
Kedves Testvérek! 

 

Így karácsony előtt röviden össze szoktuk foglalni, mi minden történt az elmúlt évben: Cursillók, ultreyák, 

közös programok... 

Az idén ez másképp alakult. Lelkivezetőink karácsonyi gondolatai mellett Hajmásné Mariann tanúságtételét 

olvashatjátok arról, hogy élte meg az elmaradt 19. női Cursillót. 

Áldott karácsonyt, meghitt, békés ünneplést kívánok Nektek a titkárság nevében: 

Szőllősy Éva 

 

 
 

Kedves Cursillista Testvérek! 

 

De Colores! szoktuk köszönteni egymást a spanyol testvérek szavával, vagyis milyen színes, pompás, 

változatos! 

Tényleg elmondhatjuk, hogy ez az év nem a megszokott volt, hanem rendkívül változatos, meglepő, 

szokatlan. Igaz, ilyenfajta változásra nem is vágyakoztunk. Hónapokig nem volt nyilvános szentmise, 

elmaradtak a kiírt cursillók, hiszen a járványügyi helyzet, a félelem, a bizonytalanság nem tette lehetővé 

megtartásukat. Többnek szervezése, felkészülése megkezdődött mégsem lehetett megtartani. Más terve is 

volt bizonyára mindenkinek, ami vagy radikálisan változott, vagy teljesen meghiúsult. 

Karácsony közeledtével, olvasva az aktuális szentírási részeket, azt látjuk, hogy Máriának is, Józsefnek is 

voltak szép tervei, aztán egész másképp alakult, nem lett könnyebb, az egész biztos, mégis sokkal teljesebb, 

szentebb lett életük, és örömtelibb is, miután kimondták szívből, hogy "legyen nekem a Te igéd szerint".  

A világjárvány és következményei, a karantén, a korlátozások rendkívül nehéz, mondhatjuk szinte lehetetlen 

helyzetet teremtettek számunkra. Közben mégis azt halljuk az evangéliumban, hogy Istennek semmi sem 

lehetetlen, Istennek minden lehetséges. A megváltozott körülmények között is lehet találkozni Istennel, Ő 

most is közel jön hozzánk és várja, hogy észrevegyük és befogadjuk. Hallottam olyan családról, akik az 

online mise közvetítésében az átváltoztatás alatt együtt térdeltek és imádkoztak, amit korábban így sohasem 

tettek meg, és most mély megtapasztalás volt számukra. Voltak akik napi több misére is „elmentek”, 

kerestek új utakat, új találkozási alkalmakat, módokat a minket kereső Istennel, felismerték még mélyebben, 

hogy nem a szokások éltetnek, hanem Isten jelenléte. Sok szép találkozás volt, sok szép találkozás 

lehetséges.  

Nem kell tagadnunk a veszteségeket, de nem szabad bezárkózni a lehetőségek, a meghívás elől, amit most 

küld nekünk az Isten, vagy megenged, hogy történjék velünk. A mulandóság kézzelfoghatóbb 

megtapasztalása leleplezte sebezhetőségünket, hamis biztonságérzetünket, ugyanakkor meghívott arra, hogy 

az igazat, az örökké megmaradót, a szentet keressük teljes szívünkből. 

Az isteni szótárban, az isteni szándékban nem létezik az „eltávolodás” szó. Elfordulhatunk Tőle, de az Ő 

részéről a közelség, a közeledés vágya megmarad, sőt felerősödik. Azért nem lehetetlen semmilyen 

körülmény, mert Istennek minden lehetséges. Ő mindig keres minket és meg is talál, Ő az Emmanuel, a 

velünk lévő Isten.  

 

Istent dicsőítő és békességet hozó karácsonyi ünnepeket kívánunk és nyitottságot az új évben az álruhában 

érkező Isten felismerésére és befogadására! 

Imádságos szeretettel: 

Péter és Miklós atya  

 



 
 

Kedves Testvérek! 

 

Az utóbbi időben gyakran hallottuk más ez a 2020-as év... Bizony nekünk cursillistáknak is nagyon 

más volt. Tavasszal elmaradtak az ultreyák, elmaradtak a nyári cursillók. Hiányoztatok! 

Nagyon Örültünk amikor a nyár végén Balatonlellén, Babócsán ismét találkozhatunk. Akkor még 

reménykedtünk, hogy az őszi cursillókat már megtarthatjuk, A 19. női cursilló munkatársaival nagy-nagy 

lelkesedéssel kezdtük a felkészülést. Aztán jött a Covid második hulláma!!l Amikor megkaptuk a NT, 

ajánlását, hogy az adott helyzetben milyen feltételekkel lehet cursillót tartani, dönteni kellett! 

Nem volt könnyű döntés! Köszönöm az Atyák és a Munkatársak támogatását, hiszen mindannyian 

egyetértettünk abban: nem akarunk olyan cursillót, ahol nem vehetem el a csomagját, nem ölelhetem meg 

érkezéskor, nem lehetnek asztaltársaságok, a maszkot végig hordani kell, nincs közös nasizás, kávézás...nem 

szerettük volna megfosztani a jelöltjeinket ezektől a szeretet élményektől. Úgy gondoltuk, senkit nem 

tehetünk ki annak, hogy megfertőződjön, karanténba kerüljön. Ezért úgy 

döntöttünk, halasztunk! Természetesen a felkészüléseket folytatjuk, csiszolgatjuk a beszédeket, erősítjük 

barátságunkat ,imádkozunk, együtt és egymásért. Ez csak a virtuális térben lehetséges, de olyan jó 

megtapasztalni, hogy mindig elérhetőek vagyunk egymás számára. Egy -egy szép gondolat, 

Bibliai idézet, tanítás, elmélkedés megosztása mind-mind közelebb visz Bennünket lstenhez. 

Most ismét reménykedünk! Cursillónk tervezett új időpontja: 2021. február 11-14. 

Kérlek Benneteket, apostolkodjatok! Tudjátok: KRlSZTUS SZÁMÍT RÁNK ! 

Márton Áron püspökatya szavaival bátorítalak Mindnyájatokat a kitartásra: 

,,Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. 

Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. 

Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve, mégis a tavaszt jelezzük. 

Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk ISTENT, a hitetlen világba.'' 

De colores! Hajmásné Rácz Mariann (a 19. női cursillo rektora) 

 

 


