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Abai Tibor és Zsuzsi
Telefon: 72/335-864; 30/852-3917;
30/930-7760; 30/333-7715
Email: Abai.Zsuzsi@gmail.com;
Abai.Tibor@gmail.com
Lakhely: Pécs

„Itt” – azaz otthonunk légköre
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – írja
Tamási Áron. Hol találunk otthonra? Mi határozza meg otthonunk légkörét? Mit tehetünk azért, hogy jó legyen otthon nekünk, a gyerekeinknek
és minden hozzánk betérőnek?

„Most” – azaz a pillanat megragadása
Rohanó, zajos világunkban nem tudjuk a jelent, az éppen minket
érintő pillanatot megélni.
Mit tehetünk azért, hogy az életünk pillanatai ne szóródjanak szét,
mint a faforgács a szélben, hanem élő és éltető gyökérré váljanak?
Meg tudjuk-e teremteni a csend kultúráját? Tudunk-e szemlélni és
szemlélődni? Van-e időnk elmélyíteni élményeinket, feldolgozni életünk történéseit?

Ágoston Kolos és Andrea
Telefon: 30/210-7338 Kolos,
30/530-5316 Andrea
Email: Kolos.Agoston@gmx.net,
turani@gmx.net
Lakhely: Pusztaszabolcs

Isten szépsége
Az emberek az Úristent általában irgalmasnak, szeretőnek, igazságosnak, türelmesnek, dicsőségesnek látják. Szerintünk az Úristenhez az
előbb felsorolt tulajdonságok mellett hozzátartozik a szépség is. Az araboknak van egy mondása: Isten szép és szereti a szépet. Előadásunkban a
szépségnek Istenhez vezető útját szeretnénk együtt végigjárni.

5

Alföldi Zoltán dr. és Ágnes
Telefon: 83/317-244,
30/6767-800
Email: h5560alf@ella.hu,
Alfoldi.Agi@freemail.hu
Lakhely: Keszthely

Bűnösség, irgalmasság
Nem vagyunk tökéletesek. Bosszankodunk ezen, és dühösek leszünk
egymásra, magunkra, vagy sikerült-e már megteremteni a megbocsátás, a
nagylelkűség légkörét?

Andai Zsolt és Anikó
Email:

Andai.Zsolt@gmail.com,
Andai.Aniko@t-online.hu
Lakhely: Budapest

A keresztszülőség
Jóllehet, szinte mindenkit érint a téma – van keresztszülője, vagy
a gyermekeinek keresett már keresztszülőt, vagy őt magát kérték fel
keresztszülőségre – mégis kevés szó esik erről a fontos szerepről, feladatról. Mi szeretnénk egy kicsit tudatosabban körbejárni a keresztszülőség témakörét. Egy rövid történeti áttekintés után elméleti, de
főleg gyakorlati oldalról is megközelítjük ezt a kérdést. Célunk, hogy
segítséget nyújtsunk a keresztszülő-keresztgyermek kapcsolat felfrissítéséhez, elmélyítéséhez, megújításához.

Hála és köszönet
Sokan ismerik a félig telt, avagy félig üres pohár esetét. Hogyan
„éri meg” jobban látni a dolgokat, „félig telt” vagy „félig üres” szemlélettel? Észreveszem-e, hogy mennyi megköszönnivalóm van? Tudok-e
hálás lenni a velem történt dolgokért? Ezekre a kérdésekre adott vá6

laszaink egész életminőségünket meghatározzák. A hitünkből fakadó
válaszokat – mily meglepő – a modern pszichológia kutatási eredményei is alátámasztják. Mit tehetünk azért, hogy mindenben tudatosan
a jót lássuk? Mert ez rajtunk múlik.

Válsághelyzet, válságkezelés
Autóvezetőkről szokták mondani, hogy kétféle van belőlük: akinek
már volt balesete, és akinek még nem. Ez alkalmazható a házasságra is,
vagyis kétféle házasság létezik: amelyik már túl van legalább egy válságon, és amelyik még nem. Előadásunkkal ezt szeretnénk tudatosítani:
a válsághelyzet velejárója két együtt élő ember kapcsolatának. A válság kettőnk között törvényszerű, kell a magasabb szintre lépéshez. De
mégis mit kezdjünk vele?

Bagdy György és Katalin
Telefon: 26/342-838
Email: Bagdy.Szemeredi@gmail.com
Lakhely: Budakalász

Társunk elfogadása
Én és párom mennyire mások vagyunk!
Ez izgalmas volt, komoly vonzerő, amikor megismerkedtünk. –
De évtizedek múlva...?
Az évek múlásával gyakran azt látjuk, hogy ez megváltozik. Előfordul, hogy a hétköznapi bosszúságok forrásaként, elviselhetetlen
nyűgként, a házasság keresztjeként éljük meg őket.
Ha sikerül megértenünk és elfogadnunk, hogy egy csapatban játszunk, közösek a céljaink, sőt ezeken keresztül vezet minket Urunk,
megváltoznak hétköznapjaink. Ennek az útnak a schönstatti gyakorlatát szeretnénk bemutatni az előadásban.
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Bartos Gellért és Ágota
Telefon: 22/704-720
Email: BartosGellertne@citromail.hu
Lakhely: Mány

Az életszentség apró munkája
Rohanó világunkban nagy hangsúlyt kapnak a látványos dolgok.
Ezért érdemes újra és újra felfedeznünk a gesztusok, apró figyelmességek jelentőségét a családban éppúgy, mint lelki életünkben.

Berszán Ferenc és Éva
Telefon: 30/210 4907
Email: Eva.Simon01@gmail.com
Lakhely: Bécs

Digitális világunk megszentelése
(elektromos „kütyük”, mobiltelefon, internet, tv)
A mai világunk nem rossz világ, csak még nincs megszentelve. Ez
a gondolat nagyon megragadott bennünket, nem csak azért, mert optimista, hanem mert a megszentelés feladata elsősorban ránk, családokra vár. A keresztény életformát ezen a területen is alkalmazva, egy
„kezelési útmutató” rajzolódik ki előttünk. Hogyan használhatjuk jó
célra és mértékkel ezeket az eszközöket, taníthatjuk meg ezt a gyermekeinknek is.

A család és a pénz
A mai világnak – de talán elődeink korának is – egyik központi
témája a pénz. Ez az egyik legjobban áhított, avagy bűnösnek kikiáltott világi dolog, és a gyakorlat az, hogy csak kevesen tudnak jól bán8

ni vele. Amerikában azt mondják, hogy „make a lot, save a lot and
give a lot”, vagyis keress sokat, takaríts meg sokat, és adakozz sokat.
Az előadás a keresztény család kihívásait és válaszait próbálja csokorba szedni a pénz keresésével, mértékletes költésével és az adakozással
kapcsolatban. Különös figyelmet szentel az előadás annak, hogyan alakíthatnak ki gyermekeink egészséges viszonyt a pénzzel.

Bogdányi Gábor és Marcsi
Telefon: 20/8242-566 Gábor,
20/8242-567 Marcsi
Email: Gabor.Bogdanyi@lutheran.hu
Lakhely: Sokorópátka

Az anyagiakról keresztény szemmel
Sok ember élete a pénz körül forog, ezért fontos beszélni róla.
Mire kell a pénz? És mire megy el? Milyen a viszonyunk a pénzhez?
Boldoggá tesz-e, ha sok pénzünk van? Mennyi pénz lenne elég ahhoz,
hogy megelégedett életet éljünk?
Keresztények elé is példaként állítható az önkéntes egyszerűség világi mozgalma, mely a tudatosan vállalt egyszerű életmódról szól és
arra tanít, hogyan lehet pénz nélkül gazdagon élni.
Hétköznapi életünk sok területén kell odafigyelnünk, hogyan
használjuk a ránk bízott anyagiakat. Takarékosan élünk-e? Milyen a
viszonyunk a tárgyainkhoz, dolgainkhoz? Közös vagy külön kasszát
vezetünk-e a családban? Szükség van-e személyes pénzre? Hogyan vezessük be a gyerekeinket az anyagiak világába? Milyen célra és menynyit adományozzunk?
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Busa Csaba és Katalin
Telefon: 70/943-2310
Email: Busa.Csaba@pr.hu
Lakhely: Kőszeg

Evangéliumi tanácsok a házasságban:
a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség
Mai világunkban egyre gyakoribbak a széteső házasságok. A
templom csak díszlet, a hűség illúzió. A házasságok bajban vannak. Mi
lehet ennek az oka? Úgy tűnik, a házasság alapvető értékei korszerűtlenné váltak.
Mi a boldogság fogalma? Talán anyagi biztonság? Testi jóllét? Teljes szabadság?
Hisszük, hogy a helyes boldogság-képet Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki számunkra az Evangéliumokban. Jézus nem csak azt mondta el
(Hegyi beszéd), hogy mi a boldogság, hanem azt is, hogyan juthatunk
arra el. Ezek az evangéliumi tanácsok: a tisztaság, a szegénység és az
engedelmesség.
Előadásunkban e három evangéliumi tanács alapján vizsgáljuk a
szentségi házasságot, és igyekszünk gyakorlati tanácsokat adni annak
megvalósításához, szem előtt tartva Tilmann atya intelmét, hogy a házasság nem szerencse dolga, hanem két ember megfeszített munkájának a gyümölcse.
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Dancsok Tamás és Edina
Telefon: 20/932-3237 Tamás,
20/423-7495 Edina
Email: Dancsok.Tamas@mail.datanet.hu,
Foris.Edina@t-online.hu
Lakhely: Budapest

Kristály, bárka, küldetés
Miért van az, hogy sok mai fiatal nem mer belevágni a házasságba,
és ha mégis, házasságukból már kevesebb gyerek születik, mint amiről
korábban álmodtak?
Miért van az, hogy a szétesett vagy megromlott házasságok mellett
vannak olyan családok is, amelyek működnek?
Ahogy időnk, energiánk, úgy az a képességünk is, hogy szeretetkapcsolatot létesítsünk, túl van terhelve.
Előadásunk központi gondolata az, hogy családi életformánk Istentől kapott apostoli hivatás: a szeretetre való képességet kell, hogy
visszaajándékozzuk az embereknek.
De alkalmasak vagyunk-e a feladatra? Hol és hogyan kezdjünk
hozzá? Mit tegyünk, hogy családunk azzá a hellyé váljon, ahol a mai
korban Krisztus újra születik? S ha már ezen az úton járunk, hogyan
szólítsunk s hívjunk meg életünkkel, tetteinkkel és szavainkkal másokat, hogy felszabadítsuk szeretetre való képességüket?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ előadásunkban, melyet szeretettel ajánlunk minden családnak.
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Farkas Sándor és Gyöngyvér
Telefon: 30/957-0919, 30/447-3334
Email: farkas.apati@freemail.hu,
FarkasGyongyver@freemail.hu
Lakhely: Nemesapáti

„Férfinek és nőnek teremtette őket...”,
avagy énünk jobbik fele
Férfi és nő nem egyformák, ezt mindannyian tudjuk. Ez nem csak
fizikálisan mutatkozik meg, hanem a mindennapi élet dolgaihoz való
hozzáállásunkban is. Néha tudunk ezen nevetni, néha azonban boszszanthat bennünket, hogy társunk egész másképpen lát egy helyzetet,
mint mi.
Előadásunkban azt szeretnénk megmutatni, hogy ezek a különbségek a Jóisten szándéka szerint vannak, a Teremtéstől kezdve azért,
hogy egymást kiegészítve az Atya képmásai lehessünk.
Nem titkolt szándékunk az, hogy egymást megismerve a hétköznapokban egyre többet nevessünk, és egyre kevesebbet bosszankodjunk! Házasságunk megerősítésének kimeríthetetlen forrása ez.

Elidőzünk és megpihenünk
A körülöttünk lévő világ azt mondja nekünk: Élj gyorsan! Vásárolj! Fogyassz! Valósítsd meg önmagad! Ragadj meg minden percet!
Ne mulassz el egyetlen élményt se!
De valóban erre van szükségünk? Tudunk lassítani? Tudunk ünnepelni? Tudjuk a hétköznapokat ünneppé varázsolni?
Ezzel az előadással szeretnénk gyakorlati segítséget adni ahhoz,
hogy megtaláljuk a munka értelmét, hogy a hétköznapokban is megleljük az elcsendesedés lehetőségét, hogy újból és újból rácsodálkozhassunk az ünnep misztikumára, és hogy keresztényként lássuk meg a
pihenés lehetőségét az imában.
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Fehér Zoltán és Marika
Telefon: 96/336-458,
Zoli 30/217-8057,
Marika 20/773-8935
Email: FeherZoltan67@t-online.hu
Lakhely: Győrújfalu

Kérjetek és adatik
Életünkben sok-sok probléma vesz körül bennünket. A modern
ember mindent a maga erejéből akar megoldani, a Jóisten nélkül. Isten
azonban mindenhol jelen van. Felfedezhetjük Őt és gondviselő szeretetét életünk eseményei mögött. Erre két módszert szeretnénk bemutatni: a családi esti imát és a házastársi beszélgetést. Mindkét módszer
segítségünkre lehet abban, hogy Istennel élő kapcsolatban maradjunk.
Ha sikerül felfedeznünk Istent a hétköznapokban, akkor bizalommal
tudunk hozzá fordulni kéréseinkkel, merünk ráhagyatkozni a váratlan
helyzetekben.
Van egy közvetítőnk Isten kegyelméhez Mária. Ezért bátran kérhetjük az Ő közbenjárását. Ő tudja, hogy miben szenvedünk hiányt,
mint ahogy a kánai menyegzőn is észrevette, hogy nincs elegendő boruk. Nézd Jézus – mondja Mária, nincs boruk (nincs lakásuk, nincs
munkahelyük…). A csoda most is megtörténhet. Isten nagyobb, mint
a mi problémánk.

Fogarasi András és Virág
Telefon: 70/77-57-042
Email: p-virag@freemail.hu
Lakhely: Budapest

Jézusi szeretet a házasságban
A mai világban a harmonikus házastársi szeretet komoly kihívást
jelent. Előadásunkban Jézus irántunk megnyilvánuló szeretetének öt
fontos tulajdonságát emeljük ki és próbáljuk alkalmazni a házastársi
szeretetre. Ezek a jézusi arcok az alázatos szeretet, a másikért meghalni

13

kész szeretet, a féltékenység nélküli szeretet, a feltétlen (előítéletek nélküli) szeretet és végül az „elhagyott Jézus” szeretete.
Az ideál – hogy házastársi szeretetünk példája a jézusi szeretet legyen – nekünk is nagy vágyunk.
Egy vágy, ami állandó újrakezdésre hív.

Gál László dr. és Szilvia
Telefon: 20/2231-308, 20/8289-386
Email: Gal.csalad7@gmail.com
Lakhely: Sopron

Hogyan lehetünk jó pásztorok?
Hogyan tudunk házaspárként egymás számára jó pásztorok lenni?
Hogy tudunk gyermekeink számára jó pásztorok lenni?
Hogy lehetünk munkatársaink, vagy más ránk bízott személyek jó
pásztorai lenni?
Ezekre a kérdésekre adunk válaszokat előadásunkban.
Nemcsak azért vagyok itt, hogy tejet és gyapjút kapjak a juhoktól,
hanem azért is, hogy életemet adjam juhaimért – mondja a jó pásztor.

A szeretetben mindig növekedhetünk
Szeretetünk az élőlényekhez hasonlóan képes fejlődni, tökéletességét azonban csak az örökkévalóságban éri el. De hogy növekedhet
akár sok év után köztünk a szeretet?
Társunk folyamatos megismerése a mi igazi feladatunk. Ő nem
ugyanaz az ember, aki tegnap volt.
Felpörgetett életünkben nagy szükség van a belső megállásra, hogy
hagyjuk a szívünkön keresztül áramlani az eseményeket, hogy egy szív
lehessünk az Atyában.
Ez komoly kihívás minden házaspár számára.
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Beszélgetés és konfliktuskezelés
A házastársi beszélgetés létszükséglet a hűséghez.
A házasság egy élőlényhez hasonlít: megszületik, növekszik, ha
nem gondozzuk elpusztul.
A konfliktusok az élet velejárói, de ez nem azt jelenti, hogy a társam nem szeret.

Életünkkel nevelünk
Gyermekeink növekedése során hogyan változik a szemléletünk a
gyermeknevelésben?
Mit tehetünk annak érdekében, hogy gyermekeink erős, szabad,
önálló személyiséggé fejlődhessenek?
(Gyermeknevelési előadás – Kentenich pedagógia alapján)

A benső nyugalom útja az önnevelés útja
Amikor a szél felkorbácsolja a vizet, nagy hullámok keletkeznek, a
lelkünkben minden összeborul és nagy nyugtalanság vesz erőt rajtunk.
Mi okozza ezt?
Mi válthatja ki bennünk a nyugtalanságot?
Hogyan tehetünk szert a benső nyugalomra?

Gátas János és Erzsébet
Telefon: 99/312-342,
János: 30/9462-517,
Erzsébet: 30/6504-641
Email: GatasJanos@chello.hu
Lakhely: Sopron

Életünk Krisztussal
Minden kereszténynek küldetése van a világban.
Jézus hív: „Jöjj és kövess Engem!”
A válaszunk: Amit kívánsz, mind megteszem, amennyire telik tőlem. Kérlek, segíts, hogy így legyen.
Hogyan segít Jézus küldetésünk teljesítésében?
Ehhez gyűjtöttünk gondolatokat előadásunkban.
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Gólya Zoltán és Ottilia
Telefon: 1/357-16-23,
20/3445-748
e-mail: golyacs@gmail.com
Lakhely: Budapest

Családi pénzkezelés
– Hogyan bánjunk a pénzzel?
– Hogyan kezeljük, osszuk be a pénzt?
– Hogyan viszonyuljunk a pénzhez?
– Hogyan nemesíthetjük meg a pénzt?
– Legyen-e zsebpénze a gyermeknek, családtagoknak és ezt hogyan teremtsük elő?

Rózsafüzér
– Hogyan szerethetjük meg?
– Miért mondjuk?
– Hogyan mondjuk?
– Hogyan szentelhetjük meg általa a világot?

Gondviselés, létezik, vagy nem létezik?
– Hol tapasztaltam meg az életemben?
– Hol tapasztalták meg a körülöttünk élők?
– Hogyan hagyatkozhatok rá?
– Mikor hagyatkozhatok rá?

Az idő rabságában: van rá időm, nincs rá időm
– Rohanó világban élünk
– Hogyan osszuk be időnket?
– Mire szánjunk időt?

A lelkek megkülönböztetése:
mi jön Istentől, mi a Sátántól?
– A lelkek megkülönböztetésének szabályai
– Hogyan ismerhetem fel, mi jön Istentől, mi jön a Gonosztól?
– Hogyan hozzunk jó döntéseket? Hogyan korrigáljuk a rossz
döntéseket?
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Gönczöl Etele és Veronika
Telefon: Vera: 70/322-31-95,
Etele: 70/322-32-00
Email: gveri80@gmail.com
egonczol@gmail.com
Lakhely: Harka

Szeretlek, hát nem érted?

Herbert Tamás dr. és Andrea
Telefon: 72/490-439,
20/3408-039
Email: HerbertT@pathodg.hu
Lakhely: Hosszúhetény

Az éltető Öröm – örömre
teremtve
Az öröm mozgató, éltető elemünk. Miben leljük örömünket? Merünk-e bátran örülni a mindennapokban? „Az öröm a szív vidámsága”
– mondja Kentenich atya.

Bizalom
A bizalom szárnyakat ad, lelkesíti házastársunkat, gyermekeinket,
munkatársainkat. Bízhatunk Istenben, Ő bízik bennünk!

Az idő megszentelése
Rohanó világunkban elszalaszthatjuk az igazán fontos pillanatokat. Hogyan tehetünk ez ellen, hogyan szentelhetjük meg időnket a
hétköznapokban?

Az Alapító – Kentenich József atya élete
Aki már száz évvel ezelőtt látta a mai kor problémáit.
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Horváth Attila és Teca
Telefon: 99/382-582,
Attila: 20/9971-882,
Teca: 20/4835-846
Email: Horvath.csalad91@freemail.hu
Lakhely: Fertőszentmiklós

Ásó, kapa, nagy harang,
avagy együtt egy életen át...
Előadásunkban a szeretetnyelvek kibontása mellett Kentenich
atyától és az életből vett példákkal is illusztráljuk a kor jellemzőit és
az arra általunk adott válaszokat. Javaslataink segítenek abban, hogy
az egyszer kimondott igen, örökké tartson. Fontosnak tartjuk, hogy az
egymáshoz fordulás a mindennapokban megtörténjen, az életet együtt
éljük, együtt találjunk megoldásokat különösen a nehéz helyzetekben.
A különösen nehéz helyzeteket, mely a hűségünket teszi próbára, el
lehet kerülni, meg lehet oldani. Régen és most is érték a hűség. Gondoljuk arra, hogy milyennek szeretnénk látni az 50. házassági évfordulónkat. Ez a cél előttünk lebeg és ehhez egyre csak közeledünk.

Jagicza Attila és Aliz
Telefon: 83/336-109, 30/3834-936
Email: ajagi@freemail.hu
Lakhely: Zalacsány

Családunk fája
Úgy gondoljuk, hogy a környezetünk, a teremtett világ hordozza
Isten üzenetét. Ezt meglátni, szemlélni nem pusztán öröm, hanem
mély tanulságokat is hordoz magában. Megpróbáljuk egy fa képén keresztül, annak analógiáján át szemlélni a családot.
Keressük a fák egyes részeiben Isten tanítását, ebből az üzenetből
pedig erőt merítünk a mindennapi élethez.
Úgy érezzük, hogy a természetben mutatkozó rend útmutatás lehet a számunkra, ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket a családban, és
egészséges családdá válhassunk egy betegeskedő világban.
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Joó Attila és Enikő
Telefon: 20/828-6002,
20-588-1101
Email: Eniko.Joo@gmail.com

Büntetés a szenvedés? A Jóisten nem szeret
minket, azért adja a megpróbáltatásokat?
Hogyan tudjuk az életünkben felbukkanó akadályokat pozitívan
megélni, a nehézségek a Jóisten kezéből elfogadni? Mi segíthet, hogy
életünk nehéz időszakait a Gondviselésbe vetett hittel tudjuk „átvészelni”? Mi adhat erőt, hogy tudjunk bízni a Jóisten vezetésében akkor
is, amikor nem látjuk az alagút végén a fényt? Ezekre a kérdésekre próbálunk válaszokat keresni, hogy életünk virágzó rózsabokorra hasonlíthasson, amit a Kertész, a Jóisten szeretettel gondoz, és nevelget.

Komáromi Ferenc és Mária
Telefon: 23/441-514,
20/8230-656
Email: komfer@t-online.hu
Lakhely: Budaörs

Ünnepek – ünneplés
Istentől elszakadt világunkban az ünneplés apostoli feladat lett.
Ott tartunk, hogy meg kell mutatnunk a világnak, mi az ünneplés értéke, miért adta Isten az ünnepeket, és mennyiben szolgálnak bennünket, embereket.

A hitelességről
A kimondott szónak, az emberi gesztusnak, a „prédikációnak”, a
nevelésnek csak akkor van súlya és csak akkor hat, ha van mögötte
aranyfedezet, azaz igazi, való élet. A mai világban hiteles emberből
is igen kevés van. Bort iszunk és vizet prédikálunk, vagy próbálunk
evangéliumi módon hiteles emberek lenni?
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Hogyan motiváljuk gyermekeinket?
Döbbenetes megállapítások Kentenich atya pedagógiájából, melyeket a mai agykutatás igazol, avagy hogyan lehet „jól” szeretni a gyerekeket?

És lesznek ketten egy testté
(előadás a szexualitásról)
Isten alkotta a házastársi testi szerelmet, így az szép, áldott és szent
dolog. Manapság nagyon össze van zavarva az egész gondolatkör,
igen sok hatásnak, kísértésnek és támadásnak van kitéve ez a téma.
Kentenich atya iskolájában megpróbálunk visszajutni az eredethez. Ő
mondja: semmi sem hasonlít jobban Istenre, a Szentháromság egymás
iránti szeretetére, mint a házaspár, egyesülésük pillanatában.

Az idő, mint ajándék
Az idő ajándék, amivel jól kell sáfárkodni. Telik vagy múlik az
időnk? Hogyan gazdálkodjunk jól a rendelkezésünkre álló idővel?

Családi légkör
A világ globalizálódik, szekularizálódik, de mi elkezdünk építkezni és megvalósítjuk a szeretet civilizációját, amely a saját otthonunkban kezdődik. Pontonként összeszedjük azokat a dolgokat, amiket
meg kell valósítanunk ahhoz, hogy mindenki növekedni, fejlődni tudjon, egészséges személyiséggé váljon és jól érezze magát a családban.

Kovács Tibor és
Rékási Zsuzsanna
Telefon: 72/336-287
Email: kovacst_manchester@hotmail.com
Lakhely: Pécs

Holtomiglan, holtodiglan:
a szürke hétköznapok
A házasság ápolása a mindennapokban – jegyeseknek, házasoknak
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Maros Ervin és Ági
Telefon: 30/330-5642
Email: drtakacsagi@freemail.hu
Lakhely: Sopron

Döntés a hit fényében
Mi vagyunk a Marosék,
a döntésünk a miénk!
Döntsünk együtt bátran,
Bízzunk Isten irgalmában,
a Szentlélek csodájában!
Ha keskeny útról letévedünk,
Jézus a mi iránytűnk.
Ha kitartunk mellette,
Célba érünk a Mennybe.
Ha van még kérdésed,
Válaszd a nehezebb!
Gyere hallgass meg minket,
Az előadás felelet!

Mosoni István és Kati
Telefon: 22/323-338,
30/438-8613
Email: h6054@freemail.hu
Lakhely: Székesfehérvár

Boldog házasságok titkai
Mindenki boldog szeretne lenni. Mégis miért olyan sok a boldogtalan ember körülöttünk? Erre keressük a választ.
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Tanuljunk tízig számolni
a türelem iskolájában!
A jó emberi kapcsolatok kialakításához és fenntartásához a kölcsönös türelem nélkülözhetetlen.

Újra egymásra találunk
A házastársak a közöttük felmerülő problémák megoldásával egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Meghallgatjuk és megértjük társukat? Tudunk a másik fejével gondolkodni, a másik szívével érezni.

Nagy István és Gabriella
Telefon: 30/203-4168 István,
30/203-4167 Gabi
Email: NagyIstvan1971@gmail.com
Lakhely: Nadap

Kommunikáló házaspár
Alcím: Egység – Két-ség – Háromság
Alaptételünk, hogy amíg van kommunikáció, addig van kapcsolat.
Akár örülünk, akár bosszankodunk, akár van közlendőnk, akár nincs
fontos, hogy kommunikálunk. Jelentése van annak is, ha figyelünk és
annak is, ha nem. Annak is, ha beszélünk és annak is, ha hallgatunk.
S természetesen annak is, hogy miről beszélünk és miről nem. Ami
azonban még ennél is fontosabb, hogy mindezt hogyan...

Németh Zoltán és Nóra
Telefon: 20/828-0976
Email: NoriZoli@gmail.com
Lakhely: Harka

Isten kedvenc nyelve a CSEND
– Hallgatni arany!
– Sok beszédnek sok az alja!
– Aki sokat beszél, többet vétkezik nyelvével!
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– Csak a szeretet szava ér az égbe, a lárma sosem!
Miért élünk állandó zajban? Milyen a csendet kerülő ember? Ha
látszólag csend van, miért nem hagy nyugodni minket a belső lárma?
Hol találjuk Istent ebben a lármás világban? Előadásunkban ezekre a
kérdésekre keressük a választ.
Mit tehetünk, hogy rohanó, zajos éltünkben megtaláljuk a csendet
és a belső csendben fel tudjuk fedezni a Jóisten üzenetét?
Előadásunk gyakorlati példák bemutatásával segít, hogy el tudjunk csendesedni és a belső csend megtapasztalása által megértsük,
hogy mire szentelt az Úr minket.

Oláh István és Éva
Telefon: 20/475-5649
Email: Olah.Eva@verbumprojekt.hu,
Olah.Istvan@verbumprojekt.hu
Lakhely: Budapest

Hitelesség
A hitelesség nemcsak azt jelenti, hogy szavahihetőek vagyunk, hanem hogy valamit híven tükrözünk. Házaspárként hitelesen közvetítjük a keresztény értékeket vagy hagyjuk magunkat sodorni a korszellemnek megfelelően? Hogyan lehet családunk Istenre mutató jel?

Hűség
A mai kor emberének keveset jelent a hűség szó. A házastársamhoz, a barátaimhoz, a munkahelyemhez, a plébániámhoz hűséges maradok vagy a korszellemnek megfelelően váltogatom őket? Hűségre
nevelhetjük magunkat és gyermekeinket is.

Finom érzékelés
Mindannyian megtapasztaltuk már hogy vannak olyan emberek,
akikkel ha beszélgetünk, érezzük, hogy figyel ránk, átérzi a mondanivalónkat, jó vele együtt lenni. Ez a képesség mindannyiunkban megtalálható. Ez a képességünk fejleszthető. Érzékeljük, mit mond a Jóisten,
a házastársam, a gyermekem és a környezetemben élő emberek.
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Nagynak látjuk egymást
Megfigyelhetjük, hogy napjainkban az emberek többsége, lenézi a
másikat.
Erre láthatunk példát a munkahelyünkön, barátaink között, családunkban.
Hogyan tudjuk egy másik emberben ( elsősorban a társunkban)
felfedezni a nagyságot? Hogyan tudjuk nagynak látni őt? Sok ember
negatívan gondolkodik, negatívan beszél. Nem divat megdicsérni a
házaspárunkat, a munkatársunkat, a barátainkat nyilvánosan.
Az emberek kritizálják egymást. A diákok a tanárokat, a beosztott
a főnököt, a feleség a férjet, és fordítva, de néha a katolikus csoporton
belül is kibeszélik egymást, jellemzően a negatív tulajdonságait az illetőnek.
Mi van e mögött? Nem mindig, de sokszor az, hogy az illetők
öntudata gyenge. Aki maga is nagyon gyenge, annak nehéz felfedeznie valami nagyot a másikban. Előadásunkban gyakorlati tanácsokat
adunk, hogyan tudjuk erősíteni, felfedezni önmagunk és a másik ember pozitív értékeit, tulajdonságait. Aki érzi, hogy nagynak látják, az
lelkileg megerősödve, helyt tudunk állni a hétköznapokban is.

Oszoli Dénes és Márti
Telefon: 72/313-392,
30/394-2154
Email: OszoliMarti@gmail.com
Lakhely: Pécs

Bármilyen témában szívesen felkészülnek
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Oszvald Ferenc és Enikő
Telefon: 20/8246-302,
20/8246-336
Email: Ferenc.Oszvald@skk.nyme.hu
Lakhely: Sopron-Tómalom

Kiengesztelődés
A harag elválaszt: barátokat, házaspárokat egymástól, az embereket Istentől. De bocsánatot kérni nehéz… És megbocsátani? Azt is.
Hogyan kezdjem el? Egyáltalán: én kezdjem? Mennyire lehetek engedékeny? Az előadás sok más kérdés mellett ezekre is keresi a választ, és
segítséget nyújt az első lépések megtételéhez.

Palásthy Imre és Bea
Telefon: 20/9892-759 Imre,
20/80-24-24-6 Bea
Email: info@PalasthyBt.hu,
Bea@PalasthyBt.hu
Lakhely: Balatonfűzfő

Házasságvédő vitaminok
Előadásunkban a házasságot, egy élő szervezethez hasonlítjuk,
mely megfogan a szerelemben, megszületik a házasságkötéskor és növekszik, teljesedik.
Házasságunknak is szüksége van arra, hogy egészséges maradjon,
ha pedig gondok vannak, még inkább kell a segítség, hogy helyrejöjjön
házasságunk egészsége, azaz a kapcsolatunk. Vitaminként említjük
meg az imát, amely erőforrás, megbékélés eszköze is lehet számunkra.
Fontos egymás elfogadása és önnevelésünk, hogy szerethetők legyünk.
Kell, hogy tudjunk beszélgetni egymással érzéseinkről, megtanuljuk
egymás nyelvét. Fontos a közös akarat, hogy kitartsunk a hűségben.
Törekednünk kell a harmonikus házastársi életre, hogy így kölcsönösen boldogítsuk egymást, ehhez mindkettőnknek áldozatokat kell
hoznunk. A vitaminok közé soroltuk az egymás iránt kifejezett gyöngédséget, kedvességet is, de az alvás, pihenés fontosságát is hangsúlyozzuk...
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Pap Csaba dr. és Klára
Telefon: 30/541-24-37
Email: cspap@freemail.hu
Lakhely: Budapest

Mit rejt az úti poggyászunk?
„Amikor felszállunk a házasság nevű vonatra, szemünkbe ötlik
társunk méretes utazó táskája, benne lapul a gazdag hozomány. Vajon
mi lehet benne? Ő készségesen kinyitja a táskát, és csupa szép holmi
tárul elénk… De előbb-utóbb kevésbé szép tárgyak is előkerülnek a
táska mélyebb rétegeiből, amikre nem számítottunk… Aztán rájövünk, hogy az útitáska, ami eleinte pehelykönnyűnek tűnt, kifejezetten
nehéz, mintha kövek lennének benne. És amikor a legmélyére túrunk,
meg is találjuk ezeket: van közte apró, alig észrevehető kavics és akad
egészen nagy, amelyik már szinte belekövesedett a táskába.”
Vagyis mindennapos tapasztalatunk, hogy többnyire megterhelten
érkezünk a házasságba, legalább egyikünk, de többnyire mindketten.
Ráadásul sokszor nem is tudjuk, hogy a lelkünk mélyén mekkora terheket cipelünk.
Mik ezek a terhek? – A traumák terhe, a hiányok terhe, vagyis az
üres szeretet-tartály és az igazán le nem tett bűnök terhe… Mindanynyian gyógyulásra szorulunk!
Lelki gyógyulással foglalkozó könyvek szerint az alábbi lépések
nélkülözhetetlenek:
Hálaadás. Őszinteség. Megbocsátás. Bizalom.
A házasság, mint szentség. Miben nyújt többet, milyen pluszt ad
mindehhez?
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Papp Zoltán és Csilla
Telefon: 30/378-7232,
20/914-5261
Email: PappZoli1968@gmail.com,
Somlyody@t-online.hu
Lakhely: Budaörs

Különleges gyermekünk
4 gyermek boldog szülei vagyunk. Az egyik közülük – Klári – különleges. 19 éves, de szemkapcsolatot még nem sikerült felvenni vele.
Nem ért, nem beszél, nem jár. A szeretetet mégis érzékeli. Hisszük,
hogy nem véletlenül jött közénk. Ahogy mindannyiunknak, neki is
küldetése van itt a földön. Mit jelent egy sérült gyereket elfogadni? Lehet-e őt szeretni? Lehet-e jól szeretni? Tud-e bárki is visszajelzés nélkül szeretetet adni? Erről szeretnénk mesélni nektek.

Rakovszky István és
Dr. Kozma Andrea
Telefon: 1/3887-564,
30/2485-567
Email: adrkozma@gmail.com,
ystok@citromail.hu
Lakhely: Budapest

Az idő megszentelése
Rohanunk reggeltől estig? Nincs időnk elcsendesedni, megpihenni, imádkozni? Sokunk életében leselkedő ördögi kísértés. Pedig Isten
az időt is nekünk adta, miénk az idő, ha megszenteljük, élhetünk vele.
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Soós Viktor és Zsuzsi
Telefon: 30/384-5014 Viktor,
30/497-3332 Zsuzsi
Email: Viktor@stud.btk.ppke.hu,
Dezso.Zsuzsi@gmail.com
Lakhely: Szigetszentmiklós

„Ne féljetek!”
Előadásunk félelmeinkről, azok legyőzéséről szól. Címe: „Ne féljetek!” Ez a Biblia egyik leggyakrabban előforduló szókapcsolata. Az
egyik leghangsúlyosabb helyen, Jézus feltámadása után, amikor az
üres sírbolt előtt a megrettent asszonyok állnak, „egy fehér ruhába öltözött ifjú”, az angyal így szól hozzájuk: „Ne féljetek!” Előadásunkban
megpróbáljuk áttekinteni, hogy mik azok a dolgok, amiktől félünk, és
keressük a választ arra is, hogy miért félünk.
Ne féljetek! Így kezdte pápai működését 1978. októberében II. János Pál pápa is, akinek egész élete, tevékenysége e gondolat mentén
haladt. Soha nem a félelem vezérelte tetteit, mindig bátran kiállt a keresztény értékek mellett, fontos volt számára az élet tisztelete.
Előadásunkban arra bíztatjuk hallgatóinkat, hogy nézzünk szembe félelmeinkkel, vegyük tudomásul, hogy ez is hozzátartozik az életünkhöz, nevezzük néven a félelmeinket, beszéljünk róluk és alakítsuk
át. Keressük a kapcsolatot a Szűzanyával, aki a legjobb segítőnk a nehézségeink megszentelésében.

Szűz Mária,
édesanyánk, nevelőnőnk és királynőnk
A Boldogságos Szűz Mária a legnagyobb a szentek között, hiszen ő
a Megváltó édesanyja, aki elvezet minket Szent Fiához. Előadásunkban
áttekintjük, mit tanít a katolikus egyház Szűz Mária személyéről, hogyan alakult a Mária-tisztelet a világban és Magyarországon az elmúlt
évszázadok során. Mária képes megérinteni az emberek szívét, példakép, közbenjáró sokunk számára. Égi édesanyánk, aki közbenjárásával gondoskodik rólunk és feltétel nélkül szeret minket, Nevelőnőnk,
aki képes minket bensőleg átalakítani és elvezet minket Krisztushoz,
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és Királynőnk, aki mindig mindenben a javunkat akarja. „A Szűzanya
segítsége olyan, mint a lelki életünk biciklijén a váltó: nagyban növeli
az erőfeszítéseink hatásfokát, ha az Ő segítségét kérjük abban, hogy
Jézushoz közelebb jussunk.”

Szalánczi Gábor és Mariann
Telefon: 96/455-909,
Mariann: 30/9166-130,
Gábor: 30/9364-823
Email: marchy@t-online.hu,
SzalancziMariann@gmail.com,
SzalancziGabor@t-online.hu
Lakhely: Győrújbarát

Közös élet nehézségei
– Isten egymásnak teremtett bennünket
– Szeretet kifejezése nőknél és férfiaknál
– Csalódások
– Elfogadlak olyannak, amilyen vagy

Házastársi beszélgetés
– Beszélgetni – ízlelni Isten közelségét
– Bizalom – egészségvédő faktor
– Napi hatások
– Beszélgetés helye, ideje
– Beszélgetés nőként és férfiként

Különbözőségeink
– Temperamentumok
– Ösztöneink
– Női, férfi gondolkodás
– Szívközösség
- Feladatközösség
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Tempfli László és Erzsébet
Telefon: 1/221-7608,
20/525-4367
Email: tempflinesal@gmail.com
Lakhely: Budapest

Az öröm választható
Mi az, amit Isten öröktől fogva nekünk adott? És mi az, aminek
megkaparintására a legfőbb tolvaj a leginkább áhítozik? Mi az, amit
megtalálsz a hétköznapokban, az ünnepeken, a sikereidben, a cseperedő gyerekeidben? Mi az, aminek megtalálása feladattá válik a szenvedésben, a megpróbáltatásban, a nehézségben?
Nem más ez, mint Isten titkos fegyvere, az öröm. Miért nem tudjuk követni Jézus kérését? „Mindenkor örüljetek!”
Hogyan lehetünk Szent Pál követői: „Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel”?
Erről szól az előadásunk, melyet ajánlunk figyelmetekbe szeretettel.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita
Telefon: 72/242-865,
30/9897-663
Email: Rita.Pecsi@gmail.com
Lakhely: Pécs

Mesterségünk (legyen) a nevelés!
Kentenich atya pedagógiája
Kentenich atya 58 évig dolgozott nevelőként. Eközben számtalan
formában kutatta és összegezte, mit mond a Kinyilatkoztatás, mit a tudományok, és a szentek arról, hogy hogyan lehetséges valóban erős,
Istennel szövetségben élő, lékekkel és jókedvűen szolgáló embert nevelni a ránk bízott gyermekekből.
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Tapasztalatait, tanításait schönstatti utódai fogalmazták továbbadható rendszerbe több kötetben. Ez a munka sokoldalú és követhető
útmutatást nyújt az egyes korosztályokra is lebontva, a csecsemőktől a
felnőttkorig. Nyilván a „mazsolázás” is hasznos lehet ebből a hatalmas
életműből, de az „Életre vezetés közlekedési szabályainak” megtanulására érdemes legalább annyi időt és energiát szánni, mint egy gépkocsi
vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzésére. – Ezt a célt szolgálja
ez az előadássorozat.

Előadások a Kentenich-pedagógiáról
Részletesen lásd a www.pecsirita.hu honlapon!

Varga Károly és Erika
Telefon: 23/416-139,
20/4566-055
Email: ErikaVarga7@gmail.com
Lakhely: Budaörs

A szeretet lépcsőfokai
Ha csalódunk egymásban, akkor kezdődik a „munka”, kapcsolatunk építése. Ekkor indul a szeretet iskolája. A nehézségek mögött
Isten gondviselését keressük, s lépésről lépésre haladunk tudatosan a
szeretet lépcsőin…

„Ketteske”, avagy Isten képmása
a bizalom pedagógiája
Panaszkodunk, szidjuk gyermekünket, vagy észrevesszük; akkor
növekszik, ha érzi az elfogadottságot. Isten mindent elrejtett benne,
hogy Isten képmásává fejlődhessen. Hogy segíthetjük gyermekünket
e fejlődési folyamatban?
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Házasságunk a szeretet és áldozat szentélye
(szívszentély) I.-II.
I. Szíveink szentélye – az igazi otthonunk
Kettőnk egységében, szíveink szentélyében Krisztus van jelen.
E szentély gondozása a mi feladatunk: közös élményeket gyűjtünk,
egymást nagynak látjuk, személyes, szent időt ajándékozunk társunknak… hogy egyre otthonosabbá váljon kettőnk szív-szentélye.
II. Fájdalmaink – utak a nagyobb szeretethez
Életünk egyes szakaszaiban átéljük, szívünk tele fájdalommal,
szenvedéssel. Ilyenkor szíveink szentélyében a keresztre feszített Jézus
lakik. Hogy lehetünk ilyenkor úrrá közösen nehézségeinken.

Család, a Gondviselés iskolája
Hogy tapasztalhatjuk meg családunkban a gondviselő szeretetet,
hogy majd ebből forrásozva kisugározhassunk környezetünk számára
a gondviselés eszközévé válva...

„Tegyetek meg mindent, amit mond”
Hogy tudunk a hétköznapokban Istennel, az Ő akarata szerint
élni, családunkban észrevenni, mi az, amit meg kell tennünk?
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