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Gertrúd Mária nővér előadása: Nézz rám
1. Fordítsd ránk irgalmas szemed kegyesen

A legfontosabb találkozásunk ebben az évben a zsinat. A fülünket Isten szívére tapasztjuk, az ujjunkat a
kor ütőerére tesszük. Együtt szeretnénk vissza és előre tekinteni. Mit üzen
Isten a jelek, a kor által. Visszatekintünk a 100 éves jubileumi ünnepre.
Egy asszony azt mesélte, hogy nehézség volt a szívében a jubileumi
ünnepségen, mert olyan élménnyel érkezett, hogy a Szűzanyára bízta
nehézségeit, de ezek a gondok nem oldódtak meg és bizonytalanságban
maradt. Ekkor találkozott az ünnepségen a Schönstatti kegyképpel, amit
körbe vittek, az volt az érzése, hogy a képről a Szűzanya éppen őt nézi. Ez a
tekintet azt az élményt adta neki, hogy a Szűzanya személyesen figyel rá, és
nem
feledkezett
meg
a
gondjairól.
Mária a béke és a szív királynője,
szívszentélyek királynője. A háziszentélyek
szigetek a rohanó világban. A nehézségek
kudarcok előre is tudják vinni az embert,
csak ki kell használni a lehetőségeket.
2.

Előre tekintünk

Nagyon hálásak lehetünk azokért az ajándékokért, amit a Szűzanyától kaptunk. Ahova a Szűzanya tekint
ott élet fakad. Pünkösdkor volt egy konferencia Németországban, ott hangzott el: Schönstatt feltörőben
van, az egyházat szeretnénk szolgálni és felvirágoztatni, Ferenc Pápa mellett állunk ebben a hivatásban.
Schönstattnak kimondottan pedagógiai karizmája van ebben a folyamatban. A Szűzanya ránk néz és
megéljük, hogy rajta keresztül Isten szeret engem, szüksége van Ránk. A pápa az irgalmasság évét hirdette
meg a 2016-os egyházi évre. Menjünk Krisztus iskolájába. Az irgalmas szamaritánus története:
A kirabolt földön fekvő, megvert zsidó ember mellett elmegy a pap, (aki tisztátalan lesz, ha az Istennek
bemutatandó szertartás előtt vérrel érintkezik), egy levita, akik nem segítenek. A szamaritánus, aki a
szomszéd nép tagja és nem a segítségre szoruló zsidó táborába tartozik, ő gondoskodik a sebesültről.
Az irgalmasságról más példák:
A második világháborúban üldözést szenvedő családdal történt: egy asszony nehéz helyzetében Kentenich
atyához fordul. Öngyilkosnak kell lennem, hogy megmentsem a
családomat. Kentenich azt a tanácsot adja, hogy nem kell ilyesmit tennie,
mert meg fognak menekülni, a vagyonuk nem marad meg, de a
becsületük és az életük megmarad. Így is lett, Angliába menekülnek,
elvesztik a vagyonukat, de az életük megmenekül.
A pápa kis Szt. Teréz szüleit Louise és Zelie Martint szentté avatta épp okt.
18-án.* Előkerült a házaspár levelezése, aminek segítségével
bepillanthatunk a házaspár bensőséges kapcsolatába. Apa levele a
feleségének (Louise Martin):

„Ahol itt vagyok, nem érzem jól magam, olyan vagyok, mint egy partra vetett hal. Egész nap nálad vagyok,
így elviselhetőbb, hogy külön vagyunk, nem tudnék így élni. gyújtottam értetek egy gyertyát.”
Az asszony (Zélie Martin) vállalkozó volt sok munkája volt, sok pénzt keresett, így jó módú családként
éltek. Házaspárként sokat segítettek szükséget szenvedő embereken.
Fordítsd ránk irgalmas tekintetedet. Hogy működik ez a hétköznapokban?
Kedves Schönstatti felelősök! Néha az a munkánk, hogy személyes kapcsolatokat ápoljunk.
Nézz rám irgalmas szemeddel, szereteteddel. Fordítsd rám irgalmas tekinteted, kihívás házaspároknak és
más kapcsolatokban is, újra kezdeni, késznek lenni a megbocsátásra. Szív emberek vagyunk! Késznek kell
lennünk a szívünk mélyéből megbocsátani! Ha nem bocsájtunk meg, a kapcsolat lebénul.
Előbb bocsássunk meg, mint az utolsó pillanatban. Egy házaspár német országban farsangra készült. Ott
ez még nagyobb ünnep, mint felénk. Az asszony édesapja nemrég halt meg. Megegyeztek, hogy ezért nem
mennek el ünnepségre, hanem otthon ünnepelnek. A férfi még is elment egy kis időre, végül csak sokára
érkezett vissza. Nem szólt a feleségének semmit, nem kért bocsánatot, hogy nem tartotta be az ígéretét.
Nehéz volt ez a helyzet az asszonynak. Ennek a férfinak nehéz gyerek kora volt és máskor is volt már, hogy
komolyan megbántotta az asszonyt. A halálos ágyán hosszan megölelte a feleségét és minden vétkéért
bocsánatot kért. Az asszony igazán mélyen meg volt rendülve.
3. Irgalmas szemmel a hétköznapokban
Kis film, Coca-Cola reklám… (https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I)
Forduljunk ismét egymás felé személyes figyelemmel!

II.

JUVENE rövid előadása

Gyökerek
A schönstatti családmozgalmunk gyökereiről beszéltek. A
ház alapja, a szeretetszövetség a gyökerek közül ez az első,
ami meghatározza a mozgalom életét. Ami a fa számára a
gyökér, az, ami a ház számára az alap, azt jelenti a
családunknak a szeretetszövetség: ünnepeink, tematikus
hétvégék. Kapcsolat Kentenich atyával a második gyökér:
Kentenich vetélkedő, Kentenich pedagógiai képzés,
Pécsen, kiadványok. A harmadik a gyökér a kötődés a
szentélyhez: Óbudavári nemzeti szentélyünk, a fiatalok
budapesti és a soproni családok szentélyének a
vágya. A lelki növekedés együtt jár a látható
mennyiségi növekedéssel. Régiók megújítása: 4
helyett 5 régió, új vezetők és vezetői
munkatársak, 3 évre szóló megbízatással.
Munkacsoportok:
ima,
lelki
háttér,
rendezvényszervezés,
építkezés-beruházás,
média-kommunikáció,
adománygyűjtés,
gazdasági ügyek, pályázatírás-menedzselés,
fordítás, kiadványok, informatika és arculat.

III.

Családok beszámolói

"A mi Istenünk az, aki az idők jelein keresztül hozzánk szól." (J. Kentenich )
Mi foglalkoztatja családjainkat?
Rövid összefoglalása a felmerült témáknak
Bizonytalanság
Egyre bizonytalanabb minden. Munkahely, egészség. Menekült kérdés: keresni kell, hogy mi ezekkel a
helyzetekkel a Jóisten akarata. Imával, ráhagyatkozással válaszolunk a nehézségekre.
Bizonytalanság a jövő miatt. A szorongás rátelepszik az emberre. Gyerekeink jövője… A gyermekeink
miben fognak élni, mire készítsük fel őket. Hogyan fognak élni?
Sallai Éva készített egy riportot Csaba testvérrel: „Európát nem a menekültektől féltem, hanem a
lagymatag keresztényektől „25 év múlva lesz sok hithű muzulmán, vagy sok hithű keresztény? Amelyik
családban több gyerek születik azok lesznek többen! Kereszténység, iszlám vallás ellentéte, napi politika.
Európa merre tart? Pápa: „a közömbösség részvétlenné tesz bennünket, a langyos kereszténységtől kell
óvakodnunk”. Ki vagyunk szolgáltatva, nem tudjuk mi lesz az alakuló eseményekből, szolgáltassuk ki
magunkat a Szűzanyának. Már Szt. István is vigyázott az országra. Bátorság. Bízzunk, hogy a felelősök majd
jó döntést hoznak. Izajás 5;4 az idegenek bejövetelének az oka például a hitetlenség. A büszke emberrel
nem tud mit tenni az Isten, mint hogy megalázza - a hitetlen Európához így szól az Isten.
Menekült áradat: akik szükséget szenvednek, azokat okosan kell szeretni.
Család, gyermeknevelés
Küzdelem az, hogy ebben a korban, világban lehet-e gyermeket vállalni. Mik azok a fontos értékek, amik
mellett a gyerekeket terelgetni kellene? Nagy terhet rak gyerekeinkre az oktatás. Egy felnőtt
munkaidejénél több időt kell az oktatásban eltölteniük.
A családok leterheltek: többen felelős pozíciót töltenek be, kiégettnek érzik magukat, nagy a felelősség,
sok a munka. Családanya otthoni és munkahelyi életének összehangolása, összeegyeztetése.
Kamaszkor, öregkor kihívásai. Generációs nehézségek. Családanya szerep, betegápolás összeegyeztetése.
Kis lakás problémája. Gyerekek tanítása, gyerekek megállják-e a helyüket a felsőoktatásban? Biztos, hogy
a gyerekek akarnak annyi különórára járni? Nem a szülők akarják csak?
A lányok 28-30-32 évesek és nem találnak párt, a fiúk nem mernek dönteni se a hivatás, se a párválasztás
területén. Szülők hogyan tudnak ebben segíteni? Pl. fiatal lány, szakmájában nagyon jó, olyan fiúval él
együtt, aki 5 éve jár egyetemre, a lány tartja el… Ha a szülő szól, akkor bezárnak, megszűnik a kapcsolat.
Nagyszülők nem tudnak sokat segíteni az unokáknál, mert aktívan dolgoznak. Fontos, hogy a nagycsalád
is összetartson. Ebből az együttlétből, a nagycsalád erejéből lehet táplálkozni, erőt ad. A családok rosszul
fektetik be az energiájukat, ha rossz helyre kerül a hangsúly, félre siklik a család (kölcsönök, külföldi
munkavállalás…), családi csőd. Át kell gondolnunk a pénzhez, az anyagiakhoz való viszonyunkat. Kirepülő
gyerekeink ritkán jönnek haza. Ezt a kevés időt kell jól felhasználni. Az otthont elhagyó gyerekek kezdik
elhagyni a hitüket. Mi marad a gyerekekben a szülők nevelési értékeiből?
Párkapcsolat
Hogyan tudnak a fiatal házasok megerősödni a házasságukban. Érzik a veszélyeket. Máshol vannak a
cölöpök. Megfogalmazódott, hogyan válhat családunk példaképpé korosztályuk számára.
Bizalom a házastársamhoz, családomhoz, többi emberhez? Hogyan tudjuk ezt az életszentséghez vezető
úton felhasználni? Egymás elfogadása a változásainkkal együtt. Hogyan lehet fenntartani a HŰSÉGET?

Hogyan lehet megőrizni hosszútávon a kapcsolatainkat: bocsánatot kérünk és megbocsátunk a
társunknak. Figyelni kell a társamra.
Nagyon gyakori a válás a környezetünkben testvéreknél, keresztényeknél, schönstatti családban is,
sokakban a tehetetlenség érzése van. Ez megrémiszt sokakat.
Közösség
A fiatalok, akik nem integrálódnak be valamilyen közösségbe, azoknak sokkal nehezebb megtartani az
értékeket. Jól működő közösségi formák kezdenek nem működni. A programokra, amire eddig elmentek,
már nem mennek el. A schönstatti körben nem nagy a barátság, de mégis megmarad a csoport. A
módszerhez ragaszkodnak. Ezt az elején kellett lefektetni, ez megtartó erő. Egy család megállapította,
hogy mióta csoportba járnak, azóta tudnak beszélni egymással.
Imádság
Bizonytalanság ellenszere a belső bizonyosság. Ha mindenki csak 5 perccel többet imádkozna, már sok
minden megváltozna.
Komoly kérdés volt a fiatal csoportokban a létapostolkodás. A tömegember vonásokat levetkőzni. Szentté
válást komolyan venni. Nehézségeinket felajánlani. Ne az aggodalmak felé forduljunk, hanem magunkat
tökéletesítsük. Bizonytalan időkben elmélyülni az örök igazságokban.
Többen fontosnak tartják Ferenc pápa gondolatait, a missziót, amit hirdet.
Kis Szent Teréz szüleinek példája élhető és követhető, közeli napjainkban is. Néha nehéz lefordítani a
Krisztus-követést a hétköznapokra. Az irgalmasság éve, amit Ferenc pápa meghirdetett, nagy lehetőség
nekünk ahhoz, hogy a családjaink oázissá váljanak, a legfontosabb az irgalmasság. Tapasztalom, hogy az
irgalmasság nem születik meg a szívünkben. Első lépés, hogy magamnak tudjak irgalmazni, ahhoz pedig
egy állandó és mély Istenkapcsolatra van szükség. A világ, amiben élünk könyörtelen és nem elfogadó, a
család tud ebben gyógyítani. 7 gyerekes családban az édesanya elkezdett egy lelkigyakorlatot napi egy
órát imádkozik. Ez kisugárzik mindenre. Imádkozni!! Az imádságra kiszakított időt óriási kincsnek éli meg,
sokat merít belőle, a férje, gyerekei elfogadásához. „Az ima ereje kisugárzik a gyerekeimmel, a férjemmel
való kapcsolatra”. Tanulnunk kell a hitismereteket, hogy a tudásunk meglegyen és az irgalmat felszítani a
szívünkben az újrakezdés lehetőségéért. Ez a másik, ami fontos a világ számára, hogy úgy kell élni, hogy
lássák, nincs reménytelen helyzet. Végső győzelem, ha ebben hiszünk, minden olyan dolgot is, ami erőnket
meghaladó, fel tudunk vállalni. Könnyebb a kudarc a kamaszgyerekeinkkel, szeretni kell őket. Az irgalmat
újra és újra felszítani. Bármi sikerülhet, ha az Isten irgalmas szívében benne van. Megerősíteni mindenkit
abban, ami jó! Akik kamaszokat nevelnek ma nagy kihívás minden házaspár számára. A
háziszentélyeinkből fakadó erőt jobban ki kellene használni. Úgy kell élni, hogy nincs reménytelen helyzet.
A gyerekeknek a hitet kell átadni. Mindegy, hogy milyen nyelvet tanul, lovárit, vagy kínait. Hegedülve
lovagol vagy lovagolva hegedül. Ha rangsorolni akarunk, akkor a hit erősítése a fontos. Gyermekeinknek
legfontosabb: élő eleven hite legyen, akkor mindenhol megállja majd a helyét.
Imádkozni a gyerekeinkért végeláthatatlanul. A rózsafüzér olyan, mint egy mentőöv. Körbekerítem azt,
akiért felajánlom.
Ördög, kísértés
A fiatalok nincsenek felkészülve arra, hogy kísértésbe eshetnek a házasságban. Úgy érzi a kísértésben lévő,
hogy akkor becsületes, ha elhagyja a másikat. A fiatalok belemennek olyan helyzetekbe, amibe nem
kellene. Le kell levetni magunkról a megkeseredettséget. A gonosz ereje működik, ezt észre kell venni és
ki is kell mondani. A harc a gonosz égi fejedelemség ellen zajlik. Legyünk éberek.
A sátán szalonképesen mutatkozik, és nem vesszük észre, hogy mikor veszi át az irányítást.

Szt. Ágostont: „A megváltás óta a sátán egy leláncolt kutya, csak azt harapja meg aki túl közel
merészkedik…”
Időhiány, pörgés, életmód
Mennyi időnk marad egymásra, családra, Jóistenre? Hogy tudunk nemet mondani, amire már nem lehet
igent… Merre tart a világ? És merre tart a mi családunk benne? Technikai kütyük használata…
Fontossági sorrend. Az időnk és az erőnk szét tud aprózódni, ha nem csináljuk tudatosan. A munkánkban
az az élmény, hogy sosincs kész, csak letesszük egyik nap és felvesszük másnap. Ez a befejezetlenség érzése
vibrálást, ziláltságot eredményez, szétszakít bennünket, ezt fel kell ismernünk. Nem hazavinni a munkát!
Mindenhol, minden korosztályban azt halljuk nem érünk rá nincs időnk… Nem hagyják az embereket
aludni. A pihenésre ki kell szakítani az időt. Fontos, hogy a gyerekeinkre jusson elég idő. Ha a gyerekeinkre
koncentrálunk, akkor a párkapcsolatunkra jut kevesebb idő. Túlterheltség mindenhol, iskolás gyerekeknek
sok az iskolai terhe. Hogyan lehet fáradtan szeretni? Hogyan lehet a jóban való szolgálatnak a határát
megtalálni. Az emberek örömtelenül élnek, nem tudnak ünnepelni.
Két óbudavári program között otthon hogyan élünk? Az a fokmérője annak, hogy ide miért jövünk.
Egy biztos pont az otthonunk, a háziszentélyünk.
Modern kor kihívásai
Gyerekek – kütyük. Az iskolában még a portás is netezik. A gyerekek nem kütyüvel születnek, mi adjuk a
kezükbe. Nagy a felelősségünk. Kütyük helyett adjunk fakanalat a kezükbe. Az emberek elbutulása
összefügg a közösségi média előretörésével. A virtuális világ előretör az életünkben. A kütyük világa
elszemélytelenít. A fiúk sok mindent a virtuális világban élnek meg. Mi lesz a kütyüket simogató
nemzedékkel? Nem tudjuk, mi mozog a világban, mert annyira bezártan élünk a saját körünkben.
Harmóniában lenni önmagunkkal. A nehézségeinket nem a hátunkra venni, hanem azon járni. Ha rendben
vagyok önmagammal, akkor örömmel tudok mások felé fordulni.
Csupa együtt élő pár megy a jegyes oktatásra. Elköteleződés hiánya.
IV.

Jelmondat érlelése
Szentlélek hívó ének után kifejtettük, hogy mi érintett
meg! Nem csak gondolatokat gyártunk, hanem igyekszünk
egymásra és a szentlélekre hangolódva közösen
gondolkodni. Így érlelődött ki az idei jelmondat:

Irgalmas tekintetedtől újjászületek

