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Régi Barátunk: Krisztus 

Lukács evangélistánál olvashatjuk, hogy Jézus „más hetvenkét tanítványt választott ki és 

kettenkint maga előtt küldte őket abba a városokba és falvakba, ahová készült….Menjetek! 

Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordjatok erszényt, se 

tarisznyát, se sarut.” (Lk. 10,1.3-4.) 

Ezeket a sorokat olvasva egy-egy cursillo záróünnepsége jut eszembe, ahol is már nem egy 

esetben adtam át a végzetteknek a cursillós keresztet azzal a meghagyással, hogy  

„Krisztus számít Rád!” 

Ezzel a mondattal maga Jézus küldi a cursillistákat maga előtt azokba a városokba és 

falvakba, ahová „készül”, hogy mi legyünk az Ő előfutárai mindazok számára, akiknél 

lakást kíván venni. 

Eleinte nagy a lelkesedés, a lobogás…..Aztán rádöbbenünk, hogy nincs erszényünk, nincs 

tarisznyánk, nincs sarunk. Csak Jézusunk van! 

Az első tanítványoknak is ez jutott!!!!!! 

S amikor elvégezték feladatukat –Márk beszámol róla- „visszatértek Jézushoz és 

elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.” (Mk.6,30.) 

Jézus várta őket és kíváncsi volt a beszámolójukra!!!!! 

Jézus ma is vár bennünket és mindent elmondhatok neki, mert kíváncsi, hogy mi 

történt velem…. 

 

Elmondhatom neki, hogy nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy én 

elterveztem. Sok helyütt szívesen fogadtak, de csak mosolyogva 

meghallgattak és azt mondták, nekik más dolguk van. Ismét mások azt 

mondták, indulnak velem, hogy közösen munkálkodjunk, de útközben 

lemaradoztak, másfelé vették az irányt. 

Megint mások azt bizonygatták, ők alkalmatlanok a feladat 

elvégzéséhez, de ha segítek, ha megfogom a kezüket, ha vezetem őket, 

akkor jönnek velem. 

És velem maradtak az úton….. 

Elmondhatom neki, hogy sokakban csalódtam, mások pedig kellemes 

meglepetést okoztak, pedig rájuk nem is gondoltam. 

Elmondhatom neki, hogy nemegyszer kedvemet szegték és már azon 

gondolkodtam, hogy nem csinálom tovább. 

Elmondhatom neki, nagyon elfáradtam és utolsó erőfeszítésemmel 

tudtam eljönni Hozzá, hogy mindezt lerakjam előtte. 

Elmondhatom neki…..mindazt, ami bennem van! Mindent!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ő nem fárad bele engem meghallgatni!!! 

S ha tudok csendben lenni, válaszol is nekem!!!Szelíden, mosolyogva, bátorítóan….. 

Újra ad erőt, lendületet, derűt, bátorságot, hogy folytassam utamat…. 

Folytassam utamat másokkal…Felé!    De colores, Szűcs Imre atya 



     

Kedves Testvérek!  

Tavaly nagy lelkesedéssel fogtunk az Európai ultreya szervezésébe. Azután a 

világjárvány közbeszólt. Most is bizonytalanság van még, hogy jövőre 

megrendezhetjük-e, és hogyan. De ne veszítsük lelkesedésünket! 

Hordozzuk imában egymást, a közösségeinket, a világ cursillistáit. 

A NEK titkárság ismét Szentségimádásra hív minket, a Cursillisták közösségét is:  

 

 

"Jöjjetek, Atyám áldottai!" 

Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem 

és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok... 

Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában. A 2021 szeptemberében 
tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a 
világ felé. Ehhez viszont Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk 
csendjében is. Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon 
végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján. 
Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!  
Számítunk Rád november 21-én! 

Szeretettel: a NEK Titkárság csapata 

iec2020.hu 

  

Ha az élet terhe nehéz, gondolj másokra… 

Ha Te lelassítod lépteidet, ők megállnak. 

Ha Te beleunsz, ők abbahagyják. 

Ha Te leülsz, ők lefekszenek. 

Ha Te kételkedsz, ők reményt vesztenek. 

Ha Te kritizálsz, ők rombolnak. 

Ha Te előttük lépkedsz, ők kikerülnek. 

Ha Te kezedet adod, ők bőrüket se 

sajnálják. 

Ha Te imádkozol, ők szentek lesznek. 

 

 

Összeállította: Várdai Judit 
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