
 Jelentkezési lap 
 
A Cursillo időpontja:................................................ 

Név:......................................................................... 

Leánykori név:........................................................ 

Lakcím:..........................................................................

............................................................................ 

Tel.:.................... ................. .................................. 

Email:..................... ................. ............................ 

Iskolai végzettség:................................................. 

Foglalkozás.......................................................... 

Munkahely :............................................................ 

Születési idő:.......................................................... 

Családi állapot:...................Gyerekek száma:........ 

Házastárs neve:...................................................... 

Lakhely szerinti egyházközség:.............................. 

Látogatott templom:................................................ 

Jelenleg ellátott egyházi szolgálat, vagy részvétel 

valamilyen egyházi mozgalomban, oktatásban:..... 

............................................................................... 

Ajánló neve:........................................................... 

(házastárs, rokon, testvér, kolléga, barát, egyházi 

ismerős, .......................– a megfelelő aláhúzandó) 

Az alábbi ételeket nem fogyaszthatom:.................. 

............................................................................... 

 

Kelt:  ........................................................................ 

 

   ...................................... 

                aláírás 

A kitöltött jelentkezési lapot az ajánlónak juttassa 
vissza!  

 

CURSILLO 
 

A kereszténység lényegének a 
megélése 

„Színes pompás az emberi 

világ, ha Krisztusnak él.” 

Cursillók a váci egyházmegyében: 
 
Női cursillo: 2018. november 8-10. 
 
Férfi cursillo: 2018. november 22-25. 
 
Helye: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti 
Kegyhely 
 
A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük az ajánlónak 
visszajuttatni, vagy a következő címre elküldeni: 
Tóthné Törőcsik Eszter Tel:  06-30-930-3844; 
2340 Kiskunlacháza Rózsa u. 3/a. 
Email: tothne.torocsik.eszter@gmail.com 
 

A jelentkezőket a további részletekről 
levélben, időben értesítjük. 

 
Bővebb felvilágosítás a cursilloval kapcsolatban: 
 
Balog Attiláné Ani 
3078 Bátonyterenye, Bástya út 12. 
Tel.:06-30-545 7764,   
Email: balog.attilane7@chello.hu  

 

Váci egyházmegyei 

Cursillo 
 
 

            
 
 

Úton Isten felé 
 

Uram, újítsd meg egyházadat  

 - és kezdd velem! 

Uram, építsd egyházközségünket   

 - kezdd el nálam! 

Uram, áraszd békédet mindenhová a Földön 

 - kezdd el bennem! 

Uram, add szeretetedet és igazságodat az 

        embereknek 

 - íme eszközül elsőnek jelentkezem! 



Cursillo 
A Váci Egyházmegyében 

 

Célunk: a keresztény hit terjesztése és 

elmélyítése a katolikus tanítás szerint, a 

mindenkori váci püspök felügyelete alatt. 

Nem puszta közösségteremtés a célunk, 

hanem aktív munkatársképzés, akik saját 

egyházközségükben szervezik a krisztusi 

közösségeket. 

 

Mi a Cursillo? 

Rövid tanfolyamot jelent. Csütörtök estétől 

vasárnap délutánig tartó rövid együttlét 

bentlakással, ahol papok és világiak a 

katolikus hit lényeges igazságait és életformáit 

mutatják be előadásokkal, beszélgetésekkel, 

életpéldákkal. 

 

A három napban Krisztus személyére és 

tanítására összpontosítjuk figyelmünket.  

A Cursillo nem csupán ismeretet, tudást akar 

átadni, hanem a hit élményét kínálja, vágyat 

ébreszt az Egyház szolgálatára. Ehhez 

szükség van a résztvevők egész lényére, 

szívére, lelkére. 

 

A Cursillo ugyan sajátos módszer, de szerves 

része a lelkipásztori munkának. A helyi 

egyházban a cursillo mindig az egyházmegye 

vezetőjének engedélyével indul és működik. A 

mozgalom vezetői világiak és egy pap, akit az 

egyházmegye vezetője bíz meg. A Cursillon 

külön vesznek részt a férfiak és a nők, hogy 

az oldott, őszinte, baráti légkör gyorsan 

kialakuljon. Az előadások témája kötött, a 

nemzetközi gyakorlatban kialakított vázlatokon 

alapul. Hasonló módon rögzített a három nap 

időbeosztása is.  

A Cursillo lényegéhez tartozik a szentmise, a 

közös imádság, a dialógus. A Cursillo nem 

lelkigyakorlat, hanem elsősorban együttlét, 

melyben nagyon fontos a közös imádság és a 

beszélgetések. A Cursillo alaphangulata 

vidám, mindent megteszünk azért, hogy a 

résztvevők között valódi barátság alakuljon ki.  

Olyanokat várunk, akik felelősséget éreznek 

az életük iránt, akik a kereszténységet már 

ismerik, vagy nyitottak tudnak lenni iránta, 

életük rendezett vagy rendezhető, és 

alkalmassá válhatnak kereszténységük 

továbbadására.  

Cursillo 
Egy hétvége, 

- ahol barátként várnak, 

- ahol olyannak szeretnek, amilyen vagy, 

- ahol megpróbálhatod másként látni a   

       világot, 

- ahol megismerheted a szeretet, a türelem, 

         a szolgálat világát, 

- ahol barátokra találsz, ahol önmagadban 

 és társaidban felfedezheted Jézus 

       Krisztust 

- ahol megtapasztalhatod az Egyház  

          szeretetét 

- ahol segítenek megtalálni életcélodat 

- ahol felismerheted keresztény  

     küldetésedet 

Egy hétvége, aminek nem lesz vége! 

 

 

 

 

 

 


