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Ferenc pápa levele  

eminenciás Braz de Aviz bíborosnak úrnak
Őeminenciája Tisztelendő testvéremnek, Braz de Aviz bíborosnak,  

a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kong-

regáció prefektusának

Mária Magdolna és a másik Mária nagy örömmel siettek az 

apostolokhoz, hogy hírül adják: Jézus valóban föltámadt (v.ö. Mt 

28,1-10). Mi pedig, akit isteni akaratból Szent Péter székébe állí-

tottak, aggódva szemléljük korunk népeit, hogy örvendező szív-

vel tanúskodjunk az Úr feltámadásáról, és Őbenne az örök élet 

reményéről egyrészt azoknak, akik már elkezdték megismerni és 

követni Jézus Krisztus evangéliumát és tanítását, másrészt azok-

nak, akik még várják az isteni Ige hírnökeit.

Ahogy megbizonyosodtunk, Fatimában a Boldogságos Szűz 

Mária, Világ Királynőjének templománál fogják megrendezni az 

V. Világtalálkozót a MCC szervezésben. Ennek az eseménynek a 

megünneplése miatt nagyon örülünk, az ott levő pásztorokhoz 

és krisztushívőkhöz kapcsolódunk, és szeretnénk kinyilváníta-

ni jóakaratunk és gondoskodásunk jeleit.

Ezért örömmel fogadtuk tisztelendő testvérünknek, Francisco 

José Villas-Boas Senra de Faria Coelhonak, pistiai püspöknek, a 

Világtitkárság (rövidítve OMCC) lelki vezetőjének, és Francisco 

Salvadornak, ugyanezen intézmény elöljárójának kérését, hogy 

téged, Bíboros atya, oda küldjük a mi személyes képviseletünk-

re. Azt gondoljuk, hogy ezt a feladatot méltón fogod végezni te, 

aki a mi hűséges munkatársunk vagy, tele lelkesedéssel a katoli-

kus hit előmozdítására. Ezen levél által rendkívüli megbízottunk-

ként téged rendelünk a következő hónap, május 4-6-ig Fatimá-

ban az említett összejövetel ünnepélyes megtartására.

Ezen megtisztelő küldetésben helyettünk vezesd a szent litur-

gikus cselekményeket, szándékunk szerint beszélj ennek a kivá-

ló eseménynek a jelentőségéről, biztosítsd szeretetünkről az ösz-

szes összegyűlteket, buzdítsd őket, hogy buzgón folytassák ezt a 

nagy jelentőségű apostoli művet.

Tisztelendő Testvérem, amikor a te küldetésedet a Boldogságos 

Szűz Mária Szeplőtelen szívére bízzuk, kérjük őt, hogy a földön 

élő minden emberre jóságosan tekintsen, ajánlja Fiának, töltse 

el bőségesen lelki vigasszal.

Végül úgy rendelkezünk, hogy a fatimai Béke Királynőjének 

közbenjárására, jóakaratunk bizonyságául szeretettel áraszd kü-

lönleges apostoli áldásunkat, az égi kegyelem zálogát ennek az 

összejövetelnek minden részvevőjére, a résztvevők minden egyes 

közösségére és nemzetére.

Vatican, 2017. pápaságunk 5. évében április 24-én                            

Ferenc 
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Fatima gyönyörű hely, csodálatos természe-
ti környezetben fekszik, a cursillós zarán-
dokokat ragyogó kék égbolt, néha fantasz-
tikus formájú felhők, pompás idő fogadta. 

A cursillós mozgalom ötödik világtalál-
kozója helyszínének kiválasztásában két 
nagy jelentőségű esemény szolgált indo-
kul: a jelenések 100. évfordulója és Eduardo 
Bonnín születésének századik évfordulója. 

A fatimai jelenések prófétai üzenete Eu-
rópa számára erős volt, 1917-ben az I. vi-
lágháború pusztítása, a sok nyomorúság 
idején a Szűzanya alapmondata arra irá-
nyította a figyelmet, hogy Európa Isten nél-
kül pokollá válik, és ami ezt megváltoztat-
hatja: a bűnbánat, a megtérés.

Bonnín születésével, a cursillo megje-
lenésével szintén egy prófétai lelkület je-
lent meg a kereszténységben, a távol lévők 
megszólítása, mindez úgy, hogy a papok és 
a hívek közös munkálkodása segítségével 
kivételesen gazdag gyümölcsöt teremjen. 

Ennek a két eseménynek szép egybe-
esése indokolta a cursillo vezetőségének 
döntését, hogy Fatimába helyezze az V. 
Világultreyát.

Ferenc pápa levélben köszöntötte a Vi-
lág Ultreya résztvevőit, megköszönte azt a 
nagy életerőt és lelkesedést, ami a cursillo 
ajándéka az egyháznak. Emlékeztetett 
Mária Magdolna alakjára, aki az aposto-
lok apostola lett, laikus keresztény, aki az 
örömhír első hirdetőjévé vált.

Körülbelül 9000 résztvevő volt jelen a vi-
lág minden részéről, a sok portugál, spa-
nyol ajkú mellett nagyon szép számban 
képviseltette magát Dél-Korea, ahol 200 
ezer cursillista hirdeti az evangéliumot. A 
programokon őket látni, hallani kivételes 
élmény volt, különleges, éneklős nyelvü-
kön hallani az imáinkat, szavaikból tűz és 
öröm áradt, szinte remegett a levegő kö-
rülöttük, ahogy ők tanúskodtak hitükről.

A cursillo mozgalmat a világtalálkozón 
záró napján, a Jelenések Kápolnájában a 
jelenlévők sokféle nyelven, egy szívvel 
fölajánlották a Szűzanyának. Természe-
tes volt az ő közbenjárását kérni, hiszen a 
cursillóban a keresztény élet legnagyobb se-
gítője Mária, sokszor emlegetjük az ő alá-
zatosságát, „igenjét”, példáját igyekszünk 

követni, gyakran mondunk rózsafüzért.
A találkozó legtöbb programja a több 

mint 9000 ezer férőhelyes bazilikában, a 
Szentháromságnak szentelt hatalmas, félig 
a földbe süllyesztett, 12 kapujával, mozaik 
díszítésével az Új Jeruzsálemet jelképező 
templomban zajlottak. Itt voltak az elmél-
kedések, a világi tanúságtételek, sok ének-
kel és  a záró szentmisével, akár a cursillós 
hétvégéken.

Számomra az egyik legmeghatóbb ese-
mény az OMCC korábbi és még élő világi 
elnökei meghívása volt, ez a szép emberi 
gesztus lényegében a kontinensek felvo-
nulását is jelentette, Ausztráliától Venezu-
eláig, Dél-Koreától Németországig. Ekkor 
hangzottak el az új és örömteli hírek, mint 
például a cursillo elindulása Ukrajnában és 
Lengyelországban, ami új kezdetet jelent-
het, és ami mögött sok-sok cursillós testvér 
munkálkodása van. Itt hallottunk arról, ho-
gyan indult el Afrikában a cursillo, amikor 
európai emberek, lelkesedésből, saját pén-
züket, idejüket, energiájukat, szabadságu-
kat áldozva utaztak el oda, igazán szép pél-
dáját adva az apostolkodásnak!

Én, mint a magyarországi cursillo lelki 
vezetője vettem részt Fatimában, 60 ma-
gyar zarándoktársammal, nagyszerű érzés 
volt a sokféle közös program mellett tudni 
azt, hogy az enyémek büszkék arra, hogy 
egy magyar pásztor is jelen van a legfon-
tosabb szolgálat, az oltár körül.

A magyar csoport zarándoklatának külö-
nösen is szép élménye volt a magyar. Mind-
szenthy bíborosról elnevezett keresztút vé-
gigjárása. Az 1956 után elkészült keresztút 
állomásait külföldre szakadt magyarok épí-
tették fel, minden állomáson feltüntetve a 
személy, a közösség nevét, akiknek adomá-
nyaiból valósult meg. Az olajfa ligetben ka-
nyargó út mentén - ahol a jelenések közül 
néhány történt – sorakozó keresztúti állo-
mások egy dombra vezettek, ahol szintén 
a magyarok által emelt Szent István kápol-
na, kálvária fogadott minket. Nagyon jó 
érzés volt itt magyarnak lenni, sárgultak 
is az irigységtől a többi ország résztvevői.

A sok személyesen megélt élmény, ami 
számomra fontos, beépül az életembe, pré-
dikációimba. Így a zarándokútra való ké-

szület is. Sokat olvastam a jelenésekről, 
igyekeztem megismerni, közelebb kerül-
ni a pásztorgyermekekhez, akik a jelené-
sek részesei voltak, elmélyülni azokban az 
eseményekben, amelyek megváltoztatták 
az életüket. Ez igazi ajándék volt!

Ilyen kincs a három látnok gyermek lel-
külete, élete, akik közül ketten fiatalon, 
gyermekként meghaltak, a harmadik Lú-
cia volt az, aki hosszú élete során külde-
tésként élte, hogy a kapott üzeneteket a 
világnak átadja. 

A most szentté avatott Francisco, aki sze-
líd, visszahúzódó kisfiú volt, élete végén el-
mondta, hogy csodálatos volt látnia az an-
gyalt, még csodálatosabb volt a Szűzanya 
látása, de a legcsodálatosabb látnia Jézust 
abban a fényben, amit Mária gyújtott a szí-
vében. Maga az Isten, aki betöltötte a szí-
vüket. Ez az élmény olyan mély volt, hogy 
a jelenések után napokig nem tudtak meg-
szólalni, nem ettek, nem ittak, böjtöltek, 
engeszteltek, imádkoztak. Az, hogy bele-
kerültek a természetfölötti világba, olyan 
hatalmas volt, hogy például az angyali je-
lenésekről közel egy évig nem beszéltek, 
de ebben éltek. Egy évvel később, az első 
Szűzanya jelenés után Jácinta, a legkisebb 
nem bírta az élményt magában tartani, il-
letve annyira megváltozott, hogy az édes-
anyja bírta rá a beszédre.

Az utunk másik különleges élménye az a 
szentmise, amit Lisszabonban abban a kórházi 
kápolnában tarthattunk, ahol Jácinta, súlyos 
betegség következtében 1920-ban meghalt. A 
szülei egyedül engedték el a fővárosba, hát-
ha ott tudnak segíteni rajta, itt hajtották vég-
re a műtétet, két bordájának a kivételét min-
denféle érzéstelenítés nélkül. Jácinta egyetlen 
jajszó nélkül viselte a rettenetes szenvedést 
jelentő operációt. A halála előtt nem sokkal 
azt mondta, hogy a legnagyobb vágya, hogy 
a tüzet, amelyet a Szűzanya a szívében gyúj-
tott, átadhassa a világnak.

Fatimában találkozhattam sok olyan em-
berrel, akik ismerték Bonnínt, ez igazi sze-
mélyes élményt jelentett. A két cursillós ala-
pító, Eduardo Bonnín és Sebastián Gayá 
atya boldoggá avatási eljárása folyamat-
ban van, így az ő életük, személyük volt a 
központban. A sok személyes tanú közül a 

„Szép Íria tündöklött, május volt éppen…” 
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Magyarországon is ismert Arsenio Pachón 
is jelen volt és elmesélte Bonnínnal való ta-
lálkozását. Ügyvéd volt, csak nehezen és 
sok kitartó hívás után ment el cursillóra. 
Elbeszélésében a legfontosabb Bonnín sze-
mélyisége, egyénisége volt, akinek a lét-
eleme volt a barátkozás, ami számára nem 
taktika, hanem életstílus, a szeretet-kap-
csolatokba ágyazott örömhír átadása volt. 
Ennek a kitartó és szerető barátkozásnak 
lett a következménye, hogy Arsenio vált 
legközelebbi munkatársává, ő volt az, aki 
a cursillo karizmáját leírta és továbbadta, 

tovább adja. Sebastián Gayá atya család-
ja Mallorca szigetéről vándorolt ki Latin-
Amerikába, és amikor gyermekként meg-
fogant benne a vágy, hogy pap legyen, 13 
évesen egyedül tért vissza egy hosszú ha-
jóúton, családja nélkül, csak azért, mert ő 
Mallorcán akart pap lenni! 

Csodálatos volt látni, hogy milyen élet-
erősek a cursillo gyökerei és hogy azok az 
idősebb emberek, akik jelen voltak a kez-
deteknél, akik a legelső cursillókon részt 
vettek, mennyire őrzik, ápolják, gondoz-
zák ezt. Jó az, hogy a cursillo gyökerei ilyen 

közeliek, hogy még élő tanúi vannak, akik 
meg is erősíthetnek ebben.

Jó látni, tudni, mennyi szent ember volt, 
van a cursillo gyökerénél. A zarándoklat 
egyik legfőbb hívása mindannyiunk fe-
lé ez: legyünk szentek, lángolóbb hitű ke-
resztények! Legyen az imádság állandó lé-
legzetvétele a napjainknak! Legyünk olyan 
keresztények, akik közel élnek az Éghez, 
benne élnek az Örökkévalóságban!

Székely János püspök atya  
(a résztvevők tolmácsolásában)

»

2017. május 3 és 8-a között a 61 fős ma-
gyar zarándokcsoport Székely János püs-
pök atya vezetésével a portugáliai Fatimá-
ban részt vett a Cursillo Mozgalom ötödik 
világtalálkozóján. Ezen az emlékezetes 
ultreyán a Cursillo Mozgalom minden 
karizmáját, tevékenységét a körülbelül 9 
ezer, a világ minden részéről érkező za-
rándok és Ferenc pápa személyes követe 
jelenlétében felajánlotta a Szűzanyának, 
rábízta az Ő közbenjárására azt az evange-
lizációs szolgálatot, mely a cursillo sajátja. 

A világultreyán résztvevő magyar zarán-
dokok az ország egész területéről érkeztek, 
színes, pompás csoportot alakítottunk, ve-
lünk volt Püspök atya mellett két Bákó me-
gyéből származó pap, egyikük, Roca Dani 
atya Babócsán szolgál, testvére, Ernest atya 
pedig Szardínia szigetén, és a cursillo sok-
színűségét és egyszívűségét erősítette Dudás 
László görögkatolikus parókus Abaújszán-
tóról. Igazi ajándék volt számunkra az ő je-
lenlétük! A csapat vidám és lelkes, változatos 
élményeiből válogattunk az újság számára. 

Reflexió Fatimára

A fatimai út után bennem elsősorban a 
világultreya színessége, a sok dél-amerikai 
és ázsiai cursillista lelkesedése, a Bonnínt 
személyesen ismerők visszaemlékezése, a 
Szentatya személyes küldöttének és a por-
tugál püspökök jelenléte, valamint a ma-

gyar keresztút miatt maradt emlékezetes. 
Ez az út a szívemnek és nem az eszemnek 
adott pluszt. Nagy kegyelemnek tartom, 
hogy jelen lehettem a Cursillo Mozgalom 
felajánlásán a Szűzanyának, ami garancia 
lehet arra, hogy apostoli küldetésünk tel-
jesítése során segítségünkre lesz. 

Örülök, hogy a magyarországi Cursillo 
Mozgalom látható módon volt jelen a 
Világultreyán. Székely János atya igazi 
lelki vezető volt, aki a liturgiákon a pa-
pok között, az egyéb programokon pe-
dig közöttünk irányította figyelmünket 
a fontosra, az értékesre.

Nem mellékes, hogy a két kicsi látnok 
ráirányította figyelmemet az Istennek el-
kötelezett, embertársainkért áldozatot ho-
zó, imádságos életre. A kegyelem sok apró 
megnyilvánulása, a fatimai elszállásolás-
tól az utolsó napi magyar mise helyszíné-
ig bizonyítja számomra, hogy az Úr köz-
tünk és velünk volt. 

De colores!
Kovács Ádám Budapestről

Az V. cursillós világultreya

Mit jelentett, mit adott számunkra ez a za-
rándokút, ami egyben kirándulás is volt? 

A Fatima melletti, a világon szétszó-
ródott magyarok adományaiból épített, 
Mindszenty bíborosról elnevezett magyar 

keresztutat végigjárva, ezt követően pe-
dig a pásztorgyermekek egykori házaiba 
ellátogatva gondolatban visszarepültünk 
100 évvel ezelőttre. A rendkívül egysze-
rű körülmények között élő gyermekek és 
családjaik mélységes hite, Isten és a Szűz-
anya iránti végtelen szeretete mindannyi-
unk számára csodálatra méltó. Olyannyi-
ra, hogy mára a három gyermekből kettőt 
már a szentek között tisztelhetünk…!

Az ő életpéldájuk és püspök atya lelke-
sítő prédikációjakor vált világossá a szá-
munkra, hogy utunk, melyen Jézus vezet 
bennünket, nincs fallal körülvéve, hanem 
ott állnak végig a szentek, köztük szent Já-
cinta és Francisco, akik imáikkal segítik 
lépteinket. Soha ilyen közel nem éreztük 
még magunkat Krisztushoz és Isten Or-
szágához, mint ott és akkor!

Sok kegyhelyen, zarándokúton jártunk 
már, mégis ezen a helyen volt a leginkább 
érezhető a Szűzanya kézzelfogható jelen-
léte, az őszinte, mindent elárasztó szere-
tete! Itt vált valóságossá az, amiről eddig 
csak imáinkban emlékeztünk meg: „… Üd-
vözlégy, Mária, az Úr van Teveled…”

A Világtalálkozó remek példája a nem-
zetek közötti összefogásnak: egymás nyel-
vét ugyan nem ismertük, mégis áradt az 
öröm, a szeretet mindenfelől, akár Chilé-
ből, akár Kanadából vagy Olaszországból 
érkeztek a résztvevők. Mindegy, honnan 
jött, a lényeg az, hogy cursillós. Ez többet 
mond bárminél… 

Színes – pompás! 
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Több ezer kilométerre hazánktól az ide-
gen nyelvű misék után két alkalommal ma-
gyarul is hallgathattunk szentmisét, hála 
és köszönet érte a velünk lévő atyáknak, 
valamint a helyi segítőknek, akik nélkül 
ez nem jöhetett volna létre. 

Püspök atya idegenvezetésével Fatima 
után Lisszabon nevezetességeivel is meg-
ismerkedhettünk, hálás köszönet neki az 
alapos felkészültségéért, a lelkesítő beszé-
deiért, amiket mindnyájan lélegzetvisz-
szafojtva hallgattunk! Derűje, közvetlen-
sége és szerénysége szintén példaértékű.           

Zarándokutunk találkozás és hálaadás 
is volt egyben. Miközben térdepelve men-
tünk végig a bazilika felé, saját imáinkban 
elmélyedve szinte túlcsordult a szívünk az 
örömtől és a hálától, hogy részesei lehet-
tünk mindennek a csodának, kegyelemnek!     

Szép, lelki élményekben, látnivalókban, 
programokban gazdag utunk volt, kellő-
képpen elfáradtunk! Hála érte az Úrnak, a 
Szűzanyának, és köszönet zarándoktársa-
inknak, továbbá mindazoknak, akiknek ré-
szük volt a szervezésben és a lebonyolításban!

Vidám de coloressel Molnár Anna, Kerekes 
István és Smolnicki Beáta Kazincbarcikáról

Az újpesti zarándokok beszámolója

Először is köszönetet szeretnénk mon-
dani az Úrnak és a szervezőknek, hogy 
ott lehettünk Fatimában a világultreyán. 
Több okból mentük el. Az őszi nagykani-
zsai országos ultreyán nagyon jól éreztük 
magunkat, kíváncsiak voltunk arra, hogy 
milyen lehet nemzetközi szinten is talál-
kozni a testvéreinkkel, szerettük volna 
őket is megismerni. Mi friss cursillisták va-
gyunk, ezért bíztunk abban, hogy többet 
megtudunk a cursillo eredetéről, tanítá-
sáról a spanyol testvérektől. Gondolatban, 
szívünkben sok rokonunkat, barátunkat 
és a közösségeinket is szerettük volna el-
vinni Szűz Máriához és jelenésének hely-
színén imádkozni értük. 

Rengeteg élményünk volt, melyekből 
csak néhány mozzanatot szeretnénk ki-
ragadni. Ezek mély nyomot hagytak ben-
nünk, ezért szeretnénk mindenkivel meg-
osztani.

A cursillós világtalálkozón hatalmas él-
mény volt számunkra a „De Colores” éneket 
több ezer emberrel együtt zengeni. Ami-

kor a nagy téren mi elkezdtük a dalt éne-
kelni magyarul, egymás kezét fogva, so-
kan csatlakoztak hozzánk és egyre bővült 
a kör. Érdekes volt hallani, hogy különbö-
ző nyelveken, más ritmussal, a spanyo-
lok csak két versszakkal énekelve, még-
is, ugyanaz a dal volt és ugyanaz a lélek, 
amelyből fakadt az ének, ez a különböző-
ség csak fokozta a jó hangulatot. 

Az elhangzott tanúságtételekből Bonnín 
magával ragadó személyisége tűnt ki, min-
denkit egyenrangúnak tekintett, minden-
kiben az embert látta és a barátot keres-
te. Ő mondta, hogy nem az akváriumban, 
hanem az óceánban kell halászni. Meg-
ható volt Bonnín személyes jó barátjától, 
Arsenio Pachóntól hallani azokat az em-
lékeket, amelyek az ő életét megváltoz-
tatták, átalakították. Arsenio többször járt 
Magyarországon, hogy megossza tapasz-
talatait a cursillóban tevékenykedőkkel, 
ezért is volt számunkra különleges a vele 
találkozás, amikor mindannyiunk nevében 
ölelésünkkel fejezhettük ki szeretetünket. 

Legnagyobb élmény volt számunkra az 
az esemény, amely Lúcia nővér szülőhá-
zánál ért minket. Zsolt és én egyedül jár-
tunk itt, és észrevettük, hogy a szemközti 
házba sokan mennek be beszélgetni az ott 
üldögélő, fekete ruhás idős asszonnyal. El-
kezdtünk érdeklődni, ki lehet ő. Kiderült, 
hogy Lúcia nővérének a lánya, aki a jele-
nések után 3 évvel született, most 97 éves. 
Nagyon kedves volt, néhány szót mi is be-
szélhettünk vele és közös fényképet is tud-
tunk készíteni. Felemelő és megható volt 
vele találkozni, ezt soha nem felejtjük el. 

Magával ragadóak voltak az esti rózsa-
füzér imádságok is, amelyet több ezer em-
ber különböző nyelveken mondott, majd 
az ima után fáklyás körmenetben, az ének 
refrénjét a tömeggel együtt énekelve, a 
Szűzanya szobrát kísérve jártuk körül a 
teret. A vasárnapi szentmisén könnyezve 
és fehér kendővel integetve búcsúztunk 
a Szűzanyától, majd a téren közösen ma-
gyarul énekeltünk még neki.

Hazatérésünk után egy héttel megtapasz-
talhattuk az internet „áldását” is, szinte jelen-
lévőkként éltük át, amint Ferenc pápa szent-
té avatja Fatimában Jácintát és Franciscot.

Hálásak vagyunk azért, hogy személye-
sen is jelen lehettünk ezen a szent helyen 
a cursillós testvérekkel együtt.

Henter Ági és Zsolt

Jó volt ott lenni!

2016 októberében Tahiban tölthettem há-
rom napot: felejthetetlen élmény volt szá-
momra az a cursillo! Megfogott a szelle-
me, jól éreztem magam és nagyon nagy 
élménnyel jöttem haza. Megértettem mi-
ről szól a cursillo. 

Fatimában ez a cursillós lelkület volt 
érezhető, a harmadik, negyedik nap szá-
momra óriási élmény volt, a szeretet su-
gárzott az ott létből, vidám, jókedvű em-
berek, és a színek óriási ereje! Nagyon jól 
éreztem magam! Jó volt ott lenni!

Horváth István (Dunavecse)

Ez valóban egy zarándoklat volt,  
nem pedig kirándulás.

Nagyon vártuk, hogy megérkezzünk Fati-
mába, kíváncsiak voltunk, hogy amit elgon-
doltunk erről a helyről, a valóságban milyen 
lesz. Már az elhelyezkedésünk is csodála-
tos volt, a szobánk ablakából a templomot 
láthattuk és minden harangozását hallhat-
tuk, ami az „Ave Maria” dallamát csendítet-
te. A térre megérkezve, amikor megpillan-
tottuk a fatimai Szűz Mária szobrot, aki a 
kezét nyújtotta felénk, nyugalom töltötte el 
szívünket, lelkünket. Jó volt látni a cursillós 
testvéreket és együtt énekelni a „De Colores” 
dalt. Katika csengő énekhangjának és a ma-
gyar zászlónak köszönhetően mindig tud-
tuk hol énekelnek, hol vannak a magyarok. 

Május 5-e különleges nap volt számunk-
ra. Aznap jobban megismertük Fatimát, 
ahol 100 évvel ezelőtt a három gyerek-
nek megjelent a Szűzanya, délután pedig 
egy különleges keresztutat járhattunk be 
János atya vezetésével. Ilyen élményeket 
nem mindenki kap meg az életében, fő-
leg úgy, hogy aznap volt a szülinapja! Ez 
még fokozódott a vacsoránál, amikor püs-
pöki áldásban részesültem és mindenki 
együtt énekelte nekem: „Áldjon meg Téged 
az Úr!...” És még a napnak nem volt vége. 
Az esti fáklyás körmenet koronázta meg 
a napunkat, több ezer emberrel, énekel-
ve kísérhettük Máriát. Ez a születésnap 
örökre emlékezetes marad!

A szentmise ideje alatt egy csodaszép 
jelenségre lettünk figyelmesek. Amikor 
elkezdődött a következő című ének: „O 
Senhor é meu pastor”, akkor a Jelenések Ká-
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polnája fölött egy felhő ereszkedett le az 
égből és rövidesen szívformávát öltött. A 
megható dallamú ének (a szövegét, akkor 
még nem ismertük, később tudtuk meg, 
hogy ez „Az Úr az én pásztorom” kezdetű 
zsoltár) és a jelenség együtt az egész tes-
tünket átjárta. A szent mise végén mi is 
kendővel búcsúztunk el Szűz Máriától, 
megható pillanat volt, még a könnyein-
ket is kicsalta a szemünkből. A több ezer 
emberrel együtt integetni és áldást kap-
ni szinte elmondhatatlan érzés, ezt csak 
átélni lehet. Meghitt és csodálatos anyák 
napját ünnepelhettünk égi édesanyákkal.

Utolsó nap újabb magyar szent misén 
vehettünk részt. János atya beszéde mé-
lyen megérintett. Az emlékeken kívül 
velünk utazott haza a fatimai Szűzanya 
is, egy kedves, bájos arcú szobor, mely a 
szirmabesenyői templomban talált otthon-
ra, aminek az ottani hívek nagyon örülnek.

Köszönjük Anyukámnak és anyósom-
nak, Mártának, mert nélkülük ez a za-
rándokút nem valósulhatott volna meg. 

De colores!

Kati és Szabolcs Szirmabesenyőről

Fatimában az V. Cursillo Világtalálkozón

Kedves Testvéreim, szeretném megosztani 
Veletek azt a végtelen nagy kegyelmet, hogy 
részt vehettem ezen a nagyszerű eseményen. 
Különös kegyelem, hogy a várólistáról ke-
rültem fel az utazókhoz. Ezt a kegyelmet, 
amelynek részese lehettem, nagyon nehéz 
leírni vagy elmondani, csak megélni lehet.

Zarándokcsoportunk vezetője Székely 
János püspök atya volt, az Ő személye és 
a pap testvérek jelenléte tovább emelte a 
felemelő érzést, amelyben részem volt. Ez 
a találkozó igazán színes (minden értelem-
ben), csodálatos volt. Minden nap szent-
misén vehettünk részt, végig járhattuk a 
magyar keresztutat, két alkalommal ma-
gyar nyelvű szentmisét hallgathattunk.

Az éjszakai fáklyás körmenet, ahol ta-
lán 10 000 ember énekelve vett részt a 
nagy téren, olyan érzéseket keltett ben-
nem, amit csak a könnyeim tudnának el-
mondani. Valóban éreztem, hogy „égnek 
a színek és lángol a szív”!

Lélekben velem voltak az itthon maradt 
cursillós társak.

Kívánom, hogy Nektek is lehetőségetek 
adódjon hasonló kegyelmek megélésében!

De colores!

Kohárné Kati Alsózsolcáról

Kedves cursillós  
és nem cursillós testvérek!

Örömmel és hálával van tele a szívem, 
amit  a fatimai zarándoklat során kaptam 
a zarándok társaimtól,  és ezalatt a hat nap 
alatt átélt élmények árasszák el a szívem 
és azóta se tudok a világba vissza jönni, 
csak arra a helyre gondolok szüntelen és 
lélekben ott ragadtam  Fatimában!  Ami-
kor megláttam a Szűzanyát,  elmondha-
tatlan érzés fogott el, hogy valóban mi va-
gyunk itt, mi állhatunk itt a férjemmel a 
Szent Szűz előtt vagy csak álmodom??? 

Elmélkedtünk  csendben a Szűzanya 
előtt. Nagyon sok szeretetet kaptunk za-
rándok társainktól, odaadást, törődést,  
és hogy elfogadtak, befogadtak minket, 
cigányokat.  

Egy zászló alatt voltunk mind és felvált-
va vittük a magyar  és a cigány zászlót! Je-
nő így fogalmazott: megtiszteltetés neki, 
hogy viheti a cigány zászlót! Ez nekünk 
nagyon jól esett! Csodálatos volt  együtt 
lenni  és közösen részt venni a szentmi-
séken, énekelni a gyertyás körmeneten a 
Szűzanyát kísérve és decolorest énekelni 
8 ezer testvérrel! Nagyon büszke érzés fo-
gott el, amikor János atyával  keresztutat 
jártunk és elmondta, hogy ezt a keresztutat 
a magyarok csinálták! A kegytemplomban 
pedig István királyunk szobra található!!!

A magyar mise is nagyon csodálatos volt, 
amit Dani atyáék tartottak nekünk,  és a 
lisszaboni is, amit Székely János püspök 
atya és az atyák tartották  abban a kápol-
nában, ami abban a gyermekkórházban 
van, ahol Jácinta  betegsége utolsó napjait 
fájdalommal és alázattal, csendben tűrte, 
méltósággal, és ebben a kórházban  költö-
zött haza a Mennyei Atyához!!!!! 

Ez a mise volt a koronája  a zarándok-
latnak, mindenkit magával ragadt, és ami-
kor a Miatyánkot mondtuk, én Ádám ke-
zét fogtam és a férjemét,  és ahogy fogtam 
a kezüket, éreztem mindkettőjük szíve 
dobbanását. A hideg futkosott rajtam, és 
nagy, nagy kegyelem és erő volt abban, 
hogy mi  61-en együtt, egy szívvel, egy lé-

lekkel mondhattuk a Miatyánkot!!! Még 
egy kis részlet, amit nem szeretném, ha ki-
maradna a beszámolómból. Mindenkitől 
kérdeztem, nem tudják-e, hogy hol van a 
szent kút, a forrás, ami akkor fakadt, ami-
kor a jelenések történtek, és amiből haza 
vinnék a szeretteimnek. Sajnos, senki nem 
tudta, a harmadik nap volt, már az utolsó, 
és én elindultam az égető felé, hogy gyer-
tyákat tudjak gyújtani. Hosszú, hosszú sor 
állt, és megláttam ott  Zsuzsát, kérdeztem 
tőle, hát te miért állsz itt, mit adnak itt in-
gyen, mire azt felelte, itt van a kút, ahon-
nan a forrás vize folyik. Na, ekkor aztán 
leesett az állam, nem tértem magamhoz, 
nem hittem el, hogy három nap után oda 
vezetett a Jóisten, hogy az élő vízforrást, 
amit szomjaztam, magamhoz vegyem és 
otthon maradottakhoz el tudjam vinni!!!

Hálás vagyok az Úrnak és a társaim-
nak  az együtt töltött napokért és kegyel-
mekért, és az atyáknak  a gyönyörű szent-
miséikért! Lélekben és a zászlókban ti is 
ott voltatok velünk egész utazásunk so-
rán !!! Decoloress!!!! 

Kotricz Zsuzsi és Józsi Piliscsabáról

V. Világultreya – Fatima, 2017. május 6.

Mikor olvastam a cursillós hírekben, hogy 
Fatimában lesz a következő világultreya, 
eszembe jutott milyen érzés töltött el 2000-
ben a római II. Világultreyán, tele voltunk 
lelkesedéssel, örömmel és szeretettel. Meg-
éreztem katolikus hitem egyetemességét. 
S azt hiszem, ezt az érzést szerettem volna 
újra átélni. Jó volt látni a különböző színű, 
különböző nyelven beszélő, egy hitet valló, 
örömtől sugárzó testvérek sokaságát, akik-
kel együtt dicsérhettük a szeretet Istenét. 
Égi közbenjárónk, a Szűzanya különleges 
tisztelete mindig megható és megrendítő 
számomra. Eszembe jutottak édes hazánk 
Mária-kegyhelyei, Máriapócs, Szentkút, 
Máriabesnyő és Szent István királyunk 
– kinek szobrát láthattuk a fatimai főba-
zilikában –, az, hogy hazánk és népünk 
Mária oltalma alatt járta és járja a törté-
nelem útjait. A magyar kálvária – a közös 
keresztút –, mely számomra a zarándok-
lat legszebb lelki élménye volt, – a magya-
rok kápolnája, Kondor Lajos atya fatimai 
tevékenysége és a zarándok testvérek je-
lenléte, mind azt erősítik bennem, hogy 
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vannak igaz és hű testvérek, akik töreked-
nek Jézus útján, a hit, a szeretet, a remény 
útján járni és élni. János atya, Laci, Dani 
és Ernest atya miséi, építő gondolatai so-
kat segítenek, hogy tovább léphessek a jé-
zusi úton. Tágabb és közvetlen (Marika, 
Zsuzsa, Marika, Ági) útitársaim, akikkel 
sokat nevettünk és vidámkodtunk, meg-
színesítették, elevenné varázsolták ezt a 
csodálatos utat. Hálásan köszönöm a szer-
vezőknek, útitársaknak, a családomnak, a 
Szűzanyának, de legfőképpen a Jóisten-
nek, hogy részt vehettem ezen a csodála-
tos zarándoklaton. 

Dicsőség az Úrnak! 
De colores! 

Kürtiné Ani Hevesről

Hálás vagyok, hogy részese lehettem.
 

Már a nagykanizsai ultreyán megfogalma-
zódott bennem a gondolat, hogy szeretnék 
a Világtalálkozón részt venni. Ugyan vol-
tam már Fatimában, mégis vágytam. „Bá-
torság, kelj fel, Jézus téged hív” jelmondat in-
dított, s még az autóbuszon jelentkeztem 
is előzetesen.

Kisebb nehézségek adódtak, de sikerült 
a végleges döntést meghozni, készülhe-
tek. A mi kiscsoportunkból, Nyékládhá-
záról  négyen is eljutottunk a zarándok-
latra. Hálás vagyok, hogy módom volt a 
részvételi díj befizetésére, hálás az egész-
ségemért, hogy eljuthattam, és kaptam 
egy küldetést is, hogy elvihettem azok fo-
hászait, akik ezt személyesen tőlem kér-
ték. Elsősorban a nagy betegek esdeklé-
sét, akik gyógyulást várnak, enyhülést 
terheik hordozásában, s reményt a meg-
hallgatásban. István áldozópap és sok, a 
szívemhez nagyon közelálló testvér sze-
mélyes kérését vittem szívemben a Fati-
mai Szűzanyához.

Nagy volt a készülődés az útra, drága 
80 éves cursillós testvérünk, Annuska pó-
lót hímzett mindannyiunk számára azzal 
a színes halacskával, ami a zászlónkon is 
mosolyog. Mindig kézben volt a nemzeti 
zászlónk, melyet indulás előtt áldott meg 
plébánosunk, és aminek egyik szalagján ez 
a fohász lengett: „Ó Mária, halld meg esdek-
lésem„. A zászlók lengetésében emelkedett 
lelkünk, hogy ezen a világtalálkozón egy-
ségben, szeretetben mi is ott vagyunk. A 
szentmisék, a rózsafüzér imák, a keresztút, 
a körmenetek, a cursillo felajánlása Szűz-
anyának, örökre megmarad szívemben, 
s a fatimai himnusz dallama, az „Ave, ave 
Mária” muzsikál lelkemben.

A találkozó vidám hangulata magával 
ragadott, állandóan énekelve jártunk, mi-
kor felismertem egy-egy éneket s tudtam 
magyarul, azonnal éneklésbe kezdtem.

A fatimai himnusz szövegét örömmel 
osztottam szét zarándoktársaimnak, hi-
szen olyan sokszor volt lehetőség a vi-
lág minden tájáról érkezett küldöttekkel 
együtt énekelni. Egyéni imádkozásra, el-
mélkedésre is mindig volt idő, alkalom, hi-
szen a béke szigetén voltunk.

Egy életre szóló élménnyel gazdagodva 
térhettünk haza, a megtapasztalva a kö-
zösség tartó erejét.

 
2017.május 18.    

Szentpéteriné Kati Nyékládháza

Erdélyből Fatimáról

Tusnádfürdőn, az Olt csobogását hallgat-
va várjuk a találkozást szombaton a csík-
somlyói Szűzanyával. De türelmetlenek 
vagyunk, és már ma is meglátogattuk a 
Kegytemplomban. Csodálatos volt bemenni 
a majdnem üres templomba, ahol a csend 
átható ereje segített az elmélyülésben.

Pontosan négy héttel ezelőtt érkeztünk 
Fatimába az V. Világultreyára a cursillós 
csapattal. Majdnem tízezren vettünk részt 
ezen a gyönyörű rendezvényen a világ 
minden tájáról.

Fatimában magyarnak lenni boldogító 
élmény, a Magyar Keresztutat végigjárni 
és imádkozni megható. A rendezvények 
sokasága mellett mindig szakítottunk időt 
csendes imádságra a Szűzanya mellett. 
Imádkoztunk beteg gyógyulásáért, mely 
már ott meghallgatásra talált.

Az utolsó szentmisénk Lisszabonban 
volt, különleges helyen, közel a szállá-
sunkhoz – micsoda ajándék – annak a kór-
háznak a kápolnájában, ahol a már szent-
té avatott pásztorgyermek, Jácinta Marto 
meghalt. Ahol őrzik Szent Jácinta erek-
lyéjét, melyet a kezünkben tarthattunk. 
Lélekben Krisztus szeretetével feltöltőd-
ve tértünk haza.

Érdekes módon a fatimai élmények itt-
hon is folytatódtak. Május 13-án a világ 
a fatimai pásztorgyermekek szentté ava-
tására figyelt, mi pedig cursillóra készül-
vén, csendben gyülekeztünk Nagykani-
zsán a Homokkomáromi utca elején a 13. 
homokkomáromi férfi és a 94. Budapest-
esztergomi női cursillo munkatársaival, 
hogy gyalogos zarándoklatot tegyünk 
a homokkomáromi Szűzanyához. Nála 
aludtunk a kolostorban, vele készültünk a 
cursillókra, az ő közbenjárását kérve imád-
koztunk jelöltjeinkért és szolgálatunk si-
keréért. Ma már biztosan tudom, hogy 
imáink meghallgatást nyertek.

Gyönyörű cursillókon vagyunk túl. Ad-
ni mentünk és sokkal többet kaptunk.

És most várjuk a csodás szombatot, mi-
kor is több százezer magyar ajkán fog 
szólni az ének és a nemzeti imánk a nye-
regben!

Vali és Gyuri Nagykanizsáról

„Hagyjuk, hadd vezessen minket a Fatimából áradó világosság!  
Mária szeplőtelen szíve legyen mindig a mi menedékünk, vigaszunk és 

Krisztushoz vezető utunk!” — Ferenc pápa 
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Jubileumi ima a Fatimai Szűz megjelenésének  
100. évfordulójára

„Szeplőtelen Szívem lesz menedéked és az út, mely Istenhez vezet.”

Üdvözlégy, Urunk Anyja!
Szűz Mária, fatimai Rózsafüzér Királynője!
Áldott vagy te az asszonyok között,
Te vagy a Húsvét fényébe öltözött Egyház képe,
Te vagy népünk becsülete,
Te vagy a gonosz feletti diadal.
 
Az Atya irgalmas szeretetének próféciája,
Tanítója a Fiú jó hírének közvetítésének,
A Szentlélek lángoló tüzének jele,
Taníts minket az öröm és bánat völgyében,
Az Atya örök igazságaira, melyeket Ő feltár a kicsinyek előtt.
 
Mutasd meg nekünk védő palástod erejét.
A Te Szeplőtelen Szívednek erejét,
légy menedéke a bűnösöknek
és Te légy az út, amely Istenhez vezet.
 
Egységben a testvéreimmel 
a Hitben, a Reményben és a Szeretetben,
átadom magam neked.
 A testvéreimmel egységben Istennek szentelem magam, a Te általad,
Ó, fatimai rózsafüzér Szűzanya!
 
És végül abba a fénybe burkolózva, mely kezeidből árad,
Dicsőséget éneklek az Úrnak örökkön örökké.
 
Ámen.

Május első napjaiban a portugáliai Fati-
mában, a Szűzanya-jelenéseknek 100. év-
fordulója és Eduardo Bonnín, a Cursillo 
Mozgalom alapítója születésének 100. szü-
letésnapja alkalmából világultreya-t tar-
tottak. Bizonyára hallottatok arról, hogy 
Magyarországról 61 testvérünk vett részt 
az eseményen.

De hát vagyunk jópáran, akik nem tud-
tunk elmenni Fatimába. 

Bozi Gyuri ötlete volt, hogy a világ-
ultreyaval párhuzamosan itthon is legyen 
ultreya. A tőle megszokott szenvedéllyel 
látott neki a szervezésnek. A végeredmény 
nagyon jó lett.

Május 6-án, a Cursillo Mozgalom felaján-
lásának fatimai eseményével egyidőben 
Budapesten, a Magyar Szentek Templo-
mában kezdődött az ultreya. Écsi Gábor 
atya és káplánja, dr. Györök Tibor atya szí-

vesen adtak helyet rendezvényünknek.  
Velünk tartott Herpy Gyuri atya, Fabók 
Ildikó, Rébay Lajos, ők Eduardo Bonnín 
magyarországi látogatásáról és a cursillo 
kezdeteiről beszéltek. Együtt lehettünk 
Jézussal a Szentségimádásban, és bekap-
csolódhattunk a világultreya eseménye-
ibe is az internet segítségével, sőt még 
Székely János atya is szólt hozzánk. Vár-
dai Judit és Bozi Gyuri felolvasták egy-

Világultreya – Budapesten

»
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egy Fatimában is elhangzott tanúságté-
tel magyar fordítását. A kapcsolás után 
cigány testvéreink, Moki és Iza tanúság-
tételét hallgathattuk meg, ami engem mé-
lyen megérintett. 

A szentmisében Gyuri barátaival együtt 
gitáros zenei szolgálatot adott, Tibor atya 
a világi hívek evangelizációs feladatai-
ról prédikált. A szentmise végén a „De 
Colores”-dal nagy sikert aratott a jelenlé-
vő hívek körében.

Istennek hála, a résztvevők száma nem 
haladta meg a terem befogadóképességét, 
csak néhány üres szék maradt. Jól éreztük 
magunkat, mi cursillisták, budapestiek és 
tétényiek, a váci és kalocsai egyházme-
gyékből jöttek, együtt, jó volt közösség-
ben részesülni a világultreya hangulatából.

De colores!

Pintér István

A Fatimából haza érkezett zarándokok 
beszámolóiból hallott élmény budapes-
ti tükröződése

A zarándoktömegben társaink a Bazilika 
előtti téren tartandó ünnepi misére készül-
tek. S miközben a megfelelő helyet keres-
ték, elhelyezkedtek, döbbenten észlelték, 
hogy így közel kerültek a tér túlsó végétől 

a Jelenések kápolnájához térden igyekvő 
zarándokok igen hosszú sávjához-útjához.  

Testközelből érzékelték a sok-sok, en-
gesztelve magukért, másokért, ki tudja, mi-
lyen vétkekért, milyen szándékokért rózsa-
füzért imádkozó, térden vonuló testvért.

Volt, aki mellett a férje gyalog ment, fe-
lesége kezét fogva, néha egy-egy korty vi-
zet adva neki, volt, aki már nem bírta és 
szinte négykézláb mászott, volt, aki kis-
babájával kezében, mások akár méter ma-
gas, a hosszú út alatt olvadó, eldőlő gyer-
tyával kezükben csúsztak végig, de volt 
olyan térden menni sem képes idősebb em-
ber, akit fiatalabb rokonai húztak.  Bárho-
gyan is, a Lélek hozta ide őket.

Ez az elmesélt élmény engem mélyen 
megérintett, a zarándokok sokszínűsé-
gét és ezt az őszinte megindultságot én 
is megéltem a világultreyával egy időben 
szervezett budapesti ultreyán.

Színes-pompás, sok helyről érkezők 
voltunk: részt vettek a tétényi cursillós 
testvérek, érkeztek más egyházmegyéből 
barátaink, jöttek cigány tesók, családdal, 
gyerekekkel, és különleges kapcsolódást 
adott, hogy velünk tartott egy fatimai za-
rándok társunk édesanyja is.

Ami pedig számomra a fent leírt élményt 
okozta, eljött: a térdsérült, majd térdműtött 
Eszter mankóval, férjére támaszkodva, el-
jött Évi, két hete műtött lábbal, az ágyból 

épp csak kikelni képes, erős gerincfájdal-
mát elviselő Gyuri barátunk, mozgásában 
erősen korlátozott, csak eszközzel közle-
kedni tudó Márta testvérünk is.

Bár ők nem térden vonszolták magu-
kat, de hasonlóan megindító volt, hogy 
állapotukat legyőzve vállalták, eljöttek, 
és talán, ki tudja miért, kiért, melyikün-
kért ajánlották fel fájdalmaikat, küszkö-
désüket, ezt az utat. 

Közéjük sorolhatom Herpy Gyuri atyát 
is, aki egy állványt kért, hogy abba kapasz-
kodva, állva tudjon beszélni. Vidámító, lé-
lekemelő volt, ahogy beszéde közben a „nem 
kommunikált szeretet nem szeretet!!” gondolat 
megosztása során annyira fellelkesült, hogy 
a támaszt elengedve, erőteljes mozdulatok-
kal kísérve tanított és lelkesített minket is. 
Aztán visszatért a támaszhoz...

Az ultreya megosztásai, gitáros miséje, 
a Szentségimádás, és a közvetlen kapcso-
lat Fatimába, ahonnan János püspök atya 
skype-on, így nem csak hangban, de kép-
ben is köszöntött minket, pedig azt hozta, 
amit meghívónkban írtunk: magasba emel-
kedtünk, szárnyaltunk, valóban kapcsolód-
tunk a zarándokokhoz, Fatimához, és nem 
csak online, hanem imában, lélekben is.

De colores!

Bozi Gyuri

2017. május 25-28. Tahi

Kipróbáltuk a cursillo módszerét

2017 májusában egy gyönyörű hétvégét 
tölthettem el Tahiban Székely János püs-
pök atyával, Hofher József, Tomanek Pé-
ter atyákkal, lelkes, nyitott jelöltekkel és 
fantasztikus munkatársaimmal, első al-
kalommal rektorként.

Amikor három hónappal ezelőtt elkezd-
tük a felkészülést, még nem is sejtettem, mi-

re vállalkozom, pedig 20 éve vagyok többé-
kevésbé aktív munkatárs. Több tapasztalt 
rektorral konzultáltam, végül Velenczei Ka-
tit és Ullrich Mártit kértem fel, akik vállal-
ták mentorálásomat. Édesapámra, Román 
Attilára is számítottam ennek a cursillónak 
az előkészítésében, régóta vágytam arra az 
alkalomra, amikor átadhatja nekem tapasz-
talatait és élményeit.

Egy dologban biztos voltam, színes-pom-
pás kis csapatomnak (mert ugyancsak az 
volt) egyedül a cursillo módszerével és a 
Szentlélek segítségével van esélye szere-
tő közösséggé formálódni.

Rendhagyó felkészülésünk kiemelkedő 
eseménye volt a május 13-i homokkomáromi 
zarándoklat, ahol a Szűzanya oltalmába aján-
lottuk cursillónkat. Május hónap a cursillós 
világultreya és Bonnín 100. születésnapja mi-
att egyébként is kiemelt időszak volt a cursillo 
életében, és éppen aznapra esett a fatimai el-
ső jelenés 100. évfordulója és a látnokgyerme-
kek szentté avatása is. Este még egy ultreyára 
is sor került a helyi cursillistákkal, ahol vi-
dám, barátságos légkörben osztottuk meg 
egymással lelki élményeinket.

Mire a három napra Tahiba érkeztünk, 
valódi barátokként, lélekben feltöltekez-

Cursillón voltunk…

 94. no i cursillo`̀
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ve kezdtük meg a cursillót. 15 jelöltünk 
izgalommal, de a cursillo menetét mind-
végig alázatosan elfogadva nyitogatta az 
újabb és újabb lelki ajándékokat. A beszé-
dek őszinte, önajándékozó légköre nagy 
hatással volt mindenkire.

Rektorként kicsit irigykedtem munka-
társaimra, hogy letehetik és kinyithatják 
életük batyuját egy-egy tanúságtételben. 
Nekem most olyan beszéd jutott, amiben 
erre kevés lehetőség nyílt. Amit viszont 
nagyon élveztem a rektorságból, hogy 
mindig más asztalhoz ülhettem oda be-
szélgetni, így mindenkit volt alkalmam 
picit megismerni.

Szombat reggel ünnepünk volt, egyik 
testvérünk először járult szentségekhez, 
itt a cursillón lett elsőáldozó!

Vasárnap jó volt újra találkozni a régi 
cursillistákkal és túlcsorduló lélekkel ad-
tunk hálát az Úrnak, amiért tenyerén hor-
dozott minket, és a Szűzanyának, hogy 
anyai palástjával oltalmazott bennünket.

Drága Kati, Márti, Marcsi, Vali, Móni, 
Ági, Ildi, Zita, Tünde, Anna, Éva, Nektek 
is MINDent köszönök!

De Colores!
Barkáné Román Heni

a 94. női cursillo rektora

„Nézd, az ajtóban állok, és kopogok. 
Aki meghallja szavam, és ajtót nyit 
Nekem, ahhoz bemegyek. Vele 
étkezem, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20)

Gyermekkoromban nem részesültem val-
lásos nevelésben, azonban utólag vissza-
gondolva mindig is hallottam a kopogást 
az ajtómon. 

Gimnazista koromban megismertem 
egy fantasztikus nőt, aki felkészített az 
emelt szintű érettségire. Ez a fantaszti-
kus nő időközben pálos nővér lett, így 
amikor egyik látogatásom alkalmával el-
újságoltam, hogy októberben megeskü-
szünk szerelmemmel, rögtön felajánlotta, 
hogy megtartja Nekünk a jegyes oktatást. 

Mit volt mit tenni ..., kicsit félve, egy-
másra néztünk és rábólintottunk. 

Az egyik ilyen alkalommal csillogó 
szemmel, az ajtóban állva azzal fogadott 
minket, hogy ő tudja, mire van szüksé-
günk: egy cursillóra. A magam részéről 
könnyedén igent mondtam, ugyanis a ko-
pogtatást már hallottam... 

Lelkemben tele félelemmel, rettentő 
fáradtan, a szürke hétköznapok mókus-
kerekéből tömegközlekedéssel indultam 
Tahiba. A buszmegállótól 300 méter séta 
következett a Szív Lelkiségi Központhoz, 
dombnak felfele. Számomra jelképes volt 
ez a dombon fölfelé való séta, úgy érez-
tem, a lelkemet kell megmásznom, séta 
közben végiggondoltam életemet, képze-
letben feljegyeztem terheimet. 

Ekkor még nem tudtam, milyen aján-
dékot kapok a jó Istentől. 

Érkezésem után rendkívül intenzív na-
pok következtek. A tanúságtételek, beszél-
getések társaimmal, misék, imák a lelkem-
ben dúló viharokat lassan lecsendesítették, 
felszínre kerültek a mélyen elásott prob-
lémák, eddigi életem során felvett terhek. 
Szerettem volna mindent lepakolni, hát-
rahagyni eddigi énemet. 

A legnehezebb dolog önmagunk elfoga-
dása. Természetesen ez nem megy egyik 
napról a másikra, de azt hiszem, a cursillo 
elindított az úton. Rengeteg szeretet, meg-
értés és kedves szó vett körül ebben a pár 
napban. Lépésről lépésre, mint a bimbók, 
társaimmal megnyíltunk egymásnak és Is-
tennek. Csodálatos pillanatokat éltünk át.

Az utolsó napon végignézve társaimon, 
hatalmas boldogság árasztotta el szívemet, 
az addig fáradt tekintetek csak úgy sugá-
roztak, arcukon mosollyal fogadták csa-
ládjukat. Valami megváltozott...

Szobámba felmenve összepakoltam a 
magammal hozott dolgaimat, felvettem 
a táskámat, majd megfogva az ajtókilin-
cset egy pillanatra megálltam... a lábam 
remegett, tudtam, hogy el kell indulnom, 
vissza kell térnem a hétköznapokba, a kö-
zösségembe. Elmondtam magamban egy 
imát, majd vőlegényemmel, aki értem jött, 
hazaindultunk. Tekintve, hogy a cursillo 
utolsó napja a születésnapomra esett (mert 
ugye véletlenek nincsenek!), így utunk 
egy étterembe vezetett, ahol az asztalnál 
szüleim már vártak bennünket. Én nya-
kukba borultam és csak sírtam... persze 
mindenki értetlenkedve állt, hogy mi baj 
történt, kérdezgettek, én pedig csak áll-
tam, zokogtam és szorítottam őket ma-
gamhoz. Azt hiszem, aki már végigjárta 
a cursillo négy napját, nem lepődik meg 
reakciómon.

Tudom, hogy akkor, a cursillo utolsó 
napján, azon a vasárnap délután, szüle-
tésnapomon, lelkemben hatalmas nyu-

galommal, szívemben tele szeretettel, re-
megő lábakkal nem csak a 209-es szoba 
ajtaját nyitottam ki...   

De colores! 

dr. Antal Zsuzsanna  
a Szent Ágnes asztaltól

Azonnali beszámoló, míg nincs itthon 
a család!

Májusban lehetőségem volt részt venni a 
női cursillón. Régóta szerettem volna men-
ni, de nem tudtam, hogyan is lehetne. Épp 
ott álltam a férjem mellett, mikor egy ba-
rátunk őt hívta a férfi hétvégére, és lelke-
sen mondtam neki, hogy persze, menjen, 
és ha lesz női, én is mennék. Másnap a fe-
lesége felhívott, hogy megyek-e? 

Gyerekkoromtól kezdve keresztény ne-
velésben volt részem, széles hittudományi 
oktatást kaptam, így az elméleti beszédek 
nem voltak nekem újdonságok. Feltöltőd-
ni mentem. Azt gondoltam, most nem ci-
pelek hatalmas terheket, csak ki vagyok 
merülve, jó lesz nekem Isten társaságában 
tölteni ezt a pár napot. Nagyon készültem 
rá. Elrendeztem mindent a gyerekek kö-
rül, megfőztem előre az ebédeket. 

Fantasztikus asztalközösséget kaptam, 
olyan társakkal, akik egyenként, és közös-
ségben is Isten ajándékai lettek számom-
ra. Kiderült, hogy hatalmas sziklákat ci-
pelek, és letenni őket felemelő érzés volt. 
Boldogság, öröm töltött el, a megajándé-
kozottság érzése egy túlcsorduló csupor-
ból ömlött rám. Isten kegyelmi ajándéka 
a társakban, az atyákban, a tanúságtéte-
lekben meghatározó volt.

Hálás vagyok Istennek, hogy Zolin és 
Zitán keresztül meghívott és részem le-
hetett ebben a csodában.

De Colores!
Schüszterlné Tolnai Judit

Hálát adok a cursillóért!

A 94. női cursillón vettem részt Tahiban 
május utolsó hétvégéjén. Egy volt kollé-
ganőm, barátnőm régóta lelkesen aján-
lotta. Sosem zárkóztam el a részvételtől, 
de vártam az alkalmas időt, ami most 
jött el. Lélekben és fizikailag kicsit meg-»
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fáradva, teljesen ismeretlenül, elvárások 
nélkül, de annál nagyobb bizalommal ér-
keztem. Kedves, figyelmes, szeretetteljes 
légkör fogadott. Ahogy telt az idő, min-
den nappal egyre jobban éreztem, hogy 
a szívem kitárul és az utolsó napon már 
azt a boldogságot éreztem, amit az ember 
akkor tapasztal, amikor Istent közel en-
gedi magához. A közösség élménye ne-
kem teljesen új, és boldog vagyok, hogy 
ennek a nagy családnak váltam tagjává. A 
közreműködő atyák, a rektor és a munka-
társak szívből, szeretettel látták el felada-
tukat, azért, hogy én és a többi társam át 
tudja ültetni életébe azt az Istennel való 
kapcsolatot, amit a cursillósok maguké-
nak tudnak. Olyan meglepetések értek, 
amelyek ritkán adódnak az ember életé-
ben! Ilyen meglepetéseket csak olyan em-
berektől szoktunk kapni, akik nagyon kö-
zel állnak hozzánk, és nagyon szeretnek 
minket. E három nap alatt Istent érez-
tem olyan közel magamhoz, aki megle-
petéseivel éreztette velem, hogy milyen 
kimondhatatlanul szeret engem. Így tör-
tént, hogy hétfőn hajnalban munkába me-
net, fáradtan, de lélekben megújulva azt 
vettem észre, hogy magamban, sőt fél-
hangosan a folyosón dúdolom, hogy „De 
colores, színes, pompás....”. 

Berecki Krisztina

A kezek cursillója!

Húsz év után, öregen, fáradtan, betegen, 
lelkemben kétségekkel jöttem Tahiba, 
szolgálni Istent és a társaimat. Adni sze-
rettem volna, meghálálni mindazt, amit 
egy valahai cursillo adott nekem. Aggód-
tam, hogy hogyan fogom bírni a feladatot. 
Szavaim helyett a kezeimet adtam, erőm-
ből erre tellett. Adni szerettem volna, de 

kaptam, többet, mint remélhető, mint ész-
szel felérhető. Kézzel foghatóan tapasztal-
tam meg Isten végtelen kegyelmét és sze-
retetét egymás kezei által, amik felém és 
a többiek felé kinyúltak, segítettek, folya-
matosan támaszt és bátorítást adva. Ami-
kor pedig úgy éreztem, hogy testileg és 
lelkileg is meggyötörve az erőm végéhez 
értem, és zokogásban törtem ki a kereszt 
alatt, hogy én ebbe belehalok, Érte, rájöt-
tem, hogy Ő már belehalt – értem! Ekkor 
két kéz két oldalról a hátamhoz ért, simo-
gatott és vigasztalt, hatalmas erőt öntve 
belém. Onnantól ismét mosolyogtam és 
„suhantam” tovább, a végkifejletig, ami-
kor már szavaimban is fel tudtam vállal-
ni Őt a többiek előtt.

Ha mersz igent mondani, bátran vál-
lalni, érte dolgozni, nem marad el a cso-
dás jutalom. Csak egy pici lépést kell ten-
ned Isten felé, és mérhetetlen az ajándék, 
mellyel elhalmoz.

De colores! 

G.T. (Márta) csendes munkatárs

Kedves testvérek!

Ez a történet egy évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor én is cursillós lettem Homokko-
máromban. Emlékszem, arra gondoltam 
a záróünnepélyen, hogy de jó lenne, ha 
én is munkatárs lehetnék, nem gondoltam, 
hogy ez a kívánság nagyon hamar telje-
sül, és pár hónappal később már munka-
társ leszek.

Szinte felfoghatatlan volt az, hogy olyan 
emberektől tanulhatok, akik már  legen-
dák a cursillóban.

Nagyon izgultam, amikor először talál-
koztam a munkatársakkal, de hamar ki-
derült számomra, hogy Isten nagy ajándé-
ka az, hogy pillanatok alatt megszerettük 

egymást, és együtt tudtunk dolgozni. Vi-
dám szombati találkozások, izgatottan 
várt elektronikus levelek, és egy csodála-
tos zarándoklat a 13. Dél-dunántúli férfi 
cursillóval, gazdagította felkészülésünket.

Aztán eljött a nagy nap és mi lelkesen 
vártuk a jelölteket, vajon mit hoznak ma-
gukkal és mi mit adhatunk nekik. A pél-
dáink, a beszédeink, a szeretetünk hoz-
zásegíti-e őket a Krisztushoz vezető útra.

Nagyszerű atyák segítették „munkán-
kat”. Székely János püspök úr, Hofher Jó-
zsef és Tomanek Péter atya, nagyon sokat 
tanultam tőlük. Az első estén még érez-
hető volt a zárkozottság, de ahogy halad-
tunk előre az időben, egyre nyitottabbak 
lettek. A kegyelem folyamatosan áramlott 
ránk, ám ha ki kellene ragadnom egy pil-
lanatot, az egyik testvérünk elsőáldozása 
lenne. Szombat reggel ültem templomban 
és vártam a misét, amikor leült mellém 
Kriszti, rápillantottam és csak azt láttam, 
hogy gyönyörű, szinte fénylett, ezt el is 
mondtam neki, és akkor elmondta, hogy 
most lesz első áldozó, és hogy ezt velünk 
szeretné megélni. Szinte végig sírtam a 
misét örömömben, hogy ennek én is ré-
szese lehetek.

Vasárnap eljött az én beszédem ideje is, 
egészséges izgalommal és Jézus tüzével a 
szívemben léptem a közösség elé, nagyon 
jó érzés volt megosztani velük gondolata-
imat, az életemet.

Ebéd után a záró szentmise, ami annyi-
ra mély és bensőséges volt, hogy a záró-
ünnepség már csak megkoronázta mind-
ezt, amikor az egész csapat egy emberként 
énekelte az ároni áldást rektorunknak, Ro-
mán Heninek.

Csodálatos napok és élmények, hálás va-
gyok, Uram Jézus, hogy meghívtál!

De colores!

Tarnai Mónika

2017. őszén is folytatódnak a keddi Vezetők Iskolája alkalmai, ezekre invitál ismét Solymosi Kati

Kedves Testvérek!

Hónapról-hónapra hívunk benneteket a 
Vezetők Iskolájába. Ez az alkalom csodá-
latos lehetőség a találkozásra és az ismer-
kedésre minden olyan cursillót végzett 

testvérnek, aki úgy érzik, hogy Jézus arra 
hívja őt, hogy a Cursillóért tegyen.  Szere-
tettel várunk mindenkit, akiben él a vágy 
és megérintette őt az mód, a barátkozás 
módja, hogy Isten szeretetét minél több 
embernek továbbadja.

A Vezetők Iskolája megnevezés talán ki-
csit félreérthető. Igazából ez egy olyan is-
kola ahol nincs tanár, nincs tananyag, és 
vizsgák sincsenek. Nem is arra való. Sok-
kal inkább hasonlít ahhoz, mint ahogy egy 
nagy gondolkodó vagy tudós, iskolát te-
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Vezetők iskolája – 2017. évi időpontok
Helyszín: IV. Szent István tér 21. 

 (Újpesti Főplébánia, az Egek Királynéja Templom közelében, M3 Újpest Központ megállótól  
5 perc séta.) 

Gyülekezés 1/2 6-tól, kezdés 6 órakor. 

Időpontok: 
szeptember 12.

október 10.
november 14.
december 12.

remtett maga körül. Sok olyan tanítványt, 
akik ugyanazon az úton indultak el, és el-
kezdtek ugyanazon az ösvényen tovább-
menni és alkotni.

Eszünkbe juthat a tizenkét apostol. Jézus 
baráti módon volt együtt velük. Amikor Jé-
zus tanította őket, az sem volt iskolához ha-
sonló. Nem előadásokat tartott nekik, ha-
nem Vele együtt éltek és így sajátították el 

az evangélium lényegét. A szívükbe írta.
A mi iskolánk mestere és legfontosabb 

tagja Krisztus és a Szentlélek. Ő az, aki tanít 
minket. Az Ő fényében és egymás barátsá-
gában próbáljuk Krisztus lépéseit követni 
és az örömhírt minél többeknek elvinni.

Minden alkalommal átéljük, hogy egy 
egymást szerető testvéri közösségben va-
gyunk. Kicsit kilépve a hétköznapok zűr-

zavarából másik dimenzióba kerülünk. 
Megosztjuk egymással az életünk öröme-
it és nehézségeit, kicseréljük a gondolata-
inkat. A tabernákulum előtt pedig külö-
nösen is átéljük Jézus közelségét, erejét, 
szépségét és nagyságát.

Akinek ez vonzó, jöjjön a Vezetők Is-
kolája következő alkalmaira. Sok szere-
tettel várjuk!

Helyszín: Tahi, Szív Lelkiségi Központ 
Időpontok, rektorok:

  95. női cursillo: 2017. augusztus 17–20.,  

rektor: Juhász Katalin <juhaskat@gmail.com >

  91. férfi cursillo: 2017. szeptember 7–10.,  

rektor: Várdai Pál <vardai.pal@gmail.com> 

  96. női cursillo: 2017. november 9–12.,  

rektor: Korai Szandra <szandikorai@gmail.com >

  92. férfi cursillo: 2017. november 16–19.,  

rektor: Csákóy Gyula < csakoyg@gmail.com >

Jelentkezési lap letölthető a http://www.bpcursillo.hu/jelentkezes oldalról.  

Egyházmegyei cursillo hétvégék 2017-ben
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Észak-pesti régió

Egek Királynéja főplébánia

IV. Szent István tér 21. (a plébánia épületében)

Minden hónap első hétfőjén, este 6 órakor ultreya

Körössy Gábor korossygabor@freemail.hu

Bernolák Melinda bernolak35@gmail.com

+36-20-450-0292

Rákosmente régió

Budapest-Rákocsaba-Újtelep, Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia

XVII. Szabadság sugárút 39.

Minden páratlan hónap utolsó szombatján, de. ½ 10-12 között ultreya

Telek Mihály telekmihaly@t-online.hu

+36-30-514-0961

Kelet-pesti régió

Budapest-Rákosszentmihály, Szent Mihály plébánia

XVI. Templom tér 3.

Minden páros hét csütörtökén, este 6 órakor kiscsoport a plébánián. 

Negyedévenként ultreya, külön meghirdetve

Maróti Lászlóné Gabi maroti.gabi@gmail.com

+36-30-338-4248

Zugló

Herminamezői Szentlélek Plébánia Közösségi Ház

XIV. Kassai tér 34.

Találkozási időpontok a honlap régiós hírek rovatában

Földes Mária foldes.maria55@gmail.com

Dél-pesti régió 

Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia

1091 Budapest, Üllői út 145.

Pesti-Déli Espereskerület

Guzsaly Barnabás guzbar2011@gmail.com

Észak-budai régió

Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

II. Bp., Kossuth L. u. 13.

Ultreyák külön meghirdetve a honlap régiós hírek rovatában

Marosiné Váradi Andrea marosineandi@gmail.com

Bel-budai régió

Szent Kereszt Templomigazgatóság

XII. Táltos u. 16.

Megyeri Attila megyeri.attila@citronut.hu

+36 30 565-9587

RéGIóK ADATAI éS RENDSzERES TALÁLKozóK

ORSzáGOS UlTREyA 2017. NOVEmbER 4. DEbRECEN
Az időpont biztos, további részleteket és a jelentkezés feltételeit a szervezők időben fogják 

hirdetni, ám lélekben már most készülhetünk a korábbiakhoz hasonlóan örömteli és tartalmas, 
megerősítő találkozóra!
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