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Schönstatt,
életem!
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A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja
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KKKKKopogtató:opogtató:opogtató:opogtató:opogtató:
 Eléd borulunk, megvalljuk
tehetetlenségünket és anyai
szeretetedbe kapaszkodva
bizalommal kérjük, jöjj,
segíts felépíteni és mú́ködtet-
ni az óbudavári központodat!
 Az igazságosság megköveteli,
hogy harcoljunk érte, de nem
jó, ha közben elvész a szeretet.
 Ha elítéljük saját magunkat,
az arcunk és a szívünk keserú́
lesz, és keserú́en, elkeseredet-
ten beszélünk másokról is.
 Aki pillantását Jézus
Krisztusra irányítja, annak
nem képes semmilyen kívülrôl
jövô vihar ártani; az belülrôl
kap erôsítést, szilárdságot.
 Kapcsolatok és helyek
hálójára van szükségünk,
ahol … megtapasztalhatjuk
az élô hitet, a hit elevenségét.
 Nekünk a Schönstatt
mozgalomban bôséges
kincsünk van, melyet
felajánlhatunk az egyháznak.
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Én csak jót akartam…Én csak jót akartam…Én csak jót akartam…Én csak jót akartam…Én csak jót akartam…

z árvácska az egyik kedvenc virágom. Õsszel, mikor a legtöbb virág
elhervad, elpusztul, akkor ültetem el, és még nyár elején is pompázik.
Mínuszok röpködnek, betakarja a hó, kicsit összeesik, megdermed, de
amint felmelegíti a nap, újra kivirul és vidámságot lop a szívünkbe.

Tavaly cserépbe is ültettem néhány tõ sárgát, kéket, pirosat, fehéret, és a bejárati
ajtó mellé tettem. Jöttek a fagyok, elkókadt, láthatóan vacogott. Nem bírtam vele
nap mint nap szembenézni, amikor beléptem a jó meleg lakásba, és egyszer annyira
megsajnáltam, hogy bevittem. Szép, világos helyre állítottam, és arra gondoltam,
biztosan egész télen színes virágokat hoz majd odabenn. Még bosszankodtam is,
hogy miért a kerítés melletti földbe ültettem a többit, miért nem balkonládába, így
azokat nem tudom megmenteni…

Egy-két hétig minden rendben volt, szépen hozta az új hajtásokat, csakhogy egy
idõ után ezek egyre halványabbak lettek, felnyurgultak, és a korábban vidám kis
virágok hervadoztak. Locsoltam, tápoztam, de hiába. Szánalmas volt rájuk nézni.

Újra megsajnáltam, és egy szép, napos, meleg, januári reggelen a teraszunkra
tettem a hervatag kórócskákat, miközben a zord idõjárásban kint hagyott, földbe
ültetett virágaim ismét szépen pompáztak a kinti fényben.

Azóta már több hónap eltelt. A cserepes árvácskáim azóta elpusztultak. A túlzott
kímélet felborította védekezõképességüket. Még õrizgetem õket a cserépben, ab-

ban bízom, hogy a gyökerük elég erõs, hogy
a tartós tavaszi napfény és az esõ újra meg-
erõsíti õket, hogy magukhoz térjenek, de tu-
dom, ez csak hiú remény.

A teraszon az elkókadt árvácskáim be-
szélnek. Mesélnek a túlzásba vitt féltés, gon-
doskodás, óvatoskodás következményeirõl.
Választ adnak az állandóan bennünk reme-
gõ kérdésekre: Mennyire óvjuk, védjük,
mennyire engedhetjük el növekvõ gyerme-
keinket? Mit, mennyit, mikor, meddig en-

gedhetünk meg? Már nem kis magoncok, akiket üvegházban tarthatnánk, viszont
nem is kifejlett, erõs felnõttek, akik a szélsõséges viszonyokat is kibírják.

Virágaink mesélnek az Élet törvényeirõl. És nagyon jó hallani, hogy ugyanazt
mondják, amit Óbudaváron a családnapokon hallunk. Mert Schönstatt nem más,
mint az Élet. Az életünk.

Az Oázis keresztény szellemiségû
családpedagógiai folyóirat.

Családok készítik családok számára.
Újságunkban a házas- és családi

életünkben szerzett megtapasztalásainkat
osztjuk meg egymással.

Mint minden újságban, elõfordul,
hogy az írásokat szerkeszteni kell.
Minden komolyabb változtatást

megküldünk a szerzõknek,
az apróbb módosításokat

csak azoknak küldjük,
akik elérhetõségeik megadásával együtt

jelzik ezt az igényüket.

Hálásan köszönjük a Pécsi Régiónak
a sok szép írást, a közös munkát,

a támogatást…
Következõ számunk központi témája

a Szeretetszövetség, kegyelmi tSzeretetszövetség, kegyelmi tSzeretetszövetség, kegyelmi tSzeretetszövetség, kegyelmi tSzeretetszövetség, kegyelmi tôôôôôkekekekeke
– ugyanis a jubileumi évben sorra
vesszük legfontosabb értékeinket.
Házigazda az Óbudavári Régió,
Szelestei Barbara vezetésével.

Lapzárta: október 1.
Köszönjük és várjuk írásaitokat

a következõ címre: Sallai+Karikó
oazis@schoenstatt.hu

OÁZIS 2008. április, XVIII. évf. 2. (51.) szám, a Családok a Családért Egyesület
(Magyar Schönstatt Családmozgalom) lapja, keresztény szellemiségû házas- és csa-
ládpedagógiai folyóirat. Megjelenik negyedévenként. Felelõs kiadó: az Egyesület
elnöke, 8272 Óbudavár, Fõ u. 11. Tel.: 87/479-026, info@schoenstatt.hu,
www.schoenstatt.hu/oazis • Fõszerkesztõ: dr. Sallai Tamás és Karikó Éva
• Készítették: Abai Tibor és Zsuzsi, Csabai Gábor és Márti, Csermák Kálmán és Alice,
Endrédy István és Cili, Gólya Zoltán és Ottília, Guld Veronika, Gyöngyi István és
Judit, Gyuk Balázs és Kati, Heiszer Csaba és Erika, Horváth Róbert és Bea, Komáromi
Ferenc és Mari, Koncsik Sándor és Anna, Mester Balázs és Judit, Nagy István és Gabi,
Ozsvári Csaba és Imri, Palásthy Imre és Bea, Schumiczky András és Ildikó, Ther Isván,
Uzsalyné Pécsi Rita, Varga Károly és Erika, Wangler Ottó és Kati, Zajkás Péter és Rozi
• Szöveget gondozták: Guldné Gelencsér Noémi, Rábai Szilárd és Györgyi
• Tipográfia: Heiszer Csaba és Erika
Nyomás: OOK-press Nyomda, 8200 Veszprém, Csillag utca 5.
Az Oázis évente négyszer jelenik meg. Egy példányra vetített költsége 300 Ft, ez
évente 1200 Ft. A költséget adományokból, illetve díjazás nélküli munkavégzés
útján teremtjük elõ. Köszönjük, ha támogatjátok Egyesületünk tevékenységét a
73200134-10000434 számlaszámon.
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„

Hármas Ünnep Óbudaváron

HárHárHárHárHármas Ünnep Óbudaváron –mas Ünnep Óbudaváron –mas Ünnep Óbudaváron –mas Ünnep Óbudaváron –mas Ünnep Óbudaváron –
Schönstatti csodaSchönstatti csodaSchönstatti csodaSchönstatti csodaSchönstatti csoda

Ezüstjubileum – Búcsúzás Ezüstjubileum – Búcsúzás Ezüstjubileum – Búcsúzás Ezüstjubileum – Búcsúzás Ezüstjubileum – Búcsúzás –––––
KépzKépzKépzKépzKépzôôôôôház-szentelésház-szentelésház-szentelésház-szentelésház-szentelés

árom házaspár és egy atya esti, majd éjszakába nyúló találkozása 1983-
ban – látszólag nem olyan nagy hír… Mégis, április 5-én Óbudaváron
közel ezren tartottuk fontosnak, hogy 25 év elteltével erre visszaem-
lékezzünk, hisz ezzel vette kezdetét a Magyar Schönstatti Családmoz-

galom. Ezüstjubileumot ünnepeltünk!
Gódány Róbert – aki ’56-ban elhagyta az országot – és felesége, Rita megismer-

vén Ausztriában a schönstatti közösséget, úgy döntöttek, barátaik és rokonaik he-
ves ellenkezése dacára, hogy visszatelepülnek Magyarországra. Szívükben maguk-
kal hozták Kentenich atyához, Schönstatt alapítójához való kötõdésüket. S nem
voltak egyedül, mert barátjuk, Tilmann Beller atya évente meglátogatta õket. Elõ-
ször csak egy estét, majd egy hétvégét, aztán egy majd több hetet, hónapot töltött
itt lelkigyakorlatokat, ún. családnapokat tartani. Az elmúlt 25 év alatt apránként
több száz család életét alakította át. Megtanult magyarul, s egyedülálló karizmati-
kus személyiségével vezette a családokat a Szûzanyához. A Szûzanya aztán nagy-
szerû nevelõnõként magához vonzotta a családokat, akik családnapokra jöttek,
háziszentélyt létesítettek, s közösségeket építettek. Létrejött a családmozgalom, a
szövetségi családok három évfolyama, a Családakadémia, az apostoli családok cso-
portja, a lány- és a fiúmozgalom. A szombati ünnepen hálatelt szívvel állták körül
az óbudavári schönstatti szentélyt, hogy köszönetet mondjanak.

A köszönet egyben búcsúzás is volt, mert a vezetést Tilmann atya rábízta a
családokra. „Nem könnyû búcsút venni a magyaroktól…” – hangzott el az utolsó
közös szentmisén. S mindnyájan ugyanezt éreztük, nem könnyû búcsút venni
Tilmann atyától. Hisz oly sokat kaptunk tõle: odafigyelést, bizalmat, erõt. Mindig
megerõsített, nagynak látott bennünket, és megtanította: „barátaim, a házasság
munka!”

Délután az ünnepi szentmisén a német püspöki kar elnöke, dr. Robert Zollitsch
freiburgi érsek szentbeszédében méltatta az eltelt 25 évet: „…egy háló jött létre
sokak részvételével, ahol megtapasztalhatóvá válik az egyház elevensége, hogy az
egyház él. Éppen a családnapokon végzett értékes munkájukkal lényeges és fontos
ösztönzõ erõvé váltak a magyar egyházban…”

A fõcelebráns Márfi Gyula veszprémi érsek atya adta át a Magyar Katolikus
Püspöki Kar által adományozott Pro Caritate-díjat Tilmann Beller atyának, elis-
mervén a családok körében végzett munkáját.

Külön öröm számunkra, hogy a jubileumi eseményekkel egy idõben jelent meg
a Szent István Társulat kiadásában az alapító Joseph Kentenich atya életrajza
Christian Feldmann: Isten szelíd forradalmára címmel, Guld Veronika fordításában.

Csodaként éltük meg, hogy a 2005-ben elkészült kápolna után felépült a két
épületegységre tervezett képzõházunk elsõ, nagyobbik épülete. A Szûzanya Óbu-
daváron a családok között akar megtelepedni a szentélyben, s a képzõházban az
önneveléshez, a házasság élõvé tételéhez, a gyerekneveléshez képzéssel is hozzá
akar járulni. Összefogva a Szûzanyával: „Semmit Nélküled, semmit Nélkülünk!” a
családok sokszor önfeláldozó adakozásával létrejött a nevelõ-központunk.

Márfi Gyula érsek atya felszentelte az elsõ épületünket, mely oázis a családok
számára, s ahová szeretettel várunk mindenkit, aki lelki töltekezésre vágyik.

Elérhetõségünk: 8272 Óbudavár, Fõ utca 14., tel: 87/479-026,
www.schoenstatt.hu.

Édes Szûzanyánk!
Lélekben együtt akarunk lenni a Szentélyedben, odavisszük szívünk

lángjának lobogását, és megköszönjük, hogy bevonsz bennünket Fiad
nagy küldetésébe. Fogadd készségünket, hogy bevessük magunkat az
Úr Jézus Krisztust követve a Szentlélekben az örök Atya máriás országá-
ért. Ha lankadunk, lusták vagyunk vagy elbátortalanodunk, esd ki ne-
künk a bocsánatot, és vezess bennünket vissza a szeretet útjára.

Amikor ezt mondtuk „Semmit Nélküled, semmit nélkülünk”, elõször
arra gondoltunk, hogy miközben Schönstatt útján lépkedünk elõre, majd
itt-ott Te is segítesz nekünk. Most már egyre mélyebb meggyõzõdéssel
valljuk, hogy egyetlen lépést sem tudunk Nélküled tenni. A mi hozzájá-
rulásunk tehát fõleg abban áll, hogy Eléd borulunk, megvalljuk tehetet-
lenségünket és anyai szeretetedbe kapaszkodva bizalommal kérjük, jöjj,
segíts felépíteni és mûködtetni az óbudavári központodat! Fakassz a
szentélyedbõl szeretet-forrást, mely felmelegíti hideg szívünket, és le-
hetségessé teszi a szeretet mûveit, csodáit; és kérünk, hozd rendbe, tedd
jóvá tévedéseink, mulasztásaink és vétkeink következményeit!

Anyánk és Királynõnk! Fogadj el bennünket, és ajándékozz ne-
künk küldetést egyházunk és népünk megújítására! Dicsõítsd meg
innen Magadat, és mutasd meg hatalmadat mint Magyarország ki-
rálynõje! Ámen.

(Ima az óbudavári Schönstatt Központ alapító levelébõl)



76 Hármas Ünnep Óbudaváron Hármas Ünnep Óbudaváron

„..a Schönstatt-család nem valami holt képzõdmény, hanem pezsgõ élet, mely
egyre jobban és jobban szeretne kibontakozni és egyre jobban megvalósítani a
világ végezetéig tartó küldetését. A család élet-forrás, élõlény, amelynek világhódí-
tó, világátható küldetése van akkor is, és éppen akkor, ha gyõzelmes útján ellenál-
lásba ütközik…” (Kentenich atya)

KKKKKedves Családok!edves Családok!edves Családok!edves Családok!edves Családok!

Szeretnénk feleleveníteni a sok emberi és isteni segítség feletti hálás örömün-
ket, melyet a képzõház felépülése és felszentelése, Tilmann atyától mint a mozga-
lom vezetõjétõl való elköszönés és a többi program közben átéltünk és megtapasz-
taltunk. Úgy érezzük, hogy méltó és igazságos, hogy egész évben a hála lelkületét
ápoljuk magunkban, a csoportjainkban, a családnapokon és mindig újra megemlé-
kezzünk a

„Semmit Nélküled, semmit nélkülünk!” csodájáról.
Nehéz, hogy kinek és mit köszönjünk meg. Sok felajánlás, áldozat és munka

rejtetten történt. Aki mindent tud és a rejtekben is lát, majd megköszön mindent, de
Vele együtt mi is mindenkinek mindent nagyon-nagyon köszönünk! Nem köszöne-
tért, hanem az Isten országáért hoztátok az áldozatokat. A megrendültség, a csodálat
és csodálkozás örömet és hálát ébreszt bennünk.

Ne hagyjuk a kegyelmeket, a lelkesítõ indí-
tásokat elszállni!

Beszélgessünk róla, ízlelgessük újra meg újra
az ünnep tapasztalatait a családban, csoportja-
inkban!

Gyûjtsük össze élményeinket, kegyelmi aján-
dékainkat, amelyek hatással voltak hétköznapi
életünkre, házastársi kapcsolatunkra, a gyerme-

keink iránti figyelmünkre, melyek növelték szeretõ megértésünket, bizalmunkat és
türelmünket.

A jubileumi év tovább folytatódik
A képzõházban még sok mindenre szükség van és a kassza ürül. Folytatni akar-

juk a másik ház építését is. Tilmann atyától, de saját tapasztalatból is tudjuk, hogy
ha valamit adunk, a Szûzanya ad hozzá, kiegészíti.

A Schönstatt Szentélyt Magyarországnak Alapítvány számlaszáma: 73200031-
11252201

Ahogyan Illés próféta életében látjuk (1 Kir.17): a sareptai özvegyasszony sza-
kajtójából soha nem fogy ki a liszt és korsójából az olaj, mert az utolsó adagjából
lángost sütött a prófétának. Mi is hasonlóan éljük meg a ház épülését. Több ízben
megtapasztaltuk, hogy az utolsó forintokat fizettük ki egy-egy számlára, és mire a

következõ számlára került a sor, újra volt mibõl. Most is csak bizakodva tekintünk
a Szûzanyára, hogy a május végén, június elején esedékes nagy gépészeti és vil-
lanyszerelési munkákra, a ház körüli térburkolásra és az apró befejezõ munkákra
16,3 millió forintot a rendelkezésünkre álló 2,6 millió forintból ki tudjuk fizetni
akár kölcsönbõl, akár adományokból.

Használjuk ki továbbra is a jubileumi év kegyelmi lehetõségeit! Az otthonaink-
ban, a csoportokban és régiókban szervezõdõ programok mellett folytatódik a nagy
kilenced a schönstatti eszköz-keresztúttal; jönnek a nyári családnapok; indul a 4.
apostoli csoport; a soproniak kísérleti „Jegyestábort”, schönstatti jegyesoktatást
szerveznek; nyár elején egy kis misszó indul egy erdélyi családtáborba; õsszel
indul a 8. családakadémiás évfolyam; készülõdik Tilmann atya Mária musical-
jének magyar bemutatója…

A jubileumi év lezárásaként kibõvített zsinatra készülünk, amelynek keretében
többek között megpróbáljuk összegyûjteni az elmúlt 25 év jó tapasztalatait, a fe-
szültségek, gondok megoldásának lehetõségeit; továbbá szó lesz a rendszeres
Kentenich-atya továbbképzés beindításáról, valamint az új központunk lelki-szel-
lemi mûködtetésérõl, fenntartásáról és továbbépítésérõl is…

Kentenich atya szavaival zárjuk sorainkat:

„És most bátran tovább dolgozunk,
imádkozunk és áldozatokat hozunk
– mindenki a saját helyén –”

Szeretettel ölelünk Mindannyiótokat
Ágnes és Tóni; Alice és Kálmán; Cili és István; Rita és Róbert„Tilmann atyától, de saját

tapasztalatból is tudjuk, hogy
ha valamit adunk, a Szûzanya
ad hozzá, kiegészíti.
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„

Hármas Ünnep Óbudaváron

„
Tilmann atya 2008. április 4-énTilmann atya 2008. április 4-énTilmann atya 2008. április 4-énTilmann atya 2008. április 4-énTilmann atya 2008. április 4-én

mondott beszédébôlmondott beszédébôlmondott beszédébôlmondott beszédébôlmondott beszédébôl

em könnyû elbúcsúzni a magyaroktól. A szív visszahúzza az embert,
de most eljött a búcsú ideje.

Szentmisét ünnepelünk most együtt, és hagyjuk, hogy a Jóisten
mondja nekünk: gyere, szeretlek. Az Élet Kenyerét ajándékozza ne-

künk az Úr, mert szeret bennünket. „Itt vagyok számodra.” Ezt nem lehet kiérdemel-
ni. Egymásnak is mondjuk: itt vagyok számodra.

A keresztény ember nagyszívû. Mikor találkozunk, nem emeljük a mutatóuj-
junkat a másik szemére hányva: hibáztál. Természetesen tudunk a többiek hibáiról,
és ismerjük a saját hibáinkat is, de a szívünk nem kemény, hanem nagy és jóságos.
Azt tudjuk mondani a másiknak: „újból rendben van minden”.

Így tekint ránk Isten is. Szent János mondja: ha a saját szívünk elítél is bennün-
ket, Isten nem ítél el bennünket, mert Isten nagyobb a szívünknél.

A világban más az általános légkör: manapság különösen erõs a kritikai hajlam
a hibák, bûnök miatt. Az egyik dühösen mutogat a másikra, és a keresztények is
kísértésbe kerülnek, hogy ezt tegyék. A mutatóujjunkkal mutogatunk a többiekre,
hogy gonoszak, rosszak, mert valóban azok. Ez a helyzet. Rossz, haragos, gonosz
gondolat van a szívünkben akkor is, ha a jó ügy miatt haragszunk. Ez a házasságban
is elõfordul. Nekünk van igazunk a társunkkal szemben, és keserûség van a szí-

vünkben.
Hogyan bánunk az

ilyesmivel? Az igazsá-
gosság megköveteli,
hogy harcoljunk érte, de
nem jó, ha közben elvész
a szeretet. Olvastam egy
könyvben, hogy az
asszony azt mondja szí-
vében a férjének: szeret-
lek, te buta. Ez titok. A
másikat elfogadom
olyannak, amilyen, ha-
gyom, hogy ott tartson,
ahol tart. Megmondom,

hogy helytelen, amit cselekszik, és ezt határozottan mondom, de a végén a szívem-
ben így szólok: szeretlek, te buta. Érthetõ? Így nagy jóság marad a szívünkben.

Ez hiányzik a társadalomból, ahol csak kemény bírálat van. Jézusnál másként
volt, Belõle nagy jóság sugárzott ki.

Új légkört kell teremteni a társadalomban. Harcolunk az igazságért keményen,
de közben a többiekkel szemben legyünk nagylelkûek. Ez sajátos feszültség a
szívünkben: szeretünk, miközben harcolunk és hódítunk. Egy igazi kereszténynek
mindig hódítónak kell lennie, hiszen a társadalomban szükség van a változásra. A
hódító típus fontos a tömeggel szemben. Aki mindig csak alkalmazkodik, kedves és
bólogat, az nem keresztény. A jövõ kereszténye nagylelkû és szeretetteljes. Nem
cirkuszol. Megmondja, ha valami helytelen, de irgalmas és tovább szeret.

Szeretnék megnevezni egy másik irgalmatlanságot. Nem csak a politikában,
nem csak a házasságban vagy a nevelésben lehetünk irgalmatlanok, hanem saját
magunkkal szemben is. Nagyon veszélyes, ha azt mondjuk: nem vagyok jó, mert
hibáztam, és állandóan elítéljük magunkat. Ha elítéljük saját magunkat, az arcunk
és a szívünk keserû lesz, és keserûen, elkeseredetten beszélünk másokról is. Ha az
ember saját magát nem szereti, akkor másokat is elítél.

Sok olyan keresztény van, aki mindent tud, és kimondja, hogy mindenki más
rossz, csak õ nem és talán még egy-két ember – de nem több, mint három! –, aki igazi
barátja… Természetesen, ha akarják, Önök is járhatják ezt az utat, de mi nem aka-
runk ilyen emberek lenni.

Saját magunkat csak
úgy tudjuk meggyógyítani,
ha van valaki, aki hisz ben-
nünk. A szeretet parancsa
így szól: „szeresd felebará-
todat, mint önmagadat”.
Úgy is mondhatjuk, hogy
akkor vagyok képes saját
magamat szeretni, ha a há-
zastársam atyai szeretettel
van irántam.

Megélem azt, hogy a
házastársam szeret engem?
Hogyan szeretem a házas-
társamat? Van száz okom,
hogy ne szeressem õt, ilyen és ilyen hibái vannak, és ha nem lépek ezen túl, sötét
lesz a róla alkotott kép. Tehát azt mondjuk: a rossz tulajdonságokat mind látom – és
még egy kicsit többet is–, de azt mondom: „gyere!” Ilyen egy schönstatti házastárs.
Így is szeret. És ez a nagylelkû társ élõ gyógyszer.

Ilyenek a magyarok. Õk a válasz a modern világra. Önök hódítók. Elõdeik lova-
kon jöttek valahonnan keletrõl, és mindent meghódítottak, amit láttak. Nem ke-
gyelmeztek senkinek. Hódítaniuk kellett. De ez csak az egyik oldala a dolognak.
Aztán fölépítették a nagy szívek birodalmát. Ilyenek ma. Ez észrevehetõ az apró
dolgokban is. Ha Németországban egy percet kések az elõadásról, bocsánatot kell
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kérnem. Néha elmesélem nekik, hogy nálunk Magyarországon sokszor negyed óra
sem baj. Ha okos emberek beszélnek egymással, ez legalább olyan fontos, mint egy
elõadás. Látják, ilyen a nagylelkûség. A Miatyánknál megfogják egymás kezét a
padokon átívelõen is. Kit érdekel, hogy talán bacilusok vannak a kezén?! Pl. a
Szeretet áradjon köztünk címû éneket németként nem lehetne imádkozni: testvéri
szív, mindnyájan egyek…

Tehát két oldala van a keresztény személyiségnek: harcolunk, megváltoztatjuk
magunk körül a társadalmat, mert ami körülöttünk van, az nem maradhat így, de ezt
a változtatást nem keserûen végezzük, mert a hódító ember másrészrõl jóságos. A
jövõ egyháza itt van, hiszen a magyarok erõs és nagylelkû emberek.

Tilmann atya beszédébôl – 2008. április 5-én délelôttTilmann atya beszédébôl – 2008. április 5-én délelôttTilmann atya beszédébôl – 2008. április 5-én délelôttTilmann atya beszédébôl – 2008. április 5-én délelôttTilmann atya beszédébôl – 2008. április 5-én délelôtt

Kedves Barátaim!

Közöttünk van a Német Püspökkari Konferencia elnöke1.
Ötven évvel ezelõtt meglátogattuk együtt Engling József halálának helyét, aki

Kentenich atya elsõ nagy tanítványa volt, nagy eszménye pedig: „Mindenkinek
mindene akarok lenni!” Együtt voltunk ott az érsek meg én. Mindkettõnknek ugyan-

az volt az eszménye és a lelkü-
lete: a Szûzanyának akartuk az
életünket ajándékozni.

Régóta nem láttuk egymást,
és most itt újra találkoztunk.
Van ebben valami különös.

Az érsek nagyszívû ember,
olyan, mint a magyarok. Ter-
mészetesen erõs, mert egy
gyenge ember nem tudná a
„nagy” püspökök gyûlését ve-
zetni. Az érsek erõs ember, mint
a magyarok. Ezért azt lehet
mondani, hogy az érsek ma-
gyar. (taps)

Kedves Robert, ha a németeknek már nincs Rád szükségük, akkor gyere ide,
ehhez a Schönstatt mozgalomhoz, mert én most elmegyek.

És ahogy Engling József szerette a Szûzanyát, úgy szeretik a magyarok is, és a
Szûzanya is szereti a magyarokat. Ez teljesen egyszerû gondolat. Egészen elcsende-

sedünk a szívünkben, és egy pillanatig nem Tilmann atyát hallgatjuk, hanem a
Szûzanyát, aki azt mondja nekünk: „Szeretlek!” A házastársunkra tekintünk, majd a
Szûzanyára tekintünk. És a Szûzanya egész nyugodtan azt mondja nekünk: „Õt is
szeretem!” A gyermekeinkre tekintünk, és a Szûzanya mondja: „Szeretem õket!”
Most nézzenek valakire, egy erõs, furcsa emberre és tekintsenek a Szûzanyára, aki
így szól: „Õt is szeretem!” Mi pedig mondjuk neki: „Elég nehéz asszony vagy!” Õ
ezt felei: „Igen, az vagyok! Szükségem van rátok. Szükségem van az erõtökre és a
szeretetetekre. Szükségem van az erõtökre a tömegszellemmel szemben. És szüksé-
gem van a szeretetetekre a tieitek számára.” A mi Schönstatt mozgalmunk a szeretet
közössége. Ez a két dolog összefügg.

Ha fiatal az ember, akkor cselekednie kell. Ez azt jelenti, hogy ezek a fiatalok,
akik az elõbb itt voltak, rátekintenek a szüleikre, és két dolgot mondanak nekik:

Erõs vagyok, ezért azt teszem, amit akarok!
Másodszor: Képes vagyok szeretni, és ezért minden nap örömet szerzek a szüle-

imnek. Minden nap teszek valamit, ami örömet okoz nekik.
Vannak néhányan, akik ezt nem akarják hallani, ezért újra mondom:
Minden nap csinálok valamit, ami örömet okoz a szüleimnek!
Természetesen – ezt már tudjuk – a szeretet fájhat!
Ha két fiatal találkozik, megkérdezi az egyik:
„Milyenek a szüleid?”
A másik azt válaszolja: „Az én szüleim számomra az életszentség útját jelentik.”
Az egyik azt mondja: „Az én szüleim egész kedvesek. Mindig azt teszik, amit

akarok.”
Erre a másik feleli: „Akkor elég szegény vagy!”
Gyermekével Szûzanyánk szent áldását adja ránk! Amen.

„Hiszünk a küldetésünkben, kiállja a viharokat,„Hiszünk a küldetésünkben, kiállja a viharokat,„Hiszünk a küldetésünkben, kiállja a viharokat,„Hiszünk a küldetésünkben, kiállja a viharokat,„Hiszünk a küldetésünkben, kiállja a viharokat,
felülkerekedik a korokon, nem veszünk el!”felülkerekedik a korokon, nem veszünk el!”felülkerekedik a korokon, nem veszünk el!”felülkerekedik a korokon, nem veszünk el!”felülkerekedik a korokon, nem veszünk el!”

Robert Zollitsch freiburgi érsek,
schönstatti pap köszöntõje
a képzõközpont szentelésén

Kedves Püspöktestvérem, igen tisztelt Gyula érsek,
Kedves Magyar Schönstatt Családom,
Kedves Testvérek a hit egységében, ezen a napon minden okunk megvan arra,
hogy örüljünk, és hálát adjunk. A szentmise elõtt visszatekinthettünk az elmúlt
25 évre, mely idõ folyamán a Schönstatt Család itt Magyarországon növekedett
és nagy lett; most összegyûltünk itt az ünnepi szentmisén, hogy mozgalmi

1 Dr. Robert Zollitsch, freiburgi érsek az ünnep vendége volt.
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munkájuk egy további lépése történjen, és a képzõházat itt a szentélynél felszen-
teljük. Hálásan megállapíthatjuk, hogyan fejlõdött a közösségünk az elmúlt
években: két-három család elindulása következtében egy háló jött létre sokak
részvételével, ahol megtapasztalhatóvá válik az egyház elevensége, hogy az
egyház él; éppen a családnapokon végzett értékes munkájukkal lényeges és
fontos ösztönzõ erõvé váltak a magyar egyházban. Azzal, hogy ma felszenteljük a
képzõházat, mely a családok körében végzett munkát elõmozdítani hívatott, és
elõ is mozdítja, megkapják a helyet és a segítséget, hogy ez a növekedés tovább-
ra is jó irányba terelõdjön. Tehát minden okunk megvan arra, hogy örüljünk.

Úgy tûnik, mintha az evangélium egy kicsit zavarná az örömet. A tavon zajló
viharról van szó, melynek a tanítványok ki vannak szolgáltatva; akik nagyon meg-
ijednek, amikor a mesterüket a vízen járva megpillantják. Kifejezheti ez azt az
örömet, melyet mi ma érzünk? Elsõre ez valóban nehezen elképzelhetõnek tûnik;

de úgy vélem, csak felületes szemlélés esetében. A mi német Schönstatt családunk
egyik énekére gondolok, ez az ének a nemzeti szocializmus által okozott megpró-
báltatások idején keletkezett. ’Terjeszd körénk köpenyed’ az ének címe. „Te Oltal-
mazó a viharban” – így szólítjuk a Szûzanyát. És tovább szól az ének: „Te az
Újszövetség bárkája, Te szilárdan állsz a viharok közepette.” A vihar a maga kelle-
metlenségével kaphat így éppenséggel pozitív értelmezést. És ténylegesen megél-
tek Önök ilyen viharokat; itt állva mondhatjuk: szert tettünk ilyen tapasztalatokra.
Mint közösség, átvészelték a kommunista idõket a házaikban, a családjaikban, a
háziszentélyeikben. Megtapasztalták: az Oltalmazó, a Szûzanya hordozta és segí-
tette Önöket a nehéz idõkben.

Micsoda hitbéli tanúságtétel az, amelyet Önök ebben a tekintetben tehetnek!
Aki rábízza magát a Szûzanyára, aki vele együtt a pillantását Jézus Krisztusra irá-
nyítja, annak nem képes semmilyen kívülrõl jövõ vihar ártani; az belülrõl kap

erõsítést, szilárdságot. Milyen fontos üzenet ez ma számunkra! Mert nem hihetjük
azt, hogy miután a kommunizmus összeomlott, minden vihar elcsitult. Ma is újból
és más módon szembe kell néznünk a kihívásokkal. A ma jelentkezõ közömbösség
és relativizmus elsõ látásra, felületesen szemlélve talán halkabban és szelídebben
jelenik meg, de ezek belülrõl bomlasztanak és tesznek kérdésessé belsõ kötõdése-
ket. Itt az a fontos, hogy legyen világos álláspontunk. Szükségünk van egy világí-
tótoronyra. Kapcsolatok és helyek hálójára van szükségünk, ahol erõsítjük a hitün-
ket; ahol beszélünk egymással a hit dolgairól, és megtapasztalhatjuk az élõ hitet, a
hit elevenségét. És ezen a téren a szentély és az új képzõház itt, Óbudaváron lénye-
ges szerepet kapnak.

Atyánk és Alapítónk, Kentenich atya,
egy papok elõtt tartott elõadásában mond-
ta 1967-ben: „Azt hiszem, hogy azt kell
mondanom, a kötõdések szerves rendszere
lesz évszázadokon át az a jellegzetessé-
günk, amely mellett ki kell tartanunk, hogy
megértsük a kort és a jövendõ korokat, és
meg tudjuk azokat gyógyítani (szövetsé-
gi papoknak 1967-ben tartott lelkigyakor-
laton). Kiegészíthetjük ezt azzal, hogy
azért is, hogy ki tudjuk állni a kor viharait.
A kötõdések szerves rendszerét két irány-
ban értelmezhetjük.

Az elsõ az istenihez, az Istenhez, Jézus
Krisztushoz való kötõdés. Ez az a kötõ-
dés, amely megszabadít bennünket a féle-
lemtõl, bármi nehézség is ér bennünket…
Ez az Istenhez és a Szûzanyához való kö-
tõdés az, amire szükségünk van az életünkhöz, ha azt akarjuk, hogy több legyen,
mint csupán túlélés, hogy az életünk mélyreható legyen. Ezt a kapcsolatot szolgál-
ja a szentélyünk, szolgálja a számtalan háziszentély a lakásaikban és családjaik-
ban. S mint minden kapcsolatnak, ennek a kötõdésnek is szüksége van arra, hogy
ápoljuk.

A másik iránya a kötõdések szerves egészének az egymáshoz való kötõdés.
Semmi esetre se tekinthetjük ezt kevésbé fontosnak vagy csak másodrangúnak.
Mert szükségünk van arra, hogy a mindennapokban együtt éljük meg hitünket,
szükségünk van a természetes kötõdések erõsítésére, a beszélgetésre. Éppen ezért
van olyan nagy értéke a képzõháznak, melyet ma felszentelünk. Mert itt van arra
alkalom, hogy együtt éljünk, egymás által növekedjünk; esélyt ad arra, hogy meg-
beszéljük egymással életünk fontos dolgait, és kölcsönösen erõsítsük egymást.
Szükség van a házra, hogy teret adjon az együttlétre. Bárhol a világon felépíte-
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nek egy Schönstatt szentélyt, ezért jönnek létre ott a kornak megfelelõ képzõ- és
lelkigyakorlatos házak. A közösségünk jámborsága nem egyoldalú: nemcsak fel-
felé irányul, mintha csak azzal elégedettek lehetnénk. Hívõ közösség vagyunk,
mely a jámborságot és a közösségi életet összekapcsolja. Aki feltekint az Istenre,
az nem tévesztheti szem elõl az embertársait. Éppenséggel jellegzetességünk ne-
künk keresztényeknek, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünk kiállja a próbát a
hétköznapokban, hogy a megélt kapcsolataink által fejezzük ki a hitünket. Ezért
lényeges számunkra mint új lelkiségi közösség számára, hogy az Istenhez és a
Szûzanyához való kötõdésünket az egymás közötti kötõdésekkel erõsítsük és ele-
venné tegyük…

Nekünk a Schönstatt mozgalomban bõséges kincsünk van, melyet felajánlha-
tunk az egyháznak. Vigyük be az egyházunkba, melynek oly nagy szüksége van
erre a megélt együttlétre, mint a hitünkrõl tett tanúságra. Ily módon értékes szolgá-
latot tehetünk az egyházunknak!

Kedves Testvérek, tekintetünk így újból a szentleckére irányul, melyet az Apos-
tolok Cselekedeteibõl hallottunk. A tizenkét apostol, aki a jeruzsálemi õsegyházat
vezette, megállapítja, hogy szükségük van támogatásra, nehogy „elhanyagoljuk az
Isten igéjét.”(ApCsel 6,2) Ezért kiválasztanak a közösségbõl testvéreket, akik az
„asztalnál” – s ezzel embereknek – szolgáljanak. Ily módon megadják a jelet arra,
hogy a hívõk közösségébe sok és különbözõ szolgálatot lehet behozni. Világossá
teszik, hogy nem lehet néhány szakembernek, esetleg egyetlen egynek a dolga,

hogy a keresztény életet meghatározza és
formálja. Ez az egész közösség ügye, min-
denki szolgálhatja a közösség javát.

Így örülök annak, hogy Önök a magyar
Schönstatt mozgalomban ezt ilyen oda-
adással váltják valóra… Ahol figyelmesek
vagyunk arra, amit az Isten akar tõlünk, a
hitünk élõ képévé, jelévé válunk. Ahol
minden egyes személy örömmel követi a
hivatását, ott növekszik az egyház, ott
megtörténik az új hivatások élesztése…

Ebben az ünnepi órában azt kívánom
Önöknek, hogy az új képzõházukkal és a
még fiatal szentélyükkel ugyanerre a ta-
pasztalatra tegyenek szert; hogy képesek
legyenek arra, hogy a Szûzanya kezét fog-
va örömmel járják tovább az útjukat, és
kölcsönösen erõsítsék egymást; hogy a
kötõdésüket a helyhez, a szentélyhez és a
Szûzanyához újból elmélyítsék, és ezáltal

az egymás közti kötõdések is tovább erõsödjenek. Akkor semmilyen vihar se árthat
nekünk, mert az Úr velünk van. Bizalommal mehetünk a jövõbe vezetõ úton, és
végezetül ismét a ’Terjeszd körénk köpenyed’ énekre gondolunk, melynek utolsó
versszakában az áll, hogy „Hiszünk a küldetésünkben, kiállja a viharokat, felülke-
rekedik a korokon, nem veszünk el!” Ámen

Dr. Robert Zollitsch

Márfi érsek atya szentelésen mondott beszédeMárfi érsek atya szentelésen mondott beszédeMárfi érsek atya szentelésen mondott beszédeMárfi érsek atya szentelésen mondott beszédeMárfi érsek atya szentelésen mondott beszéde

2005. április 2-án szenteltem fel a Szûzanya szentélyét, ahol az elõbb szentmi-
sét ünnepeltünk. A Szûzanya újra és újra megmutatja, hogy szeret minket. A Szûz-
anya mindenkit szeret, aki hozzá jön, hogy ajándékozzon neki, vagy kérjen valamit
Tõle, vagy azért jön ide, hogy mások számára kérjen Tõle ajándékot.

Mi keresztények egy nagy közösségben élünk. Jézus élõ teste vagyunk. Jézus
ennek a testnek a feje, mi a tagjai. A Jóisten mint egy családot lát minket, amelyben
minden testrész tehet valami jót a másiknak, sõt minden embernek Jézus Krisztus-
ban.

A Szûzanya célja az, hogy neveljen minket. Nemcsak azt ajándékozza nekünk,
amire szükségünk van, hanem olyanokká akar nevelni minket, akik áldozatot hoz-
nak a másikért, ami abban nyilvánul meg, hogy az ide jövõ embereket nevelik,
vagy segítik abból a célból, hogy azok a Mennyei Atya kegyelmében növekedje-
nek.

Ez a ház a Szûzanya nevelõháza, képzõközpontja. Ez a ház a Szûzanya kinyúj-
tott karja, ahogy a kápolna, a szentély az Õ szíve, amelynek középpontjában Jézus
lakik.

A Szûzanya karja ölel és ösztönöz arra, hogy azt, aki elfogadja a Szûzanyát mint
édesanyját, tanítsa, nevelje arra, hogy jobban tudjon szeretni, és másokat is tudjon
a szeretetre elvezetni.

Ez a ház a Szûzanya kiképzõ bázisa, ahol azt tanítja meg, hogy ne csak a saját,
hanem a másik ember javát keressük. Egy új, nagyszívû, királyi keresztény embert
akar itt nevelni a mi Urunk Jézus képe szerint.

Ebben a házban a Szûzanya adja a krisztusi nagyszívûséget és a krisztusi király-
ságot, és mintegy újjászüli az idetérõkben a krisztusi embert.

Mielõtt megáldanánk és felszentelnénk a Szûzanya nevelõházát, könyörög-
jünk:

Urunk, Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át a schönstatti Szûzanyának épített
ház küszöbét. Költözzék ide az isteni áldás, derûs öröm, termékeny szeretet és tartós
egészség! Távozzék errõl a helyrõl a gonosz lélek ártalma és viszálykodása! Lakja-
nak itt a békesség angyalai! Dicsõítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk!
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Áldd meg, amit teszünk, szen-
teld meg szolgád látogatását, mert
te szent vagy, és az is maradsz az
Atyával és a Szentlélekkel mind-
örökkön örökké. Ámen.

Könyörögjünk! És kérjük Jézus
Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva
– áldja meg ezt a nevelõ házat, áld-
ja meg mindazokat, akik a Szûz-
anya ösztönzését elfogadják, hogy
növeljék magukban a jót, hogy

másokat is el tudjanak vezetni a nagyobb szeretetre. Add meg, Urunk, e háznak az
õrzõ, jó angyalát. Add meg, Urunk, azoknak, akik e képzõ központban befogadják
Édesanyád nevelõnõi ösztönzéseit, hogy növekedjék bennük az egymás iránti sze-
retet, hogy jobb férjjé, feleséggé, édesapává, édesanyává váljanak. Tedd képessé
õket, hogy hatékonyan és gyümölcsözõen munkálkodjanak a krisztusi ember kifor-
málásán önmaguk és mások javára!

Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk,
örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égbõl, hogy õrizze, gondozza, segítse és
védelmezze e háznak minden lakóját. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

„Nem könny„Nem könny„Nem könny„Nem könny„Nem könnyuuuuú́́́́́́́́́ elbúcsúzni a magyaroktól…” elbúcsúzni a magyaroktól…” elbúcsúzni a magyaroktól…” elbúcsúzni a magyaroktól…” elbúcsúzni a magyaroktól…”

ár hetek, hónapok óta készülõdtünk, hogy megköszönjük Tilmann
atyának mindazt, amit 25 éven keresztül értünk, magyarokért tett.
Tudtuk, hogy a búcsú pillanata egyszer eljön, s fejünkkel, eszünkkel
tudtuk, hisz erre készített minket már évek óta, hogy egyszer önálló-

an is helyt kell állnunk. Igyekeztünk szívünk minden melegével feldíszíteni ezt a
napot, úgy lelki készülõdéssel, mint virágokkal.

Egy dolgot viszont számításon kívül hagytunk: hogy ez a búcsú fájni fog…
Péntek este szövetségi hétvégénk kezdõ szentmiséjére gyûltünk össze a szen-

télyben. Ez egyben Tilmann atya utolsó magyarországi szentmiséje volt velünk.
Prédikációját e szavakkal kezdte: „Örülök, hogy újra láthatlak benneteket…”
Majd folytatta: „Nem könnyû elbúcsúzni a magyaroktól, az embert a szíve vissza-

húzza újra meg újra…”
S ekkor kezdett derengeni, hogy történelmi pillanatok részesévé váltunk. Mi

voltunk azok a „szerencsések”, akik személyesen és „élõben” hallhatták Tilmann
atya lelki végrendeletét…

Megérezhettük közvetlen szeretetét, melybõl sugárzott az is, hogy neki is nehéz
ez a búcsúzás. Ennek a hétvégén több jelét is érzékelhettük…

Szívbemarkoló volt, ahogy szövetségi csoportunk ajándékát, a hársfát, melyet
emlékére ültettünk, átfogta két kezével, s rövid, elmélyült imában fordult a Szûz-
anyához, s utána dobta rá a lapát földet. Mintha a Magyarországon töltött évek
temetésén lettünk volna…

Megrendítõ volt az is, ahogy szombat este Zollitsch érsekkel beszélgetve ül-
tünk a nagyszobában, s mindeközben Tilmann atya, akivel eddig mindig együtt
lehettünk, az MHC házban pihente ki a nehéz, fárasztó, de gyönyörû napot. Külö-
nös érzés volt.

Végül eljött a vasárnap reggel, amikor elutazott. Óbudavár mindig híres volt a
nagy integetésekrõl, s az érzelmekkel teli búcsúzásokról… Most mást élhettünk
meg, pedig ez a búcsúzás ténylegesen „végleges”. Szentmisét ünnepeltünk a szen-
télyben – már Tilmann atya nélkül –, s õ ekkor jött fel a szentélyhez kabátban, a
hátizsákjával. Megállt az ajtóban, búcsút vett az óbudavári schönstatti Szûzanyá-
tól, és térdet hajtva, csendben távozott. Integetés és zsebkendõlengetés nélkül.
Csak azok láthatták, akik kívül rekedtek.

Vasárnap még tartott a nõvér egy elõadást, hisz szövetségi hétvégénk volt. Nem
volt könnyû dolga, hisz szívünk tele volt az ünneppel. Ezt érzékelvén, a Filippi
levélbõl olvastunk részletet.
Tilmann atya többször emlí-
tette, hogy Magyarország az
õ Filippije, ahogy Szent Pál-
nak a szívéhez legközelebb
álló egyházközsége Filippi
volt. Így rögtön minden mon-
dat mögött Tilmann atya állt,
õ jutott eszünkbe mindenrõl.

Végül Gertrud-Maria nõ-
vér arról beszélt, ami Tilmann
atyának mindig fontos volt,
minden gondolatot, tettet úgy
vizsgáljunk meg: mit tenne
Kentenich atya ebben a hely-
zetben.

Jól esett lelkünknek,
hogy ha Tilmann atya nincs
is már velünk, van egy tám-
pontunk, egy „karónk”, aki
segít eligazodnunk, hogyan,
merre tovább.

Hármas Ünnep Óbudaváron
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a Szûzanya iránti nagy lelkesedésük, saját vágyainkra ismertünk az általuk megfo-
galmazott igényben: Isten tervébe bekapcsolódni. Kész volt a felkészülési tervünk,
mi mindent fogunk elolvasni és megbeszélni közösen.

„Bizonyítsátok be elõször szándékotok ko-
molyságát” a Szûzanya ezen felszólítását is sze-
rettük volna követni, de újból problémát jelen-
tett, hogyan. A Szûzanya válaszolt erre a
kérdésünkre megint. Méghozzá úgy, hogy min-
den „jólfésült” tervünket keresztülhúzta, és
gondoskodott róla, hogy legyen mit felajánla-
nunk.

Elõször is hirtelen rengeteg munkája lett a
férjemnek. Reggeltõl estig a munkahelyén, aztán pedig lefekvésig otthon dolgo-
zott. Persze megspórolhatott volna magának valamennyit ebbõl a munkából, de
akkor az igényesség szenvedett volna csorbát, illetve a kollégáitól kellett volna a
segítségét megtagadni. Végül mindennel elkészült szépen amikorra kellett, és egy
hétre el is utazott munka ügyben.

Õ élvezte az intenzív munkát, de belátta, hogy így nem tud elég idõt fordítani
kettõnkre, a családra. Én egyre jobban szenvedtem ettõl. Ráadásul ez már mind a
szeretetszövetségre való felkészülésünk ideje alatt történt. Idegesített, hogy a szé-
pen eltervezett közös munka nem valósul meg.

Aztán váratlanul kiderült, egy napot bent kell töltenie fiamnak megfigyelés
céljából a kórházban. Az a nap nagyon nehéz volt. Tetézte a gondot, hogy a férjem-
nek készülnie kellett, másnap utazott külföldre. A kórház után pedig több hétig
aggódnom kellett kisfiam egészsége miatt. Így imádkoztam: Szûzanyám, bármit
elfogadok, csak a gyerekeim legyenek egészségesek. Az aggodalmon kívül végül
nem lett semmi baj.

A Szûzanya megajándékoz minket
Még egy hetünk maradt a szentelésig. Ez a hét nyugodt, harmonikus otthoni

légkörben, sok munkával telt. Szívünkben hálával és bizalommal a Szûzanya iránt.
Egy kis nyugtalanságom volt még, hogy vajon férjem is ugyanannyira vágyik-e a
háziszentélyre és a szeretetszövetségre, mint én. Nehéz volt errõl teljes bizonyossá-
got szereznem beszélgetés útján. A Szûzanyát kértem újból, segítsen, hogy nyugodt
lehessek házastársi egységünk felõl.

Ekkor épp jött a férjem, hogy azt a fájlt, amit én korábban nyitva hagytam a
gépen, és õ bezárt, nem tudja újból megnyitni. Ez éppen az Óbudavárra szánt, már
csak nyomtatásra váró kész munka volt. Ezt férjemmel közösen készítettük, sok óra
munkája volt benne. Sokszor elmentettem, nem értettem, miért mondja férjem, hogy
nem tudja megnyitni. Az elõfordulhatott volna, hogy én, hozzáértés híján, nem
találok valamit a gépen, de vele ilyen, amennyire én õt ismerem, soha! Nyugodt
voltam, mondtam neki, keresse csak meg, el lett mentve. Õ tehát átment a másik
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„Gyakran gondoltunk a korsóra,
melybe nekünk kell vizet tölte-
nünk. Újra és újra felvetõdött
a kérdés, mi milyen áldozatot
is tudnánk vállalni?

„„„„„Bizonyítsátok be elôszörBizonyítsátok be elôszörBizonyítsátok be elôszörBizonyítsátok be elôszörBizonyítsátok be elôször, hogy k, hogy k, hogy k, hogy k, hogy komolyomolyomolyomolyomoly
a szándékotok”a szándékotok”a szándékotok”a szándékotok”a szándékotok”

chönstattal való ismerkedésünk óta megváltozott az életünk. Nagyon
sokat köszönhetünk a Szûzanyának. Emiatt vágy ébredt bennünk arra,
hogy komolyabban is elkötelezzük magunkat neki, hogy Isten tervét
segítsen bennünk, a családunkban megvalósítani. Gyakran gondoltunk

a korsóra, melybe nekünk kell vizet töltenünk. Újra és újra felvetõdött a kérdés, mi
milyen áldozatot is tudnánk vállalni?

Szilveszterkor beszéltünk arról, hogy kéréseinket a Szûzanya mindig készsége-
sen teljesíti, és mi újabb kérésekkel álltunk elõ az új évre vonatkozóan. A felajánlá-
sainkkal viszont nem voltunk elégedettek. Pénzadomány a képzõház építésére – ez
az egy jó ötletünk volt csak, és bár ez a lemondás is nehezünkre esett, kevésnek
tartottuk. Férjem még azon is sajnálkozott, hogy az õ szakmája nem olyan természe-
tû, amellyel közvetlenül tudna Óbudaváron segédkezni. Ezután jött egy feladat, a
munka a szentelésre. Egy kis részt elvállaltam, gondolván, ez egy jó felajánlaniva-
ló, és nemsokára kiderült, hogy férjem számítógépes ismeretei is szükségesek a
munkához.

Amikor megtudtuk, hogy kérhetjük Tilmann atya búcsúztatóján a háziszenté-
lyünk szentelését, és lehetõség van szeretetszövetség kötésére, akkor már jó ideje
érett bennünk a gondolat, kész volt az elhatározás: szeretnénk a schönstatti útra
lépni, valóban elkötelezni magunkat.

Kezdetét vette egy intenzívebb felkészülési idõszak. Meghívtunk egy schön-
statti házaspárt, hogy a szeretetszövetségrõl beszélgessünk velük. Tetszett nekünk
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kal. Azt nem szerettem volna, hogy olyan imánk legyen, amit én írok, a férjem pedig
egyszerûen csak jóváhagyja, mondván, ehhez én jobban értek.

A sok aggodalmam után, mikor leültünk, hogy megírjuk az imát, egy szép be-
szélgetés közben, nagy egyetértésben, igazán mélyrõl jövõ, gyönyörû gondolatok
születtek. Minden mondat mögött rejtõzik egy-egy evangéliumi részlet, egy-egy
kedves ima, vagy bibliai kép, amely életünk valamely vonulatát idézi fel. És igazi
ajándék, hogy ezt a beszélgetést nem én, hanem férjem vezette, az ima szerkezete, és
a legtöbb ötlet tõle származik. (Köszönöm neked, Szûzanyánk!)

Nagyon megható volt a pillanat, amikor Tilmann atya megáldotta a háziszen-
tély-képünket. Amit mondott, felemelõ volt. Válasz korábbi gondolatainkra, és nagy
erõ a jövõnkre nézve, komoly meghívás a schönstatti útra. Mindketten úgy éreztük,
a Szûzanya szólt hozzánk.

Háziszentélyünk igazán nagy kincsünk. A
Szûzanyával együtt fogadjuk vendégeinket,
örülünk gyermekeinknek, döntünk az ügyeink-
rõl, éljük mindennapjainkat… Az esti imánk
korábban is a nap fontos része volt, most még
sokkal felemelõbbé vált.

A szeretetszövetségünk megkötése utáni
nap tudomást szereztem arról, hogy barátnõm terhes. Évek óta imádkoztunk ezért.
Nem indult probléma nélkül a terhessége, még csak a 16. napon volt, és erõs görcsei
voltak. Azóta eltelt egy hónap, és a barátnõm jól van, a kis élet szépen fejlõdik.
Osztozunk örömükben.
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Április 5-én Tilmann atya felszentelte a háziszentélyünket, megáldotta a csalá-
dunkat, megkötöttük a szeretetszövetséget.

Már a családnapokon is hallottunk a háziszentélyrõl. Szép „kultikus tárgyként”
állt elõttünk.

Most már tudjuk, hogy munka fenntartani, élõvé tenni. Hogyan?
„Bizonyítsátok, hogy valóban szerettek, hogy komoly a szándékotok!”
„A magatokkal szemben támasztott követelményeket a legmagasabbra fokozni!”
Kemény kérések, nincs helye a kapkodásnak.
Kentenich atya vigasztal: kérhettek is!
A Csermák házaspár jóvoltából hetente kaptunk lelki olvasmányt és instrukci-

ókat a felkészüléshez.
Az öthetes elõkészület gyümölcsözõvé tette a felkészülés idõszakát…
Azt gondoltuk, hogy majd a szentelés egy szép, látványos, hosszú ceremónia
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szobába a géphez, én pedig el is felejtettem ezt a kis párbeszédet, annyira biztos
voltam, hogy nincs baj.

Körülbelül egy óra múlva mentem be a szobába. Csodálkozva láttam, hogy
elkezdte újból azt a munkát, ami már készen volt. „Mondtam neked, hogy nincs
meg”– hangzott a válasz. Még mindig meglepõdve leültem mellé, és mondtam,
hogy próbálja meg újból a keresést. Hát tényleg nem találta meg se a fájl neve, se a
módosítás dátuma szerint, és minden egyéb ötletet kimerítettünk már. „Nem fordul-
hat elõ, hogy nincs meg, meg kell találnod!” Biztatnom kellett, mert õ már teljesen
kizárta a lehetõséget, hogy valahogy megtaláljuk. Erre eszébe jutott, hogy az auto-
matikus mentésekkor a gép ad a fájlnak valami furcsa nevet. Erre a névre nem
tudtunk visszaemlékezni, de abban a pillanatban, hogy ezt mondta, újabb automa-
tikus mentést végzett a gép, és csak néhány másodpercre, de felvillant egy név: mgx
24. Erre kerestünk rá, és az mgx 2 név alatt megtaláltuk a férjem által elveszettnek
hitt fájlunkat.

Nagy öröm volt, hisz rengeteg munkától, és kudarcélménytõl menekültünk meg.
A Szûzanyára gondoltam, de nem szóltam semmit. Férjem szólalt meg: „Ha te nem
biztatsz, nem találom meg soha.” Erre én: „Én viszont nem jöttem volna rá, hogyan
keressem.” Igazán szép válasz volt ez az eset a Szûzanyától a házastársi egységünk-
kel kapcsolatos aggodalmamra.

Még nagyobb élmény volt, ahogy a szentelési imánk született. Én persze már
hónapokkal elõbb aggódtam, hogyan fogjuk mi megírni. Nem is az elkészülésében
nem bíztam, hanem nyomasztott, hogy annak nagyon jónak kell lennie. Olyannak,
ami egész életre szól. Nagyon mélyrõl kell jönnie ahhoz, hogy kifejezze szövetsé-
günk komolyságát.

Férjem nem igazán a szavak embere. Az élet gyakorlati oldalát jól ismeri, és jól
érzi magát az elméletek között is, az érzések világát viszont nehezen írja le szavak-

„Olyannak, ami egész életre
szól. Nagyon mélyrõl kell
jönnie ahhoz, hogy kifejezze
szövetségünk komolyságát.
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A harmadik igenA harmadik igenA harmadik igenA harmadik igenA harmadik igen

ddigi közös életünkben három fontos igen volt, melyet visszavonhatatla-
nul komolyan gondoltunk. Az elsõ a házasságkötéskor az egymásra, a
szeretetünkre, a hûségünkre kimondott igen, a második a gyermekeinkre
vonatkozó, s most a legfrissebb a Szeretetszövetségben a Szûzanyának

mondott igen volt. Mindhárom döntésünk egész életünkre szóló, nem csak azért,
mert véglegesnek gondoljuk, hanem azért is, mert kihat az egész életünkre.

Már régóta motoszkált bennünk a gondolat, hogy jó lenne Szûzanyával szoro-
sabbra fonni a kapcsolatunkat, önmagunk és gyermekeink nevelésére meghívni Õt.
Aztán jött a levél, hogy aki szeretne Szeretetszövetséget kötni a képzõház szentelé-
sekor, annak szívesen segítenek a felkészülésben. Egyértelmû volt, hogy most itt a
remek alkalom, lépni kell.

Következett öt csodás hét, a felkészülés ideje. Köszönjük Csermák Kálmánnak
és Alice-nak a gondosko-
dó figyelmüket, a heti lel-
ki anyagokat, az utolsó
heti telefont, az odafigye-
lést. Még így ismeretle-
nül sem az utolsó, valahá-
nyadik család voltunk,
hanem azt éreztük, hogy
vannak emberek a közös-
ségben, akik szívükön vi-
selik a sorsunkat, a dön-
tésünket.

Az elsõ hét nagy pró-
batétel volt. Kiszemel-
tünk egy estét, amikor a gyerekek lefektetése után csak a Szeretetszövetséggel, az
elsõ heti lelki olvasmánnyal, imádsággal fogunk foglalkozni. Legkisebb gyerme-
künk két éves, szépen végigalussza az estét, nem szokott felkelni, sírdogálni. Azon
az estén, amikor leültünk imádkozni, kislányunk felébredt, s szinte egész este csak
úgy volt hajlandó aludni, hogy valaki a kiságya mellett feküdt. Amint felkeltünk
mellõle, megérezte, s kezdõdött a sírás.

Tanakodtunk, mit tegyünk? Halasszuk el a készülõdést? De aztán úgy gondol-
tuk, minket semmi nem tántoríthat el, azért is végigvesszük, végigimádkozzuk, és
most elkezdjük. Így felváltva olvastunk, imádkoztunk, gondolkoztunk – és gyer-
meket altattunk. Nagyon elfáradtunk, de a következõ héttõl elmúltak az ilyen el-
tántorító kísértések. Az öt hét legszebb estéi közé tartoznak azok, amikor a szente-
lési imánkat fogalmaztuk. Biztosak vagyunk benne, hogy ebben az imádságban a
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lesz, amely örök emlékként marad bennünk. Ez nem így történt. Tilmann atya nem
sokat törõdött a külsõségekkel: egyszerû szavai, mozdulatai, de legfõképpen imája
által csodálatos módon vált érezhetõvé Isten jelenléte a szentelés perceiben.

A legnagyobb élményünk a felkészülés volt! Ritkán van lehetõségünk és indít-
tatásunk ilyen sok idõt tudatosan együtt imádkozni, Istenre figyelni.

Az is fontos momentum volt számunkra, hogy az évek óta érlelõdõ vágy végre
beteljesült, s ehhez kellett egy apropó. Ha Tilmann atya nem búcsúzik, lehet, hogy
még mindig csak terveznénk, hogy egyszer majd lesz háziszentélyünk. Ezt mások-
nak tanulságként mondjuk: ne várjanak apropóra! A szívükben ébredezõ vágy már
elég hangos hívás Istentõl.

Nagy élmény volt a szentelés után pár nappal a biztosító ügynök viselkedésé-
nek megváltozása: az elsõ két találkozáskor arrogáns, udvariatlan, erõszakos, gépi-
es volt a saját otthonunkban… A harmadik találkozás már a háziszentély elõtt
történt (látszólag ugyanabban a nappali szobában), és mintha nem is ugyanaz az
ember jött volna: kedves volt, türelmes és egyszer csak elkezdte mesélni az életét, a
fia halálát, a házassága válságát és Istennel való kapcsolatát. Szerintem nem is
nekünk mesélte, csak éppen nem tudta, hogy ott a Szûzanya. Hiszen emberileg
okoskodva egy ügyfélnek mi köze van az õ magánéletéhez… Megnyugodva, béké-
sen távozott tõlünk.

A családnapok hatása néhány hét alatt szétfoszlik, ám a háziszentély itt van,
mûködik, folyamatosan megérinthet minket. Nem csak nekünk fontos, nem csak a
miénk, hanem a rokonainké, a barátainké is.

A háziszentélyünk a saját képünkre szabott,
a szívünkhöz közel álló kegyhely. A házak össze-
kapcsolódnak egymással és Óbudavárral
(„hõközpont”). Ez hatékonyságnövekedés.
Világátalakítás!

A háziszentélyünk egy üveges, szép, régi fa-
liszekrényben kapott helyet a nappaliban. A
schönstatti Mária-kép körül gyertya, Szentírás,
szobrocskák, szenteltvíztartó, rózsafüzér, Atya-
telefon; Schönstattból, az õskápolna tövébõl
hozott kövek, valamint fényképek foglalnak

helyet. Ide rakjuk a gyerekek legkedvesebb rajzait, ide tesszük a fényképét annak,
akiért különösen imádkozunk, itt vannak a még ismert, de meghalt dédik fényké-
pei, kedves családi események egy-egy fotója. Idõnként másik kerül a helyére,
mindig az, ami a leginkább aktuális. Mindent a Szûzanyának adunk, rá bízunk. Az
Atyatelefonból két-három naponta húzunk egyet, és kitesszük a kis kártyát jól
olvasható helyre: néhány napig az lesz az irányadó. A Szentírást is innen vesszük
elõ olvasni és ide tesszük vissza.

Hála és köszönet a sok kegyelemért!

„Ha Tilmann atya nem búcsúzik,
lehet, hogy még mindig csak ter-
veznénk, hogy egyszer majd lesz
háziszentélyünk. Ezt másoknak
tanulságként mondjuk: ne vár-
janak apropóra!
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Szentlélek szólt helyettünk, mert az az imádság azóta is meghatározó, a szövetség-
kötés óta is sokszor elõvesszük, s újra és újra elimádkozzuk, a szövetségkötés után
hozzáírtuk a Szûzanya Tilmann atya által küldött üzenetét, amely erõsít, bátorít
minket.

Sokszor felmerült bennem a gondolat, hogyan lehet ekkora tömegben bensõsé-
ges a szertartás, hogyan tudunk elmerülni a Szûzanyával való kézfogásban. Talán a
jó felkészítés, a témával való heteken át tartó foglalkozás tette, hogy akkora izga-
lommal mentem Óbudavárra, amely hasonló volt ahhoz az érzéshez, mint amikor
menyasszonyként vártam a megérkezõ võlegényt és családját, hogy kérjenek ki
otthonról. Mindez, valamint Krisztus és a Szûzanya nyilvánvaló jelenléte tette,
hogy ott, a Szentély elõtt már meg sem fordult a fejemben, hogy ez a találkozás, ez
a szövetségkötés nem lehet bensõséges. Nagyon a szívemhez szólt, annyira más
volt, mint a hétköznapok, még az öröm könnyei sem kerültek el. Ritkán érzem
magam a kegyelem állapotában, de azon a napon megkaptam ezt az ajándékot. Az
is fontos volt számunkra, hogy a Szeretetszövetségünk megkötésekor Tilmann atya
volt, aki közremûködött, sikerült még Õt „elcsípnünk” (bocsánat).

Így a mi Szeretetszövetségünk egyidõs a képzõházzal, amely a lelki növekedés,
erõsödés helye. Reméljük, a Szûzanya segítségével a mi lelkünk is a fejlõdés helye
lesz, és egyre közelebb kerülhetünk az Úr Jézushoz.

A szentelés „hátulról”A szentelés „hátulról”A szentelés „hátulról”A szentelés „hátulról”A szentelés „hátulról”

agyon vágytam arra, hogy a jubileumi összejövetelen szeretetszövet-
séget kössünk a Szûzanyával. Az ilyen lassan mozduló embereknek,
mint mi, kiváló alkalom egy ilyen „tömeges megmozdulás”, amikor a
kezünkbe adják a felkészülés lehetséges anyagát, elküldik a válaszo-

kat, szinte elintézik helyettünk, nekünk „csak” teljes szívvel rá kell készülni és
megélni.

Sajnos a vágyammal egyedül voltam, mert a párom új munkába kezdett, és
ilyenkor ez maximálisan betölti minden idejét, gondolatát, pillanatát. Borzasztóan
bántott, hogy odáig sem jutunk el, hogy megbeszéljük, nekem ez milyen fontos.
Bizakodtam, hogy nem olyan rövid ez a felkészülési idõ, még fordulhat a kocka,
még õ is megláthatja, mekkora mérföldkõ ez az ember életében. Csak gyûlt bennem
a szomorúság.

Egy dologban biztos voltam: nem akartam, hogy csak az én kedvemért tegye
meg. Véletlenül se legyen kimondott vagy ki nem mondott kényszer ez a lépés.

Már arra is gondoltam, ha lehet, akkor egymagam kötök szeretetszövetséget a
Szûzanyával. Azt is éreztem, hogy ez azért nem az igazi a mi esetünkben. Nagyon
nehezen adtam oda ezt a problémát Máriának. Nehezemre esett belátni, hogy nélkü-
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le nem megyek semmire ebben a meddõ ügyben. Hát rábíztam. Rögtön üzent is a
Szûzanya az atya-telefon révén: „Ne aggódjatok kívánságaitok teljesüléséért: Sze-
retem azokat, akik szeretnek engem!”

Ez az üzenet elsimította bennem a göröngyöket, és békességet adott. Sikerült
megbeszélnünk az érzéseinket. Jólesik arra gondolnom, hogy a Szûzanya a párom
szívében is elülteti majd a vágyakozást, és akkor együtt köthetünk Szeretetszövet-
séget Vele.

Mindenesetre a képzõközpont szentelésére tartva igyekeztem magamban csök-
kenteni a délelõtt jelentõségét. Azért a tömeges megmozdulás biztosan nem lesz
bensõséges: annyi ember mind egyszerre mondja, a kinyomtatott papírról az elõre
megírt válaszokat…
Tisztára, mint a kisdo-
bos avatáson: „Én (Jós-
ka Pista) a Magyar Nép-
köztársaság nevében
fogadom…”

Olyannyira „nem
volt” bensõséges és lé-
lekkel áthatott, hogy
amint láttam a sok há-
zaspár hátát a szentély
elõtt, s magamban én is
velük olvastam a vála-
szokat a papírról, sok-
szor csak potyogtak a
könnyeim. Hogy ennek
gátat szabjak, próbál-
tam mindenféle ostoba dologra koncentrálni. Hogyan cibálják egymás kabátujját a
házaspárok: ide állj, ne oda; most jövünk mi, ja nem, mégsem. A nagy áhítatban
hogyan löki a virágágyásba a nõvérét az öcskös. Vajon Tilmann atya bocsátja útjára
a házaspárokat, vagy Róbert és Rita? Nocsak, annak az ünneplõs kabátnak elenged-
te a varrását a cérna, lóg a bélés. Hány zászlócskát is tûztünk le a virágok közé? És
milyen klassz ötlet ez a botra kötött virágcsokor a libegõ sárga-zöld szalaggal
egyszerûen a földbe tûzve. Különben is az olajzöld a kedvenc színem.

…
Szóval ilyen és hasonló butaságokra kellett gondolnom ahhoz, hogy ne fájjon

annyira. Olyan megható volt, olyan sugárzó, hogy az embernek repesett a szíve
tõle. Annak is, aki csak hátulról szemlélte az eseményeket.

Amikor eljön a mi idõnk, majd elmesélem ugyanezt belülrõl. A Szûzanya meg-
ígérte nekem.
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s amíg folyt az élet vize (az infúzió), addig nem volt vészes, de igazából nem
javított a helyzeten. Mindent a férjem csinált: mosott, mosogatott, fõzött, takarí-
tott, rendezte a gyerekeket, a legkisebbet vitte magával dolgozni, irányította az
építkezést, próbálta folytatni a költözködést…, szóval annyi teher hárult rá, hogy a
füle is kettéállt.

Nagyon hálás voltam neki ezért, de azon kívül, hogy szavakkal dicsértem, a
szeretet semmi más jelét nem tudtam kimutatni felé. A gyengédség apró mozdulatai
– egy ölelés, puszi, egy mosoly, cirógatás vagy érintés – mind-mind elmaradtak.

Nagyon rossz ezt leírni (hát még átélni), hogy nem tudtam elviselni a társam
közelségét, de még a szagát sem. Legszívesebben külön ágyon aludtam volna. Es-
ténként, már vízszintesben ógott-mógott egy sort, nagyon sajnálta magát (jogosan);
én is sajnáltam magamat, s már az is megkérdõjelezõdött benne, hogy örülök-e én
egyáltalán ennek a babának. Persze örültem, de semmilyen úton-módon nem tud-
tam kimutatni. (Klasszul tudtam viszont savanyú képet vágni.)

Ha nem tudom egészen biztosan, hogy nagyon szeretjük egymást, ezt az idõsza-
kot a kapcsoltunk végének kezdeteként éltem volna meg.

Miközben ilyen nagyon sajnálkoztunk saját nehéz sorsunk felett, volt szeren-
csénk megismerni egy „öreg motoros” schönstatti házaspárt. Bizonyára a Szûzanya
tervezte el ilyen jól, hogy pont õket küldte hozzánk. Beszélgetésünkbõl kiderült,
hogy hat gyerekük közül az utolsó négy terhességgel végig feküdnie kellett az
asszonynak. (Bocsánat, ha nem emlékszem jól minden
részletre!) Nem ám az elején egy kis gyengeség, hányás,
miegymás, hanem végig vízszint! Sõt, a vége felé már
csak naponta kétszer fordulhatott egyik oldaláról a má-
sikra, és kétszer mehetett ki vécére. (Ha-ha, én meg mi-
lyen büszke voltam, hogy míg folyt az infúzió, 3-4 órán
keresztül meg sem mozdítottam a karomat!)

Ezek után mit mondhattunk volna? Kérdeztük, hogy
ezt hogy bírták ki. Elsõ alkalommal nekik is nehéz volt,
de aztán megszokták (MEGSZOKTÁK!!), ez lett a termé-
szetes. Mondták ezt minden mártíromság híján, egysze-
rûen.

Ehhez képest hol van az én nehézségem? Ki vagyok
én, hogy ennyire sajnálom magam?

Ha körülnézek, mindig látok magam körül olyan
embereket, akik nálam sokkal nagyobb terheket cipel-
nek. Egy ilyen „tanúságtétel” fényében eltörpül a sze-
memben az a hosszú hónap, különösen, hogy már látom,
egyik napról a másikra jobban lettem, és újra örömmel,
vidáman tudom várni a porontyunkat.
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Ide nekem az oroszlánt!Ide nekem az oroszlánt!Ide nekem az oroszlánt!Ide nekem az oroszlánt!Ide nekem az oroszlánt!
(inkább elég lesz egy bolha is)

Kiscsoportos találkozónk elõtt azon morfondí-
roztam, hogy jó lenne már valamit tenni – igazából
és „kézzelfoghatóan” – Schönstattért. Olyan régóta
vagyunk részesei a mozgalomnak, és eddig csak
profitáltunk belõle. Szeretnénk tevékeny tagjai len-

ni, jobban elkötelezõdni mellette, de érezzük, hogy házaspárként még nem vágy-
juk ezt egyformán, és azt is látom, hogy elértük saját határainkat (kisbaba, építke-
zés, családszervezés), magyarul: nincs túl sok szabadgyökünk. Azaz jobb, ha egyelõre
csak kicsiben gondolkodom.

A találkozó végén csoportvezetõink felolvasták, elmondták az Oázissal kap-
csolatos nehézségeket, valamint azt, hogy minden csoportban kellene egy ember,
aki figyeli és szívén viseli az újság sorsát. Õk rám gondoltak, én viszont hevesen
tiltakoztam, hiszen nekem erre egy csepp energiám sincs. Hát jó, hiszen nem erõ-
szak, kicsit csalódottan, de elfogadták a döntésemet.

Hazaérve egyszer csak bevillant: hogy én milyen süket vagyok! Gondolkodás
nélkül nemet mondtam. Itt a halk szó, de hol a fül, hol a hõsies bizalom?

Látjátok, megy ez nekem, nem meghallani a csendes hangot, észre nem venni az
apró jelet!? Hamar felhívtam õket, és mégis elvállaltam ezt a nekem méretezett, rám
szabott feladatot.

Igencsak aprócska dolog, tudom – hiszen annyian és olyan sokat dolgoznak
Schönstattért –, de talán ez is egy „elsõ lépés”.

„Édes teher„Édes teher„Édes teher„Édes teher„Édes teher”””””

A várandósság elsõ fele mindhárom gyerkõcünknél alaposan megviselt. Napi
2-3 hányás, folyamatos gyomorégés, rossz közérzet, hébe-hóba egy-két ájulás…
Tudom, sokaknak nem kell bemutatnom. Általában az ötödik hónaptól kezdett
javulni a helyzet, és utána már vidáman és energikusan cipeltem a pocakot.

Negyedik babánk viszont kiütött a ringbõl, épp a költözködés közepén. Nagy
nehezen még kitakarítottunk, áthurcoltunk néhány komódot, asztalt és az ágyun-
kat, melyet gyorsan birtokba is vettem, és egy hónapig alig-alig bírtam elhagyni.
Nem tudtam enni, inni, a létezés is nehezemre esett. Kórházban töltöttem pár napot,
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A tombolán nyert háziszentélyA tombolán nyert háziszentélyA tombolán nyert háziszentélyA tombolán nyert háziszentélyA tombolán nyert háziszentély

Jó pár éve járunk már Óbudavárra, érezzük, hogy ez a mi utunk, mégsem volt
eddig háziszentélyünk. Azt szoktam mondani, hogy mi lelki csigák vagyunk, nehe-
zen jutunk lelki téren egyrõl a kettõre. Hogy egy ideje nekünk is van háziszenté-
lyünk, az sem a mi érdemünk, hanem a gyerekeké.

Úgy tûnt, hogy nem tudunk elmenni az ovis bálba, mivel a férjem külföldön
volt. Támogatásképpen mindenesetre vettem két jegyet. Mivel a párom két héttel
elõbb hazajött, mégis részt vettünk a bálon. „Halálra” nyertük magunkat a tombo-
lán, miénk lett a fõnyeremény: egy fekete, ovális, márvány asztallap. Kaptunk még
ezen kívül egy népies jellegû – nem túl szép – gyertyatartót és egy kis korsó alakú
vázát; valamint egy cserepes növényt. Rémesen örültünk a sok „hasznos” dolog-
nak, és gyorsan kitaláltuk, melyiket hová ajándékozzuk el.

Igen ám, de másnap a gyerekek meglátták a nyereményeket, és õk õszintén
odavoltak a boldogságtól. Rögtön az jutott eszükbe, hogy ebbõl háziszentélyt
készítenek. Becipeltették a gyerekszoba padlójára az asztallapot, rátették a Szûz-
anya képét, a gyertyatartót, a korsót, az imakönyveket, az énekeskönyveket és egy
csomó mécsest, gyertyát.

Egyelõre ez lett a mi háziszentélyünk, ahol esténként leülünk együtt imádkozni
és várjuk, hogy a Szûzanya igazán letelepedjen nálunk és vezessen bennünket.

A szó erejeA szó erejeA szó erejeA szó erejeA szó ereje

gy nagy multicég magyarországi raktárába idényjelleggel külföldi tar-
goncásokat helyeztek át, hogy segítsenek ellátni a megnövekedett fel-
adatokat. A „népek közötti párbeszéd” elõsegítése érdekében ötödma-
gammal két hónapon át állandó tolmácsügyeletet láttunk el ebben a vidéki

raktárban tizenkét órás mûszakokban.
Tizenkét óra hosszú idõ egy ilyen sivár, zárt, biztonsági kamerákkal és személy-

zettel õrzött helyen, ahol az ember négyszer kap kimenõt, és legföljebb egy széket
kap, hogy leülhessen néha. Egy kis külön világ egy ilyen raktár: monoton egymás-
utánban többemeletnyi magas állványsorok, mindegyik telis-tele pakolva dobo-
zokkal. Ameddig a szem ellát, mindenütt dobozok egymás hegyén-hátán. A sorok
között targoncák cikáznak, kiemelnek, beemelnek egy-egy dobozt, majd továbbro-
bognak. Az egész a gépies kietlenség benyomását kelti. Olyan hely ez, gondolhat-
nánk, ahonnan Isten is borzongva húzódik vissza.

Ám újragondolva a dolgot, ez a milliónyi lelketlen doboz mégis inkább az
emberi társadalomra emlékeztet. Hiszen pont olyan ez, mint a kor, amelyben élünk!
– állapítom meg döbbenten. Abban éppúgy elgépiesedünk, és gyakran nem érezni
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Egy kapcsolat alakulása (anyóstörténet)Egy kapcsolat alakulása (anyóstörténet)Egy kapcsolat alakulása (anyóstörténet)Egy kapcsolat alakulása (anyóstörténet)Egy kapcsolat alakulása (anyóstörténet)

mikor anyósommal elõször találkoztunk, már be is jelentettük, hogy
össze akarunk házasodni. Erre õ csak annyit tudott kinyögni: „Jaj,
ne!” Ez a fájdalmas felkiáltás már a kezdetekkor elõrevetítette, hogy
nem lesz problémamentes a kapcsolatunk.

A karácsony mindig várva várt ünnepünk. Szeretünk ajándékozni, és nem az
ajándék értékét nézzük, de amit kapunk, mutat valamit az ajándékozó hozzánk való
viszonyából. Az elsõ karácsony, melyet házasként megéltem náluk, igen elszomorí-
tott: egy kiló vegetát kaptam és pár zsebkendõt. Addig nem használtam vegetát, így
el sem tudtam képzelni milyen sokáig elég lesz ez nekünk. A következõ karácsony-
kor edényfogó kesztyût kaptam, melyet õ készített! Mondtam is neki, hogy a követ-
kezõ évben is örülnék ilyennek. Az évek so-
rán sok nagyon hasznos ajándékot kaptam
tõle, melyeket soha nem éreztem igazán a
magaménak, inkább a családnak szóltak.

Tavaly többször is kórházban volt, gon-
doltuk, pár szép hálóing jól jön neki. A vic-
ces az volt, hogy én is azt kaptam tõle. Ez
volt az elsõ igazán nekem szóló ajándék.

Az eszemmel tudtam, hogy az anyóst –
bármilyen is – nagyon-nagyon kell tisztelni,
hisz a párunkat õ nevelte fel a számunkra, s
nagy részben neki köszönhetõ, hogy házas-
társunk olyan lett, amilyen! Ha bármi bajom adódik vele, rögtön erre gondolok! Ha
érzelmekkel nem is sikerült mindig, de akarattal, tettekkel igyekeztem kifejezni
szeretetemet.

Imádkoztam pl. rózsafüzért anyósomért arra a szándékra, hogy megszeressem.
Egy éven belül megadatott a szeretet!

Sok asszony azt gondolja, sokkal jobban fõz az anyósánál! Máshogy fõzhet, de
az nem biztos, hogy jobb is! Sõt, ha párunk megszokta, hogy az anyukája a paprikás
krumplit leégette (mert talán mindig sietett és odakapta emiatt), akkor késõbb is az
az íz számára az igazi!… Rengeteg olyan étel van, melyet az anyósom remekül fõz,
a sütijeit még az én anyukám is sokszor megdicsérte, és nagy elismeréssel adózott.
Az egyik karácsonykor a régi receptgyûjteményét osztotta meg velem anyósom,
kiírtam sok a férjem számára kedves receptet.

Az idei a 17. karácsony volt, amióta a családhoz tartozom, és teljesen meghatód-
tam az idei ajándéktól. Több hétig hímezte anyósom a Szûzanya-képet, melyet ka-
rácsonyra kaptam, pedig nem vallásos! Rengeteg munka van benne, és a kép gyönyö-
rû! Ahányszor ránézek, elfog az öröm, hogy ezt nekem készítette az anyósom.
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scheibbsi kórház gipszelõje elõtt várakozunk, talán bõ fél órát is. Vala-
hogy mostanra lelassultak a dolgok. Néha megjelenik a folyosón egy
fehérköpenyes, odamegy a fiamhoz, megtapogatja a kezét, mond va-
lamit németül, kedvesen magyaráz. Idõbe telik, míg megértjük, és ko-

molyan bólogatunk rá. De ez már csak üresjárat, hiszen tudjuk: nem kell mûteni,
nem kell helyrerángatni, csak egyszerûen gipszelni kell – ilyen egyszerû! Nekem!

Én ugyanis már túl vagyok az elsõ sokkon, amelyet akkor éreztem, amikor
megpillantottam a hamburgerzsömlényire duzzadt könyököt a röntgenezõben. Túl
vagyok a dührohamon, amellyel nekiestem a fiamnak még a sílift alján: „nem meg-
mondtam, hogy csak a kis pályán hódeszkázhatsz!” Túl vagyok a kétségbeesett
fohászok elsõ rohamán is („Most segíts meg Mária…”), és már a hazaúton jár az
eszem, hiszen a baleset a hazaindulásunk elõtti órában történt.

Nem így a fiam. Talán nem hitte el, hogy a nehezén már túl van. Talán túl sok
volt körülötte a német és angol szó, és kevés a magyar(ázat)! Talán még félt… Ott
ült, ujjaival játszadozva egy szál atlétában a folyosón, és szelíd tekintettel tûrte a
fehérköpenyes tapogatókat, akik mind németül szóltak hozzá, és várta, hogy meg-
nyíljon a félelmetes gipszelõ ajtaja…

Ebben a nyomott légkörben jelent meg az angyal: piros overallban, mint egy
mentõs, lengõ fekete hajjal, akárcsak egy samponreklámban, mosolygó szemekkel
és nevetõ szájjal. Elõször németül szólt Boldihoz, majd észrevette a mellette ülõ
lányunk kezében a regényt. Kikapta, és hangosan, és valami nagyon mókás hangsú-
lyozással olvasni kezdett belõle, magyarul! Ekkor már mindnyájan mosolyogtunk,
nevettünk. Ez a mókás lény (aki a szülõknek megsúgta, hogy Szombathelyrõl jár át
ide dolgozni mint altatóorvos) innentõl átvette az irányítást, és teljesen megfordí-
totta a hangulatot: ide röppent, oda röppent, és máris kezünkben volt a röntgenfel-
vétel, kinyílott a gipszelõ ajtaja, megismerkedtünk a hentes termetû, de gyengéd
Gottfrieddal, aki máris kezelésbe vette a fiamat, s közben mindvégig mosolyog-
tunk, nevettünk, tréfálkoztunk…

Egyszerre aztán kint találtuk magunkat megint a folyosón, és az angyal köszö-
nés nélkül éppoly hirtelen tûnt el, mint amilyen váratlanul felbukkant.

Hazafele az autóban aztán a fiam megsúgta a feleségemnek, hogy ott a folyosón
elkeseredésében elmondott egy tized rózsafüzért, és lám, a Szûzanya nyomban el is
küldte azt a piros ruhás nénit…

Csoda vagy a véletlenek összjátéka? Schönstattban mi erre tömören csak annyit
mondunk: MHC, azaz: Mater habebit curam, magyarul: „Anyánk gondoskodik
(rólunk)!”

Köszönjük, Édesanyánk!

Mindennapjaink

Isten jelenlétét sem. Hogy a tétlen idõszakokat hasznos dologgal töltsem ki, elkez-
dek az állványsorok között köröket róni: minden egyes kör alatt egy tized rózsafü-
zért mondok, és a csoda megtörténik: kezdem otthon érezni magamat, akárcsak a
társadalmunkban. Isten jelenléte kezdi betölteni ezt a sivár teret is.

A targoncás különös szerzet. Kevés köztük az olyan, akinek nincs valamilyen
furcsa ismertetõjegye: különös tetoválás, fülbe-, orrbavaló, piercing, ilyen taréj,
olyan taréj. Az ember az elsõ találkozáskor csak kapdossa a fejét. Mindenki ki akar
tûnni valamivel. Figyelmemet egy idõ után mégis egy szürke kis emberke vonja
magára. Különös ismertetõjegye egyszerûen az, hogy ronda: arcát talán leginkább
Dart Wader arcához tudom hasonlítani a Star Wars 6. részében, amikor Luke
Skywalker leveszi róla a „szuszogós” fekete maszkot. Töpörödött kis ember, szét-
esõ, csúnya fejjel, behúzott nyakkal. Egy igazi lúzer, egy Mr. Bean típus. Ötvenes-
nek saccolnám.

Elsõ találkozásunkkor dadogva kér tõlem segítséget. Kétszer telefonált haza a
feleségének Angliába, mondja, és a szálloda, ahova elszállásolták, e két rövid be-
szélgetésért kb. 90 ezer Ft-ot számított fel neki! Kiszámítottam, hogy a szálloda
2000 Ft-os percdíjjal számolt! Welcome to Hungary! Hiába volt aztán minden segít-
ség, közvetítés, végül fizetnie kellett.

Egy másik alkalommal, amikorra már a magyar mûvezetõk megismerhették a
külföldi munkások teljesítményét, ismét találkoztunk. Idegesen, szuszogva csörte-
tett oda hozzám.

– Valamit megint elszúrhattam – mondja – mert az egyik magyar mûvezetõ
beszélni szeretne velem. Istenem, mi lehet a baj?

Már jön is a magyar menedzser, aki akár a fia is lehetne az „öregnek”.
– Csak azt szeretném mondani az angolnak, hogy nagyon meg vagyok elégedve

a munkájával – kezdi a mûvezetõ. – Mindjárt szerzek is neki egy jobb targoncát,
mert nagyon jó munkaerõnek tartom õt. Megérdemli, hogy ne ezzel a vacakkal
dolgozzon.

Kétszer is le kell fordítanom, mire az angol hinni kezd a fülének. Egyszerre
felcsillan a szeme, mosolyra húzódik a szája, most mintha a termete is magasabb
lenne! Utána még visszakérdez, hogy „biztosan ezt mondta?” meg „valóban rólam
mondta ezt?”

Ezután az egész hátralevõ mûszak során õt figyelem. Végigmosolyogja a mun-
kaidõt! Mintha nem is õ lenne: a nyaka már nincs behúzva, a szeme csillog, a szája
mosolyog, szinte a nyelve is kilóg lelkesedésében (akárcsak az igazi Mr. Beannek!),
ahogy az új targoncát dolgoztatja! Az egyik rózsafüzéres körutamon egyszer csak
rajtakapom, amint egy honfitársának meséli a történteket lelkesen: „Ma olyan jó
napom van! Képzeld, megdicsértek!”

Ezt az embert kicserélték. Olyan most, mint aki újjászületett. Pedig csak néhány
jó szót szóltak hozzá. De a jó szónak hatalma van. A jó szó feltámaszt és újjáteremt.
Nemcsak a munkahelyen, de a családban is…
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Egy pénztárca csodálatos történeteEgy pénztárca csodálatos történeteEgy pénztárca csodálatos történeteEgy pénztárca csodálatos történeteEgy pénztárca csodálatos története

Családakadémiás vizsgaelõadáson vettünk részt Sopronban. Jó légkör, kelle-
mes társaság, kiválóan felkészült elõadók… Éva és Feri témája: a tv, mobiltelefon,
pénz…

Hazaérkezvén tûnt csak fel, hogy a pénztárcám sehol sincs…Gyors telefon a
családoknak, akiknél a hétvégén megfordultunk. Kicsit kínos a helyzet, mert éppen
22.000 Ft volt kívülrõl lazán belecsúsztatva, amely nem is az én pénzem volt.
Sajnos senki nem tud róla, hol lehet…

A hét elején néhány jó barátnõmnek elpanaszoltam, mi történt. Szerdán nem
tudtam elmenni a szokásos asszonykörre. Utána váratlanul beállított két kedves
asszonytárs. „Szeretnénk neked ajándékozni ezt a pénztárcát…” – összegyûjtöttek
épp annyi pénzt, amennyi eltûnt!

Igen ám! De nem tudták, mi
történt közben kedd este. Sopron-
ból telefonált a vizsgaelõadás
kedves háziasszonya, hogy jó híre
van: „Megvan a pénztárcád!” S
elmesélte, hogy a szomszédjuk a
kutyáját sétáltatván figyelmes lett
a pénztárcára, s házról házra járt,
keresve, hogy kié.

A pénz jól látszott benne, nem állt volna semmibõl elrakni az egészet, vagy csak
a pénzt kihúzni belõle. Sõt, más szomszéd is mondhatta volna, igen, az enyém. De
mindenki becsületes volt!

Mivel a barátnõmnek kedd este azt már nem újságoltam el, hogy meglett az
elveszett holmi, õ akcióba lépett, s az asszonykörön összegyûjtötték az áldott jó
lelkek az egész összeget.

Mikor átadták, elmeséltem a csodás történetet, s megállapodtunk benne, a pénz-
tárca asszonyköri megõrzésbe kerül, s akinek szüksége lesz rá legközelebb, az meg-
kapja. Rögtön fel is merült egy ötlet, egy családapa nem kapta meg a neki járó
fizetést, s a család nehéz helyzetben volt. Másnap már náluk volt a pénztárca.

Igen ám! De másnap – ki tudja miért – megkapta az elmaradt fizetést, így õk is
tovább akarták adni a pénztárcát. Rögtön akadt egy család, akik éppen építkeznek,
s már a hónap elsõ napjaiban látszott, hogy csupán pár ezer forintjuk marad hónap
végéig. Így hozzájuk került a pénztárca. Azóta a férj talált munkát, s ha nem is
dúsgazdagon, de jól vannak…

Itt a vége, fuss el véle. Így ért véget a pénztárca csodálatos története.
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saládunk igen nagy pénzügyi zavarba került. A problémára nem talál-
tunk hathatós megoldást, ezért elhatároztuk, hogy segítséget kérünk
Kentenich atyától. (Korábban hallottuk egy ismerõs családtól, hogy több
ügyükben kérték az Õ közbenjárását, és mindig eredményes volt.) El-

imádkoztuk a kilencedet, persze fogalmunk sem volt arról, hogy utána mit tegyünk.
Az ima befejezése után három nappal a metróban ért az a hívás, hogy az Auszt-

ráliában, misszióban lévõ egykori káplán atyánk meglátogatna minket még aznap
este. Nagyon örültünk Neki, mert e-mailon keresztül tartottuk a kapcsolatot, de
azért a személyes találkozás azért mégis más. Haza szóltam, hogy készüljenek, egy
óra múlva ott lesz Gábor atya.

Nagy örömmel fogadtuk. Adott egy borítékot és arra kért, hogy csak az elmene-
tele után nézzük meg. Megnéztük… Annyi ausztrál dollár volt benne, amennyi
mínuszunk volt a bankszámlánkon. Mikor megköszöntük, az Atya csak ennyit
mondott: „Ennyi jár nektek!”

És a ráadás! A sógornõmön keresztül a legkedvezõbb árfolyamon tudtuk átvál-
tani.

Az ima erejeAz ima erejeAz ima erejeAz ima erejeAz ima ereje
KKKKKentenich atya közbenjárásáraentenich atya közbenjárásáraentenich atya közbenjárásáraentenich atya közbenjárásáraentenich atya közbenjárására

özösségünk egyik tagja betegséggel küzdött, mûtét elõtt állt. Ezért –
ahogy már többször tettük – elhatároztuk, hogy kilencedet imádko-
zunk érte. Pünkösd közelében jártunk, ezért választásunk a Küldd el
nekünk üdvözítõnk Lelkét, az erõ lelkét címû schönstatti kilencedre

esett. Megállapodtunk, hogy nem éppen kilenc nappal a mûtét elõtt, hanem már
hamarabb elkezdjük a közös imát. Örült is betegünk, hogy „de jó, hátha már nem is
találják a csomót, mire a lézeres elõkészítésre megyek…”

A közös ima idejét ki nehéznek, ki szépnek, szívhez szólónak, ki túl hosszúnak
élte meg, de végére értünk a kilencednek. A mûtét napján érdeklõdtünk, s nem
akartunk hinni a fülünknek, amikor X elmesélte, hogy mire a lézeres beállításra
ment, az orvosok nem találták a legnagyobb csomót, ezért átprogramozták a mûté-
tet, s több kisebb csomót távolítottak el, azokat is a vártnál problémamentesebben…

Évzáró találkozónkon együtt örvendeztünk, s hálás szívvel köszöntük meg,
hogy imádkozhattunk, s hogy imánk meghallgatásra talált…
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a zarándokokat, ahol úgynevezett szentpéterhallal kínálják meg õket. Ezt a fajta halat
állítólag sehol máshol a világon nem lehet megtalálni, csak ebben a tóban. Tehát
ilyen halat evett Jézus is. Gyors kiszolgálás: minél többen egyenek a halból, aztán
menjenek tovább, és adják át a helyüket!

A Getszemáni-kertben, ahol Jézus vérrel verejtékezett, szintén szentmisén vettünk
részt. Itt volt Jézus igazán egyedül. A tanítványai elaludtak. Csak azok az olajfák
voltak tanúi szenvedésének, amelyeknek a hajtásai ma is élnek. Távolabbról idehal-
latszik a forgalom zaja. Jézus már készül az áldozatra, de akikért az áldozatot hozza,
nem tudnak együttérezni vele.

Jeruzsálemben, a keresztre feszítés helyén, a Kálvária fölé szintén görög templom
épült. A római kápolna a szent hely mellett van. Jézus barlangsírja a koptoké.

A keresztút is olyan, mint hajdan lehetett: bazáron megy keresztül az út. Ki törõ-
dik egy piacon azzal, hogy ki megy el mellette?

Ebben a légkörben próbáltunk elmélyülni, átélni azt a csodálatos élményt, hogy
Jézus útitársai vagyunk. Betlehemben mi vagyunk a pásztorok, akik felismerték a
csodát. Názáretben mi vagyunk a szomszédok, akik élvezik az Emberfia közelségét,
kedvességét, a körülötte érezhetõ meleg légkört. Galileában ott megyünk a tömegben
utána, hallgatjuk tanítását az Isten országáról. Jeruzsálemben az Olajfák hegyén átél-
jük mélységes magányát és szomorúságát. A Golgotán zokogva tapasztaljuk meg
szenvedését és halálát. „Övéi közé jött, de övéi
nem fogadták be.” (Jn 1,11) Velünk van természe-
tesen a Szûzanya is, együtt örvendezünk és szen-
vedünk Vele. Azután a feltámadás helyén, az üres
sírnál már örömünkben sírunk, azért, mert nem le-
het másképpen felfogni azt a csodálatos titkot,
hogy az Atyaisten így szeret bennünket. Hogy
akit mi keresztre feszítettünk bûneinkkel, az feltá-
madt a halálból, és elment, hogy helyet készítsen
nekünk. Nekünk, akik megtagadtuk Õt. Mert az
Isten így szeret. Az az Isten, aki szeretetbõl terem-
tett bennünket, aki már születésünk elõtt mind-
egyikünket a nevén szólított. Aki megengedte,
hogy az életünkkel azt tegyünk, amit akarunk, de
aki kínálja nekünk az örök boldogságot. Aki
„úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen”. (Jn 3,16)

Alázatos lélekkel kérjük Urunkat, aki megengedte, hogy ebben a nagy kegyelem-
ben részesülhessünk, segítsen bennünket, hogy méltón éljünk ahhoz a hivatáshoz,
amelyet nekünk adott. Adja meg, hogy keresztény életpéldánkkal másokat is az Õ útjá-
ra tudjunk segíteni, és az Õ szeretetére tudjunk indítani. Hála legyen a Mindenható
Istennek, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek! Amen
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Szentföldön töltöttünk egy nagyon szép hetet kettesben egy csoport-
tal. Nagy lelki élmény volt az Úr Jézus szülõföldjén járni, végigláto-
gatni életének fõbb helyszíneit.

De mi célból megy ma az ember a Szentföldre? Régen eltarthatott
akár egy évig is, amíg egy zarándok Európából odáig eljutott. Ma a repülõ pár óra
alatt odarepít. Régen csak hallomásból tudhatták az emberek vagy sehogy sem,
milyen ott az élet, ma nap mint nap látjuk és halljuk a híradásokat. Filmeket nézhe-
tünk meg róla, mint a világ bármely más tájáról.

Nagy divat ma a „vallási turizmus”. Utazási irodák alakultak azzal a céllal, hogy
a kegyes hívõket a különbözõ szent helyekre elutaztassák. És valóban, sokan ve-
szik igénybe ezeket az utakat: „elzarándokolnak” Fatimába, Lourdes-ba, Rómába,
Jeruzsálembe.

Valójában egy zarándoklatnak csak akkor van értelme, ha közelebb visz Isten-
hez. A zarándok célja nem lehet más, mint engesztelés, bûnbánat, ima. Különben
csak egy kiránduláson vesz részt.

Hát mi miért mentünk a Szentföldre? Nem kerestük a lehetõséget, hanem adó-
dott. És mert adódott, éltünk vele. Az utazás közeledtével azonban folyamatosan
erõsödött bennünk a vágy, hogy ráléphessünk arra a földre, amelyen Krisztus járt,
aki számunkra az Út, az Igazság és az Élet. Hogy azon a megszentelt helyen adhas-
sunk hálát az Atyának szeretõ jóságáért. Imádkozhassunk hazánkért, közösségein-
kért, barátainkért, hozzátartozóinkért, gyermekeinkért, egymásért. Elmélkedhes-
sünk és szemlélõdhessünk. Engesztelhessünk.

Azon a földön jártunk, ahol Krisztus. És a legmegdöbbentõbb az volt számunk-
ra, hogy megtapasztaltuk azt a légkört, illetve azt a közönyt, amelyet Õ, az Isten Fia
megtapasztalt 2000 évvel ezelõtt.

Betlehemet, ahol született, ma fal veszi körül, mert Izrael átadta a palesztinoknak,
de mivel félnek tõlük, körbefalazták a várost. A keresztény arab lakosság tömegesen
hagyja el lakóhelyét. A barlangban, ahol Jézus született, 3 oltár van. A születés helye
az ortodoxoké. A születés templomában nincs hely a római katolikusok számára, az õ
templomuk a Szent Katalin templom, közvetlenül a görögkeleti mellett.

Názáretben, az Angyali üdvözlet templomában, amely azon a helyen épült, ahol
Máriához eljött az angyal, és ahol késõbb Jézus nevelkedett, szentmisén vettünk
részt. A szentmise ideje alatt a templom tõszomszédságában lévõ muzulmán imahely-
rõl egy hangszóróból a mohamedánok imája szólt olyan hangerõvel, hogy a misézõ
pap hangját alig lehetett hallani.

A Galileai-tavon hajóba ültünk. A tó közepén meghallgattuk a Szentírás szavait,
aztán a hajóskapitány elõvette az „árut”: a szuvenírt! Mert természetesen mindenhol
kell vásárolni valamit, amit emlékbe hazavihetünk! A tó partján sok étkezõhely várja
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Ha elesünk…Ha elesünk…Ha elesünk…Ha elesünk…Ha elesünk…

Érdemes megfigyelni,
mit csinál egy kisgyerek,
mikor elesik. Egy olyan
kisgyerek, akit kiegyensú-
lyozottan, nyugodt türe-
lemmel nevelnek, akit nem
ajnároznak agyon minden
elesésnél. Érdekes, hogy
egy ilyen kicsi sokszor
nem is sír. Feláll és tovább
szalad, ha nagyobb a baj,
akkor odavet egy pillantást az anyjára, s ha kap egy biztató mosolyt, akkor nincs
baj, még ha fáj is kicsit a térdecskéje.

Mikor elesünk, talán mi is vethetnénk egy pillantást Égi Édesanyánkra, aki arra
biztat bennünket, hogy álljunk csak föl bátran. Sose az a baj, ha elesünk, hanem ha
ott maradunk lent a porban. Mária mindig segít nekünk felállni.

Engedett a „lelki kezemben” a görcsEngedett a „lelki kezemben” a görcsEngedett a „lelki kezemben” a görcsEngedett a „lelki kezemben” a görcsEngedett a „lelki kezemben” a görcs

em olyan rég történt, hogy éreztem, a rám nehezedõ teher összenyom.
Jól esett, hogy sajnálhatom magam, milyen nehéz nekem, nem érte-
nek meg, nem hallgatnak rám, akiknek rám kellene hallgatniuk, és hát
nem is azt teszik, amit mondok, pedig ez elvárható lenne! Ezek a

gondolatok annyira megszálltak, hogy megbénultam, és csak „feküdtem” a porban.
Nagyon sokat imádkoztam (mert nem bírtam már a fojtogató érzést), rájöttem,

hogy rab vagyok. A saját gõgös önzésem rabja. De Isten engem szabadnak terem-
tett! És ha engem szabadnak alkotott, akkor a másikat is, tehát engedjem el, mert
baja nem lehet. Ahogy nekem sem lett bajom, amikor keresõ utamat jártam.

Az a gondolat, hogy Uram, Neked szabad, Te tudod, mit miért engedsz, tõlem
csak a gyermeki odaadást várod (ami nem mindig könnyû), sokat segített. Engedett
a „lelki kezemben” a görcs, és szabadon engedtem, amit fogva tartottam, és megpró-
báltam nagyon szeretni.

Sokszor nézek Jézus szemébe úgy, hogy Õ a keresztrõl néz le rám, én pedig
lentrõl Õrá. Csodálatos mély szeretet árad Belõle. Olyan tekintet ez, amely azt
sugallja, hogy csak így lehet szeretni… (Bárcsak a töredéke élne bennem is! ) Ez ad
erõt, hogy próbáljak felállni és legyõzni magam.
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Ozsvári Csaba ötvösmOzsvári Csaba ötvösmOzsvári Csaba ötvösmOzsvári Csaba ötvösmOzsvári Csaba ötvösmuuuuú́́́́́́́́́vész az ereklyetiszteletrôlvész az ereklyetiszteletrôlvész az ereklyetiszteletrôlvész az ereklyetiszteletrôlvész az ereklyetiszteletrôl

24 évesen még nem igazán érintett meg az ereklyetisztelet, nem is igen értettem
és különösképpen nem is foglalkoztatott a dolog. Munkát és feladatot jelentett a
számomra. 1987-ben hoztak hozzám egy Szent István ereklyét, egy kicsi csontdara-
bot, hogy készítsek számára egy ereklyetartót. Elkészítettem az aranyozott bronz
ereklyetartót – az ún. Kalocsai Királyfejet vettem mintául, mely jelenleg a szentki-
rályi templomban látható. Az azóta eltelt húsz évben nagyon sok ereklye megfor-
dult nálunk.

Tavaly a budapesti Városmisszióra készítettem a misszióskeresztet, mely egy
kereszt alakú nagy ereklyetartó, közepén a Szent Keresztbõl való szálkadarabbal,
körülötte magyar szentek és boldogok: Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent
Erzsébet, Szent Margit, Szent Gellért, Boldog Gizella, Boldog Özséb, Boldog Kas-
sai vértanúk, Boldog Apor Vilmos, Boldog Batthyány László és Boldog Salkaházi
Sára.

Boldog Sárát szándékosan hagytam a végére, mert amikor kezemben tartottam a
vezeklõövét, hogy egy kis darabot levágjak belõle az ereklyetartóba helyezéshez,
megérintett valami ahhoz hasonló érzés, amit a régiek ereklyetiszteletnek nevez-
tek. Boldog Sára derekát díszítette ez a sárgaréz drótokból készített fonat. Szép,
díszes darab, melyet a lányok szoktak viselni, hogy díszítsék magukat, de amely
tele volt kis tüskékkel, és ezt Krisztuson kívül senki sem láthatta. Hasonlót hordott
Szent Margit is.

A vezeklõöv közeli rokonságban áll a „sze-
retet fájhat” gondolatával, mert közelebb visz
minket az Atyához, aki annyira szeret, hogy
egyszülött Fiát adta értünk.

Úgy gondolom, hogy itt van az ereklye-
tisztelet lényege. Egy kis csontdarab, egy vér-
csepp, egy koponya vagy egy épségben meg-
maradt emberi test azt jelenti, hogy Isten
valóságos személy által, vagy akár kortársunk
földi maradványain keresztül üzen nekünk.

Van-e kézzelfoghatóbb üzenet számunk-
ra, mint az Oltáriszentség? Nincs és nem is
lesz. Mégis oda kell figyelnünk ezekre a kicsi
csontdarabokra, vércseppekre is, mert azt jel-
zik, Isten valóságosan jelen van a világunk-
ban, és a tisztelet által megvalljuk egységün-
ket magyar szentjeinkkel és a Mennyei
Egyházzal.
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Szeretettel „átölelni a keresztet”Szeretettel „átölelni a keresztet”Szeretettel „átölelni a keresztet”Szeretettel „átölelni a keresztet”Szeretettel „átölelni a keresztet”

Gyerekkorom óta rosszul alszom.
Néha madárcsicsergéskor is még fent va-
gyok. Reggel aztán ugyanúgy kell kelni
és gyûrni a napot, mintha jól kialudtam
volna magamat. Fáradtan kóválygok
egész délelõtt, s irigykedve nézem a töb-
bi édesanyát, akik frissen intézik egyik
dolgukat a másik után, miután elmentek
a reggeli misére.

Tilmann atya egyszer mondott egy
történetet egy fiatalemberrõl, aki nem tu-
dott aludni, s aki aztán felajánlotta ezt a
nehézséget valakiért. Ennek a valakinek
aztán helyrejött az élete. Sokszor eszem-
be jut ez, és igyekszem hasonlóan eljárni. Szeretettel még nem tudtam „átölelni ezt
a keresztet”, de próbálkozom.

Végtelenül hálás vagyok a Szûzanyának, hogy Schönstattra találtunk, és tud-
hatjuk, hogy a kegyelmi tõkébe mások javára áldozatokat ajánlhatunk fel. Ez na-
gyon sokat segít a szenvedés elviselésében.

Stabat MaterStabat MaterStabat MaterStabat MaterStabat Mater

nagyböjtben, március 10-én Pécsett a Lyceum templomban zenés áhí-
tatot tartottunk. Franz Schubert Stabat Mater címû zenekarra, kórusra
és szólistákra írott mûvét adtuk elõ. Az elmélkedést Gál Károly atya
vezette.

Kórusunkat már sok schönstatti család ismeri, énekeltünk a Kápolna felszente-
lésén Óbudaváron. Több kórustag kapcsolódik a schönstatti lelkiséghez, család-
csoportba járunk, résztvettünk családnapokon, nõi lelkinapon.

Mint kórus, sokszor fordulunk a Szûzanyához örömünkben, bánatunkban, ne-
hézségeinkben. Régi vágyunk volt, hogy ezt a darabot elénekelhessük magunk is.
A baptista énekkarral közösen, évekkel ezelõtt megszólaltattuk már, de úgy érez-
tük, hogy nagyon jó lenne ismét átélni a muzsika által a Szûzanya érzéseit, együtt
imádkozni vele, kifejezni a szeretetünket és bizalmunkat iránta.

A vágyakozásunk már hosszú ideje tartott, de sehogyan sem sikerült megszer-
vezni egy koncertet. Nagyon nehéz a zenekart, a szólistákat összehozni, megfelelõ
helyszínt találni, közönséget szervezni stb.

Kereszt Kentenich atya hálószobájában,
Schönstattban
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Mini, de intenzív lelkigyakorlatMini, de intenzív lelkigyakorlatMini, de intenzív lelkigyakorlatMini, de intenzív lelkigyakorlatMini, de intenzív lelkigyakorlat

z utóbbi egy évben két – mind testileg, mind lelkileg – megterhelõ
idõszak volt az életemben. Az elsõben egy felkérést kaptam egy taná-
rom részérõl, hogy közösen fordítsunk le egy, az Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa által kiadott dokumentumot.

A második nehéz idõszakban nagyon sok órám volt nagyon sok hallgatóval, s
mindemellett úgy éreztem, hogy ezek a hallgatók a megszokottnál is kevésbé tole-
ránsak. Nem csak velem mint oktatóval, de – ami engem sokkal inkább irritál –
egymással szemben is.

Ekkor csatlakoztunk az imakilencedhez. A fordítás során is és a másik nehézség
esetében is az olvasott és átgondolt, átimádkozott szöveg segített elviselni a hét-
köznapok súlyos, már-már elviselhetetlennek tûnõ keresztjét úgy, hogy szinte egy
mini, de intenzív lelkigyakorlatként tudtam azt megélni. Jó megtapasztalni a gond-
viselést még akkor is, ha ehhez ilyen nehéz terhek kellenek, hogy rárakódjanak a
vállainkra!

Néha a keresztet magunknak kovácsoljukNéha a keresztet magunknak kovácsoljukNéha a keresztet magunknak kovácsoljukNéha a keresztet magunknak kovácsoljukNéha a keresztet magunknak kovácsoljuk

A munkahelyemen nehéz helyzetben voltam már jó ideje. Úgy éreztem, hogy
mindig olyat kér az igazgató, ami teljesíthetetlen, és amit csak azért talál ki, hogy
engem piszkáljon. Volt, hogy nem tettem eleget a kérésének. Komoly következmé-
nyei lettek ennek: fizetés-visszatartás, állandó feszültség.

A dolgot nehezítette a közöttünk fennálló korkülönbség is, ugyanis 15 évvel
fiatalabb nálam… Ez súlyos kereszt volt már számom-
ra. Aztán egyszer elgondolkoztam ezeken a fölösle-
gesnek tûnõ kéréseken, és arra jutottam, hogy a kiala-
kult helyzetnek tán én is oka vagyok még akkor is, ha
a hozzám intézett kérések szakmailag nem állják meg
a helyüket. Megpróbáltam teljesíteni a kéréseket foga-
mat összeszorítva – hát nem volt könnyû!

Sok érdekes tapasztalattal lettem gazdagabb. Rá-
jöttem, hogy nem minden kérés „ellenem” lett intézve,
hanem értem. Nekem akart jót tenni… Egy idõ után a
kapcsolatunk jelentõsen javult, a fizetésemet is hiány-
talanul megkaptam, legnagyobb meglepetésemre meg
is emelte.

Néha egy keresztrõl kiderülhet, hogy magunknak
kovácsoljuk, vagy hogy igazából nem is kereszt.rajz: Mariarosa nõvér
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nõttek, fiatalok. A nõvér elõvette a kocsiból a tipikusan német-schönstatti díszlete-
ket: színes kendõket, gyertyákat, szimbólumokat, nem hiányozhatott az óriási mé-
retû zarándokszentély sem. A „szerepeket” (Mária, József, angyalok) szétosztották
a gyerekek között, az áhítat szövegének felolvasását a fiatalok vállalták. Az egész
nem tartott tovább egy óránál, elõkészítése pedig szintén nem sok idõt vett igény-
be. Mégis, a szövegek, az énekek, a díszletek, de mindenekelõtt a zarándok, kopog-
tató Szûzanya elmélyítették a Megváltó megszületése utáni sóvárgást az emberek
szívében.

Csak az ott megérzett kegyelemmel tudom megmagyarázni az elsõre kissé talán
avíttnak, porosnak tûnõ zarándok-körök gyors szaporulatát a modernizációt igen-
csak nagyra értékelõ Németországban. A schönstatti nagy zarándokszentély-talál-
kozóról visszatérõ nõvér lelkesen csillogó szemekkel mesélt a hétköznapi, spontán
csodákról, amik megtörténtek. Az egyik nõvér például egy elromlott DVD-lejátszót
vitt megjavíttatni a szerelõhöz. Másnap telefonáltak is, hogy jöhet érte. Amikor át
akarta venni, a szerelõ megkérte, hogy meséljen a zarándokszentélyrõl. A nõvér
persze igencsak meglepõdött, nem erre a reakcióra számított, hanem a számlára.
Aztán kiderült, hogy véletlenül benne hagyta a lejátszóban a mozgalmat bemutató
DVD-t, a szerelõ és a felesége pedig este megnézte egyszer, aztán másodszor is, de
még akkor sem értettek pontosan mindent. A nõvér persze boldogan felelt a kérdé-
seikre. Azóta õk is több kört beindítottak.

Egy másik Schönstattból hozott történet egy óvodáról szól, ahol az igaz-
gató nõvér bevezette azt a szokást, hogy a gyerekek között, a csoportban is körbejár
a Szûzanya. Erre a célra direkt készítettek egy hátizsákot, amelyben a gyerekek
haza vihetik, s otthon, a családban aztán este megünnepelhetik Máriát. Két kisgye-
rek szülei nem voltak teljesen biztosak hitüket illetõen, már többször is felekezetet
váltottak, de nem akarták a gyerekek örömét elrontani, amikor látták, mennyire
örülnek Mária látogatásának. A mosolygó elnézésbõl aztán ámulat, majd csodálat

és tisztelet lett, ahogyan elnézték a kicsi-
ket, amint az óvodában látottak szerint be-
szélgetnek a Szûzanyával, apró ajándékot,
virágot visznek neki. Egy idõ után újra el-
kezdtek gondolkodni, hogy visszatérnek
a katolikus hithez, mert Schönstattban
megtalálták azt, ami hiányzott nekik ed-
dig.

Számomra a leghihetetlenebb élmény
az volt, hogy a fiatalok körében is mennyi-
re népszerû a zarándokszentély. A lányok
például „feltaláltak” egy levélben küldhe-
tõt, így egymástól távol élõk is össze tud-
nak kapcsolódni a Szûzanya által.
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Karácsony után nem sokkal megtudtuk, hogy egyik kórustársunk édesanyja
nagyon súlyosan megbetegedett. Kóruspróbán imádkoztunk érte, és azon gondol-
koztunk, hogyan tudnánk segíteni neki és a családjának. Akkor jutott eszünkbe,
hogy itt az alkalom, most kell elénekelnünk a Stabat Matert.

S valóban, most a szervezés egész könnyen ment, a zenészek nagyon szívesen
jöttek, sikerült olyan idõpontot találni, amely mindenkinek megfelelt. Elkészültek

a meghívók is, Károly atya is el
tudott jönni, a Pálos atyák szíve-
sen befogadtak minket a templo-
mukba.

Amikor felállt a kórus az áhí-
tatot elkezdeni, meglepõdve ta-
pasztaltuk, milyen sokan eljöttek
erre az eseményre.

Nagyon szép volt átélni,
hogy nem azért énekelünk, hogy
megmutassuk, milyen jól tudjuk
a darabot, hanem azért, hogy egy

családnak, egy embertársunknak segítsünk, imádkozzunk érte, szeretetünk erõt ad-
jon neki a küzdelemhez, és ebben sok közeli és távoli ismerõsünk részt akar venni.

Schubert zenéje és az atya szavai nagyon mélyen megérintettek mindannyiun-
kat, valóban éreztük a közösséget a fájdalmas Anyával, akihez mindenkor odame-
hetünk, aki szertettel fordul felénk még a legnagyobb gyötrelmében is.

ZarándokszentélyZarándokszentélyZarándokszentélyZarándokszentélyZarándokszentély
(A mosolygó elnézésbõl ámulat, majd csodálat és tisztelet lett)

Tavaly õsszel és télen Köschingben voltam, elsõsorban azért, hogy németül
beszéljek, de azért nem titkolt célom volt a német Schönstatt megismerése is. Na-
gyon sokat kaptam ettõl a fél évtõl, olyan gyümölcsöket is, amelyekre egyáltalán
nem számítottam.

A sok gyümölcs egyike az volt, hogy megismerhettem egy picit a zarándok-
szentély-mozgalmat. Ez az eszme Németország déli részén, Bajorországban eléggé
népszerû, s a nõvérek közül többen is foglalkoznak azzal, hogy terjesszék. Az em-
berek kis köröket alapítanak, s ebben a körben zarándokol házról házra a Szûzanya.
Évente néhány alkalommal (például adventben) összegyûlnek a helybeli templom-
ban, s ott egy elmélkedés keretében közösen imádkoznak, énekelnek, találkoznak.

Az egyik ilyen egyszerû, de nagyon szép áhítatra elkísértem a nõvéreket. Szá-
momra meglepõen sokan gyûltek össze a hideg falusi templomban, gyerekek, fel-
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terheltsége. Ez a probléma Európa számos országában tapasztalható. Mindenesetre
arra kell odafigyelni, hogy a papok megfelelõen alakítsák saját lelki életüket, hogy
a nehézségek és a sürgetõ munka ellenére, ne veszítsék el életük és szolgálatuk
középpontját. Ebbõl következõen meg tudják különböztetni a lényegest a kevésbé
lényegestõl, és megtalálják a mindennapi munka helyes értékrendjét. Újra hangsú-
lyoznunk kell, hogy éppen a Krisztushoz való örömteli tartozás, amelynek a papok
a tanúi híveik körében, hathatós ösztönzés arra, hogy a fiatalok nyitottak legyenek
Isten hívásának felismerésére. Különösképpen fontos, hogy az eucharisztia és a
bûnbánat szentségével elsõsorban maguk a papok éljenek, hûségben, kitartással,
továbbá, hogy legyenek készségesek híveiknek e szentségekkel való ellátásában is.

Tiszteletreméltó Testvéreim, a szekularizáció ellenére, a Katolikus Egyház, a
vallási hovatartozás viszonyítási pont marad igen sok magyar ember számára. Ezért
igen kívánatos, hogy az állami hatóságokkal való kapcsolatokban az együttmûkö-
dést kölcsönös tisztelet hassa át. Ebben segítenek a kétoldalú egyezmények is,
amelyek korrekt betartásán a paritásos bizottság õrködik. Ez majd az egész magyar
társadalom javára lesz, különösen is az oktatás és a kultúra területén. S mivel az
Egyház, az iskolaügyben és a szociális munkában való elkötelezettsége révén haté-
konyan szolgálja a polgári társadalmat, azt óhajtjuk, hogy ebben a tevékenységé-
ben támogassák az állami tényezõk is. Különösen is gondolok a szükséget szenve-
dõ csoportokra: egyházi részrõl elkötelezettségtek ne csökkenjen a fennálló
gazdasági nehézségek ellenére sem, az õ szolgálatukban.

Tiszteletreméltó Testvéreim, végezetül arról kell szót ejtenünk, hogy az Egyház
tanításának megõrzésében való egységtek számomra az öröm és a megerõsödés
forrása. Maradjatok meg ebben az egységben és fejlesszétek azt! Örömömre szolgál,
hogy utóbb szorosabbá fûztétek kapcsolataitokat a szomszédos országok püspöki
karaival, különösen is Szlovákiával és Romániával, ahol magyar kisebbségek él-
nek. Dicséretesnek tartom ezt a vonalvezetést, amely õszinte evangéliumi lélekbõl
és a harmonikus együttélés iránti bölcs aggodalomból fakad. Nem lesz könnyû
megoldani a feszültségeket, de az Egyház által elkezdett út igaz és ígéretes. Ezt és
minden más pasztorális kezdeményezésteket szívesen támogatom; kiváltképpen
gondolok itt a „Biblia évére”, amelyet a 2008. esztendõre igen alkalmasan meghir-
dettetek, egyetértésben a Püspöki Szinódus következõ rendes ülésével. Ez számo-
tokra is rendkívül jó alkalom arra, hogy elmélyítsétek a keresztény testvérekkel és
más felekezetekkel való jó kapcsolataitokat. Amikor hálát adunk Istennek szünte-
len megtapasztalható segítségéért, rátok és szolgálatotokra a Szûzanya Mária anyai
gondosságát hívom. Imáimról biztosítalak Titeket, és szívesen adom az Apostoli
Áldást, amelyet kiterjesztek egyházmegyéitekre és az egész magyar nemzetre.

Részletek XVI. Benedek pápa a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához
május 10-én intézett beszédébõl (a Vatikáni Államtitkárság hivatalos fordítása)
forrás: Magyar Kurír

A pápára figyelünk

A pápára figyelünkA pápára figyelünkA pápára figyelünkA pápára figyelünkA pápára figyelünk

A kommunista rendszer hosszú idõszaka rendkívül
nyomasztó örökséget hagyott a magyarság számára.
Ennek még mindig érezzük következményeit: különös-
képpen azt, hogy sokak számára nehézséget okoz a
mások iránti bizalom. Ez jellemzõ mindazokra, akik oly
hosszú ideig a gyanakvás légkörében éltek. A bizony-
talanság is hangsúlyozottan megtapasztalható a nehéz
gazdasági helyzetben, s a fogyasztói társadalom felfo-

kozott igényei közepette nem látunk jobbulást. Az emberek általában tudatában
vannak annak, hogy korunk nem jeleskedik sem a gondolkodás, sem az akaraterõs-
ség területén. Amint azt ti is megjegyeztétek, manapság gyakorta nehézséget okoz
a teológiai és lelki érdeklõdés elmélyítése, mert nem ritka jelenség az a hiányosság,
amely egyrészt a szellemi igényesség, másrészt a hitigazságok objektív megtapasz-
talásának területén tapasztalható. Ebben az összefüggésben az Egyház továbbra is
tanítómesterünk, de mindig és elsõsorban édesanyánk marad, hogy táplálja ben-
nünk a kölcsönös bizalmat és a reményt.

A szekularizáció terjedése elsõsorban a családokat sújtja. A család Magyaror-
szágon is súlyos válságban van. A család válsága ugyanakkor nagy kihívás az
Egyház számára is. Megkérdõjelezõdik a házassági hûség és még inkább mindazok
az értékek, amelyek a társadalom alapját képezik. Természetes ezért, hogy e nehéz-
séget nem csupán a családok érzik meg, hanem még inkább a fiatalok. A városokban
a szórakozás új formái várnak rájuk, a falvakban pedig sokszor magukra vannak
hagyatva. Ezért nagyra értékelem a számos kezdeményezést, amelyet az Egyház
támogat, a rendelkezésre álló kevés eszközök szûkössége közepette. Továbbképzé-
sekkel és az irántuk érzett barátság kifejezésével neveli õket a felelõsségvállalás
fontosságának felismerésére. Gondolok például az egyházi kórusokra, amelyek di-
cséretes módon ápolják és terjesztik a szent zenét. Az új nemzedékek kapcsán to-
vábbá igen pozitív a katolikus iskolák ügyének támogatása, különösen a Katolikus
Egyetemé, amelynek azt kívánom, hogy õrizze meg és fejlessze tovább eredeti
önazonosságát. Bátorítlak Benneteket abban, hogy folytassátok törekvéseiteket az
iskolai és egyetemi lelkipásztorkodásban, s általában a kultúra világának evangeli-
zálása területén. Manapság élünk a tömegkommunikáció eszközeivel is. Ezen a
területen Egyházatok újabban jelentõs elõrelépést mutathat fel.

Van egy másik gond, amelyben osztozom veletek: a papok hiánya és ennek
következtében az Egyház fölszentelt szolgáinak lelkipásztori munkával való túl-
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A háziszentélyünkért való fáradozás utat mutat nekünk, hogyan lehetünk a
(Szûzanyával kötött) szeretetszövetségünkhöz még hûségesebbek, mint az elmúlt
ötven évben. Elsõsorban nem az a feladatunk, hogy Isten tudja miféle külsõ apos-
tolkodásban tevékenykedjünk. A fõ dolog, hogy létünk gyökerét – a szeretetszö-
vetséget – megtartsuk és komolyan vegyük.

Nem kell attól tartaniuk, hogy az apostolkodás ezt megsínyli. A szeretetszövet-
ség követelményeinél az elõbb mondtam: komolyan kell vennünk az életszentség-
ért való küzdelmünket és törekvésünket, és adjuk a szeretetszövetségnek a kegyel-
mi tõkéhez való hozzájárulás jellegét. Tudják, hogy ez mit jelent? Mindennek, amit
csak teszünk, ezáltal apostoli jellege, apostoli színezete lesz! Ha áldozatot hozok,
ha a Szûzanyának ajándékot adok – miért teszem? Ha tanulok, ha próbálkozom,
hogy gyerekeimmel az imádság, az imádság lelkének kis mesterévé váljak – min-
dent a Szûzanyának ajándékozok, hogy innen kiindulva kiterjessze nevelõi mun-
káját az egész környezetre!…”

3 P. J. Kentenich levél J. Tick atyához 1948.04. 15. Santa Maria

Kentenich atya tanításából

KKKKKentenich atyaentenich atyaentenich atyaentenich atyaentenich atya
tanításábóltanításábóltanításábóltanításábóltanításából

Hûség a Szûzanyához

Tele van a világ panasz-áradattal. Sokan panaszkodnak a fáradtság, az erõtlen-
ség, a bátortalanság miatt. Sokszorosan hiányzik egy állandó, biztos lelki otthon és
belsõ erõforrás.

A legfontosabb dolog, amit a keresõ családoknak átadhatunk, a legfontosabb
„schönstatti termékünk”:

a HÁZISZENTÉLY a Szûzanyával.
25 éves tapasztalatunk, (a nemzetközi Schönstatt Család 60 éves tapasztalata),

hogy ez segít. Ha hûségesen kitartunk a Szûzanyával kötött szeretetszövetségünk
mellett, Mária tényleg segít:

kegyelmi ajándékok közvetítésével erõsebbek, bátrabbak leszünk…
Kentenich atya szavai2

„Szeretnénk a jubileumi évben azon dolgozni, hogy a család alapvetõ erõit újra
elevenné (hatékonnyá) tegyük. Hol találjuk meg leginkább ezeket az alapvetõ erõ-
ket? A választ ismerjük:

A Szûzanyával kötött schönstatti szeretetszövetség alapító levelében (1914.
okt. 18.)…

Elõször is három szót akarok egymás mellé állítani: Õsszentély… leány-
szentély… Most pedig jön hozzá egy harmadik szó, amely talán ebben a formá-
ban szokatlan: háziszentély…

Mi a háziszentély? Sokan közülünk a házukat nem csak úgy általában szentel-
ték a Szûzanyának, hanem mint „élõ szentélyt” ajánlották fel neki. Most kell na-
gyon figyelni! Ami most jön, a jövõ számára alapvetõ jelentõségû lehet: ami érvé-
nyes az Õsszentélyre, ami érvényes a leányszentélyekre, az áll a háziszentélyekre is
(vagyis az alapító levél ugyanazon hat ígérete és hat elvárása).

2 P. J. Kentenich hétfõ esti beszéde; 1963. 11. 18. Milwaukee

„Ha a schönstatti Szûzanya új emberi társadalmat és új
embertípust akar formálni és kialakítani, akkor szükségkép-
pen egész kegyelmi erejét arra kell koncentrálnia, hogy teher-
bíró Schönstatt-családokat alkosson, és ezek számát megsok-
szorozza… Aki ismeri a mai életet, aki látja azokat a borzalmas
katasztrófákat, amely felé halad a világ és az Egyház, az mé-
lyen meg van gyõzõdve arról, hogy az egész Schönstatt Család
a feladatát sem egészében, sem részeiben nem oldhatja meg,
ha minden ereje és lelke végsõ soron nem ömlik szent schön-
statti család-szigetekbe, amelyek mindinkább egyesülnek egy-
mással egy közös család-mûvé…”3
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Mi, gyerekek, tudtuk, hogy nem mehetünk
be a télikertbe, ha egyszer az ajtó be van zárva,
egészen addig, amíg apám újra ki nem nyitja
az ajtót. Egy gyerek számára hosszú idõ az egy
óra. Egyre gyakrabban néztünk be az ablakon
a függönyökön keresztül, hogy lássuk, mi tör-
ténik. Ha lejárt az idõ, kinyílt az ajtó, s meg-
kezdõdhetett a hétvége.

Ha visszatekintek ezekre az emlékekre, most
értem meg, milyen mélyen megértették a szü-
leim Kentenich atya üzenetét, naponta töre-
kedtek arra, hogy a házasságukat tökéletesít-
sék. Hétrõl hétre növekedtek a szeretetükben,
minden tevékenység, a világ minden problé-
mája, minden kihívás által, melyet 12 gyerek
felnevelése jelentett. Engem mindig is ez ösz-
tönzött és ösztönöz a hitvesi hûségre, a közös
szeretetszövetség szellemében vezetett életre.

Margaret Fenelon
Az én szüleim is sokat tanultak Kentenich atyától. Most, 83 és 84 éves koruk-

ban, 55 évnyi házasság után is még mindig megvan a különleges órájuk, legalább
egyszer egy héten, amikor összeülnek, és életük fontos dolgairól beszélgetnek,
vajon kell-e még növekedniük egyik gyerekükkel való kapcsolatukban vagy együtt
töltött életük szellemi növekedésének valamely aspektusáról. Számomra az egyik
legszebb dolog, hogy általuk és azáltal a nevelés által, melyet Kentenich atyától
kaptak, megélhetem és megismerhetem, ahogy soha nem hagyják abba személyes
és közös, házaspárként való növekedésüket.

A sok dolog egyike, melyet Kentenich atya a szüleink-
nek tanított, az a családi hagyományok fontossága volt, és
hogy micsoda lehetõségek ezek a természetfölötti világ konk-
rét megélésére a gyerekek számára. Az advent és a nagyböjt
liturgikus idõszakában családunk sok saját szokást alakí-
tott ki. Advent alatt egy szentély formájú jászolt állítottunk
fel háziszentélyünkben, abba gyûjtöttük a szalmaszálakat,
melyek a lemondásokat és áldozatokat jelképezték, hogy a
Kisjézusnak puha ágya legyen. Ezt aztán Szenteste elvittük
az atyához. A családok összegyûltek a kápolnában, és az
atya nagy örömmel adta át áldozataikat a Szûzanyának. Ez-
után mindenki nagy örömére minden egyes embert megaján-
dékozott egy kápolna alakú sütivel.

Gyerekkori emlékek Kentenich atyáról
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(2. rész)

A fiú, aki Kentenich atya kezét fogja
és felesége:

Michael és Margaret Fenelon

Michael Fenelon
Annak a szeretetnek, melyet az atya érthetõvé és életre kelthetõvé tett a szüleink

számára, egyik legfontosabb eleme a személyek közötti szellemi szeretet vagy szel-
lemi kapcsolat volt. Ezt a férfi és nõ közötti állandó gondolatcserével lehet táplálni.
Kentenich atya segített nekik megérteni, hogy fontos a közösen eltöltött idõ és
annak megbecsülése, amit a szeretett ember ajándékoz számunkra. Emlékszem arra,
amit szüleimen megfigyeltem.

Jött a szombat reggel, ez volt a hétvége kezdete. A szüleim maguk és gyerekeik
számára különös szokást vezettek be minden szombat reggelre. Ennek lényege az
volt, amit késõbb a „schönstatti órában” ismertem fel újra. Mi, gyerekek, nem tud-
tuk, mi ennek az „órának” a jelentõsége, de azt tudtuk, hogy ez anyám és apám
számára különleges idõ.

A reggel másfél kilométeres gyaloglással kezdõdött plébániatemplomunkhoz a
nyolc órás misére. Néha közülünk, gyerekek közül is velük tartottak néhányan. Az
út egy nagy parkon át vezetett, ahol sok dolgot meg lehetett beszélni, ahol állatokat

figyelhettünk meg, ahol az erdõkön és
mezõkön vadászhattunk, és megnézhet-
tük a tóban úszkáló kacsákat. Anyám és
apám kézen fogva mentek, egymással be-
szélgettek, amíg mi, gyerekek a parkban
rohangáltunk.

Ha a mise után hazaértünk, apám a
konyhába ment elkészíteni a reggelit, nem
nekünk, gyerekeknek, hanem anyámnak.
Mi, gyerekek, egymást szolgáltuk ki.
Apám tükörtojást készített sült krumpli-
val és kolbásszal, gyümölcsöt hámozott,
pirítóst sütött és kávét fõzött. Aztán min-
dent kivitt a házunk télikertjébe. Ha a vi-
rágok virágoztak a kertben, néha virágot
is rakott egy vázában az asztalra. Apám
ezután bezárta az ajtót, és anyámmal
együtt elfogyasztották a reggelit, közben
beszélgettek.

Margaret
legfiatalabb húga
Kentenich atyával
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így aztán nem kellett túl korán abbahagynunk a körmenetet. Néha a kicsik
odahurcibálták a játékaikat, hogy megmutassák Kentenich atyának, és õ a gyere-
kekkel együtt örült nekik.

Margaret Fenelon
Emlékeink között nagyon fontos az, hogy Kentenich atya mindig a szentélyhez

vezetett bennünket. Amikor szüleim elvitték a húgomat az atyához, hogy
elsõáldozása után megáldja õt, néhány pillanatig beszélt, majd így szólt: „Most
menjünk el a kápolnához.” Amikor a kistestvéreim születtek, a szüleim elvitték az
újszülöttet a szentélybe, gyakran már a kórházból hazajövet, ott találkoztak
Kentenich atyával, aki kezein a kicsit Anyánk és Királynõnk oltárára helyezte.

A atya felismerte, mennyire fontos minden egyes gyerek szíve. Bátorított ben-
nünket, hogy kössük meg a szeretetszövetséget a Szûzanyával a kápolnában, ami-
kor még kisgyerekek voltunk. 9 évesen pecsételtem meg szeretetszövetségemet a
Számûzetés Szentélyében, Kentenich atya jelenlétében. Tudta, hogy még nem ért-
hetek meg mindent tökéletesen, de számára a legfontosabb a gyerek szíve volt,
mely nyitva állt Anyánk számára, hogy õ nevelje azt.

Michael Fenelon
Habár nem ismertük fel az atya jelentõségét, aki egy nagy mozgalom alapítója

volt, mégis voltak arra utaló jelek, hogy ennek a papnak az életéhez több minden
kapcsolódik, mint amit mi felismertünk.
Mindig nagy izgalom uralkodott ott, aho-
va várták õt. Emlékszem egy eseményre a
fiútáborban. Ezek nem egyszerû táborok
voltak, hanem nemzetközi események.
Puerto Ricó-i fiúk utaztak New Yorkból
húsz órát buszon, míg megérkeztek a tá-
borba. A tábort schönstatti atyák vezet-
ték, akik közül néhányan akkor még teo-
lógusok voltak: Boll atya, Kulgemeyer
atya és Locher atya.

Az 1964-es tábor különösen is meg-
maradt emlékeimben. 10 éves voltam.
Mint szokásosan, Kentenich atya küldött bennünket ki a táborba a Számûzetés
Szentélyébõl. 30-40 fiú volt együtt a wisconsini Nemzetközi Központ újonnan
vásárolt területén, Waukesha-ben. A szentély még nem volt készen. Tábori témánk
így szólt: a szentély lelki építése Josef Engling szellemében hozott áldozatokkal.
Azt mondták, ha elég szorgalmasak leszünk, eljön hozzánk Kentenich atya, hogy
a táborunkat egy közös erdei szentmisével fejezzük be. Bíztunk az atya jövetelé-

Gyerekkori emlékek Kentenich atyáról

Michael Fenelon
Nagyböjtben családunk töviskoszorút készített, melyre minden este az ima után

rózsaszirmokat tûztünk, melyek áldozatainkat szimbolizálták, hogy így tegyük
Jézus koronáját könnyebbé. Apám aztán húsvétkor átadta ezt a koronát Kentenich
atyának. A kegyelmi tõke valósága ezzel láthatóvá vált számunkra. Ezeket a hagyo-
mányokat még ma is megtartjuk saját családunkban. Sok fiatal család, akikkel kap-
csolatba kerülünk, szintén elkezdte, sõt néhány protestáns barátunk is.

Margaret Fenelon
Kentenich atya gyakran házhoz jött a háziszentély felszentelésére vagy megál-

dására. Azt tapasztaltuk, hogy az atya különlegesen érdeklõdik irántunk. Minden
egyes gyereket névrõl ismert, angolul beszélt velünk lassan, barátságosan szemünkbe
nézett és kis kezeinket a kezében tartotta. A gyerekek mind az atya köré gyûltek.
Megkérdezte, melyik szimbólumot választottuk a kápolnában, amit meg akarunk
személyesíteni, és hogy mit jelent az nekünk. Azután mindenkiért külön imádko-
zott egy különleges imát – olyan szavakat, amelyekkel élni tudtunk.

Egyszer apám megkérdezte Kentenich atyát, miért
látogat el hozzánk olyan gyakran (hatszor járt nálunk
és négyszer Mike-éknál). Az atya egyszerûen válaszolt:
„Mert megkértetek rá.” Az atya ezen szavai elgondol-
koztattak bennünket. Gondolnunk kell arra, hogy meg-
kérjük az atyát, jöjjön el hozzánk atyai áldásával, az-
tán õ biztosan nagy örömmel teljesíti kívánságunkat.

Michael Fenelon
Amikor Bernhard öcsém szimbólumot választott az élõ kápolnában (Living

Shrine), Kentenich atya akart lenni, és senki nem tudta õt arról meggyõzni, hogy
más szimbólumot válasszon a kápolnából, azon a módon, ahogy mi, többiek tettük,
azaz mondjuk az örökmécsest vagy a keresztet. Mindenekelõtt a Mária-nõvér aggó-
dott, hogy hogyan fog Kentenich atya reagálni erre a választásra.

Amikor megtudta Bernhard választását, az atya csak mosolygott, ugyanakkor
felhívta a figyelmet a mennyei Atyára és a hozzá való viszonyunkra. Amikor az atya
késõbb azon az estén hazaindult, Bernhard hozta neki oda a kalapját. Az atya meg-
fogta azt, és Bernhard fejére tette, hogy ezzel is megerõsítse, mennyire örül Bernhard
választásának.

Mindig izgalmas volt, ha az atya eljött hozzánk, mert tudtuk, hogy gyertyás
körmenet lesz. Mindegyikünk kapott egy gyertyát. Nagy házunk volt, amelyben
nagy kört járhattunk be egyik szobából a másikba. Sorba álltunk, akkor nyolcan
gyerekek, szüleinkkel és az atyával, és sokszor körbementünk. Közben énekeltünk
is: „Terítsd ránk köpenyed”. Boldogok voltunk, mert a dalnak 16 versszaka volt,
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„„„„„De én látlak Téged és ez elég!”De én látlak Téged és ez elég!”De én látlak Téged és ez elég!”De én látlak Téged és ez elég!”De én látlak Téged és ez elég!”
avagy:

Hogyan lettem nôvér?Hogyan lettem nôvér?Hogyan lettem nôvér?Hogyan lettem nôvér?Hogyan lettem nôvér?

iért és hogyan lettem Schönstatti Márianõvér? – Mert a Jóisten ezt
így akarta – válaszolhatnám röviden.
Íme a válaszom egy kicsit bõvebben: Hivatásom története 1996-ban,
Romániában, Nagyváradon kezdõdött.

Tavasz volt. Két Schönstatti Márianõvér érkezett Nagyváradra. „Német nõvérek
jönnek az Ifjúsági Házba, beszélnek viszont magyarul, és fiatalokkal szeretnének
találkozni” – ezzel az üzenettel hívott fel engem csütörtök délután az ifjúsági pap
és megkért, hogy szerezzek fiatalokat szombat délutánra. Tehát igen „sok” idõt
kaptam erre a feladatra.

Péntek délelõtt az osztályomat és pár barátnõmet mozgósítottam, akik közül
néhányan szóltak másoknak is. Szombat délután megtelt a kicsi terem fiatalokkal,
lányokkal és fiúkkal egyaránt. M.
Aquila nõvér és M. Hilga nõvér mesél-
tek nekünk Schönstattról. Ekkor hallot-
tam elõször errõl a helyrõl. Miket is me-
séltek? Arra egyáltalán nem emlékszem,
mert mi el voltunk foglalva M. Aquila
nõvér magyar kiejtésével, számunkra ez
érdekesebb volt, mint az, amit mondott.
Két dolog viszont megmaradt bennem:

1.A nõvérek nagyon szeretik Mári-
át, a Szûzanyát.

2.Diaképek Márianõvérekrõl, akik
fehér ruhában vonultak fel egy nagy lép-
csõn. Fiatal lányok voltak ezek, akik be-
léptek a Márianõvérekhez. Nagyon saj-
náltam õket! Az volt a benyomásom,
hogy onnan már nekik nincs visszaút.
Schönstatt úgy tûnt nekem, mint egy szi-
get, egy szép hely, de teljesen elszige-
telve a világtól. Õszintén sajnáltam
õket! Álmomban sem jutott volna
eszembe, hogy négy év múlva én is
ugyanazon a lépcsõn vonulok fel fehér ruhában, örömmel a szívemben, mert megta-
láltam a helyemet, ahova tartozom.

Gyerekkori emlékek Kentenich atyáról

ben, s így intenzíven készültünk erre az eseményre. Mivel én voltam a legfiata-
labb fiú, engem kértek meg, hogy ministráljak az atyának a misén. Egész héten
erre készültem, mert életemben elõször ministráltam. Az atya eljött a táborunkba,
és ott, az erdõben, saját kezûleg épített oltárunkon mutatta be a szentmisét, fel-
ajánlva hozzájárulásunkat az új szentély lelki építkezéséhez.

Emlékszünk, hogy kisgyerekként sok látogatót láttunk és ismertünk meg a vi-
lág minden tájáról, akik azért jöttek, hogy Kentenich atyával legyenek, talán né-
hányan Önök közül is voltak ott nála. Ezek a látogatók végül mindig a nappali-
jainkba jöttek el. Az atya azt mondta a nõvéreknek, hogy a látogatókat el kell
vinniük a családok házaiba, hogy láthassák az Élõ Szentélyt (Living Shrine) és a
háziszentélyeket. Izgalmasnak találtuk, hogy afrikai, dél-amerikai és európai em-
berek jöttek hozzánk. (És a szomszédainknál ugyanez volt a helyzet.) Csak ké-
sõbb fogtuk fel, hogy mindannyian ehhez a hatalmas nemzetközi családhoz tar-
toznak.

Elhangzott Schönstattban az Október-héten, 2002. október 18-án
(ford.: Guld Veronika)
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lehetõséget adok magamnak Schönstattot jobban megismerni. Nyolc másik lánnyal
együtt kimentem egy hónapra, s azután egy évre Bécsbe.

Kahlenbergen több Márianõvérrel találkoztam és sok schönstatti családot is-
mertem meg. M. Aenn nõvér tartott nekünk néha lelkigyakorlatot, amely nagyon
tetszett mindannyiunknak, mert közelebb kerülhettünk Schönstatt lelkületéhez, és
jobban megismerhettük saját magunkat. Rátaláltam arra a világra, amit nem is ke-
restem. Nem is hittem volna, hogy ilyen világ tényleg létezik a földön. Ez a világ,
Schönstatt világa egyre jobban kitárult elõttem.

De a nõvérség még mindig nem foglalkoztatott. Egyszer mondtam is Beller atyá-
nak, aki néha megfordult Kahlenbergen, hogy én a jövõben családot szeretnék. Mo-
solyogva válaszolt, hogy „ez nagyon szép dolog, én is családokkal foglalkozom.”

Meghitt nyugalommal és bizonyossággal jövõm felõl szippantottam be napról
napra Schönstatt levegõjét, Schönstatt világát. A szeretetszövetséget 1997 nyarán
kötöttem meg a Szûzanyával, mert közelebb akartam kerülni Jézus Édesanyjához.
Hát lassan, de biztosan közelebb kerültem Hozzá.

Mielõtt lejárt volna az egy év, elmentünk a lányokkal, M. Aenn nõvér és M.
Arntraude nõvér kíséretében Schönstattba, ahol 1914-ben minden elkezdõdött. És
itt kezdõdött el valójában a hivatásom története is, az õskápolnában, a jobb olda-

lon. Csak néztem a Szûzanya ké-
pét, s a „kép” nézett engem. Elkép-
zeltem, hogy most Kentenich atya
is ott áll középen és fogad minket.
Egyszerre csak valahogyan tudtam,
éreztem, hogy hova, kihez tarto-
zom. Attól a pillanattól fogva fog-
lalkoztatott komolyabban a gondo-
lat, hogy teljesen a Szûzanya és
Schönstatt szolgálatába álljak. De
hogyan? Milyen formában? Egy
család is teljesen Schönstatt és a
Szûzanya szolgálatába tud állni, ha
akar.

Megkezdõdött a lelki harc. Az
egy év letelt, hazamentem. Szeret-
tem volna még egy félévet marad-
ni, de négyünk közül, akik marad-
tunk volna, csak az én papírjaimmal
voltak gondok és két lehetõségem
maradt: még egy teljes évet marad-
ni vagy hazamenni. Fel akartam
készülni alaposan az egyetemre,

Hogyan lettem nõvér?

Még azon a délutánon meghívták a nõvérek a lányokat egy nyári lánytáborba. Ez
a szokatlan kifejezés – lánytábor – nem igazán vonzott. Ehhez hozzájárult az is, hogy
én gyerekkoromban sokáig egy fiúcsapathoz tartoztam, mert a lányokkal való játszást
unalmasnak, túlon túl egyszerûnek találtam. Ilyennek képzeltem el a lánytábort is.

Valahogy úgy hozta a „véletlen”, hogy minden, ami a lánytábor nagyváradi
szervezését illette, az én kezembe került anélkül, hogy ragaszkodtam volna hozzá
vagy kértem volna. Csak szívességet tettem a „hivatalos” szervezõknek, mert nekik
nem volt erre idejük, s ezért engem kértek meg, hogy vegyem át a meghívókat, majd

írjam össze – azaz keressek – résztvevõket, s vé-
gül kísérjem el õket a táborba. Erre a legutóbbira
nem voltam hajlandó. De senkit nem találtam,
aki erre vállalkozott volna, mind idõhiányban
szenvedtek. Egy nappal az indulás elõtt, miután
már annyian noszogattak, hogy menjek velük,
beleegyeztem a dologba. Velem ellentétben so-
kan örültek ennek, fõképp a húgom, Hajni.

Megkezdõdött a lánytábor. Elképzeléseim
közül semmi se jött be. Felejthetetlen szép él-

mény volt, amit M. Aquila nõvér tartott, aki akkor már 70 éven felül járt. A mai
napig hálás vagyok, hogy a jó Isten odavezetett, bár nem volt könnyû dolga velem.
Ma is tudom, mirõl szólt a tábor témája: Gyermekláncfû – mit lehet tõle tanulni!
Ezenkívül szó került a különbözõ temperamentumokra is, akik úton vannak a Menny-
ország kapuja felé. Rájöttem arra, hogy Schönstatt mennyire sokat tud segíteni
abban, hogy jó keresztények módjára élhessünk a világban: szeretettel, örömmel,
szabadon, erõsen.

Egyik nap kirándultunk, és a szabad ég alatt tartottuk a misét. Ezen a napon
megkérdezte tõlem a pap, hogy gondoltam-e már arra, hogy nõvér legyek. Mivel
igazán derûs hangulatban voltam, azt válaszoltam neki: „Igen.” Mire õ tovább
kérdezett: „És?” Erre én csak annyit mondtam: „Nem leszek.” Akkoriban én már
elhatároztam, hogy családom lesz 3-4 gyermekkel. Azt is eldöntöttem már, hogy
mikor fog megszületni az elsõ gyermekem. Már csak a jövendõbeli hiányzott a
képbõl. Így a nõvér-témát abba is hagytuk.

Azon a nyáron meghívást kaptam Bécsbe is, Kahlenbergre pár hétre. Mivel már tel-
jesen be volt programozva az a nyaram, így nem fogadhattam el a meghívást, de fel-
ajánlották, hogy egy év múlva ismét meghívnak, csak ne szervezzek más programot.

Egy év múlva leérettségiztem, s már elõre örültem a lánytábornak, mert tudtam,
hogy ott kipihenhetem magam. Kíváncsi voltam, hogy valóban meghívnak-e Bécs-
be vagy nem. S valóban úgy lett. Meghívtak. De nem csak egy hónapra, hanem egy
évre vártak.

Aki egyetemre készül felvételizni, az nem teheti meg, hogy egy hónapot ki-
hagyjon a felkészülésbõl, ezért döntöttem úgy, hogy még várok ezzel egy évet, és

„Meghitt nyugalommal és
bizonyossággal jövõm felõl
szippantottam be napról napra
Schönstatt levegõjét, Schön-
statt világát.
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hiszen egy év helyett már így is kettõt veszítettem a vízum miatt, amely november-
tõl novemberig tartott. Tehát hazamentem. Sehol se találtam a helyem. Jó pár hóna-
pot vívódtam – magammal, Istennel. Könnyebb lenne, ha néha érthetõbben beszél-
ne – gondoltam sokszor. Nem igazán tartottam magamat „nõvér-típusú” lánynak!
Sõt! Nagyon szerettem a szabadságot, a kötetlenséget, a jó hangulatot, a nevetést, a
társaságot.

Mikor végül eldöntöttem, hogy nõvér leszek, sokan a barátaim közül eltaná-
csoltak ettõl, mert ez szerintük bezártságot, egyedüllétet, szomorúságot jelent. Nagy-
néném is mondta, hogy biztosan nem fogok sokáig ott maradni, mert mindig neve-
tek, és ezt nõvéreknél nem szabad, vissza fognak hamar küldeni.

Az elõbb felsorolt tulajdonságaim közül egyet sem veszítettem el, pedig már
több mint nyolc éve nõvér vagyok, és örömmel vagyok az.

Visszatérve a lelki vívódáshoz, az egy nagyon nehéz idõszak volt; szavakba
nem igazán lehet ölteni. Mikor már „sakk-mattot” kaptam a jó Istentõl, mondtam
igent a hivatásomra. Ez egy lelki ugrást jelentett. Nem voltam 100 %-osan biztos
abban, hogy jól döntöttem, nem tudtam biztosan, mi vár rám, ki vár rám, csak
bíztam benne, hogy Isten akarata szerint cselekszem. De mikor teljes szívembõl
igent mondtam, teljesen megnyugodtam.

Egy rövid, talán már ismerõs törté-
nettel szeretném zárni soraimat:

Az egyik családi házban tûz ütött
ki. Az apa kimenekítette az egész csa-
ládot, de a legkisebb fiú az égõ ház-
ban maradt, és már nem tudott vissza-
menni érte. A kisfiú az emeleti
ablakhoz menekült és onnan kiáltott
segítségért. Édesapja kérte, hogy ugor-
jon ki az ablakon, mert õ el fogja kap-
ni õt. De a fiú nagyon félt, hiszen nem
látott a nagy füsttõl senkit sem, s tud-
ta, hogy nagyon magasan van. Édes-
apja újra hívta: „Siess! Ugorj már!”
„De apa, túl nagy a füst és nem is lát-
lak Téged!” – válaszolt riadtan a fiú.
Erre az apa így szólt fiához: „De én
látlak Téged! És ez elég!” E szavak
után a kisfiú kiugrott az ablakon, és
édesapja karjaiban kötött ki.

M. Kinga nõvér

Hogyan lettem nõvér?
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Kuckóra leltünk

Miután összeházasodtunk, egy tanévet a férjem munkahelyén laktunk egy szo-
bában. Mivel az elsõ baba pocakban volt, és nekem még egy év hátra volt a fõisko-
lából, albérlet után kellett néznünk. Néhány horribilis áron kínált borzalmas szállás
megtekintése után összepakoltunk, és a nyári szünetet anyuéknál töltöttük.

Vészesen fogyatkoztak a napok, de 200 km távolságból elég nehéz megfelelõ
kuckót találni. Jobb ötlet híján feladtam egy hirdetést a Bazárban. Megmondom
õszintén, sok reményt nem fûztem hozzá, mivel akkor Budapesten inkább az Exp-
ressz volt a fõ hirdetési újság, ráadásul ki a csuda nézi meg az „albérletet keres”
rovatot?! Kikötés csak annyi volt, hogy olcsó legyen és a Budapest-Érd vasútvonal
állomásainak a közelében álljon… (A férjem a vasútnál dolgozott Érden.) Egyik
nap – csodák-csodája – felhív egy férfi, hogy neki van egy kiadó másfél szobás
lakása Budafok-Hároson. Kérdés az, hogy mire gondoltunk, amikor azt írtuk, „ol-
csó”. Kicsit aggódva válaszoltam, hogy húszezer forintra. (Ez tizenévvel ezelõtt

volt!) – Jó, mert õ tizenötezerre gondolt. –
alkudta le egybõl. Meg is beszéltünk egy
találkozót, de a hirtelen öröm után elkezd-
tem morfondírozni. Biztosan valami lepuk-
kant vacak, talán alagsori lyuk, de egész biz-
tosan nincs benne fürdõszoba. Visszahívtam
a férfit, és félszegen tudakozódtam, van-e
fürdõszoba. Megrökönyödve válaszolta,
hogy természetesen van.

Mindenesetre mi kényszerképzetekkel
indultunk a találkozóra, de a barátságos, hár-
munknak tágas, napsütötte lakás minden re-
ményünket felülmúlta. Ekkor viszont a tu-
lajdonos házaspár kezdett el aggódni,

meglátva minket – 22 éves suttyó és diáklány felesége –, hogy mibõl fogjuk kifizet-
ni az albérletet. Miután mindkét fél kellõképpen „kiaggodalmaskodta” magát – az
esküvõre kapott pénzbõl egy összegben kifizettük a tanév idejére a lakást, és nagy
boldogságban éltünk ott, amíg be nem fejeztem az iskolát.

Így leltünk minden reményünk ellenére remek kuckóra, ahová biztonsággal
megérkezett elsõ kis „kölökgólyánk”.
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eljönni!” „ Az egész osztálynak kettes lett a dolgozata.” A leépítõ kritika hosszú
távon pedig a tetterõt, a motivációt töri meg, az önbizalmat ássa alá, ami a munka-
erkölcsöt is kikezdi. Úgy csinál, mintha…, csak éppen ne lehessen belekötni. Nem
gondolkozik többet a jobb megoldásokon, hiszen úgy sem lesz semmi jó. Ezzel
aztán egyre több okot szolgáltat a kritikára… és mindketten egy ördögi körben
találjuk magunkat.

Ebbõl kilépni csak úgy tudunk, hogy csak egy konkrét viselkedést nevezünk
meg, amelyet nyilvánvalóan javítható ténynek és nem jellembeli hibának tekin-
tünk. „Miután megszoktam, hogy pontos munkát várhatok Tõled…” „Biztos oka
volt annak, hogy késtél, de jó lett volna, ha ideszólsz telefonon.” S mindezt azzal
erõsítem meg, hogy közben vagy ezután – valamilyen formában – azt is kifejezem,
hogy Õt magát kedvelem, vagy a munkáját becsülöm, egyszóval „vele vagyok”.
Erre sokszor elég a testbeszéd egy félreérthetetlen apró jelzése is, ahogyan ezt Ancsel
Éva megfogalmazza: „Aki kinevet (kritizál) Téged a szemed elõtt, de közben bocsá-
natkérõen megérinti a kezed – az biztos, hogy szeret.”

Miután – mint mondtuk – a
kritika a személyiség magvát
érinti, feltétlen szükségünk van
erre az elfogadó „érintésre” is.
Kétségtelen, hogy a törõdés oly-
kor keménységet kíván, de csak
a „teljesítménnyel” szemben.
Magával az emberrel szemben
sohasem. Ehhez az is szükséges,
hogy ne legyen bennem hetek
vagy hónapok óta felhalmozott
neheztelés, mert annak már olyan
„magasfeszültsége” van, ami
elõtt a kritizált személy védekezésképpen bezárul és meg sem hallja, mit rontott el.

Ezen kívül ilyenkor már lehetetlen az elõzõek szerint csak egy dolgot megnevez-
ni, nem is beszélve a „veled vagyok” érzés vagy a megbecsülés kifejezésérõl.

A kritika idõzítését tekintve általános szabályként állapíthatjuk meg:
l. Viszonylag rövid idõn belül találjunk alkalmat a szükségesnek ítélt kritikánk

megfogalmazására.
2. Figyeljünk arra, hogy a teljesítményre ne csak akkor kerüljön szó, ha az illetõ

hibát ejt. Általános érvényû az a tapasztalat, hogy a kritika-feldolgozó képessé-
günk a dicséretekhez viszonyítva kb. 3:1 arányban mûködik jól. Ez azt jelenti,
hogy a megerõsítésnek háromszoros súlyban kell jelen lennie ahhoz, hogy egy jól
megfogalmazott kritikát el tudjunk fogadni, sõt tovább tudjunk lépni. Nagyon
fontos, hogy a dicséretünk ugyanúgy tárgyszerû legyen, tehát konkrét, valóban
általunk értékelt cselekedetet vagy viselkedést nevezzünk meg.

Gyereknövelde

GyereknöveldeGyereknöveldeGyereknöveldeGyereknöveldeGyereknövelde
mottó: „A nevelés az Élet szolgálata” (Kentenich atya)

(Le?)Építô kritika

„Ami a szívemen, a számon!” „Halljuk! Én bírom a kriti-
kát!” „Akkor aztán jól megmondtam neki.” „Fõ a békesség!
Én inkább lenyelem a véleményemet.” „Ne szólj szám, nem fáj
fejem!” – Mi a helyes?

Kritikával mindannyian találkozunk, és mindannyian
adunk is. Hogy elfogadni sikerül-e, és a mi kritikánk valóban
építõ-e, talán nem is sok tényezõtõl függ. Mégis, mintha nem
léteznének ezek az egyszerû szabályok, gyakran sérülünk és
sértünk meg másokat az ügyetlen, bántó kritizálással.

Hogyan kritizáljunk tehát – és hogyan ne?

A kritika nem más, mint egy visszajelzés, amelyet azonban
saját meglátásomon átszûrtem. Éppen ez utóbbi jellemzõjé-
ben van egyik csapdája is. Alig elképzelhetõ ugyanis az a
bizonyos „objektív” kritika, hiszen egy kritizálás mindig va-
lamiképpen azt mutatja meg, hogy ÉN hogy látom a dolgot.
Ebben mindjárt egy apró taktikát is találunk: fejezzük ki a kritizálásban, hogy amit
most mondok, az nem feltétlenül maga a megfellebbezhetetlen igazság, hanem ÉN
ÍGY LÁTOM. Ez ugyanis nyitva hagyja a másiknak a tisztázás, a válaszadás útját,
esetleg a megoldást is együtt kereshetjük. (A négyszemközt történõ kritizálás is
ezért hatékonyabb, mint a közösség elõtti megfeddés.)

Mondjuk ki õszintén, az is nehezen képzelhetõ el, hogy valaki kifejezetten
„szereti”, ha kritizálják. Más kérdés, hogy az élet megtanította rá, hogy tud a hibá-
iból tanulni, de hogy neki sem esik jól automatikusan még az „építõ” szándékú
kritika sem, az erõsen valószínû. Ez azzal magyarázható, hogy az ember legfonto-
sabb szükséglete – a fizikai létfenntartás után – a pszichológiai létfenntartás. Ez az
a tapasztalat, hogy megértenek, megerõsítenek, elismernek. A kritika pedig ezt az
elfogadottságot veszélyezteti. Ezért fontos szabály ezen a téren a következõ: Ne
általánosítsunk és sohase a személyt kritizáljuk! Az általánosítás az egyik leggya-
koribb jele a kontár kritikának. „Na, már megint elfelejtetted!” „Soha nem tudod
becsukni az ajtót!” „Megszokhattam volna, hogy mindig elkésel!” „Mondtam, hogy
tanulj!” Erre nincs mit válaszolni. Semmiféle javító javaslatot nem tartalmaz. Ezért
biztos következménye a tehetetlen düh, a hárítás, a mentegetõzés, a felelõsség taga-
dása: „Te, csak ne beszélj!” „ Tudhatnád, hogy ilyen helyrõl nem lehet csak úgy
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Finomságok házi tejbôl

Vaj: A tejet felforraljuk, ugyanabban az
edényben kihûtjük, majd a hûtõben hagyjuk
állni egy éjszakát. Másnap leszedjük a tetejé-
rõl a fölét az összegyûlt tejszínnel együtt.
Botmixerrel addig keverjük, amíg krémes álla-
ga nem lesz (elõször olyan lesz, mintha össze-
ugrana, ettõl nem kell megijedni, hanem tovább kell keverni még egy-két percig).
Közben leöntjük róla a kivált írót. 6-8 liter teljes tejbõl már egészen sok vaj lesz.

Sajt: (kb. 20-25 dkg-hoz) 2 l tej (a vajat már elkészítettük belõle), 1 citrom leve,
1 kiskanál só

A tejet újból felforraljuk, de most folyamatosan keverjük. Amikor forr, beleönt-
jük a sóval elkevert citromlét és kevergetve egy kicsit még tovább fõzzük, míg a tej
összeugrik. Egy tésztaszûrõre terítsünk konyharuhát, vagy pelenkát és az egészet
egy megfelelõ méretû fazékra helyezzük. Ebbe öntjük bele az összeugrott tejet.
Most keverhetünk bele összezúzott fokhagymát, egyéb fûszereket (csak a fantázia
szab határt), esetleg még egy kis sót. Persze fûszerek nélkül is nagyon finom.

Ezután a konyharuha sarkait összefogva kis batyut kötünk belõle, és lábosra
helyezve lepréseljük. Ha kihûlt, máris fogyasztható.

A megmaradt savót kenyér és kalács sütéséhez, palacsintához használjuk fel.
Vigyázat, egy kicsit sós!

Joghurt: 4 l tej (szintén készült már belõle vaj, persze teljes tejbõl is nagyon
finom lesz), 2 dl élõflórás joghurt (ezt csak legelõször kell megvásárolnunk, mert a
következõ alkalommal a magunk készítette joghurtból teszünk félre megfelelõ
mennyiséget az oltáshoz).

Az elõzõleg felforralt tejet most csak felmelegítjük – nem szabad forrónak len-
nie –, a joghurtot alaposan elkeverjük benne. Az edényt lefedjük, jól bebugyolál-
juk, hogy csak lassan hûljön ki. Kb. 6 óra alatt megalvad. Hûtõben lehûtve fo-
gyasztjuk.

Gondviselõ Atyánk, asztaltól kelve
Szívbõl hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
Szánd meg a szegényt, a szenvedõt s az árvát,
S a benned bízoknak viseld mindig gondját! Ámen

Fõzõcske

Vezetõknek ajánlja a szakirodalom: „Kapd rajta beosztottaidat, ha valami jót
tettek.” A jó kritikához szorosan hozzátartozik a pozitív visszajelzés is. Olyan ez,
mint amit a tekejátékos átél, amikor célt ér a labdája. Hallja és látja a sikeresen
eldöntött bábukat is, ÉS az el nem találtakat is. Az értõ kritikus nem csak a hibát
jelzi vissza. Gyerekeknél fokozottan is ügyelnünk kell arra, hogy apró, jól teljesít-
hetõ célokat fogalmazzunk meg számukra. És kezdetben a megközelítõleg helyes
cselekedetekért is jutalmazzunk. (A jó tanár is a dolgozatban nemcsak a végered-
ményre ad pontot, hanem a jó elindulásra is – így a helytelen végeredmény ellenére
is láthatja a növendék, hogy mi volt jó, és hol hibázott.) Kapd rajta, ha jót tett!

Kitõl tudunk kritikát elfogadni? Amint már említettük, attól, akirõl tudjuk ÉS
érezzük, hogy tényleg törõdik velünk, és attól, aki hiteles személy számunkra. Ez a
hitelesség lehet szakmai alapú is, de legnagyobb ereje a személyiség hitelének van.
Nyilván ez sem a tökéletességet jelenti, hanem azt, hogy ráhangolódok arra a sze-
mélyre, akit kritizálok, és én is igyekszem formálni magam. Kentenich atya ajánlja
pl. a szülõknek, hogy keressék meg, hogy mi lehet a helytelen viselkedés oka, és
keressék meg magukban is azokat a helyzeteket, amelyekben hasonlóképpen küz-
deniük kell. Kezdjenek el magukon dolgozni – és csak ezután kritizáljanak. Ez az
azonosulás és erõfeszítés adja meg a szavak tekintélyét, súlyát. Látván például a
fiúk szobájában a kaotikus állapotot, megkeresem magamban, hol küzdök én is
rendetlenséggel? (Még ha pillanatnyilag az íróasztalomon rend volna is.) Napiren-
demben? Gondolataimban? Kíván-
ságaimban? Étkezésemben? stb. Ha
megtaláltam, elkezdek tenni érte,
és csak ezután szólok.

Végül pedig próbáljunk min-
denkor úgy kritizálni, hogy meg-
oldást is ajánlunk egyben. Mert ha
nem az útmutatás, útkeresés, to-
vábbhaladás a célja kritikánknak,
akkor az bármennyire is igaz vagy
frappáns, nem több üres megjegy-
zésnél, olcsó uralkodási vágynál,
erõfitogtatásnál. Ez csak „beszó-
lás”. Megjegyzéseket tenni min-
denki tud, de senkinek nem használ. A kritika csak akkor épít, ha úgy segíti a
helytelen viselkedést kiküszöbölni, hogy közben megõrzi, sõt erõsíti a Személyt.

Így lesz az építõ kritika egyben a személyek közti hídépítés mûvészetévé, de
vigyázzunk, mert a közmondás szerint: „Rossz az a híd, amelyik rövidebb, mint a
két part közötti folyómeder!”

(Pécsi Rita cikke, amely megjelent a Mentor újságban)

Gyereknövelde
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ÓriásiÓriásiÓriásiÓriásiÓriási     apróságokapróságokapróságokapróságokapróságok

(gyerekszáj)

Könyörgés:
– Azt szeretnénk, hogy a katonák

ne bántsák Jézust, és a Jóisten adjon
egy korcsolyát, mert nekem az kell.
Hallgass meg, Urunk!

☺
Esketés:
Fiunk egy nadrágtartóval köti

össze a kezünket, hogy a férjemmel
összeadjon bennünket.

– Kedves jegyespár, nem vagyok
méltó, hogy hajlékonyan jöjjek, de el
kell mondjak valamit a fõlegénynek:
ha a menyasszonynak el kezd majd
nõni a hasa, ne ijedjen meg, nem
dinnyét nyelt le a felesége. Ekkor majd
szívvel fogadjátok … fogadjátok a …
fogadjátok el a játékokat.

☺
Kislányunk kérdezi:
– Hazamegyünk?
– Nem, Óbudavárra.
– Hurrá, akkor hazamegyünk!

☺
Vasárnapi mise után hazafelé tartot-

tunk. Az autóban a szokásos zsinat
folyt, ilyenkor valahogy mindenkinek
van mondanivalója. Igyekszünk fi-
gyelni egymásra, de nem mindig sike-
rül. Ötéves Bálint fiunk is mondta a
maga kis mondókáját, de mivel senki
sem figyelt rá, egyszer csak megszó-
lalt:

– Nem halljátok a kisember szavát?

Gyerekszáj

☺
Óvodás kislányom alig várja az is-

kolát.
– Szerinted mit csinálnak a gyere-

kek az iskolában?
– Hát, számolnak, írnak, olvasnak,

és a végén a tanító néni feladja a szent-
leckét.

☺
– Mami, mi az a litánia?
– Egy szép, régi imádság. Tudod

mit? Május van, egyik este elmegyünk.
Így is lett. Három gyerekkel elsé-

táltunk a lorettói litániára. A legki-
sebb négyévesen nagy áhítattal figyelt.
Mikor a szentségtartó az oltárra került,
rángatni kezdte a szoknyámat:

– Mami, mami, mi ez?
Csendesen válaszoltam:
– Ez Jézus.
Egy pillanatnyi döbbent csend

után:
– És csak egy lába van???

☺
Kisfiunk ima végén hirtelen meg-

szólal:
– Én öregkoromban folyamatosan

gyónni fogok, hogy ne kelljen tisztí-
tótûzbe mennem.

☺
Este fektetésnél egyik gyermekem

mellé bújok. Hogy
gyorsítsam az elalvást
magam is alvást tette-
tek. Már osonnék ki a
szobából, de a másik
gyermek utánam szól:
„Apa, haljál meg nálam
is!”

GólyahírGólyahírGólyahírGólyahírGólyahír

Örömmel értesítünk minden kedves
családot, hogy nem könnyen és nem
kis nehézséggel, de megszületett
Ferencz Ágoston, a család ötödik
gyermeke, 58 cm-rel és 4,125 kg-mal.
(Felbontva a család nemek szerinti,
eddigi egészséges eloszlását.)

Üdvözlettel:
a Ferencz család

2008. május 28-án a Szûzanya ol-
talma alatt testvéreim (Orsi, Kata,
Luca, Anna) és a szüleim örömére
megérkeztem.

Gál Brigitta Mária
Ui.: Hálásan köszönöm az értem

mondott imákat!
Szeretettel:

Szilvi&Laci

NincsNincsNincsNincsNincs
borborborborborukukukukuk

Kérjük szépen a Szûzanyát, kö-
nyörögjön értünk:

 egy schönstatti édesanyáért, akit
ötödszörre mûtenek daganattal,

 a nehéz helyzetben lévõ családja-
inkért,

 a közelgõ családnapokért, a részt-
vevõkért, az elõadókért,

 a 16,3 milliós kölcsön visszafize-
tésért,

 a gyermektáborainkért,
 hazánkért.

VVVVVananananan
borborborborborukukukukuk

Hálás szívvel köszönjük:
 felszentelt képzõházunkat,
 házastársunkat, gyermekeinket,
 a kapott kegyelmeket,
 hogy a Jóisten megtalálható mai
világunkban is.

Nincs/Van boruk!, Gólyahír



6362

Május 17-én és 24-én nagyon eredményes önkéntes munkanapot tartottunk. A
Képzõháznál beültetésre került sok szép növény, elkészült egy hátsó út a gyerek-
foglalkoztatás helyszínéül szolgáló kultúrház és a Képzõház között, hogy a gyere-
keknek ne kelljen a forgalmas fõúton közlekedniük.A családnapok alatt is lehetõ-
ség lesz segíteni a különbözõ munkákban. Például új tûzrakó helyet, játszóteret
építeni.

A soproni családok egyik csoportja elké-
szítette a Képzõház függönyeit, felszerelték
a karnisokat, kitakarították a házat és feltet-
ték a függönyöket. Egy másik soproni cso-
port a tetõtéri elõadó és a két szoba laminált
padlózását készíti el. Többen segítenek a köl-
tözésben is. Isten áldja meg minden segítõn-
ket!

Erdélybõl 6 atya lelkigyakorlatozott Óbudaváron Maurer atya vezetésével.
Kedves kísérõitõl a Képzõház felszereléséhez kaptunk edényeket, evõeszközöket.
Köszönjük szépen!

Képzõház lendületesen készül. Június 15-
én az elsõ családnapokon résztvevõk birtokuk-
ba vették az egész Schönstatt Család nevében.
Az is ide tartozik, hogy több millió forintnyi
kifizetésre váró számla sorakozik a pénztár és
a Szûzanya elõtt. Eddig is nagyon sokan ere-
jükön felül segítettek adományaikkal, köszön-
jük nekik, de még egy utolsó erõfeszítésre nagy
szükség lenne a 16,3 milliós kölcsön törlesz-
tésére.

Adjátok továbbAdjátok továbbAdjátok továbbAdjátok továbbAdjátok tovább

Szeretettel várjuk Óbudavárra, a Magyar Schönstatt Családmozgalom központ-
jába programjainkra mindazokat, akik számára fontos a házasság, a család és a
keresztény értékrend.

Schönstatti hírek

Hírek ÓbudavárHírek ÓbudavárHírek ÓbudavárHírek ÓbudavárHírek Óbudavárrólrólrólrólról

2008. május 30.
Május 11-én a Családok a Családért Egyesület közgyûlést tartott, ahol elfogad-

ták a 2007. évi közhasznúsági jelentést és a gazdálkodás mérlegeit. Rövid kivona-
tát itt tesszük közzé, és a www.schoenstatt.hu honlapon is megtalálható.

Az Egyesület 2007-es összes bevétele 20.615 E Ft volt.
Ezek megoszlása:
– belföldi és külföldi támogatások: 13.977.000 Ft
– magánszemélyek 1% adója:  1.628.000 Ft
– szállás, üdülési csekk:  3.523.000 Ft
– egyéb bevétel (kamat, visszatérítés) 1.487.000 Ft

Az Egyesület kiadásai 2007-ben az alábbi megoszlás szerint:
– anyagi kiadások (szállás, étkeztetés, anyagköltség) 9.760.000 Ft
– egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás) 256.000 Ft
– bérköltség, bérjárulékok 3.996.000 Ft
– tárgyi eszközök vásárlása 525.000 Ft
– nem pénzjellegû költségek (értékcsökkenés) 1.062.000 Ft

A fentiek alapján az Egyesület 2007-es közhasznúsági eredménye pozitív, vagyis:
5.541.000 forint lett.

A részletes közhasznúsági jelentés és az egyesület eddigi gazdálkodásának éves
mérlegei megtekinthetõk az egyesület székhelyén.

Hálásan köszönjük minden értünk imádkozónak, adakozónak és önkéntes mun-
kát vállalónak a segítségét.

Címváltozás Óbudaváron!!!Címváltozás Óbudaváron!!!Címváltozás Óbudaváron!!!Címváltozás Óbudaváron!!!Címváltozás Óbudaváron!!!

2008. június 15-ével megszûnik a Családok a Családért Egyesület 87/479-026
és 87/479-096 telefonszáma a költözés miatt.

Utána a 20/22-12-411-es mobilszámon lehet elérni bennünket. Mivel Óbudavá-
ron térerõ gondok vannak, visszahívjuk a kijelzett számokat, ha nem sikerül beszél-
ni velünk. Az iroda@schoenstatt.hu e-mail cím változatlanul megmarad.

Schönstatti hírek
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Néhány család visszajelzése:
„Majdnem minden reggel Kentenich atya gondolatával kezdhetem így a napot,

s ez nagyon sokat jelent.”
„Az aznapi feladatokra sokszor kapok határozott útmutatást, segítséget, sokszor

érzem azt, a napi gondolat személyre szabottan szól hozzám. Jót tesz Kentenich
atya biztató, derûs tekintete. Sokkal közelebb érzem magamhoz, mióta a leveleket
kapom, mikor a gépet bekapcsolom, már alig várom a »találkozást«.

Tilmann atya válaszait már többször megosztottam másokkal, legutóbb az
asszonykörre vittem el.”

„Köszönjük, hogy gondozod a listát, számunkra fontos erõforrás a napi ige.
Tilmann atya válaszait pedig nem csak mi, de a hitoktatónk is használja!”

Amikor a szerver „gyengélkedett”:
„A napi gondolatokat kb. 10 példányban kapjuk meg. Esetleg lehet ezen változ-

tatni? Ha nem, az se baj, mert tízszer is szívesen olvassuk a szép gondolatokat:)”
„Szívesen olvassuk többször is a hasznos útravalókat!” (valaki egy nap 27-szer

kapta meg…:))

Ízelítõnek a június 1-jei elektromos levél tartalma:
„Ha tombol a vihar és a fát tépi és cibálja, akkor a föld
alatt a nedvek és az erõk dolgoznak, hogy megerõsítsék
a karógyökereket, melyek egyre mélyebben hatolnak a
földbe, mígnem a fa törzse és koronája képes lesz ellen-
állni az idõjárás viszontagságainak.
Így teszik a szenvedés viharai az embert méllyé, erõssé
és termékennyé. Lelkének gyökereit mélyebben
süllyesztik Istenbe.”

Kentenich József

Mi az, amit a közéletben egy átlagos szülõ konkrétan
tehet?

Elbúcsúzunk a gyermeteg világunktól. Korábban
olyan kormányunk volt, amely tetszett nekünk, és kérem
szépen, mit tettünk érte? Egy cédulát dobtunk a doboz-
ba. Mit tettünk még?!

A Jóisten küldte nekünk ezt az új helyzetet. Õ azt
akarja mondani nekünk, hogy nem elég négy évenként

Schönstatti hírek

Ajánljuk elmélkedésre a Házaspárok útját, és kívánjuk, hogy a párok, akik
végigjárják, az állomásokon megpihenjenek, beszélgetésükben egymásra találja-
nak, és testileg-lelkileg feltöltõdjenek.

Hívunk minden zarándokot az óbudavári kápolnába, hogy elcsendesedve meg-
tapasztalják Jézus és Mária egységét, és náluk otthonra találjanak, ahol a Szûzanya
mint nagyhatalmú nevelõ segít szabad, felelõsségteljes és apostoli személyeket és
közösségeket formálni a mai kor számára.

Mindezekhez nyújt hátteret az új képzõház a 60 fõs elõadóteremmel, az étte-
remmel, a konyhával és a kapcsolódó szállásépületekkel.

Vállaljuk esküvõk, házassági évfordulók, családi találkozók lebonyolítását. Szí-
vesen fogadunk lelkigyakorlatra érkezõ felnõtt, gyermek és ifjúsági csoportokat.

Napi útravaló KNapi útravaló KNapi útravaló KNapi útravaló KNapi útravaló Kentenich atyától,entenich atyától,entenich atyától,entenich atyától,entenich atyától,
heti egy válasz Tilmann atyátólheti egy válasz Tilmann atyátólheti egy válasz Tilmann atyátólheti egy válasz Tilmann atyátólheti egy válasz Tilmann atyától

a honlapon, e-mailbena honlapon, e-mailbena honlapon, e-mailbena honlapon, e-mailbena honlapon, e-mailben

Sokan vágyunk arra, hogy Kentenich atyát jobban megismerjük, részesüljünk
karizmájából, és sokunknak hiányzik Tilmann atya közelsége, útmutatása, ezért a
honlapunkon márciusban létrehoztunk két rovatot: Kentenich atya gondolatai az
év minden napjára, melyet naponta, és Tilmann atya válaszol, melyet vasárnapon-
ként frissítünk.

Lehetõség van arra, hogy a rovatok friss tartalmáról emailben is értesüljetek, ha
feliratkoztok hírlevelünkre, így minden reggel 6-kor küldünk egy-egy idézetet
Kentenich Józseftõl és hetente új kérdéssel és válasszal jelentkezünk Tilmann
atyától.

A honlapot és a levelezõlistát ifj. Endrédy István üzemelteti. Köszönet érte!
Honlapunk címe: www.schoenstatt.hu.
A hírlevélre feliratkozni a http://www.schoenstatt.hu/lists/ címen lehet. Jelen-

leg 79 tagunk van.
Tilmann atya utolsó levelében azt írta: „Élõ áramlás köt össze bennünket, amely

már nem ismer határokat. Ez érezhetõ a házasságokban és a családokban.” „Az ima
által továbbra is kapcsolatban maradunk egymással.”

A szentelésen nagyon örült annak, hogy megvalósult ez az online kapcsolat.
Kérte, hogy évek múlva se szakadjon meg.

Szeretnénk, ha ez az egy kattintással elért kapcsolódás is segítené azt, hogy a
szeretetáramlás egymás között megmaradjon, sõt, tovább erõsödjön.

Schönstatti hírek
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2009-es schönstatti falinaptár2009-es schönstatti falinaptár2009-es schönstatti falinaptár2009-es schönstatti falinaptár2009-es schönstatti falinaptár

Szeretnénk idén is elkészíteni a 2009-es schönstatti falinaptárt.
Sokan személyesen hallhattuk Tilmann atyát, de kiadványainkban is olvashat-

juk gondolatait. Mindannyian õrzünk Tõle szavakat, amelyek mélyen a lelkünkbe
ivódtak, melyeket gyakran emlegetünk, de találhattok egy gyûjteményt az elõzõ
Oázisban is (51. szám, 4–7. oldal), mely a honlapon is megtekinthetõ. Szeretnénk
kérni, hogy a fotókhoz lehetõleg idézetet is javasoljatok.

A naptár formátuma valószínûleg megváltozik. A képek pontos méretérõl, elhe-
lyezésérõl a honlapon találtok információt, de az oazis@schoenstatt.hu e-mail cí-
men is kaphattok segítséget.

Határidõ: 2008. szeptember 15.
Kívánunk örömteli alkotómunkát, a fotókat a következõ címre várjuk: Sallai

Tamás és Éva, 2040 Budaörs, Õszirózsa út 15., oazis@schoenstatt.hu.

Schönstatt Európa CsaládfórumSchönstatt Európa CsaládfórumSchönstatt Európa CsaládfórumSchönstatt Európa CsaládfórumSchönstatt Európa Családfórum
2008. április 18–20. Schönstatt

Az idei összejövetelen 11 ország schönstatti családmozgalmából érkezett kül-
döttség.

A hétvége moderátora a cseh küldöttség volt: Jiri és Katerina Stejskal házaspár
valamint Zdenek Kralik schönstatti atya.

Péntek este kezdõdött a program. 18-a lévén a Családfórum résztvevõi is bekap-
csolódtak a szövetség napjának Schönstattban szokásos megünneplésébe. A nagy
tömeggel elõször ünnepi misén vettünk részt, majd fellobogózva átvonultunk az Õs-
szentélyhez, ahol megújítottuk a szeretetszövetséget a Szûzanyával. Az Õsszentély
mellett, a szabadban rakott tûzben a korsók tartalmának elégetésével zárult az ünnep.

Találkoztunk Kinga nõvérrel is, aki na-
gyon megörült a magyarok láttán, és
mivel az énekekhez õ adott gitárkísére-
tet, magyarul is énekelhettünk. Szép és
lélekemelõ volt a Szövetség Napjának
ez a közösségi nagy ünnepe!

Közben lélekben hazaszálltunk a
mi kápolnánkba, Óbudavárra, ahol
ugyanakkor Rita és Róbert kettesben
imádkoztak.

Az esti programunkat le kellett rö-
vidíteni, csak egy rövid bemutatkozó

Schönstatti hírek

egy cédulát dobni egy dobozba ahhoz, hogy létrejöjjön egy keresztény politikai
élet.

Mit kell tehát tenni? Csak egy dolgot akarok most mondani: felelõsnek érezni
magunkat. Vannak emberek, akikért én felelõs vagyok: a családomban, a munkahe-
lyemen, a baráti körben, a sportkörben, a szomszédságban.

Kérem szépen, vegyünk egy cédulát és írjunk le öt nevet, és írjuk a nevek fölé:
én felelõs vagyok értük. És minden név után leírjuk, mit akarunk tenni érte.

Mozgalmunk a jubileumi évben plakátpályázatot hirdetett

Mit jelent Mit jelent Mit jelent Mit jelent Mit jelent számodraszámodraszámodraszámodraszámodra a család? a család? a család? a család? a család?
Mondd el egy plakáton!Mondd el egy plakáton!Mondd el egy plakáton!Mondd el egy plakáton!Mondd el egy plakáton!

címmel

Tilmann atya vetette fel évekkel ezelõtt az ötletet: hiszen úton-útfélen óriáspla-
kátokba ütközik tekintetünk, hívogatnak, vonzóvá akarják tenni az értékeket, ame-
lyeket hirdetnek.

Miért ne tehetnénk meg ezt mi is? Miért ne mutathatnánk be mi is az egyik
legnagyobb értéket, amelyet számunkra a család jelent?

A felhívásra kilencen küldtek plakátot: Csabai Gábor és Márti, Csabai Márk,
Kovács Levente és Ildikó, Kuslits Levente, a Meszlényi család, Paksa Gergely, Perei
Zita, Szalay Miklós.

A háromtagú zsûri – az Ozsvári házaspár (Imri grafikus mûvész, Csaba ötvösmû-
vész) és Gerencsér Tamás (grafikusmûvész) – mindegyik alkotást ötletesnek és érté-
kesnek tartotta, néhány mondatban értékelte, de nem rangsorolt. Viszont két külön-
díjat ítéltek oda: az egyiket a legfiatalabb pályázó kapta, az óvodás Perei Zita
kedves gyerekrajzáért, a másikat pedig Kuslits Levente, „akinek pályamûve mind
alapötletében, mind a kivitelezésében magas színvonalú, grafikai, tipográfiai ele-
mei kifogástalanok. Költõi, ugyanakkor egyértelmû üzenetével bátran képviselhe-
ti családmozgalmunkat világi környezetben is” – így szólt a zsûri véleménye.

A díjakat (az oklevelet és a Kentenich atyától származó idézetekkel illusztrált
jegyzetfüzetet) Tilmann atya adta át közvetlenül a központ szentelése elõtt.

Mivel a plakátok színesben mutatnak igazán jól, ezért nem tudjuk ebben a
számban mindet közölni, folyamatosan megjelentetjük õket, és keressük a további
bemutatási lehetõségeket is. Kuslits Levente nyertes plakátja az idei családnapos
füzet címlapján szerepel.

A plakátok a központ épületében és a honlapunkon is megtekinthetõek.
A pályázatot minden évben szeretnénk meghirdetni.

A szervezõk

Schönstatti hírek



6968

zetközi családnapokat tartsunk. Így sok lehetõség lenne a személyes kapcsolatok erõ-
sítésére, ami amúgy is fõ cél. Minden bizonnyal lesz olyan ország, amelyik csak egyet
tart a három év alatt, de pl. a németek lehet, hogy többet is szerveznek évente, hiszen sok
egyházmegyében önálló, erõs mozgalom mûködik élõ központtal. Kinek (melyik or-
szágnak) mire van energiája. Ezeket a lehetõségeket meghirdetnénk majd egy közös
honlapon vagy újságban. Minden ilyen nemzetközi családnapnak lenne saját nyelve
(vagy nyelvei, ha van tolmács). Mivel a szeretetszövetség 100. jubileumára készülünk,
a szeretetszövetség és a háziszentély a közös témák. Ezeken kívül minden egyes nemzet
a saját eredetiségét is jó, ha megjeleníti ezeken a nemzetközi családnapokon. Mi példá-
ul a Házaspárok útját (és a finom borokat: Karcsi magán megjegyzése).

Mindezek hangsúlyozásával tulajdonképpen visszatértünk ahhoz a kezdeti cél-
kitûzéshez, amivel éppen 10 éve a Háziszentély-Kongresszuson Tilmann atya elin-
dította ezt a folyamatot.

Szombaton este Kentenich atya sírja körül gyûltünk össze, hogy köszöntsük õt.
Azért imádkoztunk, hogy részesüljünk karizmáiban, és újólag elfogadjuk, megújít-
suk küldetésünket.

Ennek az egy órának az alakítását ránk, magyarokra bízták. Az elcsendesedés
után visszaemlékeztünk az éppen 60 évvel ezelõtt alapított elsõ háziszentélyekre,
majd megkértük Werner Kuller schönstatti atyát, hogy olvassa fel Kentenich atya
alapító levelét. Ez után kis csendet tartottunk, majd következett a kör:

Mit üzen nekem Kentenich atya? Mi érintett meg? Mit válaszolok rá?
Az egyes nemzeti küldöttségek egymás után odaálltak a szarkofág elé, meg-

gyújtották a gyertyájukat (Varga Erika és Karcsi saját készítésû ajándéka) és hango-
san felolvastak egy mondatot – ami megérintette õket, amit számukra Kentenich
atya most üzent – majd az elhangzott alapító levélbõl hozzáfûztek egy kérést,
ígéretet vagy köszönetet…

Megindítóan szép és mély volt ez az egy órás együttlét. Kentenich atya érezhe-
tõen köztünk volt. Közben négy nyelven: németül, magyarul, franciául és angolul
is elénekeltük a Háziszentély-Kongresszus énekét:

„Mária házában otthon vagyunk.
Itt megpihen a lélek, erõt kapunk.
Szeretetben együtt vagyunk mindnyájan.
Mária házában otthon vagyunk.”

Közösségi esttel zárult a nap. Elõkerültek a nemzeti specialitások: a finom skót
whisky, a borok, a magyar pogácsa, a sonkák, a sütemények stb. Felszabadult be-
szélgetésben, nevetésben és éneklésben feloldódott a nap fáradsága.

Vasárnap délelõtt a szeretetszövetség elõkészítése volt a téma. Az egyes orszá-
gok vetített képekkel kísérve bemutatták a szeretetszövetséggel kapcsolatos szo-
kásaikat (és ezzel együtt a közösségeiket is). Mi is levetítettünk egy kis összefogla-
lót már korábban az április 5-i jubileumról, a háziszentély-létesítésrõl, ill. a
szeretetszövetség-kötésrõl. Az õ elõkészületük adta a beszámolónk vezérfonalát.

Schönstatti hírek

kört tartottunk, mert a Családfórum munkájába az idén 15 új személy kapcsoló-
dott be.

Szombaton 7:15-kor közös szentmisével kezdtünk az Õsszentélyben.
A napi program az idén már nagyrészt elõre adott volt. Ugyanis még a múlt évi

összejövetelen eldõlt, hogy 2010-ben ismét lesz Schönstattban családkongresszus.
A tartalmi munkacsoport a kongresszus központi értékének a szeretetszövetsé-

get és a „kötõdések élõ szervezetét” javasolta. A mai szétforgácsoló és az emberi
kapcsolatokat leromboló korban a Szûzanya a szeretetszövetség által új kötõdése-
ket, emberi kapcsolatokat épít. A kongresszus jelmondat-javaslata: Veled a szeretet-
ben összekapcsolódva! (Mit Dir in Liebe verbunden!)

A szervezési munkacsoport Elmar Busse schönstatti atya vezetésével beadott egy
nagy nemzetközi GRUNDTVIG pályázatot, amely ha sikeres lesz, támogatást kapunk
a kongresszushoz és az egyes országokban tartandó nemzetközi család-rendezvények-
hez is, valamint 2014-ben Schönstatt alapításának 100 éves nagy jubileumához is.

Végül abban állapodtunk meg, hogy start-kongresszust szervezünk max. 100-
120 résztvevõvel; más néven egy munka-konferenciát fõleg olyanok számára, akik
majd 2010-2014 között az egyes országok nemzetközi család-rendezvényeit fog-
ják szervezni.

Mi magyarok a célt és a tartalmi elemeket hangsúlyozva járultunk hozzá az
eszmecseréhez. Például:

– nem elméleti – továbbképzõ kongresszust akarunk, hanem gyakorlati tapasz-
talatcserét;

– a kongresszust elõkészíteni a nemzeti családmozgalmak tapasztalatainak össze-
gyûjtésével;

– a kongresszus után az eredményeket összefoglalni és biztosítani, hogy azok
visszakerüljenek és beépüljenek az egyes nemzeti családmozgalmakba;

– bevinni és elterjeszteni az egyházban és Európában a háziszentélyt és a szere-
tetszövetséget mint a családok 60 éve kipróbált és bevált útját.

Varga Karcsi hozzászólásában ismertette a tartalmi munkacsoport javaslatát a nem-
zeti (kis) kongresszusokról, családren-
dezvényekrõl. Eszerint minden kong-
resszus legnagyobb ajándéka, hogy
alkalmat ad kapcsolatok kötésére. Töb-
ben, akik az elõzõ kongresszusok vala-
melyikén kint voltunk Schönstattban,
olyan ismeretségeket kötöttünk, ame-
lyek mind a mai napig élnek: családok
közötti rendszeres találkozások, gyere-
kek cserekapcsolatai. Ebbõl kiindulva
született a javaslat, hogy 2011–13 kö-
zött országonként külön-külön, de nem-

Schönstatti hírek



7170

CsaládakCsaládakCsaládakCsaládakCsaládakadémiai híradóadémiai híradóadémiai híradóadémiai híradóadémiai híradó

Közgyûlés

Május elsején tartottuk közgyûlésünket Budaörsön. Az alapító beszélgetések
helyszínén, alkotó légkörben sok minden szóba került.

 Alapszabályunkban módosítunk: nemcsak könyvkiadással, hanem könyvter-
jesztéssel is foglalkozunk, s felnõttképzési tevékenységet is tartalmazni fog alap-
szabályunk. A tagság kérdésérõl is szó esett, szeretnénk, ha ki-ki újólag jelezné,
melyik munkacsoportban,
miben szeretné aktívan ki-
venni részét a munkából.

 Pénzügyi felügyelõ-bi-
zottságot választottunk,
mert költségvetésünk nagy-
sága ezt megköveteli, vala-
mint a belsõ továbbképzés
kérdésére szántunk sok
idõt.

 A jubileumi évben
Kentenich atya életébõl,
mondásaiból, munkásságá-
ból vetélkedõt szeretnénk
szervezni, hisz fontos meg-
ismernünk õt minél jobban.

 A SZEPTEMBERBEN INDULÓ CSAK 8. CSOPORTBAN MÉG EGY-KÉT HÁ-
ZASPÁRNAK TUDUNK HELYET BIZTOSÍTANI!

 Sopronban szervezõdik a CSAK 9. csoport, érdeklõdni Oszvald Ferinél és Eni-
kõnél, illetve Varga Károlynál és Erikánál lehet.

 Szövetségi házaspárok részére örömmel indítunk második éves képzést, érdek-
lõdés esetén!

 Imáinkkal kísérjük házaspárjaink erdélyi misszióját, június végén Szatmárné-
metibe utazik két elõadónk: Bartos Gellért és Ágota, Vértesaljai János és Vali.

Családakadémiai híradó

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a részvétel egy ilyen nemzetközi fórumon
kihozza és megerõsíti a saját eredetiséget. Újra átélhettük, hogy Tilmann atyától
milyen jó alapozást és nevelést kaptunk. Nagyon jó volt, hogy a magyar küldöttség
két házaspárral vehetett részt. A hosszú úton és a fórumon is bõven volt alkalom a
megbeszélésekre. És tovább épültek a nemzetközi személyes kapcsolatok…

Hírek a Pécsi RégióbólHírek a Pécsi RégióbólHírek a Pécsi RégióbólHírek a Pécsi RégióbólHírek a Pécsi Régióból
Gyermeknevelési elõadások Pécsett

Második éve folyik az az elõadássorozat, amelyet havonta egyszer Pécsi Rita
tart Kentenich atya pedagógiájáról. Ez a nevelési módszer az Isten által alkotott és
szeretett személy teljes körû kibontakoztatásáról, testi-lelki fejlõdésének végigkí-
sérésérõl és segítésérõl szól. A nevelés alapja, hogy saját magunkat neveljük, vagyis
„nevelt nevelõk” legyünk; a Jóisten szeretetébe vetett hit; s hogy feltétlenül szeres-
sük azt a személyt, akit nevelünk. Kentenich atya részterületekre osztja pedagógiai

rendszerét: bizalom-, mozgás-, kötõdés-, szövetség- és
eszménypedagógia, amelyek szoros összefüggésben
vannak egymással. A tavalyi évben a bizalompedagó-
giával foglalkoztunk, idén a mozgáspedagógia és a kö-
tõdéspedagógia került sorra.

Minden elõadás után rövid aratást szoktunk tarta-
ni, kit mi érintett meg. Sokunk közös érzése, hogy már
sokkal régebben kellett volna hallanunk Kentenich
atya pedagógiájáról (általában többgyerekes szülõk jö-
vünk össze), amelynek tükrében egészen másképp lát-
juk kisebb-nagyobb gyermekeinket. A nevelési nehéz-
ségeinkre nem tálcán kapjuk a megoldást, de olyan
átfogó ismeretekkel és szemlélettel ismerkedhetünk
meg, amely elindíthat minket elõször is saját magunk

nevelésének az útján, valamint tudatosabbá válhatunk a gyermekeink nevelésé-
ben. Ugyanakkor abban is biztosak lehetünk, hogyha a legjobb szándékunk ellené-
re valamit elrontunk, a hibánk sohasem jóvátehetetlen, hiszen a Jóisten szeretete
mindig mögöttünk áll. A szándék és az igyekezet a legfontosabb.

Az is többször elõfordult már, hogy egy-egy korszakról szóló elõadás során – a kü-
lönbözõ pedagógiákat a gyermekek testi-lelki fejlõdésének sorrendjében ismerteti Rita
– a saját életünk régi eseményei merülnek fel bennünk, s más színt kapnak, a velük
kapcsolatos kérdések magyarázatot nyernek.

Úgy érzem, hogy ezt a nagyszerû elõadássorozatot mindenkinek hallania kéne,
hogy megismerkedhessen Kentenich atya pedagógiájával. Jó lenne, ha sok-sok
szülõ és nevelõ válthatná életre e gondolatokat.

Schönstatti hírek
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FFFFFiatalok Oázisaiatalok Oázisaiatalok Oázisaiatalok Oázisaiatalok Oázisa
Robert Zollitsch érsek beszéde a magyar

fiatalokhoz 2008. 04. 04-én este
(összefoglalás)

„Kedves Fiatalok!
»Verwurzelt Leben – den Menschen bewegen« (legyökerezve élni – megmozdí-

tani az embereket) így hangzik a német fiúk 2008. évi jelmondata. Ez a jelmondat
Schönstatt lelkiségének és pedagógiájának két döntõen fontos alapeszméjét tartal-
mazza. Kifejezi e jelmondat a kötõdés, a kötõdés-pedagógia fontosságát, és ugyan-
úgy szól a mozgáspedagógiáról is. A jelmondat mégis kihangsúlyozza, hogy a
hitünknek mindig van missziós dimenziója. Olyan alapeszmék ezek, melyek nem-
csak a német fiataloknak szólnak. Sõt, úgy tûnik nekem, hogy éppen az Önök
számára, kedves magyar schönstatti fiatalok, ez egy központi kijelentés. (…)

Ti magatok, kedves fiatalok, felismertétek, hogy korunknak talán még inkább
szüksége van gyökerekre, mint az akkorinak, hogy nekünk magunknak szüksé-
günk van erre a szilárd önállóságra. A magától értetõdõ eszmék, szokások automa-
tikusan már nem kapnak teret. A természetes kötõdéseket, mint pl. a családi együtt-
létet egész Európában a széttörés fenyegeti. A rugalmasság és a mozgékonyság
ajánlása mögött, melyeket a gazdaság sürget, ki vagyunk téve az elszigetelõdés,
igen a hontalanság veszélyének. Mégis téves dolog lenne a rezignációt, a keserû
visszahúzódást választani. (…)

A kapcsolatok hiányát a kapcsolatok bõségének kell leváltania! És mi képesek
vagyunk ezt megvalósítani! Erre rá lehet nálunk kérdezni; lépésrõl lépésre
»Verwurzelt Leben – den Menschen bewegen« (legyökerezve élni – megmozdítani
az embereket). Én magam vagyok az elsõ ember, akit a Szûzanya, a szentély felé
meg tudok mozdítani, és akit ez által hozzásegíthetek egy egészséges kötõdéshez.
Kötõdjetek tehát a szentélyhez, és használjátok támaszpontul hozzá ezt a csodála-
tos új képzõházat! (…)

Jövünk tehát az adományainkkal, a talentumainkkal és a képességeinkkel, és
felajánljuk Jézus Krisztusnak. Nem félünk attól, hogy túl kicsik vagyunk, bízunk
benne, hogy Õ képes arra, hogy befogadjon és átváltoztasson bennünket. Mert csak
akkor várhatjuk, hogy másokat megmozdíthatunk, ha elõbb magunkat megmozdít-

Fiatalok Oázisa

CSAK a Szent István könyvhétenCSAK a Szent István könyvhétenCSAK a Szent István könyvhétenCSAK a Szent István könyvhétenCSAK a Szent István könyvhéten

A XVI. Szent István könyvhéten, mely 2008. május 19–24-ig tartott, a Család-
akadémia Egyesület képviselte a Schönstatt Családmozgalmat. A könyvhéten volt
legalább 150 vásárlónk, s kiosztottunk kb. 1500 szórólapot a könyveinkrõl. Pénz-
ügyileg is eredményes volt a jelenlétünk, nem is beszélve a könyvhét lelki hozadé-
káról, hogy igen sokan megismerhettek bennünket, a Családakadémiát, az elõadá-
sainkról is osztogattunk füzetet, s a Schönstatt bemutatkozik c. szórólapot is sokan
magukkal vitték.

Szép volt a közösség támogatása, hogy szinte folyamatosan jelen volt egy-egy
önként jelentkezõ. Külön köszönet Palásthy Imrének, aki egy hét szabadságát ál-
dozta fel, precízen felkészült, és egész héten nagy örömmel és lelkesedéssel végezte
ezt a nagy munkát.

FFFFFelhíváselhíváselhíváselhíváselhívás
A Családakadémia Kentenich vetélkedõt hirdet a jubileum évében.

A vetélkedõre jelentkezni lehet: egyénileg, családosan,
illetve házaspáronként.

Gyermek és felnõtt korosztályt egyaránt várunk!
A versenyre való felkészülés anyaga:
Feldmann: Isten szelíd forradalmára

Kentenich József – Schönstatt alapítója és atyja
Atyatelefon kártyák (Óbudaváron jelenleg kapható, bõvített kiadásban)

Jelentkezési határidõ: 2008. augusztus 31.
A vetélkedõ idõpontja: 2008. október 7. Óbudavár

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jelentkezés: bea@palasthybt.hu

A kiadványok beszerezhetõk ipalasthy@csermelyestarsa.hu

Családakadémiai híradó

Kiadványaink megrendelhetõek:

a Családok a Családért Egyesület kiadványai:
Mészáros Zsuzsa, 8272 Óbudavár, Fõ u. 14. Tel./fax: 87/479-026

a Családakadémia-Óbudavár Egyesület és a többi kiadó kiadványai:
kiado@csaladakademia.hu Palásthy Imre,

8175 Balatonfûzfõ, Kilátó köz 3., Tel.: 20/9892-759
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Schönstatt eredetileg mindig is magyar volt. Igen, mint a Schönstatti Atyák fiatal
utánpótlása, a nemzedékek egymást követõ váltásában hatalmas lábnyomokba lé-
pünk. Tilmann atya válasza világos: az élet szakértõivé kell válnunk. Vagyis a
hithirdetõ munkánkban a lehetõ legközelebb lenni az emberek életéhez, az életet
megfigyelni és értelmezni. Kentenich atya fiának lenni annyit jelent – magyarázta
Tilmann atya –, mint elmélyülten tanulmányozni mûveit, és minden kérdésre vá-
laszt találni nála, mely – tette hozzá huncutul mosolyogva – általában a legjobb
válasz. Továbbá szenvedélyesen, azaz szeretetbõl nagyon bátran odaadni magun-
kat eszközül. De hol állunk mi? Biztosan hosszú még az út, amíg mi is képesek
leszünk arra, hogy új életnek készíthetünk utat. A kihívás világos: az akadémiai és
a gyakorlati képzés mellett muszáj, hogy a belsõ értékek növekedjenek, muszáj,
hogy növekedjen a személyiség. Mert csak így válik a tudás elevenné mások szá-
mára. Korunkban a teológia és az életsegítõ elméletek pluralizmusa közepette gyak-
ran nehezünkre esik a fáradságos út Kentenich atya írásain át, hogy az iránta való
mélyebb bizalomra és az õ jobb válaszaira rátaláljunk.

Mégis a mély meggyõzõdésünk, hogy Schönstatt a jövõben is meg fogja változ-
tatni a világot, még egy másik elemen nyugszik: ez pedig a Máriára vetett pillantás,
aki egyszerûen hitt és szeretett. És igen, emlékszem, a leggyakoribb szó, amit a
magyar családok és gyerekek érthetetlen beszédébõl kihallottam: a „szeretet”.

Brähler, David kispap,
Schönstatti Atyák Közössége, München

Mária MusicalMária MusicalMária MusicalMária MusicalMária Musical

Kedves Schönstatti Ifjúság!

A Tilmann atya által írt és Alois Lugitsch által megzenésített Mária Musical
fordítása, szövegének prozódiai átdolgozása, elõadói csapata nagyrészt összeállt!
Húszfõs zenekar, kb. tizenhat fõs ének- és tánckar, s a fõszerepekre nyolc szólóének-
lést vállaló fiatal áll készen, hogy a Csicsón rendezendõ nyári táborban felkészül-
jön az õszi elõadásokra.

A fõbb szerepekben: Radnai Kinga, Fleischer Zsófi, Szelestei Rita, Bartal Vera,
Hegyi Bernadette, Ther Tamás, Horváth Marci, Kéri Zsombor, Ferencz Máté…

A táncosok közt Sallai Zsófi, Luca, Rebeka, Marlok Zsuzsi, Perei Dóri, Varga
Kati és Juli, Rõmer Filka stb.

A zenekarban Radnai Lilla, Guld Veronika és Bence, Varga Veronika, Móni és
Orsi, Bartal Gergõ és Miki, Oláh Pisti, Schumicky Erzsi, Alföldi Eszter és Péter,
Bárdonicsek Stella, Gál Orsi, Dormán Miki, Ther Palkó, Taller Balázs, Gyöngyi Sára
és Domi… és még akik ezután kapnak észbe, hogy de jó lenne részese lenni egy
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juk Isten és embertársaink felé. Ezért mindenekelõtt készek vagyunk arra, hogy
belülrõl növekedjünk, és ezáltal magunkat eszközül Isten kezébe adjuk. Nagy dol-
gokat akar velünk végbevinni. Az egyetlen, amire szüksége van, a mi készségünk.
Akkor hozzáteszi a magáét, és nem fogunk benne csalódni. (…)

Kössétek magatokat a szentélyhez, ehhez a központhoz, hogy innen kiindulva
hitre vezethessetek embereket. »Verwurzelt Leben – den Menschen bewegen« (le-
gyökerezve élni – megmozdítani az embereket) Ez nemcsak egy éves jelmondat,
hanem egész életünk alapja. Erre építhettek, és a Szûzanya oltalma alatt biztonság-
ban ide kapcsolódhattok. Amen.”

Utazás a jövôbeUtazás a jövôbeUtazás a jövôbeUtazás a jövôbeUtazás a jövôbe

Ragyogó napsütéses nap volt április 5-én, amikor a Balatonnál a magyar Schön-
statt Család újonnan felépült képzõházát felszentelték. Már harmadszor volt lehe-
tõségem – most egy bajor egyetemista csoporttal –, hogy megmerítkezzem a „Ma-
gyar Schönstatt csodájában”.

Ami ott (Magyarországon) mozgolódik, ez a szelíd de mégis elõrehajtó, belsõ
erõ és lendület, ezt látni, tapasztalni kell! Önkéntelenül is arra gondol az ember,
hogy ilyen lehetett Schönstatt kezdete, amikor egy titokzatos energia és lelkesedés
emberek ezreit mozgósította. Az egész vállalkozás, mely 1983-ban néhány házas-
párral és Beller Tilmann schönstatti atyával ebben a kis vidéki falucskában, Óbuda-
váron, a nagy országutaktól távol bátran és bizakodóan elkezdõdött, mára a
schönstatti körök és családok országos hálózatává nõtte ki magát. A faluban levõ
három szerény házban eddig nyaranta 10 családnapokat tartottak egyenként több
mint 10 házaspár részvételével (többeket le is kellett mondani). Már olyan sok tagja
van a mozgalomnak, hogy szükség volt egy új központra, egy új otthonra. Egy
olyan országban, melyet a kommunizmus után mélyreható politikai, társadalmi és
egyházi válság is gyötör, ahol terjed a közömbösség, de terjednek a szélsõséges
megnyilvánulások is, ebben az országban áll ez az új rendkívüli vitalitású életfa, a
jövõ egyházának igazi modellje családias és tudatosan apostoli irányultságú kö-
zösségeivel.

Ahogy azt a Magyar Püspökkari Konferencia méltató és nemes formában kifeje-
zésre juttatta, úgy elõttem is hamar világossá vált, hogy a magyar Schönstatt Család
mögött egy mester kell, hogy álljon: Beller Tilmann atya, akit 25 éves magyaror-
szági papi munkájának mestermûvéért magas egyházi kitüntetéssel: a Pro Caritate
Christiana díj adományozásával tüntettek ki. Hogyan lehetséges az – kérdezem
magamtól –, hogyan tudja egy ember ilyen mélyen magába fogadni Schönstattot?
És aztán hogyan lehetséges azt úgy továbbadni, hogy új, önálló és eredeti élet
jöjjön létre? Olyan tõsgyökeres élet, hogy az emberek itt úgy gondolják, hogy
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Képzelt riport egy paraguayi önkéntesselKépzelt riport egy paraguayi önkéntesselKépzelt riport egy paraguayi önkéntesselKépzelt riport egy paraguayi önkéntesselKépzelt riport egy paraguayi önkéntessel

A mélyen tisztelt riporter:
Kedves István, nem mindennapi dolog Paraguayban tölteni 10 hónapot, mesél-

nél nekünk egy kicsit, mit is csinálsz ott?
A kedves István:
Oh, hát ez valóban érdekes, egy picit ezért is jöttem ide. Egy kicsit több mint 8

hónapja érkeztem, azóta itt tengetem napjaimat. Egy helyi, schönstatti alapítású
alapítványnál dolgozom önkéntesként nehéz helyzetû gyerekekkel. Ezt teszem
hivatalosan. Emellett spanyolt tanulok, ismerkedem a helyi kultúrával, az itteni
szegénységgel, szabadidõmben magammal is…

A m.t.r.:
Mondj egy-két szót Paraguayról! Mit érdemes tudni róla?
A kedves István:
Nehéz kérdés, szerintem sok

mindent érdemes tudni róla, de
mondok egy pár adatot. Az ország
európai mérethez képes nagy,
négyszer nagyobb, mint Magyar-
ország. Ehhez társul egy kb. 5-6
milliós népesség. Így, minthogy
helybõl nincs hiány, a lakosság
70-80 százaléka a mezõgazdaság-
ból él. A helyi GDP 2007-es adat
szerint 7247 millió U”, az ottho-
ni 109483 millió U”. Habár a
GDP egy leegyszerûsített adat
(fõleg egy ilyen országban nem
hiteles), mégis ha az egyes adato-
kat leosztjuk 5,5 illetve 10 millióval, a különbség majdnem 10-szeres lesz. Nem hi-
ába. Hivatalosan a munkanélküliség 50%-os, gyakorlatilag az emberek 25%-a azért
árul valamit az utcán. A másik fontos tényezõ a korrupció (Paraguay a világranglis-
tán a 2. helyet foglalja el!). Innen tehát az alacsony GDP, de a gyakorlat is csak egy
kicsivel jobb. Nem egyszerû az élet, de ha valaki nem akar, akkor nem hal éhen.

Politikailag sem egyszerû a helyzet. A második világháború után egy német
úriember létrehozott egy nacionalista diktatúrát. Ez tartott 89-ig, de a demokrácia
sem hozott sok változást, mostanáig a diktatúrát alkotó Colorado párt volt hatal-
mon demokratikus keretek között is. Idén a májusi választások elindítottak egy
lassú változást, az új elnök Fernando Lugo püspök úr. (Mondani sem kell, nem kis
vitát indított a Vatikánban az incidens…)
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ilyen schönstatti produkciónak!!! Hála Istennek, komoly mûvészeket, szakembere-
ket sikerült megnyerni ügyünknek, így ez a hét egyben

SZÍNVONALAS MÛVÉSZETI TÁBORNAK
ígérkezik. Készülnek a díszlet tervei és az azt készítõ csapat is kezd alakulni…

De…

…még nyitva a lehetõség Mindnyájatok elõtt, hogy aki most érez kedvet a
dekoráció készítéséhez, a tánchoz, az énekhez, a zenéléshez, az be tud kapcsolódni,
s hívunk, várunk Benneteket, kérdezzetek, érdeklõdjetek,

GYERTEK!
Nyári hetünk július 19–26-ig Balatoncsicsón lesz, az Operett Színház keresz-

tény mûvészei, KOKAS LÁSZLÓ, BENKÓCZY ZOLTÁN, LENDVAY ZSOLT és a
Fischer-ösztöndíjas fuvolamûvész: FÜLEP MÁRK vezetésével.

A díszletkészítõk és segítõk Lantos Enikõ vezetésével, az énekesek Zajkás Rozi
segítségével készülnek addig is.

A nyári hét költsége: 23.000 Ft, melybõl 12.000 Ft elõleget sokan már befizet-
tek, a többit a táborban szedjük össze. Ha valaki csak anyagi nehézség miatt nem
jönne, jelezze, s próbálunk megoldást találni…

Ha szüleitek közül valaki BÁRMIVEL támogatni tudja a musical ügyét (gyü-
mölcs, szörp, lekvár, kolbász, sütemény, mûvészek segítségéért ajándék…), kérjük,
jelezzétek…

De a legfontosabb a Ti lelkesedésetek, jókedvetek, amivel megajándékozhatjá-
tok egymást a tábor hetében!

Szeretettel s a Szûzanya segítségében bízva
minden szervezõ nevében: Varga Erika

erikavarga7@gmail.com,
20/456-60-55
mariamusical.schoenstatt@gmail.com
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A m.t.r.:
Hûha, hát ez nem hangzik egyszerûnek… milyen a munka az alapítványnál?
A kedves István:
Érdekes. Nem egyszerû önkéntesnek lenni, így gyerekekkel dolgozni. Bénán

beszél az ember, ha ordibálna kiröhögik, így aztán a mindenféle szadista gyerekne-
velési ideáimat félre is kellett tennem. Csak vicceltem… Tényleg nehéz.

A program egy napközit tart a gyerekeknek az iskola elõtt vagy után. (Az itteni
rendszer szerint az iskolában van délelõtti és délutáni turnus, így ugye 2-szer több
diákot fogad be egy iskola.) A napközi elsõsorban azért van, hogy a gyerekek ne
menjenek az utcára dolgozni. Rengeteg gyerek dolgozik az utcán. Nem ritka, hogy
a szülök otthon ülnek, míg a gyerekek az utcán dolgoznak, hiszen sokkal jobban
keresnek. Tehát a napközivel próbálja az alapítvány elérni, hogy a gyerekek ne az

utcán legyenek. Emellett persze
igyekszünk tanulásra fogni õket,
kisebb-nagyobb sikerrel, ez a
nehezebb része a dolognak.

A m.t.r.:
Köszönjük a rövid beszámo-

lót, kedves István! Hogyan to-
vább, mikor jössz haza?

A kedves István:
Jómagam júliusban utazom,

szeptembertõl kezdem az egye-
temet, hogy majd ha nagy le-
szek, villamosmérnök lehessek.

Ámbár felmerült az ötlet,
hogy igazán semmibe nem kerül nekem megszerveznem egy ilyen utat a kitûnõ
helyi kapcsolataimmal. Nem titkolt hátsó szándéka ez a riportnak (amely igazából
nem is riport ám…), hogy valami „utódot” kerítsek ide magam után. Így ha bárki-
nek kedve támadt egy ilyen kalandhoz, hát van lehetõség.

Pár szót azért írok róla. Én schönstatti kapcsolatokon keresztül jöttem ki, egy
schönstatti családnál lakom. A leendõ önkéntes egyedül jönne, ahogy én is, felnõtt
emberként, schönstatti fiatalként (lányok is jöhetnek ám…). Tehát magánúton, nem
egy szervezettel, de a magyar és a paraguayi Schönstatt mozgalommal a nyakában.
(kinek hol…)

Így tehát, ha bárki csak egy kis kedvet kapott, írjon nyugodtan, persze elõbb
beszéljen azért a szüleivel, és egy fél fejbólintást csikarjon ki belõlük.

(theristvan@gmail.com)
A m.t.r. (aki igazából a kedves István):
Kedves István, köszönjük szépen a lehetõséget, neked/m pedig sok sikert kívá-

nunk, és szerencsés hazatérést!

készítette: Csabai Gábor és Márti

készítette: Perei Zita

Plakátpályázatra érkezett alkotások



Fotó: Rábai Szilárd

„És most bátran tovább dolgozunk,
imádkozunk és áldozatokat hozunk
– mindenki a saját helyén –”
(Kentenich atya )




