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Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden
  jön az álom. 
Kisfiam alszik, a karja kitárva keresztben az 
 ágyon. 
Nézem. A sarjam. Vérem a vére, a testem a teste. 
Ajkán röpke mosoly. De a kín jele karja keresztje. 
Sorsom a sorsa? Ki tudja. Szívében alig ver a lélek, 
s ágya elo” tt még tétlen alusznak a vakszemu” évek. 
Vágya ha lesz, hova ér? S odaér-e a karja a vágyig? 
Tudja harapni fogával a jót, mielo” tt belevásik? 
Vagy dühösen megtépi-tiporja galád kora o” t is, 
és mire felno”, ronggyá lesz a remény, amit o” riz? 
U” zi-e o” t is a fúrianép, akit én felidéztem? 
Életem érte lehetne-e ár legalább felerészben? 
Áldozatul megnyerhetem én neki, majd amit áhít? 
Vagy neki kell egyedül letepernie sorsa kutyáit? 
Ágya körül csupa vad, komor árny. S míg érte 
 verekszem, 
o” mosolyogva, puhán pihen. Alszik a párna-kereszten. 

Rónay György: Kereszt 
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JANUÁR

*Kentenich atya 1942-ben e napon önként vállalta a koncentrációs  
tábor fogságát a mozgalom szabadságáért és áldott jövo”jéért.



Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most,
legyen tiéd örökre az egész.
Vedd a telet és a nyarat, a lombost,
itt van neked az epe és a méz.
Ez itt a keseru” s ez itt az édes,
ez a fekete és ez a fehér,
ez a nyugalom, s a láz is, hogy égess,
ez itt a méreg és ez a kenyér.
Tejet adok, de hozzá szörnyü vért is,
ölelni lágyan és birkózni kart,
és harcot is, hogy harcolj csakazértis,
a rózsa mellett ott legyen a kard. […]
Sötéten nyújtom ezeket tenéked,
s koldus apád most tétovázva áll,
mert nincs egyéb. Jobbjában ott az élet,
és a baljában ott van a halál.

Kosztolányi Dezso”: Lásd, kisfiam,
ezt mind neked adom most (részlet)
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félek, Atyám – úgy zúgnak a harangok!
fiatal tükrömet rontjaaz árny is, a fény is!…
Ne félj, fiam, – téged hívnak a harangok,
Te vagy a tükör,
te vagy az árny is, fény is.

Félek, Atyám – megtörtem a harcban, a hitben,
és éhes sárkányok elé ejtem a kardot!…
Ne félj, fiam, – megtartalak a harcban,
a hitben,
S karommal égig emelem, azt a kardot.

Mit ér az ember, mit a vágy meg az önvád,
mit ér törékeny szavam az o”rült viharban?…
Ne félj, fiam, – az a kín, az a vágy, az az önvád
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!

Szabó Lo”rinc: Párbeszéd
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13
Solt, Krisztián
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Nyári ido”számítás 
kezdete

28

Gedeon, Johanna

30

Zalán

29

Auguszta

31

Árpád



Atyám, Teremto”, Atya vagy!
Azt tedd velem amit akarsz.
Roncsolt botomat, szívemet
ültesd kertedbe s újra szép
rügyes lesz s arcom Isten-arc…

Mécs László:
A tékozló fiú hazatér (részlet)
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2
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Izidor

5
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11
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Ida
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16
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Rudolf
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ÁPRILIS



Ember! – hívnak a száraz téli erdo”k,
hogy virágba borítsd a tar világot,
szikkadt ó kutak öble búg utánad,
hogy kristály-buzogású tiszta vízzel
töltsd meg o”ket: – ezért ma mély örömmel
hinned kell, hogy a kósza fellegek mind
biztosan kiszabott úton suhannak,
s minden lépted után nyomok maradnak.

Ismerd meg – fiam, ó – a fu” befekvo”
ember békefödött, szelíd deru” jét
nyisd ki már az aranykaput, amelynek
alján kék patakok zenéje zendül.
Minden bús madarat, szomorka bárányt
végy öledbe, becézz, étess, vigasztalj! – 
Légy vidám, sugaras: légy szent, fiacskám! 

Dsida Jeno”: Légy szent, fiacskám!
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15
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31
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Egyszer, s mindenkorra, fiam,
döntsd el magadban mely oldalra állsz,
s ha döntésedben szív találkozik
értelemmel, s jó közérzeted
nem rontja kétely, lelkifurdalás,
és gyomrodban az étvágy otthonos,
s jött-ment fájások nem gyötrik fejed:
maradj utas a választott úton,
s legyen beszéded annak útköve,
minek eso” és bontott szél nem árt,
s a rengetegben méltóképp vezet.
[…]
Fiam, szeretlek. Indulj és beszélj, érezd:
utadra áldás napja süt, s az út
Egy pontján én várlak, ne félj!

Szerb György: Jézus a legifjabb
tanítványhoz (részlet)
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10
Diána,
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11
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12
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13
Antónia,
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Vazul, Hedvig
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20
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Alajos, Lujza
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Iván, Levente
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30

Pál
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S ágam, zamattal telve bo” ven,
mélyre hajtom majd, hogy elérjen
csöpp szájatok: gyertek csibéim,
egyetek, igyatok belo”lem.

Rónay György: Haladék
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30

Judit, Xénia

31
Heléna,
Oszkár



Sem öröklétet, sem gyémánt tudást
nem adhatok, boldogságot se békét,
s nem rejthetlek el biztos menedékként:
gonosz ne lásson, s a gonoszt ne lásd.

Nem tudhatom, jobb kort vagy pusztulást
hoz majd jövo”d, – én még élek, te élsz még, –
s ha férfiként érzed ido”k verését,
nem vigyázhatlak, hogy magad vigyázd.

De tudd: csábít, vagy taszít a jelen,
ellenállni sohsem reménytelen,
s bár bukjék, nyer az igaz gondolat.
A világ zsarnok? Te belül szabad vagy,
mit gondolj, írj, magad szabod magadnak,
– hát ezt hagyom rád: Soha fel ne add!

Tóth Bálint: Fiamnak
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14

Marcell

15
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16
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17
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18
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Huba, Bernát

20
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Hajna
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Rózsa

31

Bella, Erika
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Laktam már a magány monostorát,
Viseltem már a bús lemondás szürke
Kámzsáját, s homlokom megadva tu”rte
A gondok ráncrepeszto” ostorát.

Istenem! lesz-e sorsom mostohább?
Szívem mélyén, mint odvából az ürge,
Könnyem vizéto”l milyen új és fürge
Bánat riad fel? hogy lesz most tovább?

Bús az élet, de balga, aki gyászol;
Bozótok közt, csendes és árva pásztor,
Vágyaim csengo”s nyáját vigyázva terelem.

Olyan jó hinni, hinni: túl sötét tereken
Üdvöm rejti egy óra, mint Megváltót a jászol;
Mutasd az utat, csillag! ó, messzi Szerelem!

Tóth Árpád: Csillag, ó, messzi szerelem!
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2

Dorina, Rebeka

3
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4

Rozália, Róza, Ida
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Lo”rinc, Viktor

6

Zakariás, Beáta

7

Regina

8
Adrienn, Mária
Kisboldogasszony

9

Ádám

10

Hunor, Nikolett

11

Teodóra, Jácint

12
Mária, Irma
Szu” z Mária 
névnapja 

13

Kornél

14
Roxána, Szeréna
Szentkereszt fel-
magasztalása

15
Eniko”, Melitta
Fájdalmas 
Szu” zanya, 
Kentenich atya 
halála (1968)

16

Edit

17
Zsófia
Kentenich atya 
Rómába érkezik 
a számu” zetésbo”l 
(1965)

18
Diána
A szövetség napja

19
Vilhelmina, 
Szabolcs

20

Friderika

21

Máté, Mirella

22

Móric

23

Tekla, Lívia

24
Gellért, 
Mercédesz, Gerda

25
Eufrozina, Kende
Szentírás-vasárnap

26

Jusztina, Pál

27
Adalbert , Karola
Elso” magyar 
háziszentély 
szentelése (1980)

28

Vencel, Salamon

29
Mihály, Gábor, 
Rafael

30

Jeromos, Örs

SZEPTEMbER



Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
Tu” no” örömben üdvöket kutat,
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
És nem vak az és o” meg fogja látni
Istent magát mind, kinek lelke fény,
Minden világi pompák csillogási
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!

Juhász Gyula: Betlehemi
üzenet a vakoknak (részlet)
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OKTÓbER
1

Malvin, Teréz

2
Petra, Örs
Örzo”angyalok 
ünnepe

3

Helga

4
Ferenc, 
Aranka, Hajnalka

5

Aurél, Attila

6
Brúnó, Renáta
Aradi vértanúk

7
Amália
Rózsafüzér 
királyno”je

8
Koppány
Magyarok 
Nagyasszonya

9

Dénes

10

Gedeon

11

Brigitta, Gitta

12

Miksa

13
Ede, Edvárd,
Kálmán

14

Helén

15

Teréz, Aranka

16

Gál, Lehel

17
Hedvig, Ignác, 
Rudolf, Rezso”

18
Lukács
Schönstatt 
alapítása (1914)
A szövetség napja

19

Nándor

20

Vendel

21
Orsolya, 
Zsolt, Solt

22

Elo”d

23
Gyöngyi
Nemzeti ünnep

24

Salamon

31
Farkas
A kahlenbergi 
kápolna felszente-
lése (1982)

25

Bianka, Blanka

26

Dömötör

27

Szabina

28
Alfréd,
Simon, Szimonetta

29

Nárcisz, Melinda

30
Stefánia,
Alfonz
Nyári ido”számítás 
vége



Miatyánk Isten, Mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint a fu”  a Nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
mido”n indulok végórám elé;
a halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen, –
ez a halál.

Gárdonyi Géza: Útra készülo”dés (részlet)
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NOVEMbER
1

Marianna
Mindenszentek

2
Achilles, Tóbiás
Halottak napja

3

Gyo”zo”

4

Károly, Karola

5

Imre

6

Lénárd

7

Rezso”

8

Zsombor, Kolos

9

Tivadar

10

Réka

11

Márton

12

Jónás, Renátó

13
Szilvia
Magyar szentek, 
boldogok

14
Aliz, Huba, Vanda
Kristóf János 
halála (1980)

15
Richárd,
Albert, Lipót

16

Ödön, Margit

17
Hilda, 
Gergo”, Hortenzia

18
Jeno”
Kentenich atya 
születésnapja (1885)
A szövetség napja

19

Erzsébet, Zsóka

20
Jolán
Krisztus Király 
ünnepe

21

Olivér

22

Cecília

23

Kelemen

24
Emma, 
Flóra, Virág

25

Katalin, Liza

26

Virág

27
Virgil
Advent 
1. vasárnapja

28

Stefánia

30
Andrea,
Andor, András

29

Taksony, Ilma



A férfiú áll élte lángdelén, 
Ero” nek árja habzik kebelén.
Vérében a kedv, semmi nem nehéz,
Mit megbir a tag, mit megbir az ész.
És künn a pálya csende s vihara
Között iparban edzo”dik a kara.
A baj mulatság, s hol kivíni tör,
Csak a haszonnal édes a gyönyör.
Ha éjjel nappal gondok terhelik,
Ám boldogsággal háza megtelik...
Mert hogy szerelme tiszta, szent, való,
Megfoghatatlan és megnyugtató...
O”  boldogságot oszt és elfogad,
Szán, könyörül, de szenved is sokat...
Hogy boldogítson, életét oda
Adná s mit ahhoz a jó sors ada.
Mindent feláldoz, szíve telt marad,
Feláldozásban is meg nem szakad.

Erdélyi János: A család (részlet)



hétfo” kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

DECEMbER
1

Natasa,
Elza, Blanka

2

Melinda, Vivien

3

Ferenc, Olívia

4
Barbara, Borbála
Advent 
2. vasárnapja

5

Vilma, Csaba

6

Miklós, Gyopárka

7

Ambrus

8
Mária, Emo”ke
Szeplo”telen 
Fogantatás

9

Natália, Valéria

10

Judit

11
Árpád
Advent 
3. vasárnapja

12

Gabriella

13

Luca, Otília

14

Szilárda

15

Valér

16

Aletta, Etelka

17

Lázár, Olimpia

18
Auguszta
Advent 
4. vasárnapja
A szövetség napja

19

Viola, Orbán

20

Teofil

21

Tamás, Petra

22

Zénó

23

Viktória

24
Ádám, Éva
Kentenich atya 
visszatér az egyhá-
zi számu” zetésbo”l 
(1965)

25
Eugénia
Karácsony

26
István
Karácsony; Szent 
Család ünnepe

27

János

28
Kamilla
Aprószentek

29
Tamara, Tamás
Családakadémia 
alapítása (1996)

30

Dávid

31
Szilveszter, 
Ajándék



Egy közösségi portál üzenőfalára egy fiatal a következő szö-
veget tette fel:

„Az apánkban kerestük Istent. De hogyha az apánk lelé-
pett, ha nincs ránk ideje, mi az, amit megtudhatunk Istenről? 
Gondoltál már arra a lehetőségre, hogy Isten nem szeret téged? 
Nem kellesz neki. De nem ez a legnagyobb baj. Hanem az, 
hogy ő se kell nekünk. Szóval Isten fattyai vagyunk? Az egész 
nemzedékünk nyakkendős rabszolgának állt. Reklámok paran-
csára kocsikra gyűjtünk, melózunk, hogy legyen pénzünk a sok 
felesleges cuccra. A történelem zabigyerekei vagyunk. A tévé 
elhitette velünk, hogy egy szép napon milliomosok, filmcsil-
lagok és rocksztárok leszünk. Pedig nem leszünk. Erre lassan 
rádöbbenünk, és nagyon, nagyon berágunk.”

„Ha a természet síkján nem tudunk atya-élményt találni, 
akkor rendkívül nehéz az örök Atyaistent bensőleg mélyen át-
élni és az egész életünk feletti uralmat Neki átadni   – fogal-
mazta meg Kentenich atya, a schönstatti lelkiség alapítója több 
mint negyven évvel ezelőtt ugyanazt a tapasztalatot, amelyet 
egy fiatal fent nyersen összegzett.   – Korunk nagy baja az evilá-
gi és túlvilági apátlanság; a menekülés Isten elől, mint személy 
elől és főleg, mint Atya elől.”

Milyen képet őrzünk magunkban a mennyei Atyáról és mi-
lyen ő valóban? „Ő irgalmasan szerető Atya   – tanítja Kentenich 
atya.   – Egy olyan Atya, aki azért szeret minket, mert ő Atya; egy 
olyan Atya, aki minket nem azért szeret, mert jók és nemesek 
voltunk és maradtunk, hanem mert igyekeztünk azzá lenni, de 
gyakorlatilag mégsem sikerült. Talán annyi csak sikerül, hogy 
elismerjük nyomorult, szánalmas állapotunkat; és a Jóisten erre a 
beismerő vallomásunkra és a szeretetébe vetett nagy bizalmunk-
ra nem tehet semmi mást, mint mélyen, mélyen bezár bennünket 
a szívébe. A Jóisten azért teremtett engem, hogy szerethessen en-
gem. Ez a létem értelme. És akkor biztos lehetek abban, hogy a 
bölcs és jóságos és egyúttal mindenható Isten segíteni fog abban 
is, hogy megtanuljak szeretni, ahogy Ő szeret, és amit Ő szeret. 
Így válunk szükségszerűen Isten szeretetének birodalmává. 

Habár az Atyával való teljes egyesülést csak az örökkévaló-
ságban fogjuk megtapasztalni, mégis már itt a földön a lehető 
legjobban törekszünk utána. Teljes egyesülés az Atyával, egé-
szen felszabadulni a számára, mindez feltételezi, hogy eloldjuk 
magunkat és megszabadulunk önző énünktől; hogy minde-

nekelőtt készen állunk mindenről lemondani, ami akadályoz az 
Atya iránti odaadásban.”

Fontos, hogy Istent irgalmas és szerető apaként éljük meg, 
és fontos, hogy gyermekeink irgalmas és szerető apaként él-
jenek meg minket. Mi segíthet ennek a gyönyörű, de nehéz 
hivatásnak a megvalósításában?

1. A gyermeki lelkület: mindegyikünk gyermekként született, 
és az alapélményeink gyermekélmények. A férfi egy személyben 
gyermek és apa. Egy férfi, aki nem ápolja, hanem elnyomja ma-
gában a gyermeki lelkületet, zsarnok és diktátor lesz. 

És mit tehetünk, ha gyermeki lelkünk sérült? Melyik élet 
az, amelyben nincsenek sebesülések? Felnőttként is lehet, hogy 
a szívünkben levő gyermek sír, mert hiányzik neki valami vagy 
fáj valami. Ez egy esély, hogy Isten előtt gyermekek lehetünk. 
Néha ajándékoz Isten valakit: „transzparenseket”, nevelőket, 
rokonokat, barátokat, a házastársunkat, akinél a szívünkben 
élő gyermek pótolhatja a veszteséget, akinél néha gyermekek 
lehetünk. Társai vagyunk egymásnak, de néha lehetünk gyer-
mekek is a társunknál. Így még inkább gyermekek lehetünk 
Isten előtt. Ez segít, hogy úgy bízzunk Istenben, mint egy gyer-
mek, hogy olyan derűsek legyünk, mint egy gyermek, hogy 
olyan szabadok legyünk, mint egy gyermek, hogy úgy tudjunk 
panaszkodni Istennek, mint egy gyermek. 

2. Összhang és bizalom: apának lenni azt jelenti, hogy te-
kintély által vezetni, rendelkezésre állni, megmutatni az irányt, 
erőt, védelmet és biztonságot adni, bátorítani, a gyerekeket bá-
torságra nevelni. Fontos, hogy apa és anya együtt összetartsa-
nak. A különböző véleményüket persze kettesben mondják el 
egymásnak, veszekedhetnek is, de kifelé egységben legyenek! 
Egy családban a legidősebb fiú harcol az anyjával, néha egészen 
szemtelenül. Ha az apa ezt hallja, szigorúan így szól: „Így nem 
beszélsz az anyáddal és így nem beszélsz az anyádról!” Ez nagy 
támasz az asszonynak. Fordítva is áll. Néha nagyon szigorú az 
apa, a gyerekek tudják, hogy az anya ezt másképp csinálná, de 
ha az apa ezt mondta, akkor így van. 

Egy vicces képen egy autóban egy férfi ül a kormánynál, a 
felesége mellette, a gyerekek hátul, akik egy táblát mutatnak a 
mögöttük haladóknak, melyen ez áll: „Segítség, eltévedtünk, de 

apu nem akar megkérdezni senkit, hogy merre van az út.” Fe-
leségként feltehetjük a kérdést, ha a férjünk konok módon nem 
kérdezi az utat, mi a fontosabb, hogy pontosan érjünk oda a szü-
letésnapi partira, vagy a férjüknek megadni azt az érzést, hogy 
bízunk benne. Egy férfi öntudata aláásható és sérthető. A felesé-
gek pedig csak segíteni szeretnének, mikor kioktatják a férjüket, 
és észre sem veszik, hogy megsértik, aláássák önbecsülését. 

3. Gyengeségeink beismerése: szülőként és vezetőként gyak-
ran megéljük a korlátainkat, és meg kell tanulnunk, hogy 
ezekkel bánni tudjunk. Kentenich atya azt mondta, a saját ki-
csinységünket, a gyámoltalanságunkat és a gyengeségeinket 
megízlelni keserű pohár, amit meg kell tanulnunk kiinni. Az 
Atyaisten hatalmassága és jósága megmutatkozhat rajtam, ha a 
gyengeségemet felmutatom Neki és mindent Tőle várok. Vagy 
szétrobbantja a korlátaimat, vagy hagyja, hogy megmaradja-
nak, mert több örömet okozok neki, ha a gyengeségeimet alá-
zattal felmutatom, ha őszintén küszködöm és erőlködöm, így 
gyermek leszek Isten előtt. Ha valaki újra meg újra kudarcot 
vall, egészen jóságos lesz azokkal, akikért felelős. 

A családban a hibát, gyarlóságokat nem lehet egykönnyen 
elrejteni. Meg kell könnyítenünk, hogyha valamit nem kedvel-
nek bennünk, megmondhassák nekünk. Fontos, hogy tévedé-
seinket be tudjuk ismerni, és képesek legyünk elfogadni a bírá-
latot. Ez tisztítja a légkört. Ha valaki szenved tőlem, a bizalom 
tette, hogy nyíltan beszélek vele a nehézségekről. Ha ezt nem 
tudom elfogadni, akkor nagy a veszélye annak, hogy a bosszú-
ság és az elégedetlenség egy másik szelepet keres: panaszkod-
nak rólam, szidnak a hátam mögött, engedetlenekké válnak. 

Ez a titok: nem csak azokat neveljük, akikért felelősek va-
gyunk, hanem ők is nevelnek minket. Nehéz munka, de szép 
munka. 

4. Szeretetteljes ismeret: a jó nevelő olyan, mint egy jó festő. 
Három dolog jellemzi a jó festőt: egy nagy gondolat, jó anyagis-
meret és legyőzhetetlen optimizmus. A nevelőnek nagy gondo-
latot kell magában hordoznia, amely alapján neveli a gyermekeit 
és formálja őket. Ismernie kell az anyagát, a fény- és árnyolda-
lakat, a szükségleteket, az életkörülményeket és mindenekelőtt 
a szívet. Fontos, hogy legyőzhetetlen optimizmust hordozzon 

Égi és földi apaság



magában, megőrizze a bátorságát, higgyen a jóban még ak-
kor is, mikor az rejtve van. Itt nem egy tisztán tudományos 
ismeretről van szó. Itt olyan tudásról beszélünk, amelyben mély 
szeretet áramlik. Ahol az ismeret csak tudományos ismeret, ott 
veszélyes, ha az egyik bárány gyenge, mert akkor a pásztor eltá-
volítja a nyájból, mert zavaró, mert lelassítja a nyájat. A szerető 
ismeret különös szeretettel öleli körül a gyenge bárányt, a fehé-
reket, feketéket, melírozottakat és tarkákat egyaránt. 

5. Önelajándékozó szeretet: nem csupán vezető vagyok, mint 
egy hajóskapitány, hanem pásztora a rám bízottaknak. Nem 
csak abban vagyok érdekelt, hogy tejet és báránybőrt kapjak, 
azért vagyok itt, hogy életemet adjam a juhokért. A pásztor 
hűsége azt jelenti, hogy nekik szentelem magamat, hogy a kö-
zösségemnek odaadjam az életemet. Kentenich atya ezt a ke-
nyértörés képével fejezi ki. A sajátjaim számára a saját életem 
kenyerét kell megtörnöm, az én életerőmet kell odaadnom. 

A megélhetésért, a családjuk jólétéért fáradozó apát sem kerüli 
el a bizonytalanság, a félelem, nehézség, de ha gyermeki módon 
tud bízni, megtapasztalhatja, hogy Isten biztosan tartja a kezé-
ben az ő és családja életét. A mi Édesapánk a leghatalmasabb és 
a legszeretőbb a világon, és biztosak lehetünk abban, ha bízunk 
benne, ha Rá hagyatkozunk, ha nem térünk le az ő útjáról, csa-
ládunkat el tudjuk vezetni Hozzá, az Atyai Házba.  

A következő történet megsejtet valamit abból, mit jelent Isten 
tenyerén élni, és olyan atyának lenni, akire rá lehet hagyatkozni:

Egy kötéltáncos sikeres produkciója végén egy talicskát vitt föl a magas-
ba, és így szólt a közönséghez: 

  – Bíznak-e abban, hogy baj nélkül át tudom tolni?
  – Igen!   – volt az egyöntetű válasz. Ekkor minden nehézség nélkül 

áttolta a talicskát, és újra a közönségéhez fordult: 
  – Lássuk kedves nézőim, hogy valóban bíznak-e az ügyességemben! 

Jöjjön valaki, üljön bele a talicskába, és én átviszem a másik oldalra!
Néma csend. Az emberek először egymásra néztek, akad-e jelentkező, 

majd újra a kötéltáncos felé fordultak a fejüket ingatva. 
  – Tehát nincs senki, aki vállalná az utazást? 
Ismét néma csend volt a válasz. Ekkor előugrott egy kisfiú, és oda-

szaladt a mutatványoshoz. 
  – Én beleülök a talicskába!   – mondta határozott hangon.
A közönség felmorajlott. Féltették a gyermeket, de csodálták is bá-

torságáért. Ő pedig nyugodtan beleült a talicskába, és a kötéltáncos 
biztos kézzel végigtolta a kötélen. Mélységes volt a csend. Amikor befe-
jeződött a mutatvány, kitört a hatalmas taps. A földet ért gyermeket 
rögtön körülvették: 

  – Nem féltél? Hogyan tudtad ezt megtenni? 
A gyermek ekkor mosolyogva a kötéltáncosra mutatott: 
  – Ő az én apám! 

(Gertrud-Maria Erhard nővér előadása alapján)

Kipihenjünk magunkat a társunknál   –   Szeretettel várjuk Óbudavárra...........                     
Szeretettel várjuk a Balaton-felvidéken fekvő Óbudavárra, a Magyar Schönstatt Családmozgalom központjába programjainkra mindazokat, akik számára fontos a család és a keresztény értékrend.

• Várjuk házaspárok jelentkezését nyári családnapjainkra (egyhetes lelkigyakorlatainkra) gyermekeikkel együtt. Fontos számunkra, hogy a hét folyamán a családok testileg, lelkileg 
felüdüljenek. A turnusok 13-15 család részvételével vasárnap estétől szombat reggelig tartanak. Naponta ünneplünk szentmisét, melyet két előadás és a házastársi beszélgetés követ. 

Az előadásokat a Családakadémia előadóképző házaspárjai tartják a családi élet különböző témaköreiből. A gyerekek fektetése után a párok összejönnek egy esti beszélgetésre.  
A felnőttek programjai alatt a gyerekek foglalkoztatásáról fiatalok gondoskodnak: játék, kirándulás, kézműveskedés életkortól függően.  

A délután szabad az esti imáig, lehet közösen vagy akár egyénileg is strandolni, kirándulni, sportolni. 

• Ajánljuk elmélkedésre a Házaspárok útját: másfél kilométer hosszú erdei út mellett felállított tizenöt állomás, melyek a házasélet fontos stációit, sarokpontjait jelenítik meg, 
mint például gyermekvárás, otthonteremtés, megbocsátás, hűség, nehézségek, válságok kezelése, gyermekek erőssé nevelése, méltósággal megöregedni, mindenért hálát adni... 

Házaspárok és szervezett zarándokcsoportok egyaránt szívesen felkeresik. A házastársi beszélgetést, elmélkedést kis könyv segíti.

• Hívunk minden zarándokot az óbudavári kápolnába, hogy elcsendesedve megtapasztalják Jézus és Mária egységét, és náluk otthonra találjanak.

• Mindezekhez nyújt hátteret az új képzőház a 60 fős előadóteremmel, étteremmel, konyhával és a kapcsolódó szállásépületekkel, ahol helyet adunk esküvők, házassági évfordulók, 
családi találkozók megünneplésének is. Szívesen fogadunk lelkigyakorlatra érkező felnőtt, gyermek és ifjúsági csoportokat.

• Kapcsolatfelvétel az irodában Mészáros Zsuzsinál: 8272 Óbudavár, Kistelek u.2., tel./fax: 21/382-8558 és 20/221-2411, valamint www.schoenstatt.hu, iroda@schoenstatt.hu
További tájékoztatóval szolgálnak kiadványaink és negyedévente megjelenő újságunk, az Oázis, melyek honlapunkon megtekinthetőek, megrendelhetőek.

• A naptár bevételét ifjúsági szálláshelyünk átépítésére fordítjuk. Köszönjük támogatását! 
Családok a Családért Egyesület kiemelten közhasznú szervezet, számlaszáma: 73200134-10000434

• Kiadja a Magyarországi Schönstatt Családmozgalom, Családok a Családért Egyesülete, felelős kiadó: dr. Endrédy István 
• Művészeti vezető: Ozsvári Imri • Szerkesztés, tipográfia, versválogatás: Sallainé Karikó Éva • Korrektúra: Heiszer Csaba és Erika • Nyomás: D-Plus Nyomda, Budapest



Ozsvári Csaba ötvösművész 2009. július 9-én Óbudaváron az 
esti harangszó kondításakor hunyt el váratlanul, 46 éves korá-
ban. Ezen a délutánon volt a Schönstatt Családmozgalom 3. 
szövetségi évfolyamának első szentelése. Élete egyik legszebb 
pillanatában feleségétől és barátaitól körülvéve egy pillanat 
alatt léphetett át a Mennyországba. Azzal, hogy az Isten azon 
az ünnepen, melyre az egész Családszövetség hivatalos volt, a 
kegyelem állapotában, a kápolna mellől szólította magához, ta-
lán arra akarja irányítani a figyelmünket, hogy Csabát a Szövet-
ség és a Schönstatt közösség számára pártfogóul választotta ki.

Csaba valóban egy igaz, jó ember volt. Szerető, hűséges férj 
és öt gyermekét nevelő családapa. 

Budapesten született, egy nem hitetlen, de vallását nem gya-
korló családban. Diplomamunkája az Iparművészeti Főiskolán 
a csempeszkopácsi templomhoz készült bronzkapu volt. Ezen a 
kapun belépve indult el az Istenhez vezető úton, szenvedélye-
sen keresve a vele való találkozást. Hivatása a szépség volt, mely 
feloldhatatlan kapcsolatban áll a hittel, a szeretettel. Munkáin 
keresztül elsősorban nem a személyes hitet, vallásos érzelmeit fe-
jezte ki, hanem: „Az én hitem, az Anyaszentegyház hite.”

Keze az Isten által volt vezetve. Azt vallja: „A Megfeszített 
testének, sebeinek és arcvonásainak megformálásakor sokszor 
megrendítő az Ő közelsége. … Ennek a munkának vannak 
olyan áldott, különleges pillanatai, amit csak kevesek élhet-
nek át. Egy liturgikus tárgy, kehely, feszület vagy a feltámadt 
Krisztus dombormű elkészítésének vannak olyan pillanatai, 
ami vallásos élményhez hasonló, amikor Isten megmutatja Ar-
cát, egy pillanatra felsejlik, milyen közel van hozzánk.” Szá-
mára a művészetnek egyértelműen vallásos rendeltetése van: 
„Minden művészet egyedüli oka és végső célja csak az lehet, 
hogy a Mindenható Örök Istent dicsőítse, és ezt az eltorzított 
arcú emberiséget újra felemelje Istenhez. ”

Munkái egyedülálló tudásról, hagyománytiszteletről, kifejező 
erőről tesznek tanúbizonyságot. Művészete alapvetően keresztény 
és magyar. Munkásságával számos elismerést szerzett a magyar 
katolikus kultúrának, művészetnek, határainkon innen és túl.

Ozsvári Csabát és feleségét a Szűzanya Schönstatt lelkiség 
szolgálatába adta. Csaba gondolata: „Jézus születésével meg-
mutattad, hogy Mária a mi utunk, aki által Hozzád közelebb 
kerülhetünk.” Az évek során a schönstatti lelkiség megerősítet-
te hitét, a házasság szentségének megélését. Az utolsó napon 
feleségével ezt imádkozta; „Öröktől fogva szeretett az Isten, 
felemelte arcomat a földről és szívéhez vonzott.”

46 évesen, a születésnapján helyezték örök nyugalomra a 
Zugligeti Szent Család Plébániatemplom urnatemetőjében. Sír-
felirata: „Dilexit ecclesiam – Szerette az egyházat”.

A naptárban szereplő alkotások
• Címlap: az épülő pátyi Római Katolikus Templom bronzka-

pujának része; Szent Család és a Királyok imádása, 2009.

• Január: Tabernákulum részlet: Krisztus születése, Brüsszel, 
2006.

• Február: az épülő pátyi Római Katolikus Templom bronz-
kapujának része; Ábrahám és Izsák, 2008.

• Március: az épülő pátyi Római Katolikus Templom bronz-
kapujának része; Jákob harca az Angyallal, 2009.

• Április: Vir dolorum, Róma, Vatikán, 1997.

• Május: Fájdalmas Krisztus, Magántulajdon, 2008.

• Június: Bibliaborító, 2003.

• Július: Tabernákulum, Budapest, 2003.

• Augusztus: Tabernákulum, Brüsszel, 2006.

• Szeptember: Püspöki pásztorbot, Vác, 1995.

• Október: Batthyány László ereklyetartó, Róma, 2003.

• November: Szentháromság, Érd, 2007.

• December: az épülő pátyi Római Katolikus Templom bronz-
kapujának része; Szent Család, Királyok imádása, 2009. 

Aki hagyja magát, azt felemeli az Isten

Ozsvári Csaba
ötvösmu”vész
1963 - 2009


