¡De colores!
Vera mama hírharangja. Kitudja hányadik évfolyam 1. szám
2017. szeptember
Kedves cursillos testvéreim!
Kicsit több, mint egy év teljes csend után újra jelentkezem. Azóta volt két egyházmegyés ultreyánk, egy országos,
Nagykanizsán, volt börtön- és cigánycursillo, és egy lelki napunk.
Új világi vezetőnk van Vidra Árpi személyében.
Az Aszódi egyházmegyés ultreyáról van egy szösszenetünk, a lelki napról viszont több is!
DE! Mindezek előtt lássuk, milyen programok várnak ránk a közeljövőben. (Azok kedvéért előbb ez, akik nem a
sportrovattal kezdik…)


Őszi cursillo-k
•
•

Női cursillo: 2017. október 5-8.
Férfi cursillo: 2017. október 12-15. (Jelentkezési lapot a bennfentesektől kérjetek…)


Országos ultreya

"Gyertek hozzám mindnyájan..." (Mt 11,28)
Országos ultreya, Debrecen, 2017. november 4-én. A szervezők kérik, hogy az egyházmegyénkből
jelentkezők neveit gyűjtsük össze. Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Nagyné Zsuzsa Tel.:06 20 391 6819
Cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 22.
Email: nagynebzs@gmail.com


Mélyítő

A mélyítő egy olyan másfél napos kurzus, ahol a cursillo szellemiségében, a cursillo három napjához
hasonlóan papi beszédek, világi tanúságtételek, és egymás közti beszélgetések során kerülhetünk közelebb
Istenhez, élhetjük át újra a cursillon megtapasztalt érzéseinket, és meríthetünk új erőt az eljövendőkre. A
mélyítő kurzus időpontja 2017. december 8-9. A kurzus lelki vezetője Juhász János „Boxi atya”. Jelentkezni
lehet az alábbi elérhetőségeken:
Vidra Árpád Tel: 06-70-941-5774;
2120 Dunakeszi, Katona J. u.35.
Email: lutralutra2@freemail.hu



Akkor lássuk a várva-várt írásokat!
Aszódi egyházmegyés ultreya:
Június 10-én szombaton gyűltünk össze kb. 90-en az idei váci egyházmegyés ultreyára. A regisztráció a plébánián
gyorsan és zökkenőmentesen zajlott, majd lepakoltuk, amit hoztunk és átmentünk a templomba. Sokan éltek a
lehetőséggel, és meggyóntak (egy korrupt papnál…☺). Bőze Balázs segítséget kapott a gitárkísérethez két kartali
fiatal személyében. Boxi atya a szentbeszédben példaként állította elénk Tóbitot és a Szűzanyát, akik minden
körülmények között és ellenére tudtak bízni Istenben, és elfogadták, amit az Úr adott nekik. A misét követően két
tanúságtevőt hallgattunk meg, majd Balázs felhívta a figyelmet, hogy adjuk le jelöléseinket a világi elnök személyére,
aki itt van papíron, illetve később elektronikusan. Ezután Vidra Árpi, aki a december 8-9-én tartandó mélyítő rektora
lesz, szeretettel hívott mindenkit, aki szeretné megint átélni a cursillo lelki életünket megerősítő élményét. (Ez itt a
reklám helye!)
Végre a finom ebéd következett: jóízűen ettünk és beszélgettünk 2 óráig, amikor elkezdtük a megbeszélést. A
kérdések két oldalról közelítették meg közösségi életünk színterét, a kiscsoportot: mit kapok az összejövetelektől, és
mit teszek azért, hogy mindig jobb legyen?
Az egyik asztal beszélgetéséről Erzsike a következőt írta:

„Számomra a tanulság az volt, hogy a cursillós feladata a példamutatáson és az emberekhez történő
szeretetteljes odaforduláson kívül Istenhez vezetni embertársainkat, s nem az, hogy elvégezzék a cursillót,
mert az már csak hab a tortán.”
A beszélgetést a szabadban kezdtük, de később feltámadt a szél, (biztos, hogy a Szentlélek volt) így bevonultunk
a közösségi terembe. Hamarosan elérkezett a búcsúzás ideje, így elénekeltük indulónkat a „De colores”-t, és ki
sietősebben, ki ráérősebben haza távozott.
Köszönjük a szervezők munkáját, és mindenkinek a jelenlétét!
De colores: Zsiráfné


Gödöllői lelki nap, augusztus 19.
I.
EGYHÁZMEGYEI CURSILLOS LELKI NAP GÖDÖLLŐN
A nyár különös veszélye, hogy a gondtalan szabadságolások idején elfelejtkezünk Istenről. Ám a szabadidő lelki
töltekezésre, lelkigyakorlatra is felhasználható. Ilyen lehetőséget kaptunk a nyár végén gödöllői testvéreinktől.
Augusztus 19-én, szombaton, szent Bernát ciszterci apát és egyháztanító, a „mézajkú doktor” emléknapján, a váci
egyházmegyei cursillosok lelki napra gyűltek össze Gödöllőn. Bár a szervezők, Ferenczi Anna és Nagyné Zsuzsa is
elismerték, hogy meghirdetés után rövid volt az idő, mégis mintegy hetvenen gyűltünk össze. A nyár végére utalt,
hogy a résztvevők alig fele volt az egyébként igen aktív helybeli.
A tanításokat Janó atya tartotta, melyek után tíz kiscsoportban volt lehetőség megosztásra. A többi atya gyónási
lehetőséget is biztosított.
Janó atya mindenekelőtt a reggeli imájában kapott üzenetet adta át nekünk. A gonosz a lelkiségi mozgalmakat
sajátos karizmájuknál támadja, ez a cursilloban a szeretetteljes légkör. Ha a mozgalmat saját művemnek tartom,
akkor kiveszi a kezemből. A kiscsoportokból nem szabad elmaradni. Akinek nincs, vagy nem jár oda, az az első
szeretet tüzét elveszíti. Nagy kísértés, hogy jól akarom érezni magamat, de a kiscsoport nem arra szolgál, hogy én
érezzem jól magam, hogy én töltekezzem (persze az nem baj, ha megtörténik), hanem hogy másoknak tudjak adni
magamból, másokat töltsek. Felelősek vagyunk egymásért. Hiszen Isten Országa igazságosság, öröm és béke a
Szentlélekben (Róm 14,17).
Az első beszéd alapjául Mózes meghívása szolgált (Kiv 2,23-3,12). Isten meghallgatja a hozzá fáradhatatlanul
kiáltozókat (belefáradok-e a kiáltozásba?), de embereket küld, amikor segíteni akar rajtunk. Ehhez idő kell, Isten
művének kibontakozásához idő kell, nincs gyorséttermi kereszténység. Ad jelet (el nem égő csipkebokor), és neveden
szólít (Mózes, Mózes). Kinyilatkoztatja önmagát. Vajon észreveszem, jól értelmezem a jelét? Jelként akarom látni,
ami nem is az? A szabadulás Egyiptomból és a pusztai vándorlás az egyház történetének előképe. Nekem milyen
rabságom van, milyen bálványokhoz ragaszkodom? A bűn kaput nyit a gonosz előtt. A bűn nem az életminőség
romlását okozza, hanem halált hoz. Isten végtelenül Szent és Irgalmas. Irgalmasságához a kapu a bűnbánat. Mik az
én igazi bűneim? Tisztában vagyok rejtett bűneimmel? Mózesnek ugyanazt a biztosítékot adja, mint az apostoloknak:
Én veled leszek. És én Vele vagyok?
A második tanítás Jézus és a szamariai asszony párbeszédére épült (Jn 4,4-26). Jézus veszi fel a kapcsolatot,
kezdeményez, megszólítja az asszonyt, és ezzel ismét átlépi a falakat. A farizeusok szerint „falánk, borissza ember, a
vámosok és bűnösök barátja” (Mt 11,19). Ez az evangélium szíve közepe. Jézus örömöt hoz, Örömhírt hirdet. Öröm
nélkül nincs evangelizáció. Az élő víz a Szentlélek szimbóluma, az öröm pedig a gyümölcse. Az Atya azt mondja:
mindenem a tied – örömmel tölt ez el engem? Mennyi az öröm az életemben? Miután az asszonyban felkelti a
szomjúságot, kérni kell az Élő Vizet. Ám a befogadásnak feltételei vannak: az asszony élete rendezetlen, öt férje után,
akivel most együtt él, nem a férje. Megtérésre hív: bűneim utamban állnak Isten felé. Hogyan viszonyulok a

bűneimhez? Ez milyen tettekre indít? Az irgalom hatékony. Mire szomjazom? Azt tudom, hogy Isten képes csodát
tenni. Hiszem-e, hogy az én életemben is képes csodát tenni? A kiközösített, délben vízért járó asszony a találkozás
után azonnal apostolkodik (Jn 4,39). Az egyház két legfontosabb feladata változatlanul ma is, hogy dicsőítse, imádja
Istent, és terjessze az evangéliumot. A többi (pl. karitász) csak ezek gyümölcse lehet, nem cél. Az egyház tagjaként az
én életemben mi a legfontosabb?
A tanítások alapjául szolgáló történetek ismertek. De ahogy Janó atya kiemelte, az unalomig ismerős
történetekre nem már figyelünk oda eléggé. És ez a gonosz célja, hogy elrabolja fejünkből és szívünkből az Igét.
Délben az Úrangyala elimádkozása után jóízűen fogyasztottuk el a virslit (volt torma!), és a hazai sütemények is
pillanatokon belül eltűntek. Ellentétben a kávéval, amely kiapadhatatlan forrásnak látszott. Rövid beszélgetésekre
szintén az ebédszünetben volt lehetőség.
A második megosztás után egyórás énekes szentségimádással, majd szentmisével zárult a nap.
Köszönjük a szeretetteljes szervezést, Janó atya Lelkes tanítását, Bacsi-Nagy Ági örömteli énekvezetését, és a
plébánia szívélyes vendégszeretetét. Bár ilyen alkalom után nem illik fenyegetni, de ha újra lesz... visszajövünk!
Vagner Matyi


II.
LEGYÜNK ISTEN ORSZÁGÁNAK LEHÍVÓI!
Augusztus 19-én, a gödöllői és váci egyházmegyés cursillosok, LELKI NAPON vettünk részt Janó atya vezetésével,
a Szentháromság templomban.
Mint minden alkalommal, Janó atya meghökkentő, elgondolkoztató és életünk átformálására, vagyis megtérésre
felszólító gondolatai most is mélyen megérintettek.
Kinek a műve a cursillo? Mit szeretne Isten általunk tenni? Hol vannak a fiatalok?
A kérdések elhangzottak…
Azóta napról-napra keresem a választ, és keresem a lépéseket, amelyeket nekem kell megtenni, ha nem akarok
megfutamodni a kapott küldetésem, az evangelizálás elől. Isten nekem is megadja a „garanciát”, mint Mózesnek: ÉN
VELED LESZEK! És velem van!
Újra és újra felemel, ha elesek, erőt ad, ha elfáradok, hogy hirdessem életemmel az örömhírt ott, ahol éppen
vagyok! Fogadjam és adjam tovább az Istenemtől kapott áldásokat azoknak, akiket rám bízott! Ne fáradjak bele a
kiscsoport „lelkesítésébe” akkor sem, ha a gonosz valóban megpróbálja „ELLOPNI AZ IDŐNKET”. Merjem kimondani
magamnak, de másoknak is, hogy a keresztény közösség nem azért van, hogy ott egyszerűen jól érezzük magunkat,
hanem, hogy megerősödjünk Istenkapcsolatunkban és felelősséget vállaljunk egymásért!
Isten, aki szent, erős és diadalmas, a nevemen szólít. Meghallom-e? Vállalom-e, hogy Isten országának
nagykövete legyek ott, ahová Isten helyezett?
Igen Uram, a jelenben akarok élni. Jelen akarok lenni SZÁMODRA és mindazok számára, akiket TE küldesz
hozzám! A TE IGÉD ítélete alá akarom helyezni az életem, hogy ledönthesd védekezésül felépített falaimat, hogy
felismerjem az ajándékaidat és élő vizet adhass nekem! Mint az áztató eső, hittel imádkozva szeretnénk előkészíteni
a talajt, hogy a környezetünkben minél több ember RÁD találjon és üdvözüljön!
Anna


III.
LESZEL-E ANNYIRA RADIKÁLIS, HOGY ELOLVASOD EZT AZ ÍRÁST? NE FÉLJ!
„Én veled leszek” (Kiv. 3.12.)
2017. augusztus 19-én a cursillot végzettek számára lelki napot tartottunk, ISTEN A SZERETET címmel.
Janó atya első elmélkedésének elején felhívta a figyelmet a langyos kereszténység veszélyeire. Ennek kapcsán
felmerült bennem a kérdés, hogy bár rendszeresen gyónok, az utóbbi időben nem vált-e ez is automatizmussá, mármár lábvízzé. Mert a Krisztussal való élő kapcsolatunk alapja a folyamatos bűnrendezés. De a gonosz a bűnöket
elfedi, elmossa, ”Elég, ha körülírod!” – mondja, s így folyamatosan távolodunk.
Szóval Janó atya első tanítása, mely Mózes Istennel való találkozásáról szólt az égő csipkebokorban, arra sarkalt,
hogy nem szabad félni. Amikor az Úr elhívja Mózest, ő azt mondja:
„Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból?”
Mire az Úr:
„Én veled leszek!”
A gonosz, ahogy a bűnöket elmossa, úgy ássa el a talentumokat is. „Maradj” – mondja. „Úgy sem vagy elég jó”.
S elkezdesz azon gondolkodni, hogy talán nem is Istentől jött az irány...
De mi nem csüggedhetünk! Élnünk kell a megkülönböztetés képességével, melyben a Szent Ignác által adott
gyakorlat segít.
Ha Istentől kapjuk az elhívást, akkor erőt és képességeket is kapunk hozzá.

Ennek tükrében a kicsinyhitűség, az emberektől és a hiányosságainktól való félelem, tulajdonképpen
bizalmatlanság Isten felé. De Ő mindig velünk van, megelőz, előbb hív és betölti hiányosságainkat.
Mert az van dögivel...
Egy hosszú éjszaka után szomjaztam. Szégyelltem is ezt, mint a szamáriai asszony, s délben mentem a vízért,
hogy senki ne lásson. Jézus, azonban már ott volt a kútnál. Nem tudtam megelőzni...
Ő mindig ott van. Ő mindig meghallgat. Ő mindig felteszi a legmegfelelőbb kérdést, a legdiszkrétebb formában. S
már beszélgetsz is vele és elfelejted elfedni a bűnöket, mert minek is? Úgyis tudja, hogy „öt férjed volt”...
Azért van ott a kútnál, mert keres. Mindig Ő a kezdeményező. A valódi szomjúságot is ő kelti fel.
Mert mi mindig keresünk. Próbáljuk betölteni az űrt magunkban, mely az Isten arcának negatívja. Próbáljuk
betölteni múlandó, világi dolgokkal, de csak az egy örök Állandó képes kitölteni azt maradéktalanul.
Szóval tegyük fel az igazán fontos kérdéseket:
- Megnyugtatod-e magad azzal, hogy a Közösség aktív tagja vagy, de az Isten előtt jótékony félhomályban
tartod az otthoni éned;
- Szentül élsz, gyónsz, de megindoklod-e, hogy miért nem mész el a kis közösségbe;
- Közösségbe jársz, szentül élsz, de tartasz-e haragot a szívedben;
- Az Atya házában élve, nem becsülve a jót, Irigykedsz-e a tékozló fiúra, ahelyett, hogy örülnél a megtérésnek;
- És még nagyon sok változat...
Nos? Voltál-e annyira radikális, hogy végig olvasd ezt?
Voltál-e annyira radikális, hogy komolyan elgondolkozz ezen?
Vagy-e annyira radikális, mint Isten, aki meghalt érted a kereszten?
A Szeretet radikális!
ISTEN A SZERETET!
Ő vár téged, csak lépj ki a konvenciókból!
Pecze Dani


IV.
CURSILLÓS LELKI NAP
A gödöllői cursillósok augusztus 19-én egy tartalmas lelki napot tölthettek együtt Janó atya vezetésével.
Nagy örömünkre a Váci Egyházmegye más településeiről is sokan érkeztek a hívó szóra, valamint olyan testvérek is
eljöttek, akik érdeklődnek a cursillo lelkisége iránt.
A program 10 órakor kezdődött Janó atya tanításával, majd kiscsoportos beszélgetésben osztottuk meg
gondolatainkat a hallottakkal kapcsolatban.
Az ebédszünet után újra Janó atya tanítására figyeltünk. Alapja a szamariai asszony története volt ( Jn 4 ).
Az asszony, miután (Jákob kútjánál) Jézussal találkozott, örvendező lélekkel visszasietett övéihez, hogy a vele való
közösségre hívja őket.
Az egyház elsődleges feladata ma is az Örömhír átadása, az evangelizáció, ami mindannyiunk személyes feladata, ha
komolyan vesszük, hogy mi is az élő egyház tagjai vagyunk.
Az újabb kiscsoportos beszélgetés után a templom csendjében, az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal
tölthettünk egy kegyes órát. Az elmélyülést Máthé Ági gitáros szolgálata segítette.
Végül az Eukarisztia ünneplésén - szentmisén - adhattunk hálát a kapott kegyelmekért.
Ezen a szép napon összegyűltünk Krisztus köré, hogy Istent dicsőítsük, és megerősítést kaptunk a mindannyiunknak
szóló feladathoz: " Hirdessétek az Evangéliumot!" (Mt 28,15 )
Gödöllői cursillós közösségünk kéthavonta "kis ultreyát" tart hétfői napokon az esti szentmise után. Ezek az alkalmak
nyitottak mindenki számára, akár cursillót végzett, akár érdeklődő, szívesen látjuk.
Legközelebb szeptember 25-én találkozunk.
De Colores!
Szűcsné Ági





