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Kedves cursillista Testvérek! 

Az Európai Ultreyára megérkezett az  IEC2020.hu honlapon keresztül 150. magyar, és az első külföldi regisztráció. 

Ezen kívül szépen gyűlnek a táblázatos jelentkezések is, köszönjük. Még sok idő van az Európai ultreyáig, de a 

szervezési munkák miatt fontos, hogy minél előbb tudjuk, hányan is leszünk.  

Kérlek Titeket, hogy jelentkezzetek az IEC2020.hu honlapon. A Cursillo csoport kódja: IEC-UJZY. 

Fontos, hogy ne csak a csoportba jelentkezzetek, hanem arra a cursillós programra is, amelyiken 
részt vesztek. Pénteken lesz a nemzetiségek találkozója, barátkozós, vidám programmal, 

szombaton pedig maga az ultreya. 
http://cursillo.hu/customPages/info-magyar-nyelven 

Segítő kezekre is még nagy szükségünk van. Nem nyelvtudás, hanem nyitott szív, vágy 

a közösségi találkozásra, lelkesedés kell hozzá. 

Segítőnek a magyarcursillo@gmail.com címen tudsz jelentkezni, kérdéseidet is itt teheted fel. 

Január 18-án Árpád-házi Szent Margitot köszöntöttük, aki hazánk cursillistáiért jár 
közben az Úrnál. Februárban az angol és a Kaposvári Egyházmegye cursillistáival 

imádkozhatunk együtt. Így őket kérdeztük az ünnep kapcsán. 
 
De colores, Várdai Judit  
 
 

Számomra mindig nagy élményt jelent egy-egy cursillo záró ünnepélye. 

Ott tapasztalom meg kézzelfoghatóan a Szentlélek átalakító munkáját. 

Csütörtök este megérkeznek a jelöltek kicsit vagy nagyon is szorongva, tartva az ismeretlen emberektől, 

helyzetektől, azután a három nap során Isten Szentlelke kezelésbe veszi őket. 

Eredményképpen ezekből az emberekből lelkes apostolok születnek, akik nagy elhatározásokkal indul-

nak vissza övéik közé, hogy lobogva megéljék az örök 4. napot. 

Telnek-múlnak a napok és ha nincs kiscsoportunk, vagy nem járunk az ultreyákra, ahol bátorítást, lelke-

sedést, erőt kapunk, kezdünk gyengülni… 

Ez a gyengeség pedig oda vezet, hogy sok esetben rosszabbak leszünk, mint mikor elindultunk a cursil-

lóra. 

Féltékenyek leszünk,  vetélkedünk, hogy ki a nagyobb közölünk, felüti fejét a békétlenség….. 

És jönnek a hírek innen is onnan is, hogy baj van…. 

Nem tudunk mindenhol személyesen ott lenni, hogy segítsünk, hogy bátorítsunk, hogy békítsünk. 

De van egy hatalmas fegyverünk az ima, amivel fel tudjuk venni a harcot a rossz ellen. 

Reggelente az Oltáriszentség előtt adorálva, imádkozva azon gondolkodtam –mivel több helyről a bé-

kétlenség, a széthúzás híre jött abban az időben is -, hogy ki lehetne hathatós közbenjárónk az Úr előtt, 

hogy újra helyre álljon a béke és az egység. 

Nem kellett keresgélnem a szentek serege között, a kérdésemre azonnal Árpádházi Szent Margit neve 

ugrott be. 

Végtelen boldogság töltötte be lelkemet, hogy maga az Úr ajánlotta fel őt közbenjárónak. 

mailto:magyarcursillo@gmail.com


Hiszen már itt a földön elfogadta imáit, vezekléseit, életáldozatát, hogyne tekintene rá  országában, ha 

kér Tőle bármit is. 

Az országos ultreyan ezért is ajánlottam föl –a Nemzeti Titkársággal megbeszélve- a Magyarországi 

Cursillo Mozgalmat Árpádházi Szent Margitnak, kérve, hogy legyen hathatós pártfogónk Szent Pállal 

együtt ügyeinkben. 

A kapocs, ami összeköt bennünket az embert az emberrel és az embert az Istennel, nem más, mint az 

ima. 

Egykor Mindszenty József bíboros, Magyarország prímása mondta: ”Ha van egymillió magyar, aki 

imádkozik, akkor nem féltem ezt az országot!” 

Nem tudom, hogy számszerint mennyien vagyunk mi magyarországi cursilisták, de hiszem, hogy ha 

minden cursillista imádkozik, nem kell féltenünk  a mozgalmat. 

Ráadásul nem is vagyunk egyedül, mivel Assisiben Európa számos országa értesült a mi imaláncunkról 

és örömest bekapcsolódtak. 

Velünk együtt ostromolják az eget és kérik: ”Add, hogy a világ megtérjen Hozzád, kerüljön akár az 

életünkbe is!” 

 

De colores, Szűcs Imre atya 

 
 

Árpád-házi Szent Margit ünnepi szentmisém (zarán-

doklatom) élménye 

Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából Szűcs 

Imre atya és Várdai Judit januárban szentmisére hí-

vott bennünket, cursillósokat Balatonlellére és a 

Margitszigetre. Először Lellére szerettem volna el-

menni, de a csúszós út, a sötétség és a vadveszély 

miatt inkább a margitszigeti vasárnapi szabadtéri 

szentmisét választottam, melyet a hagyományokhoz 

híven Erdő Péter bíboros atya mutatott be. Hiszem, 

hogy a Jóisten nem vakmerő dolgokat, hanem telje-

síthető áldozatokat kér tőlünk. Vasárnap hajnali fél 

öt órakor keltem és autóbusszal biztonságban utaz-

tam Nagykanizsáról Budapestre, a Margitszigetre. 

Több mint egy órával a szentmise kezdete előtt 

megérkeztem, így volt időm a Szent Mihály kápolnát 

 

 

Csodálatos szombat délutánt, estét töltöttünk január 

18-én a balatonlellei Szentháromság plébánián és a 

hozzá  tartozó közösségi házban. Babócsa és környéké-

ről tizenöten mentünk együtt ünnepelni Szent Margit 

napját. 



megtekinteni, imádkozni, a kolostor romjai között 

sétálni, ahol a magyar történelem képei peregtek le 

előttem: IV. Béla király, tatárjárás, Muhi csata, az 

Árpád-ház szentjei, Szent Margit születése, élete, le-

gendái, rokonai: Szent Kinga, Boldog Jolán, Szent Er-

zsébet. Lassan  gyülekeztek a cursillós testvérek a 

halacskás zászló alatt. Várdai Juditon kívül senkit 

sem ismertem, mégis olyan érzésem volt, mintha 

már mindenkivel találkoztam volna, mert, ahogy 

Imre atya kérte, jókedv, öröm, vidámság ragyogott 

az arcokon. Felemelő érzés volt a szentmisén együtt 

imádkozni, énekelni az Esztergom-Budapesti Főegy-

házmegye cursillós testvéreivel. 

  

A szentmise után beszélgettünk, ismerkedtünk, bög-

rét cseréltünk, a hideg ellen készített forralt bor és 

tea mellett. Észre sem vettem, olyan gyorsan elre-

pült az idő, hazafelé az úton nagyon boldognak érez-

tem magam, hisz nem csak egy órát, az egész vasár-

napomat Istennek áldoztam. Mit kaptam még e nap-

tól? Sok kegyelmet, Szent Margit példáit: imádságos 

lelkületét, alázatát, áldozatvállalását, melyet Isten-

ért, és nem önmagunkért kell tennünk. A szentmisét 

követő napokban barátaim, ismerőseim kerestek és 

zarándokutakra, lelkigyakorlatokra hívtak. Hálával 

tartozom Istennek, hogy meghívásokat kaptam a 

2020. évre, és napokat, heteket tölthetek el Vele, az 

Ő szeretetével, igéivel gazdagodva. Az én terveim 

ezekhez képest nagyon gyengék voltak! Köszönöm 

Uram Jézus, hogy Te vagy a fény az életemben, a ke-

zemet fogva vezetsz, segítesz engem. 

A délután 6 órakor kezdődő szentmisére korán érkez-

tünk, így még volt helyünk az első sorokban. Imre atyát 

legalább 12-15 ministráns gyermek vezette fel, már a 

látvány is felemelő volt. Az ünnepi misét az atya a 

cursillistákért ajánlotta fel, akinek magyarországi védő-

szentje Árpád-házi Szent Margit.  

 

Az atya prédikációjára nem lehetett nem oda figyelni, 

mert olyan tisztelettel, áhítattal és mégis lelkesen be-

szélt Árpád-házi Szent Margit életéről, szinte érezhető 

volt, ahogy Szent Margit szeretete betölti a templo-

mot. Örömmel töltött el, hogy  cursillósként  ilyen cso-

dálatos védőszent vigyáz ránk és segíti a munkánkat. 

Egyik ámulatból a másikba estem, amikor az áldozásnál 

megpillantottam, hogy milyen sokan vagyunk. Tele volt 

a templom. A mise végén zengett a templom a de colo-

restől.  

Nagyon jó volt találkozni, megölelni egymást, ismét át-

élni az együvé tartozás örömét. Azután együtt men-

tünk át a közösségi házba. Az udvaron tábortűz égett. 

Nemcsak látványnak volt hangulatos, hanem jól szim-

bolizálta örömtől lángoló lelkünket is! Bent finom zsí-

roskenyérrel, süteménnyel, teával és forraltborral vár-

ták a vendégeket.  Sokan voltunk, azonban egy idő fo-

gyatkoztunk és a végére többnyire mi, cursillósok ma-

radtunk. Jókat beszélgettünk, nevettünk. Olyan jó ér-

zés cursillisták között lenni. Egyik társunknak, Piroská-

nak éppen névnapja volt, és mielőtt felszelte volna a 

tortát, mintegy 40-50 cursillós énekelte neki az ároni 

áldást. Imre atyának mindenkihez volt néhány jó szava 

a haza indulás előtt. 

Testünk, lelkünk feltöltődött. Nem tudok mást mon-

dani, csak ahogy kezdtem: csodá-latos szombat estét 



 

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a szép 

eseménynek, köszönet érte Imre atyának, Juditnak 

és a cursillós testvéreknek is. 

Lenkovits Szilvia (Nagykanizsa, Kaposvári Egyházme-

gye)                                             

töltöttünk az Úrral és egymással közösségben Balaton-

lellén.  

Áldott az úr neve!  

Arató Béláné, Márti  (Babócsa, Kaposvári Egyházme-

gye) 

 

  

 


