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– az Esztergom-budapesti cursillo hírlevele –

de colores
A Boldog Özséb Titkárság élén

2015-2018
A cursillós összejövetelek során tartott bemu-

tatkozás szinte kötelező eleme annak közlé-

se, hogy ki hányadik cursillót végezte. Nagy 

tisztelet övezi azokat, akik ilyenkor kis sor-

számot mondanak. E tekintetben a 30-asok 

klubjához tartozom, mivel majdnem ponto-

san 20 éve, 1998. június 11–14. között a 31. 

férfi cursillót végeztem. Azt mondhatom, 

hogy ezzel a magyar cursillós középgenerá-

cióhoz tartozom. 

Kevésbé tartjuk nyilván azt, hogy egy tit-

kársági tag mióta tisztségviselő. Nem érdem, 

csak tény, hogy e téren a jelenlegi tagok között 

Várdai Judittal ketten vagyunk a legöregeb-

bek: először 2000. október 16-án választottak 

minket az akkor grémiumnak nevezett tes-

tületbe. Az én esetemben ez egy három éves 

(2003–2006 közötti) időszakot kivéve azóta is 

tart, Judit mögött tehát, aki megszakítás nél-

kül tisztségviselő, ezüstérmes vagyok.

Miért fontos ez? Azért, mert 20 év a 

Cursillóban, 15 év a titkárságban elég idő 

ahhoz, hogy az eseményeket ne csak átél-

ni, megtapasztalni, hanem értékelni is tud-

jam; hogy megismerhessek sokakat; hogy a 

Jóisten formálhasson, aminek a vége az, aki 

ma vagyok.

Kedves kötelességemnek teszek eleget az-

zal, hogy e 20, illetve 15 év fényében tekintem 

át az elmúlt 3 évet, és számolok be a fontos 

eseményekről, mindezt tanúságtétel formá-

jában, azaz elmondva, hogy milyen érzések 

voltak bennem, hogyan éltem meg mindezt.

2015. október 10-én volt a választás, mely-

nek eredményeként felállt a „két körös” tit-

kárság. Székely János atya püspöki kinevezé-

se okán választás nélkül maradt lelki vezető. 

Mellette a szűkebb, az én értelmezésem sze-

rinti operatív testület (vagyis a grémium) 

tagjai a következők lettek (zárójelben a vál-

lalt felelősségi körök): Bozi György (elő- és 

utócursillo, listák), Kovács Ádám (világi el-

nök), Pallos Andrásné Zsuzsa (gazdasági 

ügyek), Szieberth Máté (nemzetközi kapcsola-

tok), Várdainé Kollár Judit (3 nap, munkatárs 

képzés), Weisz Teodóra (honlap, De Colores 

újság). A bővebb, inkább tanácsadó feladato-

kat ellátó titkárságba, választott tagként került 

Boczkó Zsolt (sport, dél-pesti régió segítője), 

Földes Mária (Zugló), Korai Szandra (lelki-

gyakorlatok), Megyeri Attila (Bel-Buda), Kiss-

né Oláh Anita (cigány-cursillók, pályázatok), 

Pintér István (palanca-felelős, De Colores se-

gítő), Sárközi János Csomó (cigány-cursillók), 

Ulicsák Péter (Szent Gellért Titkárság össze-

kötő), Varjú Viktória (fordítások). Választás 

nélküli titkársági tagok lettek az aktuális ré-

giófelelősök: Guzsaly Barnabás (Dél-Pest), 

Dr. Kőrössy Gábor (Újpest), Marosiné And-

rea (Észak-Buda), Maróti-Agóts Lászlóné Ga-

bi (Rákosszentmihály), Rébay Lajos (Belvá-

ros), Telek Mihály (Rákosmente), illetve Visy 

Róbertné Éva, mint a cursillós iroda vezetője.

Ha egy szóval kellene jellemeznem az eltelt 

három évet, akkor azt mondom, hogy az előző 

ciklus „épülésével” szemben számomra ez a 

„leépülés” időszaka volt. Ha a titkárság tagjait 

nézzük, akkor ez mindenképpen igaz: a hét-

tagú grémiumból mára csak négyen marad-

tunk. Egyéb kötelezettségek okán lemondott 

Szieberth Máté és Weisz Dóri, és a mi szem-

pontunkból legnagyobb veszteség: Székely 

János atya távozása. A bővebb titkárság tagjai 

közül csak néhány hónapig volt velünk Oláh 

Anita és Csomó, megszűnt a cursillós iroda, 
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így feladat nélkül maradt Visy Éva, valamint 
családi okok miatt később elmaradt közülünk 
Boczkó Zsolt. Nem egyszerre következett be 
mindez, talán ezért is van bennem fájdalom 
és keserűség, hiszen minden évre jutott va-
lamilyen érzékeny veszteség. 

Ugyanakkor volt nyereség is: Weisz Dó-
ri helyére Varjú Viki került, aki Dórihoz ha-
sonló elköteleződéssel és lelkesedéssel tart-
ja frissen a honlapot, illetve Földes Mari, aki 
az újság szerkesztést végzi. Nagy hálával tar-
tozom nekik és a többi megmaradt tagnak is, 
akik rendben tették a dolgukat.

János atya távozásával, majd Szieberth Má-
té lemondásával veszélybe került a Vezetők 
Iskolája, cursillónk egyik legértékesebb fó-
ruma, az Alapeszmék megfogalmazásában 
a titkárság melletti másik szolgáló szervezet. 
Ennek esetleges megszűnése a két tartóláb 
egyikének kiesését eredményezte volna. Ezt 
felismerve áthidaló megoldásként én folytat-
tam a szervezést. Lelki vezetőnek Kövesdy 
Zsolt atyát kértem meg, aki nagy lelkesedés-
sel készült a havi alkalmakra és építette fel 
az Oltáriszentséget ismertető előadás-soro-
zatot. Felfüggesztése váratlanul ért minket, 
amit újabb csapásként éltem meg. Nagy kö-
szönet Horváth Zoli atyának, aki első szóra 
vállalta a lelki tanítás folytatását. Úgy gon-
dolom, hogy a legfontosabbat elértük, a Ve-
zetők Iskolája életben maradt, működik. Ez 
nagymértékben annak is köszönhető, hogy 
az újpesti cursillisták hónapról hónapra ké-
szülnek az agapéra, biztosítják a helyszínt, 
Solymosi Kati pedig nagy szeretettel látja el 
a háziasszonyi teendőket. Az új titkárság első 
feladata lesz új felelős, szervező felkérése, és 
az esetleges tartalmi változások bevezetése. 
Az esemény jobb láttatásával, tartalmas prog-
rammal talán a jelenlévők száma is emelke-
dik. Ígéretes kezdeményezés volt a küszöbön 
álló cursillo munkatársi csapatának bemutat-
kozása, majd a hétvége után 1–1 frissen vég-
zett cursillista tanúságtétele.

10 női és 9 férfi cursillót tartottunk a három 
év alatt. Az évi átlag 3–3 hétvége szerintem jó 
alap és elég alkalom az örömhír továbbadá-
sára. Titkárságunk egyik célja minél több új, 
lehetőleg fiatal rektor és munkatárs bevonása 
volt. Ez részben megvalósult, elég, ha csak az 
új rektorokat nézzük: Román Heni, Schmitt 
Petra, Varjú Viki a lányoknál, Haraszti Bálint, 
Szieberth Máté a fiúknál. Hosszú kihagyás 
után vállalt ismét rektori munkát Tahiban 
Várdai Judit, Csákóy Gyuszi és Telek Zoli. 

Van bennem rossz érzés is: az egyik, hogy az 
új rektorok és munkatársak közül kevesek-
kel lehet találkozni más cursillós rendezvé-
nyeken, így nincs mód a kölcsönös megisme-
résre, a másik, hogy én nem tudtam rektori 
feladatot vállalni. Úgy éreztem, hogy egyéb 
megbízásaim, feladataim nem tették lehető-
vé a felkészülés és hétvége szervezés felelős 
végig vitelét. Ha eszemmel ez teljesen elfo-
gadható is, szívemben van emiatt rossz érzés.

Várdai Judit irányításával, többek közremű-
ködése révén megújult a munkatárs képzés. 
Írországból érkezett leírás alapján „Cursillo a 
Cursillóért” néven hirdettük meg. Személyes 
benyomásom, hogy jól ötvözi az első cursillo 
élményének újbóli megélését a tanulással, a 
tényleges képzéssel. Utóbbi nemcsak a beszé-
dek megírására, hanem az asztalmunkára és 
más, a hétvége alatt potenciálisan előkerülő 
feladatok megoldására is kiterjed.

Korai Szandinak hála évről évre van 
cursillós lelkigyakorlat, ami fontos kiegészí-
tése a többi találkozásnak, lelki töltődésnek. 
Itt köszönöm meg Mihálffy Gazsinak is a si-
keres pályázatot.

Nagy értéknek, egyben személyes sikerem-
nek is tartom, hogy 2017-ben magyar nyelven 
nyomtatásban is megjelent az Alapeszmék 3. 
kiadása. Sokak munkája kellett ehhez, nem is 
szeretnék kiemelni senkit közülük, a lényeg, 
hogy szép együttműködésben valósult meg.

Nem látványos, de annál fontosabb az egy-
házmegyénkben lévő két (Boldog Özséb és 
Szent Gellért) titkárság formális és informá-
lis jó kapcsolata. Hosszú út vezetett idáig, de 
ma már kijelenthető, hogy nemcsak békésen 
élünk egymás mellett, hanem figyelünk egy-
másra és segítünk egymásnak. Egy alkalom-
mal tartottunk együttes titkársági ülést, aktu-
ális egy újabb szervezése, ahol mi lennénk a 
soros vendéglátók. Van egy elvi megállapo-
dás a cursillós munkatársak kölcsönös meg-
hívására. Ugyan nem sok alkalommal, de vol-
tak ilyen „vendég szolgálatok” a hétvégéken. 
Közös véleményünk, hogy ezt nem szabad 
erőltetni, hanem a személyes kapcsolatok 
alapján kell hívni egymást. A közös cursillós 
programok (ultreyák, zarándoklatok, stb.) jó 
alkalmat teremtenek az ismerkedésre. Nem 
valósult meg a János atya által kezdeménye-
zett közös titkárság létrejötte, nem működik 
a két titkárság küldötteiből álló, formálisan 
2014-ben létrejött Cursillo Tanács, úgy tűnik, 
ezekre nem érett még meg az idő.

Fontos eredménynek tartom a kommuni-

kációs csatornák bővítését és fenntartását is. 
A titkársági ülések emlékeztetőit annak el-
készülte után a tisztségviselőkön kívül meg-
kapta minden rektor és régiófelelős is, akik 
természetesen informálhatták a munkatár-
sakat, illetve a régióhoz tartozó cursillistákat 
is arról, hogy milyen aktuális kérdésekben 
milyen döntések születtek. Rendszeresen 
frissül a honlapunk, állandóan elérhetők a 
De Colores újság megjelent számai, valamint 
működik a levelezőlista.

Pár szó még a külső kapcsolatainkról, az 
egyházmegye határain kívüli eseményekről.

A titkárság világi elnökeként tagja voltam 
a Nemzeti Titkárságnak, sőt annak Állandó 
Tanácsának is. Ez jó alkalom volt a többi tit-
kárság világi vezetőjével való találkozásra, a 
párbeszédre. Leginkább a Szent Gellért Tit-
kársággal való kapcsolattartást tartom ered-
ményesnek. 

Az elmúlt időszak kiemelkedő eseménye 
volt 2017-ben az V. Világultreya Fatimában, 
ahol megemlékeztünk Eduardo Bonnín cen-
tenáriumáról is, valamint tanúi lehettünk a 
Cursillo Mozgalom Szűzanyának való fel-
ajánlásának.

Nem soroltam fel az összes eseményt, még 
kevésbé a sok lelkes cursillistát, akikkel együtt 
éltem meg az elmúlt három évet. Nem akar-
tam tételes elszámolást készíteni, hanem csak 
azokat a számomra fontos dolgokat elmon-
dani, amikre emlékszem. Az emlékeztetők-
ben úgyis benne van minden.

Hogyan formált a Jóisten ez alatt az idő alatt? 
A grémiumi és titkársági összejövetelek 

előtti „hogy vagy?”-körök, a záró megosztá-
sok, a Vezetők Iskolája és nem utolsó sorban 
a havi kiscsoportok mindig megerősítettek 
abban, hogy 20 évvel ezelőtt jól döntöttem, 
hogy a Jóistenhez a Cursillón keresztül sze-
retnék eljutni. A meztelenség, elköteleződés 
és kölcsönösség hármasának megtapasztalá-
sa erősít abban, hogy nem vagyok egyedül a 
feladatok ellátásában, különböző, de célja-
inkat tekintve összhangban lévő embereket 
rendelt mellém a Jóisten, akikre lehet számí-
tani. Nem egyszerűen munkatársakkal, ha-
nem barátokkal tevékenykedhettem együtt 
három évig. A mondandóm elején megfo-
galmazott kicsit keserű, sommás megálla-
pítás („leépülés”) nem rájuk, az emberekre, 
hanem az eseményekre vonatkozott. Végső 
egyenlegként csak azt tudom mondani, hogy 
megérte, köszönet érte az Úrnak! 

Kovács Ádám
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Beszámoló
A titkársági és grémiumi munkában elő- és utócursillo felelősi feladatkört vállaltam el.
Az egyházmegyei alapszabályban foglalt, előcursillo felelőse és utócursillo felelőse írásban megfogalmazott és részletezett feladatai 
közül csak érintőlegesen tudtam valamit is véghezvinni, teljesíteni. 
Néhány részlet a leírásokból:

Az egyházmegyei előcursillo felelős feladata (kivonat)

Feladatkör: elsődleges feladata a régiófelelősökkel együttmű-

ködve a megfelelő jelöltek kiválasztása és biztosítása a 3 napos 

cursillo számára, az egyes cursillo munkatársainak igény szerin-

ti segítése a 3 nap előkészítésében, továbbá 

–  kapcsolattartás plébániákkal és egyházi közösségekkel. 

–  Felderítése azon környezeteknek, ahol hatékonyan lehet a 

cursillo módszerével evangelizálni.

Feladata:

•A Cursillo evangelizáló tevékenységének hatékonnyá tétele

• Ennek eszközeként: feltárni a nyitott, de még meg nem kö-

zelített csoportokat, együttműködve a régió felelősökkel

•A Cursillót szélesebb körben megismertetni

•Érdeklődők számára kellő információt biztosítani.

A mozgalom megismertetése érdekében fel kell tárni azokat az 

egyházi csoportokat, ahonnan nagyobb érdeklődő csoportokra 

számíthatunk. Az előcursillo felelős feladata ezen hiányzó kap-

csolatok feltárása.

Megkeresendők:

•egyházközségek

•mozgalmak

•egyházi iskolák

•tudomány, gazdaság

•média

•egészségügy, politika részt-vevői

Az egyházmegyei utócursillo felelős feladata (kivonat)

–  Kapcsolattartás a rektorokkal, 1 hónapos ultreyák tapasztala-

tainak megbeszélése.

–  Az egyházmegyei utócursillo felelősnek kell a régiók utócursillo 

programját segíteni, megszervezni.

–  A régió megalakulása után felvenni a kapcsolatot tart a régió 

felelőssel.

Rendszeresen be kell számoltatni a régió felelősöket a régió 

utócursillo tevékenységéről, segítséget adni a más régiókból be-

gyűjtött tapasztalatok segítségével 

–  Ellenőrizni, segítséget adni a régió felelősnek.

• azoknak a közösségeknek, amelyek – például mivel nincs, 

aki megtanítsa – nem a negyedik napot élik,

•akik nem találnak egymásra, leszakadóban vannak,

•távol maradottak felkeresésében

• a rektorok megkeresése: 2 héttel korábban a névsor kézhez-

vétele, még ha nem is teljes a visszajelentkezés. 

–  Ellenőrizni kell, hogy a régiókban a jelöltek meghívása felelős 

kísérettel történik-e (háttérlevél, imaháttér, csoportba meghívás).

–  Feltétlenül látogassa a régiós programokat.

–  Be kell számoltatni a régiókat a régiókban végzett cursillós kis-

csoportok munkájáról. (pl. a szárnyas oltár évek múlva sem 

mellőzhető.)

•  minden olyan esemény ismételt tudatosítása, amely a régi-

ók közötti kötetlen találkozásra ad alkalmat. 

•  Budapesti Nagy Ultreya szervezése, munkatársak felkérése 

részfeladatokra, levezetés.

•lelkivezetők munkájának támogatása

• Újabb régiók kialakításának szorgalmazása, segítése, kap-

csolatfelvétel azonnal.

•Egyházmegyei szintű lelkigyakorlatok szervezése
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Mégis, néhány megvalósulás, amelyek, úgy gondolom rövid-hosszú távon segítették, vagy segíthetik a lelkiségünket: 

– Régiós címlista, levelezőlista kiépítése, kezelése:
• szűrések, lekérdezések: kiscsoportokhoz, korosztályra, helyre, papok, munkatársak keresése, stb.,
• levelezőlistára új cursillisták felvétele.

– A neten jelentkezettek nyomon követése.
– Rektori levelezőlista elindítása.
– Régiósnak hirdetett ultreyák megszervezése:
• Bonnín évfordulós ultreya a Magyar Szentek templomában, 2017. május,
• Budapesti Ultreya a Szent József Házban, 2017. október,
• régiós ultreya sorozat a Szt. Kereszt Plébánián, 3 alkalom, 2018. tavasza.

– Minden lehetséges alkalommal hirdettem, képviseltem a cursillo vasárnapi programjának, üzeneteinek fontosságát. Például:
•  a Kiscsoport-ultreya beszéd helyett tanúságtevő „Cursillista a cursillo után”, és „Teljes biztonság” című rollok bevezetése és tá-

mogatása.
–  A „férfi” ágra kicsit jobban rálátva arról számolhatok be, hogy több élő, cursillós lelkületű férfi kiscsoport alakulásáról értesültem, 

sőt volt, ahol létszámnövekedés miatt osztódtak is. Persze van, ahol a női csoportok is ugyanígy növekedtek. Azonban úgy ér-
zem, összességében messze elmaradunk a lelkünk által vágyottól. Bár az elmúlt években magam is beindítottam csoportokat, de 
ezt régiós szinten inspirálni, követni, szervezni, összefogni, azt gondolom, még egy csapatnak is nagyon nehéz. Jó lenne erről is 
beszélni titkársági összejöveteleken.

Gondolataim arról, mik nehezítették számomra, illetve nehezíthetik a jövőben is az elő- és utócursillót:
• régebben végzettek újra bevonzását szinte elérhetetlen kihívásnak tapasztaltam
•  az újonnan meghívottak többsége „távoli”, a fókusz is inkább a távollevőkre irányul, ezzel sokszorosára növekedik az igény a 

barátkozásra, kapcsolattartásra, stb.
• lelkiségünkben továbbra is kevésnek gondolom a fiatalok számát
•  igen nagy területű az egyházmegye, ennek számos nehézségével, pl. egyre drámaibb a közlekedés, vagy akár az esztergomi-

ak bejutása a Vezetők Iskolájára? 
•  túlterheltség, sokszor megrendítő környezeti hatások, nem élő lelki kapcsolat, nem hatékony kommunikáció, a titkárságban is 

hiányolom a cursillós lelkületet
•  2015-ben a titkárságban együtt kezdtük pl. Oláh Anitával, Weisz Dórival, Sárközi János Csomóval és Szieberth Mátéval. Ha közös-

ségként működünk, figyelünk egymásra, támogatjuk egymást: őszintén, mit tudunk róluk, mit sikerült egymásnak segítenünk?
•  az állás-, és albérlethirdetések, imakérések mellett hány megosztást, önajándékozó, egymást erősítő, lelkesítő életélményt hall-

hatunk, olvashatunk akár csak a levelezőlistánkon? 

A dokumentumok is írják, és Ádám külön is, többször megfogalmazta, hogy a felelősnek nem magának, egyedül kell csinálnia a 
feladatokat, hanem be kell vonni, fel kell kérni társakat, munkacsoportokat kell alakítani, együtt, közösségben kell dolgozni. Ezzel 
teljesen egyetértek, mégis, egy-két kivételtől eltekintve – pl. a tavaszi ultreya sorozatot Csákóy Gyuszival együtt szerveztük –, eb-
ben a feladatkörben ezt nem sikerült megvalósítanom.

Bízom, hogy aki felvállalja majd ezt a feladatot, friss lélekkel, sokrétű és akár új eszköztárral, sikerrel szervezi újjá, lendíti föl, élte-
ti a Cursillo Mozgalom lelkiséget.

decolores! Bozi Gyuri

A világi hívek Isten országát azáltal keressék,  
hogy hivatásukból fakadóan földi dolgaikat 

Isten szerint rendezik.
— Lumen Gentium
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Gondolatok és érzések a 2015–2018 közötti időszak  
grémiumi tevékenységéről

Ha visszagondolok a grémiumban el-
töltött utolsó három esztendőre, öröm, 
elégedettség és a hála érzése tölt el. Há-
la és köszönet Istennek azért, hogy a 
nehézségek és veszteségek ellenére – 
igaz szeretetben és barátságban, ered-
ményesen tudtunk együtt dolgozni. 

Azt hiszem, hogy ebben is, mint min-
den másban, amit ebben az időszakban 
elértünk, kiemelkedő szerepe volt Kovács 
Ádám világi vezetőnek. Megválasztása 
után minden egyes vezetőségi tagot kü-
lön-külön, személyesen kikérdezett arról, 
milyen elképzelései, tervei vannak leendő 
feladatkörével kapcsolatban. Ezek a négy-
szemközti baráti beszélgetések az új ciklus-
ra bizalmat és biztonságot adtak nekünk.

A rendszer, amit ő kitalált és alkalmazott, 
igen hatékonyan működött. A szűkebb ve-
zetőséggel, a 6 fős Grémiummal havonta, a 
18 fős Titkársággal (mely magába foglalta a 
régiófelelősöket) negyedévente üléseztünk. 

A közös munka során öröm volt meg-
tapasztalni, hogy Ádám körültekintő, elő-
relátó, igazságos, megfontolt, bölcs ve-
zetője az általa irányított csapatnak. A 
gondok és a megoldhatatlannak látszó 
problémák felmerülése idején is higgadt, 

nyugodt maradt, ami minket is segített 
a legjobb megoldások megtalálásában. 

Mindannyiunk számára fontos volt, hogy 
lelki vezetőnk, Székely János atya igen sok 
elfoglaltsága mellett is – a lehető legtöbb 
alkalommal legyen köztünk üléseink al-
kalmával. Ezért az ő programjaihoz, el-
foglaltságaihoz igazítottuk megbeszélése-
ink időpontját, sőt a helyszínét is. Ezért lett 
2014-től a grémiumi összejövetelek hely-
színe a Mária Rádió könyvtárszobája. Já-
nos atya így „kéznél” volt: hétfő délutá-
ni műsora végeztével a stúdiót elhagyva 
folytathatta a munkát a grémiummal. Rö-
vid elmélkedésein és imádságain keresz-
tül folyamatosan megtapasztalhattuk hitét, 
mely erőt és lendületet adott nekünk a fel-
merülő feladatok megoldásához. Sok ötlet-
tel és újító javaslattal segítette munkánkat.

Számomra, mint a gazdasági ügyekért 
felelős személynek külön öröm, hogy eb-
ben a ciklusban pénzügyileg sikerült talpra 
állítani az Alapítványt. Mihálffy Gazsi pá-
lyázati felelős érdeme, hogy 700 ezer forint 
támogatást szerzett a Cursillónak. A másik 
sikeres pénzügyi akció ebben az időszak-
ban a mára már hagyománnyá vált „palanca 
fillér” volt, melynek bevétele lehetőséget 

adott sok rászoruló jelölt és munkatárs 
részvételi díjának támogatására. Öröm volt 
megtapasztalni ennek kapcsán a cursillós 
közösség erejét. Segítségkérésünk mind-
annyiszor nyitott fülekre és szívekre talált!

Feltétlenül említést kell tennem a 
2017 tavaszi közös fatimai utunkról, 
ahol 60 magyar cursillóssal együtt vet-
tünk részt a Világultreyán. Felejthe-
tetlen, életre szóló szép közös élmé-
nye a most leköszönő grémiumnak.

Nagy öröm számomra, hogy a ta-
valyi évben sikerült a két budapes-
ti  cursil lós t itkárságnak egy bará-
ti hangulatú ülésen összeismerkednie.

Az elmúlt 3 évben a grémiumban és a 
titkárságban végzett közös munkára jó ér-
zésekkel tekintek vissza! Sajnálom, hogy 
lejárt a vezetőség mandátuma! Nagyon 
bízom abban, hogy a választás után felál-
ló új csapat a jelenlegihez hasonlóan ak-
tív, tettre kész, elkötelezett cursillósokból 
áll majd és olyan jól szervező, ügyesen 
irányító remek világi vezető irányítása 
alatt munkálkodhat, mint amilyen Ádám!

De Colores! 
Pallos Zsuzsa

Cursillo Alapítvány elnöke

A választás miatt átgondolhatom és vele-
tek is megoszthatom, hogy mióta és hogyan 
is vagyok a cursillós közösség tagja. 2001-
ben végeztem a cursillót és néhány évvel 
később munkatársnak hívott Maróti Ga-
bi. Fantasztikus élmény csapatban együtt 
dolgozni azért, hogy embereket Krisztus-
hoz, egymáshoz és önmagukhoz köze-
lebb vigyünk. Hogy megélve és folyama-
tosan tanulva Isten szeretetét, haladunk az 
utunkon és ezt nemcsak egyénileg, hanem 
közösségben, másokkal együtt tehetjük. 

Az elmúlt évek alatt különböző rektorok 
keze alatt sokszor voltam munkatárs, és bár 
adni mentem oda, többet kaptam. Mint mun-
katárs, úgy éreztem és gondoltam, hogy ez 
az, amit tudok tenni. Nem vágytam tisztség-
re, sőt féltem is „szervezetben” felelősséget 
felvállalni. A többiek javaslatára, bíztatására 
azonban 3 évvel ezelőtt igent mondtam ar-
ra, hogyha mások úgy gondolják, hogy a tit-
kárságban hasznos lehetek, akkor vállalom. 

Így titkársági tag lettem, és amikor 2015 
őszén Ádám felkért, hogy rektor legyek 2016 

februárjában, a cél és cursillós társaim bizal-
ma segített abban, hogy igent tudjak monda-
ni arra, amire emberileg nem éreztem magam 
érettnek, alkalmasnak, de elhittem, hogy Is-
ten alkalmassá tesz majd. Óriási élmény volt 
megtapasztalni a Szentlélek erejét, a mun-
katársi csapat együttműködését, a beszédek 
egymásra épülését, a jelöltekért való imát és 
készületet, a három nap minden kegyelmét 
és a 4. Örök napban a folytatást. 

Amikor 2017 februárjában ismét felkért 
Ádám rektornak, már kicsit bátrabban 

Cursillósként a grémiumban

»
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A kapott és elvégzett feladataim közül az 
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye ke-
retein belüliekről számolok be:

1. Robotka Zsolttal elkészítettük a Spa-
nyol vázlatok rövidítését, ajánlását. Székely 
János püspök atyával egyeztetve, javítása-
it figyelembe véve fejeztük be. Örömte-
li munka volt ez, megtapasztalni, hogy a 
vázlataink, beszédeink mennyire követik 
a Bonnín által leírtakat. Ezekben a vázla-
tokban sok érdekes példára, mondatra ta-
láltam. „Beszédetek legyen: igen, igen; nem, 
nem.” (Mt 5,37) alapján, bizony Bonnín 
gyakran sokkal határozottabban fogalmaz, 
mint mi. Zsolttal sokat beszélgettünk, így 
az is megerősödött bennünk, hogy az ala-
pok ugyanazok, csak a cursillo hétvégék 
stílusában van különbség.

A rövidítéseket a Nemzeti Titkárság el-
fogadta, minden jelenlévő egyházmegye 
képviselőjének nyomtatva és elektroniku-
san is átadtuk.  

2. Székely János püspök atya megbízásá-
ra a Verbita törzskönyv alapján elkészítet-
tem egy nyers változatát a Jezsuita törzs-
könyvnek. Ennek megbeszélését, javítását 
a szeptember végi Rektori lelkinapra terve-
zem. Remélem, a gyakorlott rektorok segít-
ségével az év végére elkészülhet a végle-
ges változat. Stílusa olyan, mint a Verbita 
törzskönyv, nagyon részletesen leír min-
den feladatot, ezért a kezdő rektoroknak 
lehet segítségére. 

3. 2016-ban Máriapócson „Asztalos mű-
hely” hétvégét tartott Joó Detti, erre hívott 
egyik munkatársának. A műhely célja: ho-
gyan legyél jó asztalmunkatárs. Detti men-
tálhigiénés szakdolgozatának volt ez része, 
aminek gyakorlati megvalósítását együtt ál-
lítottuk össze. Országosan szólítottuk meg 
a munkatársakat, a mi Egyházmegyénkből 
is többen részt vettek rajta.

Kihívást jelentett a vetített képes előadás 
elkészítése, megtalálni azokat a fotókat, jel-
képeket, amik számomra legjobban kifeje-
zik a Cursillo lényegét, fázisait (Kiválasztás, 
Formálás, Visszahelyezés). A délelőtti ösz-
szefoglalókat helyzetgyakorlatok, játékok 
követték, amik mindannyiunk számára 
tanulságos, hasznos volt az asztalmunká-
ban felmerülő nehézségek megoldásához.

4. A „Cursillo a Cursillóért” hétvége a 
munkatársképzést alakította át. A mi Egy-
házmegyénkben 2015 tavaszán volt az el-
ső, most a harmadikra készülünk. Eköz-
ben több egyházmegye átvette a stílusát, 
menetrendjét, beszédeinek vázlatát. Azt 
szerettük volna, hogy minél több cursillós 
elem jelenjen meg, így sok asztalbeszélge-
tés, szentségimádás és ajándékok, megle-
petések vannak benne. Az előbb említett 
„Asztalos műhely” több helyzetgyakorla-
tát is beépítettük a munkatársképzésbe.

5. Régóta szerettem volna, hogy a rek-
torok között több kommunikáció legyen. 

Az elmúlt két évben sikerült megszervez-
nem, hogy a következő évre felkért rek-
torok egyeztessenek egymással a munka-
társak, papok felkérése előtt. Az új, kezdő 
(férfi/női) rektorok felkészülését – igény 
szerint – segítettem, az összes írott anya-
got, rektori kiegészítéseket, javasolt forga-
tókönyvet átadtam. Örömteli beszélgeté-
sek voltak ezek. Hivatásomból is adódik, 
hogy öröm számomra megosztani azt a tu-
dást, tapasztalatot, amit a 24 éves cursillós 
szolgálatban szereztem. 

2018 áprilisában rektori lelkinapot szer-
veztem Kálmán József atya lelki vezetésé-
vel, szeptember 29-én lesz a második. Az 
első lelkinapon 12-n vettünk részt. Ugye 
nem számmisztika, összekapcsolni ezt a 
számot a 12 apostollal? Józsi atya lelki út-
ravalója után fontos egyeztetésekre is sor 
került, ennek jegyzőkönyvét megírtam és 
szétküldtem a rektoroknak. 

6. A 91. és a 98. női cursillók rektora le-
hettem, a 97-n munkatársként szolgáltam. 
Szeretek asztalmunkatárs lenni, tagjaként 
egy kialakuló közösségnek, szinte jelölt-
ként részesévé válni a cursillo örömte-
li csodájának. De szeretem a rektori fel-
adatot is, hiszen ilyenkor minden asztal 
kicsit az enyém is, több kapcsolatom van 
mindenkivel. Fontos feladatok ezek szá-
momra, más-más szolgálata az Úrnak. 
Mindkét cursillo után (amelyiken rektor 
voltam) rendszeres találkozókat szervez-

Szerettem ezt a 3 évet,  
azokat a munkákat, amikre megbízást kaptam

mondtam igent, és az új csapattal a Szent-
lélek vezetésével tudtunk együtt szolgálni. 

Közreműködtem az Ideas Fundamentales 
3. kiadása magyarra fordításában és lek-
torálásában, ahol jó volt megtapasztalni a 
cursillós közösség együttműködését, a kö-
zös munka örömét és eredményességét.

Másfél éve Weisz Dóri sok munkahelyi 
elfoglaltsága miatt a grémiumból felmen-

tést kapott, ezért Ádám felkért, hogy Dó-
ri helyett legyek a grémiumnak tagja. A 
jegyzőkönyveket írtam, valamint azt a fel-
adatot kaptam, hogy a bpcursillo honlap-
ra feltegyem mindazon híreket, cikkeket, 
hanganyagokat, amire a cursillós közösség 
megkér. Itt tapasztalom a közösség ötletes-
ségét, kezdeményezőkészségét, türelmét.

Hiszem, hogy az elmúlt 3 évben a titkár-

ság és grémium tagjai a Szentlélek segítsé-
gével mindenféle nehézség ellenére is szív-
vel-lélekkel és tőlünk telhetően jó munkát 
végeztünk. Bízom abban, hogy a követke-
ző elnök, a grémium és a titkárság erre az 
alapra építve, tovább hirdeti a Szentlélek 
segítségével a Cursillo Mozgalomban az 
Evangéliumot, Isten szeretetét.

De Colores! Varjú Viki
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tem, nemcsak egy hónapos, illetve egy 
éves ultreyát. 

7. 2018 tavaszán Bozi György és Csákóy 
Gyula szerveztek 3 nagy sikerű lelkinapot 
a Szent Kereszt Plébánián, ezt Fabók Ildi-
kóval folytatjuk 2018 őszétől. Az időpon-
tokat meghirdettük a levelezőlistán, hon-
lapon, tanúságtevők felkérése folyamatban 
van. A 6. pontban említett cursillók részt-
vevőit személyes levéllel szólítottam meg.  

8.  Fontosnak tartom az országos 
ultreyákon való közösségi részvételün-

ket. A 2016-os nagykanizsai és a 2017-es 
debreceni ultreyára jelentkezés, utazás lo-
gisztikáját végeztem. Debrecenbe a Kapos-
vári Egyházmegye csapatával utaztunk, 
ismerkedés, közös imádságok, hazafelé ta-
núságtételek hoztak közel minket egymás-
hoz. Ezek az ultreyák egyházmegyéket át-
ívelő barátságok létrejöttét segítették. Idén 
harmadik unokánk keresztelője lesz ezen 
a napon, ezért, bár terveztem a közös vo-
natozás szervezését, ezt nem tudtam meg-
valósítani. Nagy örömmel készülünk a csa-
lád ünnepére, de azt sajnálom, hogy nem 
leszünk jelen ezen a közösségi ünnepen. 

9. Nagyon erőteljesen éreztem ebben az 
időszakban is, hogy kiscsoportom erőt, tá-
mogatást, fontos imahátteret biztosít fel-
adataimhoz, örömeimben, nehézségeim-
ben. Hálás vagyok ezért az életformáért 
az Úr Jézusnak. 

1994 nyarán Krisztus megszólított: én 
mindenben számíthatok rá. Megígértem, 
hogy Ő is számíthat rám. Feladataimban, 
vállalásaimban igyekszem ehhez az ígére-
temhez hű maradni.

De colores, Várdai Judit

2015. október 21-én kezdődött ezzel a le-
véllel, majd folytatódott egy munkaebéd-
del az A38 hajón:
Kedves Zsolt! Gratulálok a titkársági választá-
son kapott szavazatokért és köszönöm neked, 
hogy vállaltad a jelöltséget. A feladatok meg-
beszélése céljából szeretnék a közeljövőben ta-
lálkozni veled. Kérem, írd meg, hogy mikor ér-
nél rá egy kb. fél-egy órás beszélgetésre október 
26-30. között. Kérem, hogy ha lehet, minél több 
időpontot jelölj meg egy körülbelüli helyszín-
nel együtt, ami jó neked. 

de colores, Kovács Ádám

A Szentlélekkel sok-sok időt együtt tölt-
ve, a családommal és a kiscsoportom óvó-
kísérő közösségével megosztva gondoltam 
végig miféle új feladatokkal jár majd a Tit-
kársági tagság. Mik lehetnek Jézus álmai 
velem kapcsolatban? Mit tudok én szemé-
lyesen hozzátenni a Boldog Özséb Titkár-
ság munkájához?

Három témakört vázoltam fel Kovács 
Ádám világi elnökünknek:

•  A Dél-Pesti Régió tagjaként erősítsem 
a korábban végzett cursillistákkal a 
kapcsolatot, épüljön be az életükbe a 
tudat: jelen vagyunk.

•  Hajdan volt aktív sportolóként, jelen-
legi hobbifutóként elviszem a Cursillót 
egy olyan közegbe, ahol sosem járt ko-
rábban: a szabadidősportba

•  A Cursillo Alapítvány és a Titkárság 
munkájának megkönnyítése érdeké-
ben munkatársaimmal rendbe tesz-
szük a nyomtatás, szkennelés témakö-
rét a jelenkor igényeinek megfelelően.   

A Dél-Pesti Régióban végzett munkáról:
•  Lelki napok, régiós ultreyák szerve-

zésében vállaltam feladatot, meghívó-
kat, plakátokat juttattam el rendszere-
sen a Kőbányai Szent László Plébánia, 
a Pesterzsébeti Főplébánia, a Wekerle-
telepi Szent József Plébánia és a Bakáts 

téri Assisi Szent Ferenc Plébánia kö-
zösségeinek.

•  Alkalomról alkalomra szépen emelke-
dett az érdeklődők és a korábban vég-
zett cursillisták száma. A kiscsoportunk 
időközben ketté osztódott az emelke-
dő létszám miatt.

•  A Régióban végzett munkával pár-
huzamosan Székely János atya kez-
deményezésre felvetődött a város-
misszió felelevenítésének gondolata, 
megalakult a Magyar Városmissziós 
Szövetség (MAVÁRSZ), amelynek a 
munkájába szintén bekapcsolódtam. 
A Városmisszió eseményei újabb al-
kalmat teremtettek, hogy a Dél-Pesti 
Régió immár rendszeresen kapcsola-
tot tartó cursillós kiscsoportjai közö-
sen vegyenek részt.

•  Programfelelősként kétszer is meg-
szervezhettem a Városmisszió egyik 
elemét, a 24 órás dicsőítést, amelynek 
keretében egy-egy órában a cursillisták 

Beszámoló
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei  

Cursillo Mozgalom
Boldog Özséb Titkárságában végzett munkáról

»
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is vállaltak szolgálatot együtt zenélés-
sel, énekkel, imával. 

•  A Városmisszión közösen átélt élmé-
nyek hatására meghívtuk a Dél-Pesti 
Régióba a Cor et Lumen Christi közös-
séget, akik elhozták a gyönyörű Tűz és 
Fény dicsőítő szentségimádást és köz-
benjárást a Szent Kereszt Templomba. 
Zsúfolásig megtelt a templom plébá-
nosunk és házigazdánk, Kerényi La-
jos atya és az egész közösség örömére.

•  Idén tavasszal a nagyböjt kezdetén 
régiós ultreya sorozatot tartottunk a 
Szent Kereszt Plébánián új plébáno-
sunk Kálmán József atya aktív, derűs 
vezetésével.

Cursillo a szabadidő sportban:
A Budapest Sportiroda szervezésében, 

alkalmanként több tízezer embert meg-
mozgató tömegfutóversenyekre szervez-
tem csapatokat: Cursillisták! fussunk együtt 
maratonváltót!

A felhívásra első alkalommal már két csa-
pat is összeállt. Névre szóló cursillós futó-
pólót (technikai felsőt) csináltattam minden 
résztvevőnknek, aki vállalta az adott távot.

Egy tavaszi és egy őszi futóversenyen 
voltunk jelen, az emberek találkozhat-
tak a halacskás logónkkal, a De Colores 
felirattal, bemelegítés előtt nagy körben 
együtt imádkoztunk, kísértük, szerettük 
egymást, akkor is, ha szúrt a hasunk, mert 
beszorult a levegő, akkor is, ha kapkod-
tunk levegőért, mert valahogy sosem volt 
elég, akkor is ha érkezett a váltótársam, 
ha esett, ha tűzött a nap, vagy a süvített 
a szél a rakparton.

A nyújtás, bemelegítés, futás kitűnő alka-
lom volt a rózsafüzér imádkozására, Szent-
lélekkel beszélgetésre. Odaköszöntek is-
meretlenül is a legváratlanabb pillanatban: 

„De Colores! De jó hogy itt vagytok, én is vol-
tam cursillón!”

A cursillós maratonváltó boldogság. Su-
gárzó öröm. Legközelebb Téged is várunk, 
aki most olvasod a soraimat!

Nyomtatási, szkennelési kapacitás a 
Cursillo szükségleteire:

Székely János püspök atya Kovács Ádám 
világi elnökünkkel 2016. januárjában lelki gya-
korlatot tartott a Titkárság tagjai számára. Így 
jutottam el Esztergomba a Boldog Ceferino 
Alapítvány úgynevezett Szegényházába.

Az ott átéltek hatására úgy döntöttem, 
segíteni fogok János atyának és az Alapít-
ványnak azzal, amivel tudok. Így adomá-
nyozott Cégünk nagyteljesítményű színes 
nyomtató-fénymásolót a Boldog Ceferino 
Alapítványnak.

Tavaszi érkezésünk meglepetés volt. Já-
nos atya és munkatársai épp azon töp-
rengtek, hogyan tudnának egy pályázati 
anyag összeállításához színesben nyom-
tatni. Volt ám nagy öröm: „Zsolt, téged az 
ég küldött!”A berendezés, ahogy az üze-
meltetése is ajándék.

A Cursillo Iroda kényszerű költözése 
okán egy ideig váratott magára az admi-
nisztrációs feladatainkhoz szükséges stabil 
nyomtatási, szkennelési háttér megterem-
tése, de tavaly nyáron végre ez a pillanat 
is elkövetkezett. Pallos Zsuzsa örömte-
li levele a legjobb visszajelzés, mennyire 
szükséges és fontos volt egy nagyteljesít-
ményű, színest is nyomtató, természete-
sen szkennelésre is alkalmas gép átadása 
a Cursillo részére. Ettől kezdve a rektorok 
igényes, szép anyagot kaphatnak és adhat-
nak át a jelöltek részére. 

Végül, de nem utolsó sorban követke-
zett – ahogy Dr. Gál Laci társunk olyan 
frappánsan megfogalmazta – az otthon-

templom. A Dél-Pesti Régió bázisa, az én 
személyes otthontemplomom: Szent Ke-
reszt Plébánia.

Kálmán József atya tavalyi érkezésével 
új szín, aktív online és offline kommuni-
káció indult el a plébánián. Csákóy Gyuszi 
hívására novemberben cursillón vehettem 
részt. A kiscsoportom volt a munkatársi 
csapat. Felkészülésünk a Plébánia irodá-
jában zajlott Józsi atya lelki vezetésével. 
A felkészülés során határoztam el, hogy a 
Plébánián is rendbe rakjuk a nyomtatást, 
szkennelést. Ebben az évben, tavasszal, 
nagycsütörtökön megérkezett az Irodába 
a berendezés Józsi atya és irodavezetője, 
Ildikó nagy örömére. 

3 év, 3 helyszín. Nekem ez így kerek. Di-
csőség Istennek, hogy megvalósulhatott.

Végigpörgetve a Titkárságban töltött 
időszakot, a beszámoló megírásának és le-
adási határidejének közeledtével az fogal-
mazódott meg bennem, hogy kivételesen 
gazdag három év áll mögöttem a közössé-
gi életemben és a civil életemben egyaránt.

Szeretjük egymást. Akár a Cursillónak 
köszönhető új barátaimra gondolok, akár 
a munkatársaimra, akikkel legalább annyi 
időt öltök, mint a feleségemmel és a gye-
rekekkel, minden irányban virágzó, bon-
takozó, gesztusokban, tettekben megjele-
nő szeretettséget érzékelek.

Köszönöm Ádám, hogy a beszámolóval 
ezt végiggondoltattad és kimondattad ve-
lem. Úszom a napi tennivalókkal és fel sem 
tűnt, honnan hova jutottunk el három év 
alatt 2018. szeptemberére. Páratlan kegye-
lem, amiben fürdök. Nem tudom, miért ép-
pen én kapom. Őszintén szívből köszönöm.

De Colores drága testvéreim, vagy csak 
rövidítve: DeCo!

Boczkó Zsolt

Elkötelezni magunkat valamiért azt jelenti, 
hogy életünket adjuk érte.

— Ferenc pápa
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Az utolsó titkársági összejövetelen meg-
született az a kérés, hogy a titkársági ta-
gok számoljanak be az elmúlt három év 
tapasztalataikról, érzéseikről.

2015-ben én is bekerültem a cursillós tit-
kárságba. Az elején nem nagyon tudtam, 
mit is kell tennem, milyen feladatom lesz, 
de hamarosan Kovács Ádám megkért az 
éves „mélyítő” lelkigyakorlatok szervezé-
sére. Úgy éreztem, ez a feladat, pontosab-
ban szolgálat, közel áll hozzám, hiszen rek-
torként is így szervezzük meg a cursillós 
hétvégét. Időpont, helyszín adott, már csak 
atyákat kell felkérni, közösen kigondolni 
a hétvége tematikáját, mottóját és meg-
hirdetni a már végzett cursillisták között.

Örültem a feladatnak, annak, hogy a 
grémium bizalmat szavazott nekem és sok 
hálával gondoltam a Velenczei Kati által 
szervezett lelkigyakorlatokra. Felvettem 
vele a kapcsolatot és Kati nagy szeretet-
tel tanácsokat adott, megosztotta velem 
sok-sok év tapasztalatát.

A három hétvégére (péntek estétől 
vasárnap ebéd utánig) tavasszal került 
sor, nagyon lelkes, elkötelezett atyákkal 
(Kövesdy Zsolt atya, Gulyás Zsolt atya 
és Suller Melinda SJC nővér, majd idén 
Kálmán József atya). A cursillista testvé-
reinket nem kellett túlzottan toborozni, 
mert szép létszámmal voltak mindhárom 
évben, voltak, vannak visszatérő testvé-

rek, és minden alkalommal úgy válunk 
el, hogy várjuk a következő találkozót.

Visszatekintve az elmúlt időszakra, 
örömmel gondolok a titkársági összejö-
vetelekre, minden alkalommal megél-
ve, hogy fontosak vagyunk Istennek és 
egymásnak, hogy tenni akarunk és tu-
dunk is tenni valamit Isten és testvére-
ink számára, hogy a Szentlélek segítsé-
gével a nehézségek is elsimulnak és a 
szeretet jegyében jól össze tudtunk dol-
gozni. Bízom benne, hogy a következő 
csapat is ugyanígy tudja majd folytatni 
a tevékenységét.

De colores! Korai Szandi

A Titkárság megalakulásával egyidőben 
kezdtem fokozatosan átvenni a régió fe-
lelősi feladatot Bernolák Melindától, a ko-
rábban szolgáló tapasztalt cursillistától. 
Vele abban egyeztünk meg, hogy közö-
sen bábáskodunk a mozgalom Észak-Pes-
ti Régiójának cursillós élete felett, de én 
képviselem a testvérek felé az egyház-
megyei elgondolásokat, terveket. 

A Titkárság működése kezdetétől meg-
ragadott az a hangulat, amit a közös gon-
dolkodás, egy akarat jellemezhetné legjob-
ban. A felvetéseket minden alkalommal 
érdemi vita követte, nem egyszer komoly 
véleménykülönbség megtárgyalása után 
alakult ki az egyezség. Úgy tűnt, min-
denki a tudását, tapasztalatait adja bele 
az eszmecserébe, és nem személyeske-
dő, sehova sem vezető szembenállással 
akadályozza az alkotó munkát. Vélemé-

nyem szerint ez Kovács Ádám lényegre 
törő, szinte mérnöki pontossággal szer-
kesztett – vezetett előkészítő munkájának 
eredménye, következménye. Titkárként 
mindig kíváncsi volt a vezetőség tagjai-
nak véleményére, úgy emlékszem, eze-
ket mindig beépítette a végleges döntés 
kialakításába.

Így volt ez a Vezetők Iskolája helyszí-
nének Újpestre való áthelyezése, majd 
később a működtetése körüli kérdések 
eldöntésekor. Ez nem kis részben hoz-
zájárult a máig is kiválóan működő ren-
dezvénysorozat sikeres életéhez mind a 
helyszín előkészítésének munkáját válla-
ló újpesti közösség lelkesedésének fenn-
tartásában, mind a szellemi munka sze-
replőinek kiválasztásában. 

Kellő alapossággal kezdtünk az ún. rek-
tori levél, az „Útravaló” előkészítéséhez 

és végleges megfogalmazásához is. Min-
denki elmondhatta véleményét, a végle-
ges változat ennek szellemében készült el. 
Annak ellenére, hogy ellenvetés nem volt, 
mégis csak vontatottan és részlegesen ke-
rült bevezetésre ez az újítás. Ebben talán a 
Titkárság tagjainak nem igazán erős elkö-
telezettsége is szerepet játszhat, és módo-
sító javaslat azóta sem került elő. 

Sajnos az időközben történt szemé-
lyi változások miatt a Titkárság és ezen 
belül főleg Kovács Ádám munkája sem 
lett könnyebb, mégis azt hiszem, hogy 
a mai felerősödő vallásellenes hangula-
tú társadalmi életünkben az egyházme-
gyei Cursillo Mozgalom erősebb szelle-
mi és lelki alapokkal kerül át a stafétát 
átvevő új vezetéshez.

Kőrössy Gábor
Észak-Pesti Régió felelőse

Lelkigyakorlatok felelőseként

Munkánk a Boldog Özséb Titkárságban
2015–2018.
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Az előző évekhez hasonlóan 2017. feb-
ruár 15-ig minden hétfőn 9 és 11 óra 
között a Cursillo titkárságán voltam, 
helyileg a Szent István Bazilika Ke-
gyeleti Irodájában. Ilyenkor adtam ki 
a rektori csomagot, illetve a megma-
radt anyagot vettem vissza. Kérésre 

a vidéki régiók részére postáztam az 
igényelt imakönyveket. Miután a Ba-
zilikában az Iroda megszűnt, itthon 
vezetem a nyilvántartást a cursillón 
résztvevőkről, akik a nyomtatott újsá-
got megkapják. Ugyanígy naprakész 
információkat rögzítek a befizetések-

ről. Továbbra is rendelkezésére állok 
azoknak, akik a cursillókról, időpon-
tokról, helyszínről, vagy a cursillóval 
kapcsolatos kérdésekről szeretnének 
informálódni. A 06-30 971-6858-as te-
lefonszámon vagyok elérhető.

De Colores! Visy Róbertné Éva

Most, hogy a választás kapcsán én is 
egyfajta személyes számvetésre ké-
szülök, vissza gondoltam, mióta is va-
gyok a cursillós titkárság tagja. Közel 
10 évvel ezelőtt Maróti Gabi visszalé-
pésekor kerültem be ebbe a testület-
be, és őszintén be kell vallanom, hogy 
sok éven keresztül nem tudtam, miért  
is vagyok itt. Nem voltam régió fele-
lős, nem volt konkrét tisztségem sem, 
ezért kicsit kívülállóként voltam jelen 
a megbeszéléseken. Igyekeztem a vé-
leményemet úgy elmondani egy-egy 
kérdéskör, ügy, döntés kapcsán, hogy 
képviseljem azokat a cursillistákat, aki-
ket ismertem, akiket számon tartottam, 
de úgy gondoltam, ez nem igazán lé-
nyeges. Őket pedig igyekeztem tisz-
tességesen tájékoztatni a döntésekről, 
fontos információkról, őket is érin-
tő feladatokról, programokról, lehe-
tőségekről. Úgy éreztem, ennyi, amit 
tudok tenni. Persze a munkatársi fel-
adatok rendszeressége ezt a kapcsola-
tot mindezek a bennem meglévő hiá-
nyosságok ellenére erősítette, táplálta 
és az elköteleződésemet egyre szilár-
dabbá tette.

Számomra ezért ez a három év a be-
érkezés, vagy inkább a megérkezés idő-
szaka volt. Talán ez a kezdetben kis-
sé passzív, mégis kitartó jelenlét hozta 
meg az eredményt, mert most úgy ér-
zem, a hároméves szolgálatom hasznos 
volt. Aktív tagja lettem a titkárságnak 
és úgy gondolom, a helyemen voltam.

Olyan feladatok értek el, amelyek 
igazán nekem valók voltak és tudom, 
hogy fontos és jó volt, amit elvégeztem. 
Ezek közül kiemelem a szerkesztési, 
lektorálási, korrektúrázási munkákat 
– a Velemjáró új kiadásának előkészí-
tése, a De Colores újság szerkesztése 
–, de ugyanilyen jó érzéssel és öröm-
mel vettem részt a fatimai zarándok-
út előkészítésében, az esztergomi za-
rándoklat megszervezésben. Nagyon 
jó volt megtapasztalni a cursillós kö-
zösség tagjainak segítőkészségét, nyi-
tottságát, elfogadását. 

Ezek a jól elvégzett, hasznos és ered-
ményes munkák bátorságot adtak ne-
kem, a magam elfogadására is, és úgy 
érzem, aktívabban tudtam a Titkár-
ság összejövetelein is részt venni, ál-
lást foglalni, véleményemet a többiek 

számára szeretettel megfogalmazni. 
A Titkárság ülésein azt tapasztaltam 

meg, hogy a jelenlévők mindegyike 
úgy képviseli saját álláspontját, hogy 
közben készen áll a kompromisszum-
ra, ha az hasznos a Cursillo érdekében. 
Kovács Ádám olyan elnöke volt en-
nek a testületnek, aki azt a határozott, 
mégis szeretetteljes magatartást sugá-
rozta, a megfontoltságot és átgondolt-
ságot képviselte, ugyanakkor a „szív” 
döntéseinek is teret adott, amelyet kö-
vetendőnek gondolok. Ez a hozzáál-
lás formált bennünket is, ezért mindig 
eredményesnek és igazán kereszté-
nyinek éreztem megbeszéléseinket. 
Hiszem, hogy a Szentlélek segítségé-
vel a sok nehézség ellenére is igyekez-
tünk jó munkát végezni, képessége-
inkhez és lehetőségeinkhez mérten a 
legjobb tudásunk szerint a tőlünk tel-
hetőt megtenni. Hiszem és remélem, 
a Szentlélek vezetésével a következő 
elnök, a grémium és a titkárság erre az 
alapra építve, tovább építi a Cursillón 
keresztül Isten országát! 

De Colores! Földes Mária

Háttér-munkatársi 
beszámoló

Számvetés
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Kedves Cursillós Barátaink!

Krisztus számít rád! Most személyesen Téged szólít!

Egyházmegyénkben 2018. őszén jár le a Boldog Özséb Titkárság tagjainak mandátuma, ezért október 9-én választást 
tartunk. Ennek első lépése volt a jelöltállítás. A május végéig beérkezett jelöltek neveit összesítettük és most közre bo-
csájtjuk. Ez a lista még bővülhet, a végleges változatot a cursillós levelezőlistán tesszük közre. A választás a Vezetők 
Iskolája keretén belül lesz, amikor a jelöltek közül a cursillisták, vagyis Ti, mindannyian, kiválaszthatjátok, ki képvise-
li a Cursillót a Budapest-Esztergom Egyházmegyében. 

Az Alapszabályunk szerint „választhatók és választásra jogosult cursillisták azok, akik az Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gye Cursillo mozgalmában tevékenyen részt vesznek. Tevékeny résztvevőnek minősül, aki a választást megelőző 6 évben egyházme-
gyénk Cursillo mozgalma által szervezett legalább egy 3 napos Cursillóban munkatársként vagy papként részt vett, továbbá akik a 
Titkárság, illetve a tisztségviselők irányítása és ellenőrzése mellett a választási ciklusban a Cursillo mozgalom más területén aktív 
szolgálatot végeztek, így különösen, de nem kizárólag az egyes régiókban, programok szervezésében és bonyolításában vagy a mé-
diamunkában vettek részt. Minden esetben választásra jogosultak az adott választási ciklus egyházmegyei tisztségviselői, a min-
denkori rektorok (függetlenül attól, hogy az adott választási ciklusban rektorként tevékenykedtek-e), a korábbi lelki vezetők.” 

2018. október 9-én a jelenlévő cursillisták adhatják le szavazataikat a világi elnök személyére, illetve a Titkárság tagja-
ira. A választás menetét a Vezetők Iskoláján ismertetni fogják és az előtte egy héttel kiküldésre kerülő meghívóban is 
szerepelni fog.

A szavazó lapon szerepelnek azok a jelöltek, akik vállalták a jelöltséget, egyben a cursillóban való szolgálatot. Az ő ne-
vüket – ABC-rendben – alább találjátok. A világi elnökre és a titkársági tagokra külön történik majd a szavazás.
A Te általad megnevezett vezetőket választjuk meg, ezért hívunk a Vezetők Iskolájára! Itt a lehetőség, szavazataiddal 
Te is alakítsd a következő 3 év Titkárságát!

Világi elnöknek jelöltek

Bozi György
Várdai Judit

Jelöltek

Bozi György
Csákóy Gyula
Földes Mária
Henter Ági

Henter Zsolt
István Jánosné Bognár Andrea

Korai Szandi
Kotriczné Baris Zsuzsanna

Kovács Ádám
Kőrössy Gábor

Mihálffy Gáspár
Miletics Éva

Pallos Zsuzsa
Pintér István

Rajkay Gergely
Tímárné Varjú Viktória

Ulicsák Péter
Várdai Judit
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Helyszín: Tahi, Szív Lelkiségi Központ 
Időpontok, rektorok:

   99. női cursillo: 2018. november 8–11.,  

rektor: Weisz Teodóra > weisz.teodora@gmail.com

   95. férfi cursillo: 2018. november 22–25.,  

rektor: Haraszti Bálint > haraszti.balint@gmail.com

   Cursillo a Cursillóért (munkatársképző):  

2018. november 15–18., 

rektor: Várdai Judit vkollarjudit@gmail.com 

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

Egyházmegyei cursillo hétvégék 2018-ban
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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

Kőrössy Gábor korossygabor@freemail.hu

Bernolák Melinda bernolak35@gmail.com

+36-20 450-0292

Rákosmente régió

Budapest-Rákoscsaba-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
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