Minta

Minta

Fotó: Anka Zoltán

Szirénázó mentõautó… Láthatóan beteg
ember… Visszataszító külsejû járókelõ…
Hangos veszekedés… Hajlott hátú idõs…
Vastagon festett, szabados fiatal… Trágár
beszéd… Ha ezeket látom az utcán, úgy
érzem, segíthetek. Nem gyógyíthatom meg a
beteget, nem tudok vonzó külsõt varázsolni,
békíteni, megnevelni, de tudok mondani egy
fohászt: „Istenem, segítsd meg és áldd meg
õket!” Többre általában nincs lehetõségem, de
ezt – alig hallhatóan akár – kimondom. Ha a
családom velem van, hangosan teszem, így õk
is gyakran maguktól fohászkodnak.
„Milyen jó lesz, hogyha meghalunk, ez a
sok ismeretlen ember hozzánk jön és
megköszöni, hogy a mi imánknak köszönhetõen Isten megsegítette, megáldotta õt –
talán nem éppen abban a pillanatban, de
bizonyosan” – szoktam mondani.
Egyszer az egyikük megkérdezte: „Anya, ha
mi nem kérjük, akkor az Isten nem látja, hogy
bajban van, nem segíti, nem áldja meg õt?”
Isten valóban egyedül is tud segíteni, áldani.
Azonban az Õ szeretetét elsõsorban a mi szeretetünkön keresztül tapasztalják meg az emberek. Az imánk megnyit egy csatornát,
melyen át Isten szeretete eléri az ember szívét
– ha hagyja.
Ezekre a fohászokra nekünk magunknak is
nagy szükségünk van. Nem érezzük magunkat
tehetetlennek, nem kesergünk, bosszankodunk a látottak miatt. Azzal, hogy imádkozunk (persze nem a konkrétan adható segítség
helyett), születik bennünk valami: egy kis
szeretet. És ez a kis szeretet minket is szeretõbbé és szerethetõbbé tesz, és – reméljük –
másokra is kisugárzik. Több lesz a szeretet a
földön, ezáltal kisebb lesz a tere a gonosznak.
És akkor egy kicsit jobb lesz a világ.

JANUÁR
hétfõ

kedd
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csütörtök

31

1

2

3

Szilveszter
I. Szilveszter pápa:
kõmûvesek, kispapok, állattartók vsz.

Fruzsina
Szûz Mária,
Isten anyja
A béke világnapja

Ábel
Nagy Szt.Vazul,
Nazianzi Szt. Gergely:
írók, költõk vsz.

Genovéva, Benjámin
Szt. Genovéva:
kárpitosok,
kalaposok vsz.
Jézus szent neve

7

8

9

10

péntek

4

szombat

vasárnap

5

6

Titusz, Leona
Folignói Szt. Angéla

Simon

Gáspár, Menyhért,
Boldizsár
Vízkereszt,
Urunk megjelenése
Slachta Margit

11

12

13

Attila, Ramóna
Szt. Rajmund

Gyöngyvér

Marcell

Melánia

Ágota

Ernõ

Veronika
Urunk
megkeresztelkedése
Szt. Hiláriusz

14

15

16

17

18

19

20

Bódog

Lóránt, Lóránd
Remete Szt. Pál

Antal, Antónia
Gusztáv
Remete Szt. Antal:
Szt. Marcellusz pápa: cukrászok,
vértanú
kereskedõk vsz.

Piroska
Szt. Piroska,
Árpád–házi
Szt. Margit
A szövetség napja

Sára, Márió

Fábián, Sebestyén
Boldog Özséb,
Szt. Fábián és
Sebestyén
Schönstatt tengelye*

21

22

23

24

25

26

27

Ágnes
Szt. Ágnes:
kertészek,
jegyesek vsz.
A magyar kultúra
napja

Vince, Artúr
Boldog Batthyány
Strattmann László,
Szt. Vince:
szõlõmûvesek vsz.

Zelma, Rajmund
Alamizsnás Szt.
János: kereskedõk,
koldusok vsz.

Timót
Szalézi Szt. Ferenc:
katolikus újságírók,
sajtó vsz.

Pál
Pálfordulás,
Szt. Pál megtérése

Vanda, Paula
Szt. Timóteus és
Titusz: Szt. Pál
tanítványai

Angelika, Angéla
Merici Szt. Angéla:
leánytanulók vsz.

28

29

30

31

1

2

3

Károly, Karola
Marcella
Karolina, Aida
Aquinói Szt. Tamás:
Bosco Szt. János:
Gyertyaszentelõ
Balázs, Balassa
kiadók, filozófusok,
gyermekek, tanulók,
Boldogasszony,
Szt. Balázs:
teológusok vsz.
Adél
Gerda, Martina
könyvkiadók vsz.
Ignác
Urunk bemutatása
betegek, orvosok vsz.
vsz.= védõszentje
* 1942–ben e napon Kentenich atya önként vállalja a koncentrációs tábor fogságát és nyomorát a mozgalom szabadságáért és áldott jövõjéért.

Fotó: Kuslits Levente

Minta

Mária a nehézségeket észlelõ, és a rászorulókért közbenjáró asszonyként jelenik meg a kánai menyegzõn, ahol a korsóba öntött vizet Jézus borrá változtatja. A násznéphez hasonlóan
teszünk mi is: jelképesen a háziszentélyben
levõ korsóba helyezzük áldozatainkat, nehézségeinket, igyekezetünket, és Mária közbenjárását kérjük, hogy Jézus változtassa áldássá
mások számára. Így tapasztaltuk meg már
többször is Mária tevékeny jelenlétét.
Tavasszal kimondták férjem vállalatának
felszámolását. A döntés aggodalommal töltötte el: felelõsség az emberekért, a vagyonért, a
folyamatban levõ munkákért, melyek egyike
egy templom építése. Ki és hogyan fogja befejezni? Mi lesz a családdal?
Ezekben a napokban kezdtem el dolgozni 9 év
gyes után. Nagy örömmel tértem vissza a szakmába. Néhány hét múlva lelkesedésemet beárnyékolta a tény, hogy ismét gyermeket várok.
Az elfogadással kapcsolatos vívódásomban
megértettem, hogy az emberi szabadság nem
az igen s a nem közötti választást jelenti, hanem azt, hogy senki és semmi nem veheti el
az Istenbe vetett hitünket, és Istenben lelt örömünket. Mennyire híján voltam ennek az
örömnek! Fájdalom, magányosság és üresség
töltött el. Az imádság is nehéz volt. Férjemnek
is álmatlanok voltak az éjszakái: a templom
sorsa izgatta. Hogyan lesz befejezve? Felszámolás esetén minden munkát leállítanak.
Szerettem volna megosztani vele ezt a terhet! Elhatároztam, hogy felajánlom a bennem
növekvõ gyermeket a Szûzanyának a templomért. Alig telt el egy hét, megszületett a határozat, a cég befejezheti a templomot. Megkönnyebbültünk. Bennem is oldódott a görcs a
gyermek elfogadásával kapcsolatban. Már
nem az állapotomat éreztem, hanem azt, aki
bennem van. Nyugalom töltött el.
A kisbaba születését az év végére várjuk.
Még nem tudjuk, hogy fiú lesz-e vagy lány, de
biztosak vagyunk, hogy a Szûzanya már reá
tekintett.
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1

2

3

Ignác

Karolina, Aida
Gyertyaszentelõ
Boldogasszony,
Urunk bemutatása

Balázs, Balassa
Szt. Balázs:
betegek, orvosok vsz.

9

10

Károly, Karola
Aquinói Szt. Tamás:
kiadók, filozófusok,
teológusok vsz.

Adél

Gerda, Martina

Marcella
Bosco Szt. János:
gyermekek, tanulók,
könyvkiadók vsz.

4

5

6

7

8

Ráhel, Csenge
Szt. Veronika:
ikonfestõk vsz.

Ágota, Ingrid
Szt. Ágota: éhezõk,
harangöntõk vsz.

Dóra, Dorottya
Hamvazószerda
Miki Szt. Pál
és társai,
nagaszaki vértanúk

Rómeó, Tódor
Szt. Apollónia:
fogorvosok vsz.

Aranka
Emiliáni
Szt. Jeromos:
árvák vsz.

Abigél, Alex

Elvira
Nagyböjt 1. vasárnapja
Szt. Skolasztika:
Benedek-rendi
apácák vsz.

11

12

13

14

15

16

17

Bertold, Marietta
Lourdes-i Szûz Mária,
Betegek világnapja
Lívia, Lídia

Ella, Linda

Bálint
Szt. Valentin:
szerelmesek,
jegyesek vsz.,
Szt. Cirill és Metód

Kolos, Georgina

Julianna, Lilla
Szt. Julianna vértanú

Donát
Nagyböjt 2. vasárnapja
A szervita rend
hét szent alapítójának
ünnepe

18

20

21

22

23

24

Gerzson
Szt. Péter
székfoglalása

Nagyböjt 3. vasárnapja
Szt. Mátyás:
Alfréd
cukrászok, ácsok,
Szt. Polikárp: vértanú kovácsok vsz.

29

1

2

Elemér

Albin

Lujza
Nagyböjt 4. vasárnapja

19

Bernadett
A világ éhezõiért
A szövetség napja

Zsuzsanna

Aladár, Álmos

Eleonóra
Damiáni Szt. Péter
egyházdoktor

25

26

27

28

Géza

Edina
Sevillai Szt. Leander,
Szt. Gábor:
papnövendékek vsz. Ákos, Bátor

Mátyás
Kommunista
diktatúrák
áldozatainak
emléknapja
vsz.= védõszentje

Fotó: Kuslits Levente

Minta

Egyszer Tilmann atya nálunk járt „családlátogatáson”, és többek között az apaságról, a
hivatásomról beszélgettünk. Egyszer csak
lehajtotta a fejét, hosszú percekig csöndben
volt, majd hirtelen megszólalt: „Nem csupán
az a fontos, hogy otthon jó apa legyen a férfi,
hanem a munkahelyen is apának kell lennie.
Mit jelent ez? Felelõsnek kell lennie a többiekért, hordozni õket, segíteni, elfogadni,
szeretni a társait. Persze a munkatársak többsége nem könnyen szerethetõ, van, aki lusta,
rossz szakember, van. aki nem fogadja el a segítséget… Nem erõszakolhatjuk rá magunkat
senkire.
Mit tehetünk ilyenkor? Csak azt, amit
apaként is teszünk. Biztos pont vagyunk, aki
megszólítható, aki megbízható, aki odafigyel,
aki a zsinórmérték. Legalábbis erre törekszünk.”
Újnak éreztük ezt a gondolatot, bár a munkatársakkal való jó viszony fontos volt nekem
is. A legtöbb kollégámmal kiegyensúlyozott
volt a kapcsolatom, ezért megdolgoztam, ez
nem ment magától. De hogy az apjuk lennék?!
Nem túlzás ez egy kicsit?!
Aztán elkezdtem õket egy kicsit atyai szemmel is nézni, jobban érdeklõdni a magánéletük
iránt, egy–egy kicsúszott szóra rákérdezni, és
hagyni, hogy „kibukjon” egy–egy nehézség.
És elkezdtem rendszeresen imádkozni értük.
Ez a fajta „gondoskodás” a szívemet is jobban
kinyitotta feléjük, irgalmasabban tekintettem
rájuk.
Egy idõ után furcsának éreztem, hogy ezek
a „lelki gyerekek” nem a feleségemtõl vannak. Minden gyermekünknek õ kell, hogy az
anyja legyen! Így õt is bevontam az újdonsült
szülõi szerepbe. Elmesélem neki, amit tõlük
hallottam, és megbeszéljük. Elmondja a meglátásait, és együtt imádkozunk értük.
Nem sikerül mindig jó szülõnek lennünk,
mint ahogy otthon sem, de nem adjuk fel. Ez
kemény feladat, kicsit meghalunk közben, de
nem baj, majd feltámadunk.
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27

28

Mátyás
Kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja

Géza

Edina
Sevillai Szt. Leander,
Szt. Gábor:
papnövendékek vsz. Ákos, Bátor

3

4

5

Kornélia

Kázmér
Szt. Kázmér:
tisztaságért küzdõ
ifjúság vsz.

10

11

péntek

29

szombat

vasárnap

1

2

Elemér

Albin

Lujza
Nagyböjt 4. vasárnapja
A magyar családmozgalom kezdete (1983)

6

7

8

9

Adorján, Adrián

Leonóra, Inez

Tamás
Szt. Perpétua,
Szt. Felicitász:
vértanúk

Zoltán
Istenes Szt. János:
Franciska, Fanni
gyógyszerészek, ápo- Nagyböjt 5.
lók, nyomdászok vsz. (fekete) vasárnapja

12

13

14

15

16

Krisztián, Ajtony

Matild

Kristóf
Hofbauer Szt.
Kelemen
Nemzeti ünnepünk

Henrietta
Virágvasárnap

20

21

22

23

Beáta, Izolda, Lea
Nagyszombat

Emõke, Ottó
Húsvét,
Urunk feltámadása

30

Ildikó

Szilárd
Kentenich atya
bezárása a dachaui
koncentrációs táborba Gergely
(1942)
Szt. Gergely pápa

17

18

Gertrúd, Patrik
Szt. Patrik:
borbélyok,
mérnökök vsz.

József, Bánk
Sándor, Ede
Szt. József:
Jeruzsálemi Szt. Cirill munkások, családok,
A szövetség napja
haldoklók vsz.

Klaudia
Nagycsütörtök

Benedek, Bence
Nagypéntek
Flüei Szt. Miklós:
nagycsaládosok vsz.

24

25

27

28

29

19
26

Gábor, Gabriella
Húsvét

Irén, Irisz

Emmánuel

Hajnalka
Szt. Rupert

Gedeon, Johanna

Zalán
Isteni Irgalmasság
Auguszta
vasárnapja
Fiúhétvége, Óbudavár Fiúhétvége, Óbudavár

31

1

2

3

4

5

Buda, Richárd

Izidor
Sevillai Szt. Izidor:
internet,
informatika vsz.

Hugó, Árpád
Gyümölcsoltó
Boldogasszony
vsz.= védõszentje

Hugó

Áron
Paolai Szt. Ferenc
Az elsõ magyar
Schönstatt kápolna
felszentelése (2005)

Vince
Ferrer Szt. Vince:
építõk vsz.
Családképzõ Ház felszentelése, Óbudavár

6
Vilmos, Bíborka
Kentenich atya kiszabadulása a koncentrációs táborból (1945)

Minta

Béke akkor van a szívünkben, mikor igent tudunk mondani arra, ami velünk történik. Ez
nem kényszerû beletörõdést jelent, hanem azt,
hogy teljes szívvel elfogadom a jelent, nem
nyafogok a sorsom miatt.
A Szûzanya számára sem lehetett könnyû az
a bizonyos igen. Tudjuk, hogy nem kényelmes
életet kapott érte. Nekünk nem ilyen világtörténelmi döntést kell hoznunk, csak a hétköznapok kis igenjeit kell elsuttognunk. Igazán
nehéz elfogadni például egy édesanyának, aki
szívesen kézmûveskedik, alkot, hogy erre
évekig nincs lehetõsége. Nehéz egy apának a
focimeccs helyett a gyerekekkel társasjátékozni. Vannak ezeknél sokkal nagyobb nehézségek, pl. súlyos testi, lelki betegségek. Ha ki
tudjuk mondani a pici igenünket, akkor áldozathozatalunkat azokért is felajánlhatjuk, akik
súlyos kereszteket hordoznak.
Egy barátnõm állandóan az anyósáról panaszkodott, aki mindig átrendezi a hûtõszekrényt, amikor hozzájuk megy segíteni, és befelé hajtogatja az ingeket, mert akkor nem kopik, õ pedig kifelé hajtogatja, hogy lássa, elöl
gombolódik vagy rejtett gombos. Mindig állította, hogy az anyósának meg kell változnia.
Néhány éve, amikor újra találkoztunk, egy
szót sem ejtett errõl. Vajon mi történhetett?
Azt mondta, rájött arra, hogy az anyós-kérdést
Istenre kell bíznia, hiszen a rosszalló megjegyzések csak elmérgesítették a köztük levõ
viszonyt. Férje édesanyjával, gyermekei
nagymamájával törekednie kell a szeretetteljes kapcsolatra, és nem csak azért, mert rászorulnak segítségére. Ez nem jelenti, hogy mindent ráhagy, hanem elsõsorban a békességet
keresi. Amikor zavarja benne valami, azt tudja
mondani: „Igen, Atyám, elfogadom.” Mindig
csak egy kicsi igent kell kimondania, amely
nevetséges apróságnak tûnik, ha összehasonlítja azzal a békétlenséggel, amit a nem okozna. Az elfogadó, szeretetteljes légkört anyósa
is érzi, ezért jobban odafigyel menye érzéseire.
Ez a béke nagyon sokat ér a családban.
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Hugó, Árpád
Gyümölcsoltó
Boldogasszony
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Hugó

Áron
Paolai Szt. Ferenc
Az elsõ magyar
Schönstatt kápolna
felszentelése (2005)

Buda, Richárd

Izidor
Sevillai Szt. Izidor:
internet,
informatika vsz.

Vince
Ferrer Szt. Vince:
építõk vsz.
Családképzõ Ház felszentelése, Óbudavár

Vilmos, Bíborka
Kentenich atya kiszabadul a koncentrációs táborból (1945)

8

9

10

11

12

13

Gyula

Ida
Papi és szerzetesi
hivatások vasárnapja
Szt. I. Márton pápa:
gyógyítók vsz.

Herman
De la Salle Szt. János Dénes

Erhard

Zsolt

Leó, Szaniszló
Szt. Szaniszló
A költészet napja

14

15

16

17

18

19

20

Tibor

Anasztázia, Tas

Csongor

Rudolf, Dezsõ

Andrea, Ilma
A szövetség napja

Emma
A Föld napja

Tivadar

21

22

23

24

25

26

27

Konrád
Szt. Anzelm

Csilla, Noémi

Béla
Szt. Adalbert:
magyarok apostola

György
Szt. György: katonák, Márk
Ervin
lovasok vsz.,
Szt. Márk evangélista: Szt. Anaklét pápa:
Szt. Fidél
építészek, titkárok vsz. vértanú

Zita
Szt. Zita

28

29

30

1

3

4

Péter
Sziénai Szt. Katalin:
dajkák, ápolók vsz.

Katalin, Kitti
Szt. V. Piusz:
molnárok vsz.,
Szt. Fausztina nõvér

Fülöp, Jakab
Szt. József:
kétkezi munkások vsz. Zsigmond
A munka ünnepe
Szt. Atanáz

Tímea, Irma
Szt. Jakab:
haldoklók vsz.,
Szt. Fülöp

Mónika, Flórián
Urunk
mennybemenetele
Anyák napja
Szt. Flórián:

Valéria
Chanel Szt. Péter,
Szt. Grignion Lajos
vsz.= védõszentje

2

Minta

Fotó: Varga Kata

Mikor Óbudaváron elõször hallottam: „Kis
farkasokat nevelünk, nem báránykákat!”, az
elsõ pillanatban ellentmondásosnak tûnt, hogy
egy keresztény család „farkaslelkületûvé” alakítsa a gyermekeit. Késõbb megértettem és
ma már teljes szívembõl helyeslem Kentenich
atya meglátását, aki természetesen nem a farkas kegyetlenségét, hanem erejét, bátorságát
állítja példaként elénk: aki ma nem erõs, nem
tud védekezni, harcolni, az képtelen ellenállni
a korszellem káros hatásainak. Hasonul a tömeghez, amelynek szellemisége rombol bennünket. Ennek igazságát mi, felnõttek már
érezzük, tapasztaljuk, és gyermekeinket is eléri a világ sok kísértése.
Legnagyobb fiunk az általános iskola 3. osztályába járt, amikor az osztályukban két–három vagány fiúcska kipróbálta a cigarettát az
iskolai mellékhelyiségben. Miután rágyújtottak, és nem vette észre õket senki, elkezdték
bevonni a többieket is. Fiunkat is megpróbálták rávenni, hogy szívjon velük néhány slukkot. Õ nem volt hajlandó, mire a fõkolomposok megverték. Ám gyermekünk ennek ellenére sem cigarettázott velük.
Szerencsére nem lett semmi baj. Az én elsõ
reakcióm, miután hallottam az esetet, az ijedtség és a felháborodás volt. Fiunk minderrõl
szinte vidáman számolt be, és nagyon büszke
volt magára...
Napokig emésztgettem a történteket. Az
anyai szív persze azt szeretné, ha gyermeke
élete során minél kevesebb ilyen helyzet
adódna. Ijesztõ és felháborító, hogy az általános iskola 3. osztályában ilyesmi elõfordulhat,
mégis odajutottam, hogy osztottam fiam
büszkeségét. Talán ez volt az õ életében az elsõ komolyabb megmérettetés, hogy az elveiért
harcoljon. És a próbát kiállta.

MÁJUS
hétfõ

28

kedd

29

szerda

30

csütörtök

1

péntek

2

szombat

vasárnap

3

4

Valéria
Chanel Szt. Péter,
Szt. Grignion Lajos

Péter
Sziénai Szt. Katalin:
dajkák, ápolók vsz.

Katalin, Kitti
Szt. V. Piusz:
molnárok vsz.,
Szt. Fausztina nõvér

Fülöp, Jakab
Szt. József:
kétkezi munkások vsz. Zsigmond
A munka ünnepe
Szt. Atanáz

Tímea, Irma
Szt. Jakab:
haldoklók vsz.,
Szt. Fülöp

Mónika, Flórián
Urunk
mennybemenetele
Anyák napja
Szt. Flórián: tûzoltók,
kovácsok vsz.

5

6

7

8

9

10

11

Györgyi

Ivett, Frida

Gizella
Boldog Gizella:
varrónõk vsz.

Mihály

Gergely

Ármin, Pálma

Ferenc
Pünkösd

12

13

14

15

16

17

18

Pongrác
Pünkösd
Szt. Pongrác,
Szt. Néreusz és
Achilleusz vértanúk

Szervác,Imola
Szt. Szerváciusz
A tömegtájékoztatás
világnapja
Fatimai Szûz Mária

Bonifác

Szonja, Zsófia
Szt. Zsófia
Nemzetközi
Családnap

Mózes, Botond
Nepomuki Szt. János:
megrágalmazottak,
gyóntatók vsz.

Paszkál
Baylon Szt. Paszkál:
pásztorok vsz.
Áldozócsütörtök

Alexandra, Erik
Szentháromság
vasárnap
A szövetség napja

19

20

21

22

23

24

25

Ivó, Milán
Szt. Ivó: árvák és
biztosítási szakemberek vsz.

Bernát, Felícia
Szt. Bernardin:
hithirdetõk,
rekedtek vsz.

Konstantin
Magellán Szt. Kristóf Rita, Júlia
és társai:
Szt. Rita: özvegyek,
mexikói vértanúk
anyák vsz.

Dezsõ
Boldog Apor Vilmos

Eszter
Szûz Mária,
Orbán
keresztények segítsége Úrnapja

26

27

28

29

30

31

1

Magdolna

Janka, Zsanett
Jézus Szent Szíve
Jeanne d’Arc:
rádiósok vsz.
Szt. István jobbja

Angéla
Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve

Tünde
Szt. Jusztinusz

Fülöp, Ervin
Néri Szt. Fülöp
vsz.= védõszentje

Hella
Canterbury-i Szt.
Ágoston

Emil, Csanád

Fotó: Ramocsai Mónika

Minta

Egy férfi mesélte, hogy a cégnél új munkatársnõt kapott. Elõször észre sem vette, majd
egy idõ múlva észlelte, hogy beleszeretett. Ettõl egészen megzavarodott. Hogyan eshet meg
ilyesmi vele, hiszen eddig azt gondolta, hogy
a házasságában minden rendben van. Észrevette, hogy valami áramlik közöttük; élvezte a
beszélgetéseiket...
Mi segített neki ebben a helyzetben?
Egész tudatosan elhatározta, hogy kerülni
fogja a beszélgetéseket kettesben. Ez nem volt
könnyû, mert egy közös terven dolgoztak.
Akkor az az ötlete támadt, hogy egy új kollégát is bevon a munkába. Továbbá elhatározta,
hogy a köztes idõkben: kávézáskor vagy a
fénymásolónál nem beszélgetnek egymással;
csak rövid üdvözlés, és egyetlen szükségtelen
szó sem... És minden nap megújította a házassági ígéretét, a házasság szentségét: „Tisztelni
és szeretni akarlak Téged!” Egész tudatosan
hangsúlyozta: akarom. Azon volt, hogy szükségtelenül ne gondoljon a másik nõre. „Szeretni akarlak Téged” – ez azt is jelentette
számára, hogy a feleségének különleges
figyelmet szentelt.
Nem gondolta, hogy ez az idõszak ilyen
nehéz lesz. Sokat segített, hogy egy atya azt
mondta neki: „Elõfordulhat, hogy beleszeret
valakibe, de a hûtlenség veszélye Önnél nem
áll fenn.” Ez a bizalom nagyon sok erõt adott
neki.
Ez a férfi visszatekintve azt mondta: „Meg
vagyok gyõzõdve arról, hogy abban az idõben
a Szûzanya rajtunk tartotta a kezét. Kb. fél év
után vettem észre, hogy amikor elmegyek a
munkatársnõm szobája elõtt, újra szabadnak
érzem magam.”
Utólag nagyon hálás volt a Jóistennek, hogy
a házasságuk fölött tartotta a kezét. Azt is
megtapasztalta, hogy az érzéseinek nincs gyámoltalanul kiszolgáltatva, hogy meg lehet
küzdeni egy ilyen idõszakkal, ha az ember bízik abban, hogy ez a Jóisten akarata.
Megélte, hogy a házasságban egymás iránt
új szeretetet kaptak ajándékba.

JÚNIUS
hétfõ

kedd

szerda

26

27

Fülöp, Ervin
Néri Szt. Fülöp

Hella
Canterbury-i Szt.
Ágoston

2

3

Kármen, Anita
Szt. Péter és
Szt. Marcellinusz
vértanúk

Klotild
Lwanga Szt. Károly
és vértanú-társai

Bulcsú

9

10

11

Félix
Szt. Efrém

16

péntek

szombat

vasárnap

29

30

31

1

Emil, Csanád

Magdolna

Janka, Zsanett
Jézus Szent Szíve
Jean d’Arc:
Szt. István jobbja

Angéla
Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve

Tünde
Szt. Jusztinusz

4

5

6

7

8

Fatime
Szt. Bonifác

Norbert, Cintia
Szt. Norbert

Róbert
Szt. Fülöp
Az erdei szentély
szentelése (1997)

Medárd
Prágai Szt. Ágnes

12

13

14

15

Margit, Gréta

Barnabás
Szt. Barnabás:
kádárok vsz.

Villõ

Antal, Anett
Páduai Szt. Antal

Vazul

Jolán, Vid
Árpád-házi
Boldog Jolán

17

18

19

20

21

22

Jusztin

Laura, Alida

Arnold, Levente
A szövetség napja
A családszövetség
indulása (1995)

Gyárfás
Szt. Romuáld

Rafael

Alajos, Leila
Gonzága Szt. Alajos:
ifjúság vsz.

Paulina
Mórus Szt. Tamás
Elsõ családnapok
Óbudaváron (1985)

23

24

25

26

27

28

29

Zoltán

Iván
Keresztelõ Szt. János
születése
Vilmos

László
Szt. László:
János, Pál
katonák, lovagok,
Alexandriai Szt. Cirill hajadonok vsz.

Péter, Pál
Szt. Péter és Pál
Levente, Irén
Tilmann atya papSzt. Iréneusz: vértanú pászentelése (1962)

30

1

2

3

5

6

Tihamér, Annamária

Ottó
Sarlós Boldogasszony,
Szûz Mária látogatása
Erzsébetnél

Kornél, Soma
Szt. Tamás apostol:
vakok, ácsok,
jegyesek vsz.

Emese, Sarolta
Zaccaria Szt. Antal:
gyógyítók vsz.

Csaba
Goretti Szt. Mária:
a tisztaság vértanúja

Pál
A római egyház elsõ
vértanúi
vsz.= védõszentje

28

csütörtök

4

Ulrik
Szt. Berta,
Portugáliai Szt.
Erzsébet: özvegyek,
menyasszonyok vsz.

Fotó: Kosinsky Márta

Minta

Mióta megkötöttük a szeretetszövetséget és
háziszentélyt alapítottunk, sok kis és nagy
csodát éltünk meg otthonunkban.
Szenteste, pásztorjáték után, mínusz 10 °C
körüli hõmérsékleten, erõs szélben kellett
várakoznunk négyhónapos gyermekünkkel,
aki az ijedtségtõl kétségbeesetten sírt és zihálva kapkodta a levegõt. Hazaérve már náthás volt és hörögve lélegzett. Nagyon féltünk, hogy komoly baja lesz. A háziszentélybe vittük, és bizalommal kértük a Szûzanyát, hogy gyógyuljon meg. Másnap jókedvûen, mosolyogva ébredt. Megfázásnak,
tüdõgyulladásnak semmi nyoma sem volt.
Legkisebb gyermekünk keresztelõjén
újabb csodának lettünk tanúi. Házunkban –
az ünnep kapcsán – hajlandó volt együtt
megjelenni két, egymással régóta haragban
lévõ barátunk. A keresztelõ elõtt kértük a
Szûzanyát, hogy segítsen megõrizni a békességet.
Az események váratlan fordulatot vettek:
amelyikük el akart utazni még aznap, lekéste a vonatot, így mindketten nálunk maradtak. Reggel nem hittünk a szemünknek: a
két ismerõs egymással kedélyesen társalgott. Ott folytatták, ahol tíz éve abbahagyták. Nem gyõztünk hálát adni a Szûzanyának.
Nemrég felhívtak barátaink telefonon,
hogy fáradtak, elkeseredettek, ezért a hoszszúhétvégén meglátogatnának, hogy egy kicsit kipihenjék magukat, erõt merítsenek nálunk. Mi is nagyon kimerültek voltunk, és
fogalmunk sem volt, hogy tudunk „lelki bajaikon” segíteni, mégis igent mondtunk. A
hétvégén nem történt semmi különös, egyszerûen csak együtt voltunk, beszélgettünk,
viccelõdtünk. Amikor elbúcsúztak, mégis
ezt mondták: „Olyan volt nálatok, mintha
szanatóriumban lettünk volna.” Egyedül a
Szûzanya érdeme, ha így élték meg, mert mi
semmit különöset nem csináltunk.

JÚLIUS
hétfõ

30

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1

2

3

4

Pál
A római egyház elsõ
vértanúi

Tihamér, Annamária

Ottó
Sarlós Boldogasszony,
Szûz Mária látogatása
Erzsébetnél

Kornél, Soma
Szt. Tamás apostol:
vakok, ácsok,
jegyesek vsz.

7

8

9

Apollónia

Ellák
Szt. Kilián:
szobafestõk vsz.

14

szombat

vasárnap

5

6

Szt. Berta,
Portugáliai Szt.
Erzsébet: özvegyek,
menyasszonyok vsz.

Emese, Sarolta
Zaccaria Szt. Antal:
gyógyítók vsz.

Csaba
Goretti Szt. Mária:
a tisztaság vértanúja

10

11

12

13

Lukrécia

Amália

Nóra, Lili
Szt. Benedek:
Európa és
szerzetesek vsz.

Izabella, Dalma
Jenõ
Gualbert Szt. János: Szt. Henrik:
vadõrök, erdészek vsz. királyok vsz.

15

16

17

18

19

20

Örs, Stella
Lellisi Szt. Kamill:
kórházak, ápolók,
betegek vsz.

Henrik, Roland
Szt. Bonaventura:
tükörkészítõk vsz.

Valter
Kármelhegyi
Boldogasszony
A Schönstatt Családmozgalom alapítása
Dachauban (1942)

Endre, Elek
Szt. Zoerárd-András
és Szt. Benedek

Frigyes
Szt. Hedvig
A szövetség napja

Emília

Illés
Antióchiai Szt. Margit:
kismamák vsz.,
Szt. Illés

21

22

23

24

25

26

27

Dániel, Daniella
Brindisi Szt. Lõrinc

Magdolna
Lenke
Szt. Mária Magdolna: Szt. Brigitta: Európa
bûnbánók vsz.
társ-védõszentje

Kinga, Kincsõ
Árpád-házi Szent
Kinga, Szt. Kristóf:
autóvezetõk vsz.

Anna, Anikó
Kristóf, Jakab
Szt. Joákim és Anna:
Szt. Jakab : gyógyházastársak,
növénykereskedõk vsz. nagyszülõk vsz.

Olga, Liliána
Szt. Pantaleon:
szülészek, bábák,
orvosok vsz.

28

29

30

31

1

3

Szabolcs

Márta, Flóra
Szt. Márta:
háziasszonyok,
pincérek vsz.

Oszkár
Loyolai Szt. Ignác:
Judit, Xénia
katonák,
Aranyszavú Szt. Péter kételkedõk vsz.

vsz.= védõszentje

Ulrik

2

Boglárka
Liguori Szt. Alfonz: Lehel
morálteológusok vsz. Vercelli Szt. Özséb

Hermina
Szt. Genezius:
színészek vsz.

Fotó: Ramocsai Mónika

Minta

Megismerkedésünkkor 17 és 22 évesek voltunk. A vágyainkban, a jövõrõl alkotott elképzeléseinkben egészen egymásra találtunk.
Mindkettõnk fontosnak tartotta a hûséget, nagycsaládra vágytunk, mely független a majdani
anyagi helyzettõl. A „tisztán menni a házasságba” elvében is találkoztunk, talán ennek is köszönhetõ, hogy energiáinkat rengeteg beszélgetésre, egymás megismerésére fordítottuk.
Sokat voltunk együtt társaságban, és nem
szerettünk volna olyanok lenni, akik ilyenkor
is csak egymásba mélyedve vannak jelen.
Külföldi ösztöndíjak és gyerekvigyázások
miatt hosszabban nem találkozhattunk, ilyenkor naplón keresztül beszélgettünk.
Az elejétõl kezdve 100%-osan beleadtunk
mindent egymás megismerésébe: ha Isten
tényleg egymásnak teremtett minket, akkor fél
gõzzel nem fog menni. A rózsaszín felhõbõl le
kellett szállni, és figyelni a másikat. Kaptunk
próbatételeket is, amelyeket eleinte letaglózva
éltünk meg. Ezek neveltek minket, hogy sokkal erõsebb bizalom szülessen meg köztünk.
Azóta megtanultuk, hogy olyan dolgokról is
lehet, sõt kell beszélni, melyek fájdalmat
okozhatnak, de ha ezt jelezzük a másiknak,
akkor õ ezt nyitottan tudja befogadni. Sokkal
mélyebb lesz így a lelki egységünk, ami a környezetünkre is kihat.
Sokat beszélgettünk elõttünk járó nagycsaládosokkal, akiktõl tanácsokat, ötleteket is
kértünk és kapunk, pl. „Minden gyermeknek
joga van a kipihent szülõkhöz!” Csak akkor
tudunk jó szülõk lenni, ha mi is kipihenjük
magunkat. Megosztjuk egymás között a feladatokat, éjszakákat, ha nyûgös-sírós-beteges
korszakában van a kicsi. A többi este a gyerekek idõben ágyba kerülnek, hogy legyen
idõnk a házasságunk ápolására.
Isten megáldotta vágyainkat, és tíz év alatt
öt gyermekkel ajándékozott meg bennünket,
akiknek a boldogságáért, mennyországba jutásáért imádkozunk minden este. De továbbra
sem szûntünk meg hálát adni és imádkozni a
társunkért.

AUGUSZTUS
hétfõ

kedd

szerda

csütörtök

2

vasárnap

29

30

Szabolcs

Márta, Flóra
Szt. Márta:
háziasszonyok,
pincérek vsz.

Oszkár
Loyolai Szt. Ignác:
Judit, Xénia
katonák,
Aranyszavú Szt. Péter kételkedõk vsz.

Boglárka
Liguori Szt. Alfonz: Lehel
morálteológusok vsz. Vercelli Szt. Özséb

Hermina
Szt. Genezius:
színészek vsz.

4

5

6

7

8

9

10

Domonkos
Vianney Szt. János:
plébánosok vsz.

Berta, Bettina
Krisztina
Urunk
Havas Boldogasszony színeváltozása

Ibolya
Szt. II. Szixtusz pápa
és vértanútársai,
Szt. Kajetán

László
Szt. Domonkos:
ruhakereskedõk,
szabók vsz.

Lõrinc
Emõd
Szt. Lõrinc:
Szt. Edith Stein:
földmûvesek,
Európa társvédõszentje szakácsok vsz.

11

12

13

14

15

16

Zsuzsanna, Tiborc
Assisi Szt. Klára:
televíziósok vsz.

Klára
Chantal
Szt. Franciska:
nevelõnõk vsz.

Marcell
Szt. Maximilián
Ipoly
Kolbe: újságírók,
Boldog XI. Ince pápa nyomdászok vsz.

Mária
Nagyboldogasszony, Ábrahám
Szûz Mária
Szt. Rókus:
mennybevétele
betegek vsz.

Jácint

18

19

20

21

22

23

24

Ilona
Szt. Ilona: bányászok,
régészek vsz.
Huba
A szövetség napja
Szt. Bernát

Szt. István király:
Magyarország
fõvédõszentje,
Államalapítás
ünnepe

Sámuel
Szt. X. Piusz:
a gyakori
Menyhért, Mirjám
szentáldozás pápája, Szûz Mária,
beteg zarándokok vsz. világ királynõje

Bence
Limai Szt. Róza

Bertalan
Szt. Bertalan apostol:
könyvkötõk,
mészárosok vsz.

25

27

28

29

30

31

Gáspár
Szt. Mónika:
feleségek, anyák,
alkoholfüggõk vsz.

Ágoston
Szt. Ágoston:
nyomdászok,
teológusok vsz.

Beatrix, Erna
Keresztelõ Szt. János
vértanúsága
Rózsa

Izsó
Szt. Teréz: idõsek,
nyugdíjasok vsz.
Lajos, Patrícia
Terménybetakarítási
Kalazanci Szt. József világnap
vsz.= védõszentje

1

szombat

28

26

31

péntek

3

17

Erika, Bella

Fotó: Kuslits Levente

Minta

Háziszentélyt alapítottunk. Az elsõ,
amit felajánlottam a kegyelmi tõkébe, a
következõ volt: velünk lakott a nagymamám, aki (mint utóbb kiderült) rettenetesen féltékeny volt a férjemre, és
érezhetõen munkálkodott a házasságunk nyugalmának megbontásán.
Nehéz volt két tûz között élnem, s
megpróbáltam valahogy félretenni a
bántásokat, fájdalmakat. Sokat imádkoztam, és úgy éreztem, megnyugodtam.
A háziszentély elkészülése után két
nappal a nagymamám közölte, hogy elköltözik egy idõsek otthonába. Nagyon
megdöbbentett a hír, düh és elkeseredés
vett erõt rajtam. Majd arra gondoltam,
talán még többet kell imádkoznom,
még több felajánlásra van szükség a kegyelmi tõkébe. Kudarcként éltem meg,
hogy nem sikerült megfelelõ otthont
biztosítani nálunk számára, s ráadásul
mielõtt elment, sok csúnya dolgot mondott alaptalanul a férjemrõl.
Két hónap múlva Tilmann atya felnyitotta a szemünket: a Szûzanya látta,
hogy valami veszélyezteti a szentségi
házasságunkat, az Õ Szent Fiának a jelenlétét, ezért rögtön rendet is rakott.
Hatalmas kõ esett le a szívemrõl. S
most már több mint egy év távlatából
tényleg látszik, hogy az Õ keze volt a
dologban. Nemcsak az itthoni feszültség elmúlása miatt, hanem a nagymamám miatt is, aki remekül érzi magát az
idõsek otthonában, egészen kivirult,
megerõsödött, az itthoni már-már depresszióba hajló idõszaka után újra csacsogóssá vált, fõszervezõ a többi idõs
ember között.
A Szûzanya azóta is velünk lakik,
próbálunk vele együttmûködni, s tapasztaljuk az Õ áldott jelenlétét, a mi
állhatatlanságunk ellenére is.

SZEPTEMBER
hétfõ

1

kedd

szerda

csütörtök

2

3

4

Egyed, Egon

Rebeka, Dorina

Hilda
Nagy Szt. Gergely:
énekesek, tudósok,
építészek vsz.

Rozália
Szt. Rozália,
Szt. Mózes

8

9

10

péntek

5

szombat

vasárnap

6

7

Viktor, Lõrinc
Boldog Kalkuttai
Teréz anya

Zakariás

Regina
Szt. Kõrösi Márk,
Pongrácz István,
Grodecz Menyhért
kassai vértanúk

11

12

13

14

Mária, Adrienn
Kisboldogasszony,
Ádám
Szûz Mária
Claver Szt. Péter:
születésének ünnepe négermissziók vsz.

Nikolett, Hunor

Teodóra

Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Szûz Mária nevének Aranyszájú Szt. János: A Szent Kereszt
ünnepe
igehirdetõk vsz.
felmagasztalása

15

16

17

18

19

Enikõ, Melitta
Fájdalmas Szûzanya
Kentenich atya halála
(1968)

Edit
Szt. Ciprián:
bûvészek vsz.,
Szt. Kornél pápa

Zsófia, Bellarmin
Szt. Róbert:
Kentenich atya
Rómába érkezik az
egyházi számûzetésbõl (1965)

22

23

24

20

21

Diána
Cupertinói Szt. József: Vilhelmina
pilóták, ûrhajósok vsz. Szt. Januáriusz:
A szövetség napja
véradók vsz.

Friderika
Koreai vértanúk

Máté, Mirella
Szt. Máté apostol:
bankárok,
könyvelõk vsz.

25

26

27

28

Móric
Szt. Mór és
vértanútársai,
Tekla
Villanovai Szt. Tamás Szt. Pio atya

Gellért, Mercédesz
Szt. Gellért:
Magyarország katolikus iskoláinak vsz.
Katolikus
pedagógusok napja

Eufrozina, Karola

Jusztina
Szt. Kozma és
Damján: orvosok,
vértanúk vsz.
Ifjúsági találkozó,
Óbudavár

Adalbert
Páli Szt. Vince
Ifjúsági találkozó,
Óbudavár
Elsõ magyar háziszentély szentelése (1980)

Vencel
Szentírás-vasárnap
Szt. Vencel:
sörfõzõk vsz.
Ifjúsági találkozó,
Óbudavár

29

30

1

2

3

4

5

Mihály, Gabriella,
Gábor
Szt. Mihály, Gábor és
Rafael fõangyalok
vsz.= védõszentje

Jeromos, Örs
Szt. Jeromos:
exegéták,
könyvtárosok vsz.

Malvin
Lisieux-i Szt. Teréz:
kertészek,
missziók vsz.

Ferenc
Assisi Szt. Ferenc:
temészetvédõk,
szobafestõk vsz.

Aurél

Petra
Õrzõangyalok ünnepe Helga

Fotó: Kuslits Károly

Minta

2003 tavaszán ugyanúgy sütött a nap, ugyanúgy terveztük a nyári programokat, táborokat,
családnapokat, mint minden évben. Nem gondoltuk, hogy nem lesz belõle semmi. Helyette
viszont kórház lett és sok-sok szenvedés.
A sugárkezelés és a mûtét után, a kemoterápia elõtt eljött hozzánk Tilmann atya. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztük. Mivel
nem tudtunk elmenni családnapokra, õ „mini”
családnapokat tartott nekünk. Beszélt a szenvedésrõl, az áldozatról, a türelemrõl, a Szentély tervérõl olyan mélyen, ahogy õ szokott,
olyan „Tilmann-atyásan”. Nagyon nagynak
látott. Megkért, legyek a munkatársa! Ajánljam fel szenvedéseimet a magyar Schönstatt
Szentélyért! Sõt, ajánljuk fel együtt mint házaspár. Minél többen tesszük ezt, annál nagyobb szeretettel készül hozzánk letelepedni a
Szûzanya, mert látja, nem félünk az áldozatoktól.
Két családtól kaptunk ajándékba egy kápolna-makettet, hogy tárgyiasulva is lássam szenvedésem értelmét – csodaszép volt!
A munkatársi felkérésre igent mondtunk.
A kemoterápia emberfeletti nehézségeit, az
összes szenvedést az épülõ Szentélyért ajánlottam fel. Sokat segített, hogy minden napot
külön is egy-egy célra – házastársam, gyermekeim, mások gyógyulása, stb. – felajánlottam
a kegyelmi tõkébe a Szûzanyának.
Ezt a „módszert” elmeséltem néhány ismerõsnek. Évek múlva hallottam vissza, hogy
nekik is járható ez az út. Egy férj meghalt
autóbalesetben, felesége súlyosan megsérült,
három hónapig feküdt kórházban. Felépülése
után mesélte, sokszor az adott neki erõt a túléléshez, hogy felajánlotta valakiért tengernyi
testi-lelki szenvedését.
Ezért gondolom, hogy a fájdalomnak igenis
van értéke, odaajándékozzuk a Szûzanyának a
kegyelmi tõkébe. Õ pontosan tudja, kinek kell
a segítség. Így hordozzuk egymást.
Köszönöm, Szûzanyám, hogy a munkatársaid lehetünk!

OKTÓBER
hétfõ

kedd

szerda

29

30

1

Mihály, Gabriella,
Gábor
Szt. Mihály, Gábor és
Rafael fõangyalok

Jeromos, Örs
Szt. Jeromos:
exegéták,
könyvtárosok vsz.

Malvin
Lisieux-i Szt. Teréz:
kertészek,
missziók vsz.

6

7

8

Brúnó, Renáta
Szt. Brúnó
Aradi vértanúk

13

csütörtök

vasárnap

5

Petra
Õrzõangyalok ünnepe Helga

Ferenc
Assisi Szt. Ferenc:
temészetvédõk,
szobafestõk vsz.

Aurél

9

10

11

12

Koppány
Amália
Magyarok
Rózsafüzér királynõje Nagyasszonya

Dénes
Szt. Dénes és
vértanútársai

Gedeon
Borgia Szt. Ferenc

Brigitta, Gitta
Boldog
XXIII. János pápa

Miksa

14

15

16

17

18

19

Kálmán, Ede

Helén
Szt. Kallixtusz pápa

Teréz
Avilai Szt. Teréz:
imádkozók vsz.
A fehérbot napja

Lukács
Szt. Lukács: orvosok,
Hedvig
festõmûvészek vsz.
Gál
Antiochiai Szt. Ignác Schönstatt alapítása
Nándor
Alacoque Szt. Margit vértanú
(1914)
Keresztes Szt. Pál

20

21

22

23

Vendel
Szt. Vendel

Orsolya
Szt. Orsolya és
vértanútársai

Elõd

Gyöngyi
Kapisztrán Szt. János: Salamon
Blanka, Bianka
tábori lelkészek vsz. Claret Szt. Antal:
Pannonhalmi
Nemzeti ünnep
takarékpénztárak vsz. Boldog Mór

Dömötör
Missziós vasárnap

27

28

29

30

31

2

Alfonz

Farkas
Regensburgi Szent
Wolfgang püspök
Marianna
A kahlenbergi szentély Mindenszentek
felszentelése (1982) ünnepe

Szabina
vsz.= védõszentje

3

szombat

4

Simon, Szimonetta
Szt. Simon, Júdás,
Tádé apostolok: kétes
ügyeinkben vsz.
Nárcisz

2

péntek

24

25

1

26

Achilles
Halottak napja

Fotó: Kuslits Levente

Minta

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
gömbölyû „lány-pontocska” (a felnõttek petesejtnek hívják). Messzi földrõl jöttek hozzá a
kérõk, vagyis a futkorászó, farkincás „fiúpontocskák” versenyezve, ki méltó arra, hogy
elnyerje kegyeit. Õ kiválasztotta közülük a
legerõsebbet, a legjobbat, a leggyorsabbat. Úgy
megszerették egymást, hogy eldöntötték, soha
nem akarnak egymástól elszakadni, ezért
olyan szorosan összebújtak, hogy a két pontocska már nem is kettõ volt, hanem egy. A jó
Isten meglátta, hogy ezek ketten mennyire
szeretik egymást, gondolta, egy kislányt formál belõlük. Így is lett. Ebbõl a két összebújt
pontocskából lettem én.
Egy kényelmes, barátságos lakosztályban
növekedtem, ami vízzel volt teli, és lubickolhattam benne kedvemre. Bár egymagamban
voltam, még könyveim, játékaim sem voltak,
mégsem unatkoztam. Kíváncsian hallgatóztam, mert egy ismeretlen világból hangokat
hallottam. Egyre kíváncsibb lettem, vajon kinek lehet ilyen kedves hangja.
Közben lakosztályom egyre szûkösebb lett.
Alig maradt helyem a pancsolásra. Egy jólesõt
nyújtózni se tudtam, mindig falba ütköztem.
Kopogtatni kezdtem, hogy ki akarok bújni. A
szobám fala egyre jobban szorongatott, ki
akart engem penderíteni. Sõt egyszer valami
szúrós nemtommivel a lakosztályom falát kiszúrta egy galád doktor bácsi, így az én jó kis
langyos vizem is kifolyt mind egy cseppig.
Egyre többet hallottam anyukám sóhajtozásait, és ráadásul szegény úgy elfáradt, hogy minden porcikája remegett. Nagyon megsajnáltam, így útnak indultam.
Nem volt ám ez olyan egyszerû. Olyan úton
kellett járnom, ahol a madár se jár. Sehol egy
kitaposott ösvény. Egy szûk alagútban nekem
magamnak kellett utat törni. A doktor bácsi
végül egy ollóval kiszélesítette a kijáratot és
végre megérkeztem.
Köszönöm, anya és apa, hogy megszülettem, hogy veletek vagyok már tizenöt évesen.

NOVEMBER
hétfõ

kedd

27

28

szerda

péntek

szombat

31

Szabina

Simon, Szimonetta
Szt. Simon, Júdás,
Tádé apostolok: kétes
ügyeinkben vsz.
Nárcisz

Alfonz

Farkas
Regensburgi Szent
Wolfgang püspök
Marianna
A kahlenbergi szentély Mindenszentek
felszentelése (1982) ünnepe

Achilles
Halottak napja

3

4

5

6

7

8

9

Gyõzõ
Porres Szt. Márton:
betegápolók,
elesettek vsz.,
Szt. Hubert:
vadászok vsz.

Károly
Borromeo Szt.
Károly: elsõáldozók,
papok vsz.

Imre
Szt. Imre:
magyar ifjúság vsz.

Lénárd
Szt. Krisztina

Rezsõ

Zsombor

Tivadar
A lateráni bazilika
felszentelése

10

11

12

13

14

15

16

Réka
Nagy Szt. Leó pápa:
hittudósok,
szónokok vsz.,
Avellinoi Szt. András

Márton, Martin
Tours-i Szt. Márton:
állattenyésztõk,
koldusok vsz.

Jónás, Renátó
Szt. Jozafát

Szilvia
Magyar szentek,
boldogok

Aliz
Kristóf János halála
(1980)

Albert, Lipót
Nagy Szt. Albert:
Ödön
természettudósok vsz. Skóciai Szt. Margit

17

18

19

20

21

22

Hortenzia
Nagy Szt. Gertrúd

Jenõ
Szt. Péter és Szt. Pál
bazilikák felszentelése
Kentenich atya
születésnapja (1885)
A szövetség napja

Erzsébet, Zsóka
Árpád-házi Szt.
Erzsébet:
szeretetszolgálatok,
szegények vsz.

24

25

26

Katalin, Katinka
Alexandriai
Szt. Katalin: tudósok,
dajkák, diákok vsz.
Virág

1

vasárnap

30

Emma
Vietnami vértanúk
vsz.= védõszentje

29

csütörtök

2

23

Jolán

Olivér
Cecília
Szûz Mária bemutatása Szt. Cecília:
a templomban
az egyházi zene vsz.

Kelemen, Klementína
Krisztus Király
ünnepe
Római Szt. Kelemen:
hajósok vsz.

27

28

29

30

Taksony

András, Andor,
Andrea
Advent 1. vasárnapja
Szt. András apostol:
halászok vsz.

Virgil

Stefánia
Marchiai Szt. Jakab

Fotó: Kuslits Károly

Minta

Sokszor panaszkodunk, szomorkodunk, ha
nehézség ér bennünket, pedig tapasztaltuk
már, hogy Istenünk a nehézségeink által is vezet minket: családunk összekovácsolódik,
megerõsödik. Átértékelõdnek ügyeink. Lényegtelennek tûnnek azok a dolgok, amelyek
miatt addig aggodalmaskodtunk. Rájövünk,
mi az igazán fontos… Küzdelmeink során
egymást még jobban megismerhetjük, felfedezhetünk addig rejtett tulajdonságokat. Nehézségeinket sokszor azért kapjuk, mert ezek
elfogadása másoknak például szolgálhat, és
mások hasonló problémáit jobban átérezhetjük, így könnyebben segíthetünk.
Egy éjszaka ijedten rohantak be hozzánk fiaink: „Tûz van a szobánkban!” Szerencsére
senki nem sérült meg komolyan. Beszaladtunk a szobába, ahol a lángok a mennyezetet
nyaldosták. Azonnal hordtuk a vizet lábasban,
kis kukában, ki mit talált. Nem akart alábbhagyni a lobogás. Kértem a Szûzanyát, segítsen ki a bajból, mert nem tudunk vele egyedül
megbirkózni! Annyira forró volt a füst, hogy a
villanytakaró dob is elhajlott. Oltáskor nem is
éreztük a nagy hõt, simán felmentünk abba a
magasságba. A sok mûanyag égésekor rengeteg füst keletkezett, csoda az is, hogy füstmérgezést sem kapott senki. Negyedórai küzdelemmel sikerült eloltani a lángokat.
Az oltás után szemrevételeztük, hogy komoly sérülés nem történt. Ez maga volt a csoda! A falak és a mennyezet teljesen feketék lettek. A kicsi ágya a gyerekkincsekkel szétégett.
Még szerencse, hogy az õrangyala felébresztette. Elmondása szerint nagyon meleg volt.
Kiderült, hogy félt, és ezért gyertyát gyújtott...
A kenyérbéllel való faltakarítás közben sokat beszélgettünk (18 kg fogyott el!). A biztosító ráadásul annyit fizet, hogy a házat is le
tudjuk szigetelni belõle! Köszönjük, Szûzanya, hogy a nehézségeink lépcsõvé válhatnak
a Mennyei Atya felé, és a bajban nem
vagyunk egyedül!

DECEMBER
hétfõ

1

kedd

2

szerda

csütörtök

3

4

Elza
Szt. Blanka,
Charles de Foucauld:
a Szahara szentje,
Melinda, Vivien
Szt. Elegy: órások vsz. Szt. Lúciusz vértanú

8

9

péntek

5

szombat

vasárnap

6

7

Ferenc, Olívia
Xavéri Szt. Ferenc:
missziók vsz.

Borbála, Barbara
Szt. Borbála
Damaszkuszi Szt. János:
gyógyszerészek vsz. Vilma

Miklós
Szt. Miklós:
gyermekek,
hajadonok vsz.

Ambrus
Advent 2. vasárnapja
Szt. Ambrus:
méhészek,
püspökök vsz.

10

11

12

13

14

Gabriella

Luca, Ottília
Szt. Lúcia: szemészek, Szilárda
kocsisok, üvegesek, Advent 3. vasárnapja
kézmûvesek vsz.
Keresztes Szt. János

19

20

21
Tamás
Advent 4. vasárnapja
Kaniziusz Szt. Péter

Mária
Szeplõtelen
Fogantatás ünnepe

Natália

Judit

Árpád
Szt. I. Damazusz
pápa: régészek vsz.

15

16

17

18

Viola

Teofil
Szt. Teofil vértanú

26

27

28

Valér

Etelka, Aletta

Lázár, Olimpia

Auguszta
A szövetség napja

22

23

24

25

Zénó

Viktória
Kenty Szt. János:
kollégiumok vsz.

Ádám, Éva, Adél
Szenteste
Kentenich atya visszatér Schönstattba az
Karácsony, Jézus
egyházi számûzetésbõl Krisztus születése

Karácsony
Szt. István: elsõ vértanú, diakónusok és
építõmunkások vsz.

János
Szt. János apostol:
hittudósok,
könyvkereskedõk vsz.

Kamilla
Szent Család ünnepe
Aprószentek, az anyaméhben megölt gyermekek emléknapja

29

30

31

1

2

3

4

Dávid

Szilveszter
I. Szilveszter pápa:
kõmûvesek, kispapok,
állattartók vsz.

Fruzsina
Szûz Mária,
Isten anyja
A béke világnapja

Ábel
Nagy Szt.Vazul,
Nazianzi Szt.Gergely:
írók, költõk vsz.

Genovéva, Benjámin
Szt. Genovéva:
kárpitosok,
kalaposok vsz.
Jézus szent neve

Titusz, Leona
Folignói Szt. Angéla

Tamás, Tamara
Becket Szt. Tamás:
ügyvédek vsz.
Családakadémia
alapítása (1996)
vsz.= védõszentje

A házaspárok útja – Óbudavár
Mi ez az út?
A kápolnától induló és ide visszavezetõ másfél
kilométer hosszú erdei sétaút 15 állomást érint,
melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait,
nehézségeit és korszakait jelenítik meg. A rajtuk
látható, Ozsvári Imri grafikusmûvésznõ által festett képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak arra, hogy a párok életük mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással.
Egy kísérõkönyv segíti az elmélyülést – Bíró
László püspök atya ajánlásával –, amely minden
állomással kapcsolatban egy-egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült
nehézségek sikeres megoldáshoz nyújt segítséget.
A Házaspárok útja lehetõséget ad arra, hogy
kettesben, szabadon végigjárhassa bárki, pl. egy
balatoni nyaralás után egy kirándulás keretében,
lehet ajándék házassági évfordulón vagy egy
szerelmi vallomás: fontos vagy számomra.
A Magyar Schönstatt Család szeretettel várja a
házaspárokat, hogy élve ezzel a páratlan lehetõséggel, ápolják a házasságukat.
A Házaspárok útja
a Zánka és Nagyvázsony közötti út mentén
fekvõ Óbudaváron található,
a falu felsõ végénél lévõ
schönstatti kápolnától indul.
További információ:
8272 Óbudavár, Fõ u. 14.
Tel.: 06-87-479-026
www.schoenstatt.hu,
iroda@schoenstatt.hu

épületeinkben, zavartalan környezetben, az
általunk kialakított légkörben tarthatjuk. Az
építkezés folytatódik: újabb szálláshelyek és
közösségi helyiségek készülnek.

A házaspárok útjának elkészítésekor
három fontos gondolat vezetett bennünket:
Ma, amikor a házasság válságban van, segítséget
szeretnénk nyújtani, hogy a párok tudatosan
ápolják kapcsolatukat, életútjukon újra és újra
egymásra találjanak, felfedezzék közös hivatásukat, gyermekeiket helyesen neveljék és
otthonaikban boldog családi életet éljenek.
Nagy segítséget jelent, hogy itt társakra lehet
találni, akikkel erõsítjük egymást. Tapasztaljuk,
hogy egyedül nem könnyû ellenállni a korszellem
káros áramlatainak, könnyebben elbizonytalanodunk, sodródunk, alkalmazkodunk a többséghez.
Összekapaszkodva erõink megsokszorozódnak, és
közösen nagyobb örömmel haladunk ugyanazon
cél felé.
Szeretnénk, hogy ez az út Szûzanyánk szentélyén keresztül Istenhez, az igaz és örök szeretet
forrásához vezesse a családokat. Ez a szentély különleges kegyhely, mert bár mérete kicsi, valójában hatalmas: több mint száz „mellékoltára”
van. Ezek a családjaink háziszentélyei, akik a
Szûzanya segítségével törekszenek arra, hogy
Istent és egymást egyre jobban szeressék, házasságukban megújuljanak. Az otthonokból kiinduló
szeretetáramlatok és a felajánlott áldozatok a kápolnában egyesülnek, melynek kegyelmeibõl minden család és zarándok meríthet.

Családjainktól:

”Ha azt szeretnénk, hogy az élet növekedjen,
gondoznunk és ápolnunk kell. Különösen igaz ez
a házasságra. A mesék így érnek véget: Ásó, kapa,
nagyharang válassza el õket egymástól és boldogan éltek, míg meg nem haltak…, pedig ez még
csak a kezdet, közös életünk elkötelezett útjának a
kezdete. A sírig tartó boldog házasság nem
mûködik magától, meg kell dolgozni érte. Ehhez a
munkához segítséget és erõt ad a Házaspárok útja.

”A táblákra festett gyönyörû népi motívumok és
az elmélkedések mellé összeállított népdalcsokor
lelkünk legmélyét nyitotta meg. Isten teremtõ ujját
érezzük rajta.

”Az

óbudavári lelkigyakorlat estéin minden
család kiválasztotta azt az állomást, amely most
éppen a legfontosabb a számára. Megható volt
hallani az õszinte vallomásokat pl. arról, hogy a
hûség nem csupán kötelesség, hanem örömöt és
biztonságot ad; a gyerekek erõssé nevelésében
segít az, ha önmagunkat is neveljük; az ember
életútjának felén nem csak azt látjuk, hogy ajtók
zárulnak be mögöttünk, hanem újak is nyílnak
elõttünk; hogy a szeretet olykor fájhat és ettõl nem
esünk kétségbe, olykor megöleljük a kaktuszt; a
nehézségek lépcsõvé válhatnak Mennyei Atyánk
szívéhez… A stációk így életre keltek.”

”

Nagy öröm a társunkkal az állomásokról beszélgetni. A visszatekintés segít abban, hogy felismerjük, a velünk történt események Isten bölcs
szeretettervének részei. A megélt tapasztalatok

A Házaspárok útja a Schönstatt
Családmozgalom családpedagógiai
tevékenységének fontos állomása .
25 éve munkálkodunk azon, hogy ez a hely
„oázissá” váljon a magyar családok számára, ahol
a párok megpihenhetnek, erõt meríthetnek a közös
imákból, az elõadásokból, és tapasztalataikkal,
életpéldáikkal gazdagíthatják egymást:
25 éve tartunk családnapokat (egyhetes lelkigyakorlatokat), melyeken évente közel 150 házaspár vesz részt gyermekeikkel együtt. Ifjúsági
táborokat, hétvégéket is szervezünk.
11 éve alapítottuk a Családakadémiát, mely kétéves „család-tréner” képzéseket tart: házaspárokat
készít fel saját családi életük javítására, valamint
tapasztalataik továbbadására.
Két éve ünnepeltük Óbudaváron a schönstatti
kápolna felszentelését.
Számos könyvet, füzetet adtunk ki lelkigyakorlataink elõadásai alapján, alapítónk munkásságáról, mûveibõl, valamint kilencedeket családok
számára stb. Negyedévenként megjelenõ folyóiratunk az Oázis, melyben családjaink és az ifjúság
életpéldáit, történeteit, névtelenül írt vallomásait
tesszük közkinccsé.
Idén a Házaspárok útját készítettük el.
2008. április 5–én dr. Márfi Gyula érsek szenteli
fel a képzõközpont fõépületét, ahol a lelkigyakorlatokat és a rendezvényeinket saját területünkön,

Bíró László, családreferens püspök atya az út felszentelésekor a
következõket mondta:

erõt adnak, így nem félünk olyan nagyon a jövõben ránk váró nehézségektõl.

”A Házaspárok útja a kápolnától a kápolnáig ve-

vezetõ úton motorkerékpár
robog fölfelé, fiatal férfi vezeti, mögötte ifjú hölgy
ül. Mondják, hogy feljöttek, mert az útról már
többször látták a kápolnát, és nagyon tetszik
nekik. Miután megnézték, felhívom a figyelmüket
a Házaspárok útjára. Az esti ima után látjuk, hogy
lenn a fiatal pár most készül elmenni. Elmesélik,
hogy az utolsó két állomásnál a mobiltelefonjuk
világánál olvasták a szöveget…
Eltelik két nap, megint látunk egy motorkerékpárt a kápolna alatt. Elõször arra gondoltunk, hogy
újra eljöttek… Kiderült, hogy egy másik pár jött el
Zalából, a házassági évfordulójukat akarták itt kettesben megünnepelni.
Néhány nap múlva két idõsebb személy jött velem szemben. Kiderül, hogy a motorkerékpáros fiatalember szülei, és a fiúk lelkes beszámolója indította õket arra, hogy eljöjjenek… A könyvecske
is a kezükben volt.

zet, ahogyan létünk és házasságunk is Istentõl indult és sok-sok állomáson keresztül – reményeink
szerint – Istenhez érkezik.
Emlékeztet a keresztútra is, melynek kezdetén Jézus átöleli a keresztet. A házasság szintén egy
szeretõ ölelésbõl indul. Ez az út is találkozásokból
áll, gyermekekkel, siránkozókkal és bátorító
cireneiekkel való találkozásokból, elesésekbõl és
felállásokból, melynek végén a szeretetbõl odaadott élet a feltámadás fényében ragyog elõttünk.
A stációk olyan imádsághoz szeretnének segíteni
bennünket, amelybõl tettek fakadnak.

”Induljunk el a Házaspárok útján, emlékezve a
kezdetekre, amelyekbõl a házasság, a család születik. Szeretnénk megélni a találkozásokat,
amelyeket az élet felkínál, a mélypontokat és
fölemelkedéseket, küldetésünket, szeretnénk megújulni a házasságunkban, családi egységünkben.

”Urunk, légy velünk és mindazokkal, akik
majd valamikor elindulnak ezen a megszentelt,
sokak által megimádkozott úton.

”A kápolnához

”Sok schönstatti család közös fáradozása által
épült fel ez az út, de tovább kell dolgoznunk azon,
hogy a Házaspárok útja minél többeket Szûzanyánk szentélyébe vezessen, hogy itt házasságukhoz erõt kapjanak, és mindennap újra kezdjék
a szeretetet.

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni a közösséggel?
Személyes kapcsolatfelvétel az irodában Mészáros Zsuzsinál: 87/479-026. E-mail: iroda@schoenstatt.hu, tel./fax: 87/479-026. Itt a naptár is megrendelhetõ.
További tájékoztatóval szolgálnak kiadványaink és negyedévente megjelenõ újságunk, az Oázis. Honlapunkon megtekinthetõ, megrendelhetõ: www.schoenstatt.hu.
Szeretettel várunk mindenkit kápolnánkba! Óbudaváron a Fõ utca 14. vagy 11. szám alatt kérhetitek el a kulcsot.
A fotók melletti történeteket az Oázisból válogattuk. Címlapfotó: Ramocsai Mónika.
A naptár bevételét a Központ építésére fordítjuk. Köszönjük támogatását!
„Schönstatt-szentélyt Magyarországnak” közhasznú Alapítványunk számlaszáma: 73200031-11252201.
Kiadja a Magyarországi Schönstatt Családmozgalom Családok a Családért Egyesülete, 8272 Óbudavár, Fõ u. 11. Tel./fax: 87/479-026 www.schoenstatt.hu. Felelõs szerkesztõ: dr Endrédy István és Cecília.
• Fotókat válogatta: Ozsvári Imri • Szerkesztés, tipográfia: Sallainé Karikó Éva • Korrektúra: Guldné Gelencsér Noémi, Heiszer Csaba és Erika, Rábai Szilárd és Györgyi, Ther Ágnes • Nyomás: D-plus Kft., Budapest

15 állomás a Házaspárok útján
Magyar Schönstatt Családmozgalom
Óbudavár

