percben. 

Utána a témával kapcsolatos kérdések alapján

Ñ Kiscsoportos beszélgetés 3-5 fõs csoportban történik, a beszélgetés szabályainak 

figyelembe vételével, 30-60 perc közötti idõtartamban.

Ñ Összefoglaló a csoportok megbeszélésérõl, ahol felmerülnek esetleg olyan kérdések is, 

amelyekre a csoportban nem találtak választ.

Ñ Közös ima

Ñ Záró ének

Ñ A lelki vezetõ áldásának fogadása

A hétfõi összejövetelek általában este 8-½ 9 óráig tartanak, amelyre nemcsak az É-pesti régióban lakó cursillósokat,

hanem más régiókban lakókat is szívesen hívunk és várunk!

Bernolák Béla és Melinda

AZ É-PESTI RÉGIÓ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

Nõi cursillók:
Február 11-14.

Június 17-20.

November 4-7.

Férfi cursillók:
Február 18-21.

Május 27-30.

November 25-28.

Érdeklõdni, illetve a jelentkezéseket leadni a következõ képen lehet:
Levelezési cím: 1051 Bp. Hercegprímás u. 7.

A Titkárság a Szt. István Bazilikában található, a Kegyeleti Irodában, bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felöl.
Telefonon Visy Évánál, 06-30-971-6858

Rektorok speciális képzése: Április 23-25. Lelkigyakorlat mindenkinek: Szeptember 30-október 3.

KÖZELEG A KARÁCSONY!

Szeretettel adunk hírt arról, hogy idén is – több éves hagyományunk szerint – az advent végén
karácsonyi ünnepséget tartunk a Mária utcában, a hátsó hittanteremben december 15-én kedden,
18 órakor.  Házigazda a Bel-pesti régió.

Kérjük, hogy az ünnepi agapéhoz járuljatok hozzá süteménnyel, innivalóval.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.

Z
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G.E.C.C. a Ke resz tény -
ség Tan fo lya -

ma Eu ró pai Cso port ja spa nyol rö vi -
dí té se. Ré gi ne ve Eu ró pai Mun ka -
cso port (G.E.T.). Fõ fel ada ta a Cur -
sil lo Moz ga lom eu ró pai ko or di ná ci -
ó ja és kap cso lat tar tás a Cur sil lo vi lág
tit kár sá gá val (O.M.C.C.).  Négy
éven te egy szer tart ta lál ko zót („en -
cun tro”), a ta lál ko zó elõt ti két év ben
pe dig elõ-ta lál ko zót („pre-en cuen -
tro”). Ta valy ok tó ber ben ép pen Ma -
gyar or szá gon, Esz ter gom ban volt
ilyen elõ-ta lál ko zó, mely rõl a De
Col ores 2008. XXX. szá má ban je lent
meg be szá mo ló. A mos ta ni ta lál ko -
zó ra ok tó ber 15-18. kö zött a hor vát -
or szá gi Samobor ban (Zág ráb tól 20
km-re) ke rült sor. Ma gyar or szág ról
Ocskay And rás és én vet tem részt.

A lé nye gé ben két na pos ta lál ko zók
for ga tó köny ve na gyon ha son ló: az el -
sõ na pon va la mely té má hoz kap cso -
ló dó an hang za nak el be szé dek, me -
lye ket a fõ nyel vek (spa nyol, an gol,
né met) alap ján ki ala kí tott kis cso por -
tok ban meg osz tás kö vet, a má so dik
na pon pe dig a Cur sil lo ad mi niszt ra tív
te en dõ i nek meg be szé lé se és a ven -
dég lá tók ál tal szer ve zett prog ram zaj -
lik. Mi vel a G.E.C.C. tag jai azo nos or -
szág be li ek, négy éven te vá lasz tás ra is
sor ke rül, hogy me lyik or szág ad ja a
kö vet ke zõ cik lus ra a ta go kat. 2005-
ben Gib ral tár ra esett a vá lasz tás, a
Cso port ve ze tõ je Fran cis Napoli volt.
A cso port man dá tu ma ez év vé gén le -
jár, ezért most vá lasz tás ra is sor ke rült.

A lel ki prog ram jel mon da ta a kö vet -
ke zõ volt: "Cursillo - evan ge li zá ló
moz ga lom a mai vi lág ban". Az el sõ
elõ adást Josef Vilsmeier, a Né met
Nem ze ti Tit kár ság ve ze tõ je tar tot ta
„A kör nye zet evan ge li zá lá sa a Cur sil -
lo Moz gal mon ke resz tül” cím mel.
Több, a tár sa da lom egyes cso port ja i -
nak fel fo gá sát, val lás hoz va ló vi szo -
nyát ku ta tó szo ci o ló gi ai fel mé rés

ered mé nyét ös  sze gez te és ez alap ján
ha tá rol ta be a Cur sil lo ál tal re á lis si -
ker rel meg szó lít ha tó tár sa dal mi cso -
por to kat. A má so dik elõ adás elõ adó ja
Mary Dolan, ír cur sil lista ve ze tõ volt.
Õ a Cur sil ló nak a mis  szi ó ban be töl -
tött sze re pé rõl be szélt. A har ma dik
elõ adás ("Evan ge li zá lás a Lé lek lehel -
lete alat t") ké szí tõ je Szé kely Já nos
atya sze mé lye sen nem tu dott részt
ven ni a ta lál ko zón, gon do la ta it Fran -
cis Napoli ol vas ta fel. A je len lé võk re
nagy ha tást ki vál tó be széd fõ gon do -
la ta az volt, hogy az evan ge li zá lás az
Evan gé li um igaz sá ga el fo ga dá sá nak
gyü möl cse. Mi nem egy sze rû en ab -
ban hi szünk, hogy Is ten lé te zik, ha -
nem ab ban is, hogy meg szó lalt, hogy
meg mu tat ta ma gát, hogy ér tünk ad ta
ma gát. A 3 nap so rán is job ban ki ké -
ne hang sú lyoz ni ezt az igaz sá got,
hogy az eset leg két ke dõ je löl te ket
meg gyõz hes sük er rõl. Több pél dát
mon dott az evan ge li zá lás ra, me lyek -
kel pa pi éle té ben ta lál ko zott ill. gya -
ko rolt és kü lön fel hív ta a fi gyel met ar -
ra, hogy az Egy ház nak utób bi két év -
ti zed ben itt hon ta pasz talt, lát szó lag
erõ tel jes meg je le né se ta lán in kább a
"ki ra kat" dí szes sé gét, mint sem a tar ta -
lom mély sé gét tük rö zi. A be széd az -
zal a fel hí vás sal zá rult, hogy több bá -
tor ság gal és el kép ze lés sel ta lál juk
meg az Is ten ál tal ránk bí zott em ber -
tár sa ink szí vé hez ve ze tõ utat. Az
utol só elõ adást Max im i lan Bergmayr
OSB atya, az Oszt rák Nem ze ti Tit kár -
ság lel ki ve ze tõ je tar tot ta „Egy ség – az
evan ge li zá ló Cur sil lo erõs sé ge” cím -
mel. Já nos evan gé li u má ból vett idé -
ze tek kel hív ta fel a fi gyel met Jé zus
köz pon ti sze re pé re, a ben ne va ló ma -
ra dás ra, pa ran csa i nak sze re te té re, az
Atyá val va ló kap cso la tá nak ve lünk,
em be rek kel va ló meg osz tá sá ra. 

A má so dik nap prog ram ja volt a Cur -
sil lo alap iro dal má nak szá mí tó Alap -
gon do lat ok ("Ideas Fun da men tales")
át dol go zott ki adá sá val kap cso la tos

mun ká ról va ló be szá mo ló. A Vi lág tit -
kár ság négy ré gi ó já ból 4x3 fõ vég zi
tem atiku san a szö ve ge zést. Az eu ró -
pai cso port ve ze tõ je a spa nyol Alvaro
Moreno. El mond ta, hogy a mun ka
las san ha lad. En nek fõ oka, hogy ér -
zik a fel adat sú lyát és nem akar nak
el kap ko dott, nem kel lõ en át gon dolt
és egyez te tett szö ve get ki ad ni. Prob -
lé mát je lent a for dí tá sok ös  sze han go -
lá sa az egy sé ges nyel ve zet ki ala kí tá sa
ér de ké ben. Vár ha tó an két éven be lül
el ké szül a szö veg ter ve zet, ame lyet
el kül de nek majd min den nem ze ti tit -
kár ság nak, hogy ész re vé te le ket le -
hes sen ten ni. A vég le ges vál to zat ki -
adá sát 2013-ra ter ve zik.

Kö vet ke zett a G.E.C.C. ve ze tõ vá -
lasz tá sa. A je len lé võk or szá gon ként
egy sza va zat tal ren del kez tek. Az el -
sõ for du ló ban Auszt ria 5, Por tu gá lia
3, míg Hor vát or szág 1 sza va za tot ka -
pott, egy sza va zat ér vény te len volt.
Az oszt rá kok rö vid meg be szé lés
után má so dik for du lót kér tek, mert
úgy érez ték, hogy csak ab szo lút
több ség bir to ká ban len ne kel lõ tá mo -
ga tott sá guk. Ezt a má so dik for du ló -
ban meg is kap ták, mi vel õk 6 sza va -
za tot, míg Por tu gá lia csak 4-et ka -
pott. Így te hát 2010. ja nu ár 1-jé tõl
négy évig õk lesz nek a Cur sil lo eu ró -
pai ve ze tõi. Hogy ez a ve ze tõ ség sze -
mé lye sen ki ket je lent, ar ról egy ott -
ho ni sza va zás fog dön te ni, mond -
ták.

Az utol só ad mi niszt ra tív te en dõ a
nem ze ti tit kár sá gok éves be szá mo ló ja
és a pénz ügyi hely zet meg be szé lé se
volt. A Cur sil lo Eu ró pa több or szá gá -
ban küzd ki sebb-na gyobb prob lé mák -
kal. Az el múlt év ben ér dek lõ dés hi á -
nyá ban nem tar tot tak Cur sil lót Hol -
lan di á ban és Né met or szág ban, az
egy há zi tá mo ga tott ság hi á nyá ban na -
gyon ne héz a hely zet Ang li á ban,
anya gi gon dok me rül tek fel Por tu gá li -
á ban. Ör ven de tes, hogy több kez de -

A vá lasz tás ra har minc ha tan jöt tek el, köz tük Szé kely Já nos atya, a fõ egy ház me gyei Cur sil lo
Moz ga lom lel ki ve ze tõ je, Ruszthy Gyu la vi lá gi el nök, a gré mi um tag jai, Herpy Györ gy atya, Gu -
lyás Zsolt atya és szá mos mun ka társ. Ko vács Ádám, a Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké nek bevezõ je
után Szé kely Já nos atya az evan gé li um alap ján be szélt a ve ze tõk fe le lõs sé gé rõl és fel ada ta i ról.
Ez után Ko vács Ádám rö vi den be szá molt a G.E.C.C. (Ke resz tény ség Tan fo lya ma Eu ró pai Cso -
port ja) ok tó ber 15-18. kö zött a hor vát or szá gi Samobor ban tar tott ta lál ko zó já ról („Encounter”). A
ta lál ko zó vé gén aján dék ba ka pott fa ra gott fe szü let Le ány fa lu ra ke rül, ahol a cur sil lós hét vé gé -
ken a ke reszt út nál le het majd hasz nál ni. A be szá mo lót a vi lá gi el nök meg vá lasz tá sa kö vet te. A
tit kos sza va zás ered mé nye a kö vet ke zõ:

LE ADOTT SZA VA ZÓ LAP OK SZÁ MA: 31 DB

Csákóy Gyu la10 sza va zat
Rébay La jos 20 sza va zat
Ér vény te len 1 sza va zat

Ké sés mi att nem sza va zott 4 fõ.

A sza va zás ered mé nyé nek ki hir de té se után Rébay La jos, a fõ egy ház me gyei Tit kár ság új vi lá gi
el nö ke kö szö ne tet mon dott Ruszthy Gyu lá nak és min den ki nek, aki az el múlt idõ szak ban a Cur -
sil lóban dol goz tak. 

Új tag je löl tek be mu tat ko zá sa kö vet ke zett. A szep tem be ri je lö lõ gyû lé sen ki ala kult lis tá hoz ké -
pest két vál to zás tör tént. Pal los Zsu zsa még is vál lal ta a je lö lést és ed di gi mun ká já nak, a gaz da -
sá gi ügyek in té zé sé nek foly ta tá sát. Maróti Agóts Lás zlóné, Ga bi vis  sza lé pett ré gió fe le lõ si je lölt -
sé gé tõl és ma ga he lyett Föl des Má ri át ja va sol ta. Mind két új je lölt be mu tat ko zott, majd a je len -
lé võk egy han gú nyílt sza va zás sal el fo gad ták a je löl te ket. Ez után ke rült sor a tag je löl tek tit kos
sza va zá sá ra. En nek ered mé nye a kö vet ke zõ:

Le adott sza va zó lap ok szá ma: 36 db
A meg vá lasz tás hoz szük sé ges 
mi ni má lis sza va za tok szá ma: 19 db

Tag je löl tek db Ré gió fe le lõs je löl tek db 
Csákóy Gyu la 32 Bernolák Bé la 33
Fa bók Györg y né 31 Bernolák Me lin da 34
Fa ra gó An tal 20 Föl des Má ria 33
Far kas Ri ta 22 Frankovits Györ gy 31
Ko vács Ádám 33
Maróti Agóts Lás zlóné 32
Pal los Zsu zsa 32
Vár dainé Kol lár Ju dit 34
Velenczei Ka ta lin 34

Min den je lölt több sza va za tot ka pott, mint amen  nyi a meg vá lasz tás hoz szük sé ges. 
Szé kely Já nos atya ta nul sá gos tör té ne tét a négy test vér rõl, Min den ki rõl, Sen ki rõl, Bár ki rõl és Va -
la ki rõl Ko vács Ádám ol vas ta fel, majd újabb lel ki gon do la tok kö vet kez tek. A vá lasz tá si gyû lés a
De Col ores el ének lé sé vel ért vé get.

Ko vács Ádám
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G. E. C. C.  TALÁLKOZÓ SAMOBORBAN BESZÁMOLÓ A 2009. OKTÓBER 21-i
VÁLASZTÁSI GYÛLÉSRÕL

mé nye zés si ke res nek bi zo nyult, így a
hor vá tok ál tal nyá ron, fi a ta lok szá má -
ra szer ve zett cur sil lós tá bo rok, ahol
egy hét re szét húz va a hét vé ge prog -
ram ját, öt vöz ve a ten ger par ti nya ra -
lás sal, sok fi a talt meg tud tak szó lí ta ni,
és az oszt rá kok öt le te, hogy pén tek
dél után tól va sár na pig ún. "kom pakt
Cur sil lót" tar ta nak azok szá má ra, akik
nem tud ják ma gu kat há rom nap ra
sza bad dá ten ni. Ér de kes volt hal la ni,
hogy ez év ben el in dult a Cur sil lo Dél-
Af ri ká ban (gib ral tá ri ak és írek tar tot -
ták az el sõ hét vé gét) és Ben in ben (ka -
na da i ak se gít sé gé vel). Mi vel Af ri ka
nem önál ló ré gió, e két or szág is az
eu ró pai cso port hoz tar to zik.

A ta lál ko zó egy be esett a hor vát or -
szá gi Cur sil lo 35 éves ju bi le u mi
ultreyájá val. Szom bat dél után részt
ve het tünk az ün nep sé gü kön (kb.
450 je len lé võ mel lett), a zág rá bi bí -
bo ros atya ál tal tar tott szent mi sén,
majd egy fer ge te ges nép ze ne, nép -
tánc es ten. Az est vé gén min den
ven dég or szág ka pott aján dék ba
egy fa ra gott fe szü le tet. En nek al ko -
tó ja egy, a had se reg ben öt évet el töl -
tött hor vát fi a tal em ber, aki a le sze re -
lé se utá ni ne héz élet hely ze té bõl a 10
hó nap pal ez elõtt vég zett Cur sil lo
ha tá sá ra lá balt ki. A szép aján dék
Le ány fa lu ra ke rült, ahol min den
cur sil lista meg te kint he ti majd.

A prog ram nem csak elõ adá sok ból
és az em lí tett ün nep ség bõl állt.
Hang sú lyos sze re pe volt a reg ge li
kö zös imák nak és az es ti szent mi -
sék nek, ame lye ket min dig más or -
szág kép vi se lõi szer vez tek s ame -
lye ken ugyan sok nyel ven, de egy
szív vel ál dot tuk az Urat, aki kül de -
tést adott ne künk e szí nes vi lág ban.

A ta lál ko zón ké szült fény ké pek bõl egy
cso kor meg ta lál ha tó a vi lág há lón is:
http: / /gec c2009. adamo60. fotoal  -
bum.hu/.



juk, ugyan is nem elég sé ges, ha ezt min den ki csu -
pán a sa ját kis kö zös sé gé ben va ló sít ja meg,

• ta lál ko zó ink ra fel vált va ké szí tünk lel ki és szer ve -
zõi (mun ka) prog ra mot.

3. Mé lyí te ni kí ván juk a vi lá gi ak és pa pok kap cso la tát
• a kö zös ta nu lás (a cursillo, a pasztoráció, a kom -

mu ni ká ció mód sze re),
• egy más se gí té se, a mun ka meg osz tás te rü le tén,

to váb bá
• a mun ka társ kép zés fo lya ma tos sá és min den ki

szá má ra nyi tot tá té te lé vel.

4. Tö rek szünk cursillos plé bá ni ák szá má nak 
nö ve lé sé re
• a pa pok rész vé te lé vel,
• kis cso por tok ala kí tá sá val,
• rend sze res plé bá ni ai ultreyák szer ve zé sé vel, 
• egy-egy cursillót egy ré gió gond ja i ra bíz va.

5. Az idõk je le it fi gyel ve tö rek szünk ar ra, hogy or vo -
sol juk kör nye ze tünk gond ja it.  En nek ér de ké ben
• ész re ve he tõ vé kell vál nunk a kör nye ze tünk ben,
• ész re kell ven ni az em ber tár sa ink ba ját, és 
• gyó gyí ta ni kell Õket fel hasz nál va ka riz má in kat,

le he tõ sé ge in ket, me lyek a mun ka he lyi fe le lõs -
ség vál la lás, a há zas ság gon do zás, a kap cso lat tré -
nin gek, az al fa mis  szió.

6. Köz vet le nül, mun ka tár sa ink ré vén kí ván juk se gí -
te ni a ré gi ók meg erõ sö dé sét.
• Kis cso por tok ra épí tett, szer ve zet ten, prog ram -

mal mû kö dõ vé kí ván juk ten ni 10 ré gi ón kat (Bel-
Bu da, Bu da-kö zép, Észak-Bu da, Szent end re,
Dél-Bu da, Bel-Pest, Észak-Pest, Pest-kö zép, Rá ko -
sok, Dél-Pest).

• En nek tar tal ma: 1-2 he ten te az ott ho ni rend sze res
kis cso port ta lál ko zók, 2-4 he ten te a kö zös ta nu lás, el -
mé lyü lés pl. plé bá ni ai ös  sze jö ve te lek kel, 1-3 ha von -
ta ultreya (kö zös sé gi ta lál ko zó) szent mi se ke re té ben. 

7. A fen ti ek ben meg fo gal ma zot tak hoz ala kít juk a
gré mi um fe le lõ se i nek, cso port ja i nak mun ka kör ét
is, me lyek:
• Egy ház me gyei lel ki ve ze tõ: a moz ga lom to vább -

adá sa, tény le ges lel ki ve ze tés, mun ka társ kép zés
szak mai irá nyí tá sa

• Elõcursillo fe le lõs: mé dia, kap cso lat tar tás szer -
ve ze tek kel, in téz mé nyek kel 

• Cursillo fe le lõs: cursillok szer ve zé se, rek to rok
se gí té se,

• Utócursillo fe le lõ sök, cso por tok: min den ré gió
önál ló an dol go zik, és ve ze tõ je a gré mi um tag ja.

• Mun ka társ kép zõ cso port: a kép zés (a cursillo
cél ja és mód sze re, pa pi és vi lá gi be szél ge té sek,
asz tal mun ka, a mis  szió, élet ve ze tés, kom mu ni -
ká ció, mé lyí tõ) rend sze res sé, fo lya ma tos sá té te le.

• Or szá gos ko or di ná ció fe le lõ sei: együtt mû kö dés,
a se gít ség nyúj tás, kö zös kép zés.

• Eu ró pa ko or di ná tor: a moz ga lom egy sé ge, az is -
me re tek át vé te le, a ba rát ság mé lyí té se.

• Gaz da sá gi fe le lõs: a moz ga lom és az ala pít vány
pénz ügyei, az ad mi niszt rá ció.  

• Vi lá gi ve ze tõ: ko or di ná ció, kép vi se let, mis  szió,
mé dia, pénz ügyek.

Mun ka tár sa ink ról, a prog ram ja ink ról fo lya ma to san
tá jé koz ta tunk Ben ne te ket a hon la pon, és ne gyed éven te
pa pí ron is meg je le nõ új sá gunk ban.

De colores
Rébay La jos
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Ok tó ber 21.-én az egy ház me gye cursillista kö zös sé -
ge vi lá gi ve ze tõ jé vé vá lasz tott.

Be kell mu tat koz nom, hi szen so kan nem is mer nek.
1944-ben szü let tem Ipoly sá gon, fe le sé gem ze ne ta nár,
négy fel nõtt gyer me künk, egy uno kánk van. Épü let gé -
pész mér nök va gyok, az épí tõ ipar ban dol go zom kez det -
tõl fog va.

1989 óta ve szek részt a moz ga lom ban. A kap cso lat
szá mom ra Ma gyar or szá gon kez dõ dött, ami kor
Szkladányi Lász ló ba rá tom meg hí vott az el sõ ma gyar or -
szá gi cursillora, amit Iszkaszentgyörgyön tar tot tak. Az
ala pí tók, Bogláryné Majláth Edi na és a spa nyol Josef
García Cascales atya ösz tön zé sé re vi szony lag ha mar ve -
ze tõ mun ka társ let tem, mert a má so di kon már rek tor
vol tam. Utá na né hány szor az egy ház me gyénk ben,
majd Er dély ben és Eger ben. Egy ház me gyei mun ka cso -
port (gré mi um) ve ze tõ már vol tam ko ráb ban 3 cik lus -
ban. Az eg ri, deb re ce ni egy ház me gyék mun ka tár sa i val
kö zö sen kép vi sel tük Ma gyar or szá got a kon ti nens mun -
ka cso port ban. 1993-ban ren des tag gá a mi köz re mû kö -
dé sünk kel vál tunk. En nek el sõd le ges fel té te le a mód -
szer jó is me re te, a na gyobb szám ban lét re jött egy ház -
me gyei tit kár sá gok, és az or szá gos ko or di ná ció mû kö -
dé se vol tak. Bár az együtt mû kö dés ak kor még nem volt
tel jes, az or szág na gyobb ré szé vel rend sze res kap cso lat -
ban áll tunk, egy mást se gí tet tük. Je len tõs mun kát vé gez -
tünk kö zö sen a gö rög ka to li kus egy ház me gye be vo ná -
sá ban, a cursillo át adá sá ban Er dély ben és Kár pát al ján.
Mis  szi ón kat a ma gyar nyel vû kö zös sé gek ben vé gez zük.
Szép ered mé nyek szü let tek az észak-ke le ti me gyék ci -
gány sá ga kö ré ben is.

Mi e lõtt prog ra munk ról szót ej te nék, meg kell em lé -
kez ni a Ruszthy Gyu la ve zet te le kö szönt gré mi um mun -
ká já ról.  Na gyon idõ sze rû és fon tos volt a mun ka kö rök
tisz táb bá té te le, sza bá lyo zá sa, az egy ház me gyei moz ga -
lom szer ve zett ség ének, mû kö dé sé nek ja ví tá sa, és en nek

do ku men tá lá sa. Foly tat ták, és rend sze res sé tet ték az
egy ház me gyék kö zöt ti együtt mû kö dést. En nek el sõd le -
ges te rü le te min dig is az egy ség szol gá la ta, il let ve a kö -
zös mun ka társ kép zés volt.  E mun ka ered mé nye mind -
an  nyi unk, és hi szem, hogy kü lö nö sen a jö võ szá má ra
hasz nos, és öröm te li lesz. Ba rá ta ik kal kö zös ün ne pünk
volt moz gal munk 20. szü le tés nap ja, me lyet a Te réz vá ro -
si Avilai Nagy Szent Te réz temp lom ban, és a szom szé dos
is ko lá ban tar tot tunk ez év áp ri lis 25.-én.

A jö võ re vo nat ko zó prog ra munk már több, mint vá -
lasz tá si ígé ret, hi szen az óta há rom ta lál ko zót tar tot tunk,
és kö zös el ha tá ro zás sal ala kít juk mun ka ter vün ket. Ösz  -
sze fog la lom, amit a kö vet ke zõ 3 év ben cursillista ke resz -
tény éle tünk kö zép pont já ba kí vá nunk he lyez ni.  Ezek
esz kö zök, me lyek kel kör nye ze tünk szá má ra ha té ko -
nyan kí ván juk sze re te tün ket, az egy ház sze re te tét, az Is -
ten sze re te tét be mu tat ni, át ad ni; a ke resz tény sé get kö -
vet he tõ (kö ve ten dõ) min ta ként ál lí ta ni ba rá ta ink elé.
Ezt te szi a cursillo ala pí tá sa, 1949 óta, te hát mi sem mon -
dunk újat. Meg erõ sít jük, õs sze gez zük mind azt, amit a
moz ga lom ban ed dig tet tünk, és ten nünk kell.

1. Leg fon to sabb esz kö zünk a tár sa dal mi je len lé tünk
és ha tá sunk, me lyet
• a sa ját erõ sö dé sünk,
• a moz ga lom nö ve ke dé se,
• a kom mu ni ká ci ós kész sé günk fej lesz té se,
• és a mé dia sze rep lé sünk nö ve lé se ré vén kí vá -

nunk ha tá so sab bá ten ni.

2.  A pél da adást „fe lül rõl” kezd jük, ezért ar ra tö rek -
szünk, hogy a mun ka cso port va ló di kis cso port le gyen.
En nek ér de ké ben 

• rend sze res ta lál ko zó kat tar tunk 2 he ten ként,
• a kö zös sé get lel ki ve ze tõ irá nyí tá sá val a mis  szi ós

mun ká ban va ló di imád ko zó kö zös ség gé ala kít -
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BEL-PESTEN RÉGIÓT SZERVEZÜNK!

Januárban új Cursillós közösségi találkozó indul Herpy Gyuri atyánál, a Belvárosi Fõplébánián!

A szervezõk: Ábrahám Juli, Pálmai Tibor, Rébay Lajos (06-20-931-6600) és Szeredai Péter, szeretettel hívnak és várnak
minden cursillóst, akik Pest belsõ kerületeiben laknak, 2010. január 14-én csütörtökön este 6 órakor, a Budapest
Belvárosi Nagyboldogasszony Fõplébániára, (1056 Budapest, Március 15. tér 2. Erzsébet-híd pesti hídfõje) ahol
Herpy Gyuri atya misét mond. A mise, a sekrestyében lesz, januárban és februárban a magas fûtési költségek miatt.
Utána találkozó lesz Gyuri atyánál, amelyre szeretettel várunk mindenkit, aki közösségre vágyik!

CURSILLÓS MI SE ÚJ PES TEN
Min den hó nap 3. szom bat ján es te 18:00 óra kor, az Új pes ti Egek Ki rály né ja fõ plé bá nia temp lom ban, (Bu da pest, IV.
Szent Ist ván tér) szent mi sét mu tat be Hor váth Zol tán atya, a cur sil ló sok szá má ra. A fel ol va sók, a kö nyör gé sek ös  sze -
ál lí tói, a mi nist rán sok, min den al ka lom mal a kö zös ség tag jai.

Szent mi se után a plé bá ni án (kb. es te 7 órá tól) cur sil lós ös  sze jö ve telt tar tunk. Az ös  sze jö ve te len Zol tán atyát kér jük fel
egy adott val lá si, hit bé li vagy egy ház tör té ne ti té ma is mer te tés re. Ezt kö ve tõ en le he tõ ség van kö zös meg be szé lés re.

Mind a szent mi sé re, mind az azt kö ve tõ be szél ge tés re sze re tet tel hí vunk és vá runk min den kit!




