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Kedves olvasóink!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2017-es esztendő első félévének elején.
2017. év első félévi Hírlevelünk bevezető elmélkedése Urunk magvetőről mondott példabeszédéről szól.
A második elmélkedésben Böjte Csaba ferences atya tesz tanúságot arról, hogy miért érdemes
jónak lenni az életben.
A harmadik elmélkedésben Szentmártoni Mihály jezsuita professzor beszél a hűségről, mint a
töretlen élet gerincéről.
Ezután Kalkuttai Szent Teréz anya gondolatait adjuk közre Az élet himnusza címmel.
A Baráti Kör Tagjaival ismertetem a 2016. második félévében elért eredményeinket és a 2017.
első félévben megvalósításra váró terveinket.
A 2017. év első félévi, saját szervezésű lelkigyakorlataink és programjaink ajánlásával a Szent
Gellért Lelkigyakorlatos Ház vezetése és dolgozói nevében, szeretettel várom minden kedves
Testvérünket Leányfalura, akik szeretnének elcsendesedni, szívüket, bensőjüket, az Úr akarata szerint megújítani, illetve önmagukat, egymást, családtagjaikat és egész életüket Krisztus Istenünknek ajánlani.
Mindehhez jó egészséget, sok lelki örömet, és a Mindenható irgalmában gazdag, békességes
évet kívánok kedves Mindnyájuknak!
Szeretettel:
Szilágyi János
igazgató

Kiment a magvető vetni... (Mt 13,3-23)
Elmélkedés a 2017. év elején
Rengeteg szép és nemes gondolattal lehet nekiindulni egy új évnek. Elmélkedhetnénk pl. a
Szentlélek szerető és hatékony jelenlétéről életünkben, de szellemi erőfeszítéseinkben is. Sajnálatos módon túl keveset számolunk vele.
Elmélkedhetnénk a rendszeres, szívós, kitartó munkáról is. A rendszeresség nemcsak az alapos tudás, hanem a mély lelki élet titka is. Sajnos, manapság mintha jobban hinnénk azoknak,
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akik gyors sikert ígérgetnek ilyen és hasonló címekkel: hogyan lehet megtanulni könnyen és
gyorsan egy-egy idegen nyelvet, a lelki élmények terén pedig mintha túl gyakran hallanánk a
„spontaneitás”-ra való hivatkozást.
Mégis, most egy kissé talán rendhagyó elmélkedéssel kezdeném ezt az új esztendőt: a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd üzenetével. A felvázolt kép már első tekintetre is vonzó: mi papok lennénk természetesen a magvetők, a hívek pedig a befogadó talaj. Kétlem
azonban, hogy az Úr erre gondolt volna példabeszédében. Azt hiszem, hogy inkább arról van
szó, hogy milyen alapmagatartással indulunk neki, vagy sport-kifejezéssel élve: milyen alapállásból ugrunk neki az új esztendőnek. Úgy vélem, a példabeszéd erre a kérdésre ad megszívlelendő választ.
Nem egy buzgó hitszónok talál hálás anyagot a magvetőről szóló példabeszédben, amelynek alapján ismételten kemény szavakkal megbélyegezheti a világot, a hitetleneket, a bűnösöket, alkalmazva rájuk Jézus elítélő szavait: „Megkérgesedett e népnek a szíve!” Igen, ezt is el lehet, időnként el is kell mondani, azonban a vád nem csak a pogányokra vonatkozik, hanem
mindannyiunkra, akik ma hallgatjuk ezt az igét. Szomorú üzenete ennek a példabeszédnek,
hogy sok hívás, sok kegyelem a mi hanyagságunk miatt hullik terméketlen talajba. Akaratlanul
is szent Ágoston szavai jutnak eszünkbe: „Rettegek a mellettem elhaladó Istentől, akinek közeledtét nem vettem észre”.
De ez az evangéliumi szakasz, akárcsak a többi ige, elsősorban örömhír, amely vigaszt, bátorítást és fényt ad számunkra. A mai evangéliumban boldogságról is hallunk: „Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall...” Isten országa itt és most valósul meg, a mag itt és most,
a szemünk láttára szökken szárba. Mi – ismerve a világban történt eseményeket – nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vértanúk és a nagy lelki fellendülések korát éljük. Ezer jel tanúskodik az Isten tevékeny jelenlétéről ebben a világban, ezért próbáljuk meg kiiktatni lelkünkből az egyoldalú borúlátást, az apokaliptikus jóslásokat és nyissuk ki szívünket a reménynek és a titkoknak.
Ma is van jó föld, termékeny talaj körülöttünk és bennünk. Merjük befogadni az örömhírt,
hogy Isten szeret bennünket, a bátorítást, hogy a történelem Isten kezében van és azt onnan senki ki nem ragadhatja, a felismerést, hogy a Szentlélek ereje ma is ezrek szívét indítja bűnbánatra, hogy az isteni Magvető ma is rendületlenül hinti a magot. Ha ezt megértettük, akkor egyszer
csak az is világossá válik előttünk, hogy nekünk is magvetőkké kell lennünk, azaz tovább kell
hintenünk magunk körül azt a jóságot, szeretetet, megbocsátást, világosságot és bátorítást, amit
mi magunk megtapasztaltunk hitünkben, szentségi életünkben, Isten ajándékaiban.
A világ ma is tele van csodával, csakhogy Isten jelenlétét nem lehet statisztikai kimutatásokkal, tudományos kísérletekkel, laboratóriumi próbákkal igazolni. Vagy ahogyan ezt már az apostolok csodálkozva kérdezték Jézustól: „Miért szólsz hozzájuk példabeszédekben?” A titkokat, a
mennyek országának titkait nem lehet feltérképezni, hanem csak szívvel befogadni. Aki csak látni szeretné a titkokat vagy csak kíváncsiskodva hallani róluk, az igen hamar kiábrándul. A titkot
szívvel kell befogadni. Aki befogadta Jézust, az egyszer csak megérti tanítását is, és saját életében tapasztalja meg jelenlétét, erejét.
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Jó dolog jónak lenni
Még egy gondolat nyújthat erőt nekünk ebben az elfáradt, megfásult világban: az, hogy a
Magvető, aki ebben az igében maga Jézus, rendületlenül járja a világot, a lelkeket és hinti a magot, annak ellenére, hogy eleve tudja, nem mindegyik talál majd termékeny talajra. Jó tudni,
hogy az Isten nem fáradt bele szeretni a világot, szeretni az embert, szeretni bennünket. Az Isten
egyszer s mindenkorra igent mondott a világra és nem vonta vissza szavát. Aki felismeri és befogadja ezt a szeretetet, annak életében megismétlődik az ígéret, hogy akinek van, annak még adnak. Ez a szeretet dinamizmusa, amely önmagát gyarapítja.
Visszatérve a magvetőről szóló példabeszédre, fontoljuk meg, hogy Jézus három feltételt említ az ige befogadásához: „Végül a jó földe hullott az, aki az igét meghallgatja, megszívleli és termést is hoz”.
Meghallgatni az igét azt jelenti, hogy időt szentelünk vallásunknak, hogy ápoljuk hitünket,
hogy olvassuk és tanulmányozzuk a Szentírást, olyan értelemben, ahogyan azt Máriáról megtudjuk az evangéliumban: gondolkodott az angyali üdvözlet jelentésén, fontolgatta a szavak értelmét, elmélkedett Isten igéjéről. Talán így is mondhatnánk: az ige akkor talál termő talajra, ha
értelmünket fektetjük be hitünkbe.
Megszívlelni az igét azt jelenti, hogy bizalommal és szeretettel figyelünk Isten hívásaira. A
Szentírás minden egyes szakasza nekünk szól, az ige minket szólít meg. Néha talán félelmet
idéz elő, mert ismeretlenbe hív. Máriáról is azt olvassuk, hogy megijedt az angyali szavak hallatára. Néha elszomorít, mert felkavarja lelkiismeretünket és úgy érezzük magunkat, mint egykor Péter a bárkában, akit Jézus közelsége méltatlanságának tudatára ébresztett és arra kérte őt,
távozzon el tőle. De leginkább bátorító, biztató, boldogító az isteni ige. Talán így is mondhatnánk: az ige akkor talál termő talajra, ha szívünket fektetjük be a hitünkbe.
Végül termést hozni azt jelenti, hogy életünket fektetjük be hitünkbe: rábízzuk magunkat Isten szeretetére és bizalommal indulunk a bizonytalan jövőbe tudván, hogy minden kánai menyegzőn, azaz örömünkben és minden Kálvárián, azaz szenvedésünkben Jézus vár bennünket.
Aki ezt megértette, arra vonatkoznak a mai evangélium igéi: „Boldog a ti szemetek, mert lát, és
a ti fületek, mert hall...”.
2017-ben próbáljunk meg ilyen alapállásból nekifeszülni az új évnek. Nem a papok a magvetők, hanem maga Jézus járja majd ebben az esztendőben is a világot, a szíveket és az értelmeket, hogy elhintse szeretetének magját. Mi vagyunk mindannyian a befogadó talaj. Az említett
feltételek pedig fémjelezzék készségünket: aktív odafigyelés, nyitott szív és nagy bizalom emberszerető Istenünk iránt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónknak áldásos, békés, boldog új esztendőt!
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Nem azért, mert megköszönik, hanem egyszerűen jó jónak lenni.
A kút, melynek vizét merik folyamatosan, újratelik, él, életet ad, adja a vizét. Az a kút, melynek nem merik vizét, lassan kiszárad. Akkor van vize, ha ad.
Ha önmagunkat nem tudjuk szeretettel adni, meghalunk. A kút vizét minél gyakrabban merik, annál többször megtelik, a hajszálereken szivárogva a víz feltölti a kutat. Amikor nem merik
a vizet, akkor pangani kezd a kútban az élet, a hajszálerek betömődnek, beomlanak, lassan már
nem fog a víz vándorolni a mélyebb pont felé a föld alatt.
Az évek alatt a nap heve lassan kiszárítja a kútban levő vizet. Ahonnan elköltözik az ember,
ott meghal a kút, mert nem adhatja önmagát.
Nem kell félnünk, ha adunk. Nem kell félnünk attól, hogy szeretünk, hogy jók vagyunk, hogy
áldozatokat hozunk egymásért. Mink van, amit nem kaptunk? Az Isten áldását oda árassza,
ahonnan az tovább is csörgedezik.
Az ember nem arra született, hogy gyűjtőmedence legyen, és önmagáért éljen, hanem, hogy
Isten áldása, kegyelme, jósága rajta keresztül áradva, folyjon tovább. Szeress, és add magad,
nagylelkűségeddel úgy sem tudod felülmúlni az Urat!
Arra születtünk, hogy mi is ajándékokká váljunk, ajándékot osszunk. Minden, amid van, vagy
a szereteted hordozója, és akkor szárnyaddá válik, az égbe röpít, vagy meddő súly, bőrönd, amit
hurcolsz, és önzéseddel, minden lépésedet keservessé teszed, fáradtan ezért lihegsz.
Amit szeretetből odaajándékozol gyermekednek, társadnak, nemzetednek, az örökre a tied
marad!
Böjte Csaba testvér

A hűség – a töretlen élet gerince
Ebben az elmélkedésben két igazságra szeretném felhívni a figyelmet: lélektani szinten a hűség nem kívülről ránk kényszerített teher, hanem a psziché természetes követelménye; a szeretet
távlatában pedig a hűség a másokért vállalt felelősség képessége és mint ilyen, a személyi érettség mutatója.
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A teljesség törvénye
Ha bármit is meg akarunk érteni a hűség lélektanából, akkor elemezéseinket a hű ember lélektani szerkezetével kell kezdenünk. Milyen élet ez? Első megfigyelésünk az, hogy ez értékre irányuló élet. Hűnek ugyanis csak valamihez vagy valakihez lehet lenni. Azt jelenti, hogy valakit
vagy valamit akkora értéknek tartunk, hogy önazonosságunk hordozójává tesszük: olyan valóságot látunk benne, amely nélkül életünk nem lenne teljes. Ezzel érintettük a hűség alappillérét:
a teljesség törvényét.
Az „én”, akárcsak minden teremtett valóság, saját teljességére törekszik. A teljességre, beteljesedésre való törekvés az élet legkényszerítőbb motívuma. A tudatos én viszonyulásai nem pillanatnyi reakciót tükröznek, hanem alapértékek felé kialakult tartós alapállást. Ilyen alapértékek a
család, a haza, a szép, a jó, a barátság stb. Az így beirányított „én”-t egyes pszichológusok „organizált én”-nek nevezik (pl. Hadfield, 1964), de mondhatjuk nyugodtan jellemnek is. Mármost
mi alapozza meg az „organizált én”-t, azaz a jellemet, mi fűzi egységes egészbe és tartja össze?
Az értékekhez való tartós viszonyulás. A konklúzió evidens: értékekhez való hűség nélkül nincs
jellem, és megfordítva: az értékekhez való hűtlenség a jellem széthullásához vezet. A hűség tehát a jellemesség gerince.
A hűség és elkötelezettség alapfeltétele az értékekre irányuló élet. De nem közömbös, milyen
értékekről van szó. A szubjektív érzelmi állapotok nem lehetnek igazi eszmények, mivel a boldogságot nem lehet bennük meglelni Csak objektív értékekre lehet boldogságot építeni, vagyis olyanokra, amelyek érzelmi állapotainktól függetlenül magukban hordozzák értéküket. Ezt már csak
azért is jó külön kidom¬borítani, mert a hűtlenséget – legyen szó házastársi vagy papi hűtlenségről – sokszor éppen a boldogságra hivatkozva indokolják meg: nem szeretem, nincs benne többé
örömöm, nem jelent többé semmit, jogom van a saját boldogságomhoz stb. Ez alapjában téves érvelés, mert lélektani képtelenséget rejt magában: a boldogságot nem lehet egyenes úton elérni, hanem csak úgy, hogy az ember „befekteti” életét, azaz objektív értékeknek szenteli.
A kérdés itt elkerülhetetlenül az, hogy léteznek-e olyan objektív értékek, amelyek minden ember számára azonos horderejűek, azaz kényszerítő jellegűek a boldogság megalapozásához? A
válasz erre a kérdésre egyértelműen pozitív. Az emberiség több ezer éves tapasztalata megjelölt egész sor olyan eszményt, amelyek szavatolják az emberi boldogságot. Hasonló a helyzet
az erkölcsi törvényekkel, sőt még az erkölcsi hagyománnyal is: nemzedékek tapasztalatát tartalmazza tömör formában. Az emberiség tapasztalatból tudja, hogy a jóindulat, a bátorság, az altruizmus, a hűség stb., nagyobb boldogságot képes biztosítani, mint az ellenségeskedés, gyávaság, önzés vagy hűtlenség. Ezért a társadalom jogosan gyakorol nyomást az egyénre, hogy tartsa
tiszteletben azokat az értékeket, amelyeknek tiprása nemcsak az egyént, de másokat is boldogtalanná tehet. Ebből érthető, hogy a társadalom nyilvános jogi formával szentesíti a házasságot,
az egyház ünnepélyes fogadalmi esküvel fejezteti ki a papi illetve szerzetesi elkötelezettséget.
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Egy kis kitérő kívánkozik ide: Sokan ma, még hívők is, valahogy kitaszí-tották tudatukból az
„eskü” jelentésének súlyosságát, legyen szó házassági vagy papi, illetve szerzetesi eskütételről.
Az esküben nem a boldogságra hivatkozunk, hanem felelősséget vállalunk a másikért és saját
magunkat tesszük tétként: „kitartok melletted jóban-rosszban” – és elhatározásunk komolyságára embereket és Istent hívjuk tanúnak. Ezért ha valaki hűtlen lesz esküjéhez, saját magát hazudtolja meg.
Szeretet és hűség
Az igazi szeretet lényege a másik jóléte és boldogsága. (A hűtlenség is-mét ennek az ellentéte:
önmagunk keresése). A hűség az az erő, amely legyőzi az időt, a változást, az elmúlást. Döntés
és kitartás - ez a hűség két alappillére. A hűség kapcsol egybe múltat jelennel és jövővel. Akiben nincs meg e szerves kapcsolódás időbeliségének e három szakasza, az nem érett személyiség. A hűtlenség mindig a megbomlott belső egység kifejezője. Az illetőnek derékba tört az élete. Szükségszerűen azt kell mondania: a múltbéli döntés elhibázott volt; ha viszont most van
igaza, akkor a múltban tévedett.
Ez a „töretlenség” mint jellemvonás szükségszerűen megmutatkozik az élet minden területén. Akiben megvan ez a töretlenség, abban meg lehet bízni, szavában lehet hinni. Annak érvényes a házastársi hűség-esküje, szerzetesi fogadalom-esküje, orvosi hivatás-esküje, adott szava, ígérete...
A hűség szükségszerűen túlmutat önmagán: Istenhez vezet. Érdekes megfigyelni, hogy a
Szentírásban Isten egyik meghatározója éppen az, hogy Ő az örök hűség. Isten hű önmagához.
Nincs benne törés múlt és jelen között. Egyetlen tettét sem bánta meg. Az embert sem: megteremtette és felelősséget vállalt érte. Zálogul önmagát adta. Ez a hűség lényege: valakit úgy szeretünk, hogy felelősséget vállalunk érte és ezért önmagunkat adjuk zálogul.
Szentmártoni Mihály SJ

Kedves Baráti Kör Tagok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2016-os esztendő második félévében elvégzett nagyobb volumenű munkákról, és a folyó év első félévében betervezett elképzelésekről.
A 2016-os esztendő második félévében - a folyamatos karbantartási munkálatok mellett – sikerült megvalósítani a konyha elavult szellőztető, elszívó berendezésének cseréjét és elvégeztettük teljes világítástechnikai felújítását is.
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Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház árlistája (Ft) Érvényes: 2012.09.01-től.

A 2017-es esztendő első felében tervezünk, az un. konyhai fehér mosogató régi, elhasználódott, fából és lemezből készült asztalai helyett, modern, az előírásoknak megfelelő, rozsdamentes acélból készült asztalokat csináltatni és ugyancsak szeretnénk a már régóta működő, kiszolgált mosogatógépet, új, ipari mosogatógépre cserélni.
Említést kell tennem még az árainkról, amelyek 2012 óta nem változtak és 2017-ben sem tervezünk áremelést, csupán a csoportoktól fogunk terembérleti díjat kérni.
Ismételten nagyon szépen köszönjük megtisztelő, segítő adományaikat, amelyeket - a kitűzött
célok megvalósításához – a továbbiakban is örömmel és szeretettel fogadunk.
Hálával és imádsággal:
Szilágyi János
Igazgató

I. LELKIGYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTELI BRUTTÓ ÁR (fő/nap)
FELNŐTT
Napi díj
Egyágyas
6 900
Kétágyas
5 900
Diákszállón elhelyezés
4 300
DIÁKIGAZOLVÁNNYAL (25 éves korig)
Egyágyas
5 500
Kétágyas
5 000
Diákszállón elhelyezés
4 300
SZÜLŐKKEL ÉRKEZŐ GYEREKEK RÉSZÉRE
Napi díj
0-3 éves gyerek
1x1000
3-18 éves gyerek: 1,2 fő
4 300
3-18 éves gyerek: 3 főtől
3 800
II. NEM LELKIGYAKORLAT ESETÉN

Féladagos napi díj
3 400
2 900
CSAK A SZÁLLÁS!!!

Az

Az élet himnusza

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!

Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!

Kalkuttai Szent Teréz anya
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VENDÉGSZÁLLÁS (bruttó ár, fő/éj + IFA: 350 /éj)
Egyágyas, felnőtt
Kétágyas, felnőtt
Diákszállón elhelyezés
DIÁKIGAZOLVÁNNYAL (25 éves korig)
Egyágyas
Kétágyas
Diákszállón elhelyezés
SZÜLŐKKEL ÉRKEZŐ GYEREKEK RÉSZÉRE
0-3 éves gyerek
3-18 éves gyerek: 1,2 fő
3-18 éves gyerek: 3 főtől
VENDÉGÉTKEZÉS (bruttó ár)

4 800
3 700
1 800
3 200
2 600
1 800
1x1000
1 800
1 200
Egész adag

Reggeli
Ebéd
Vacsora
TEREMDÍJAK
Nagy kápolna
Napidíj: 39.000 Ft
Kis kápolna/ előadóterem: Napidíj: 19.000 Ft

Fél adag
890
1 525
1 140

605
1 050
765
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PROGRAMJAINK – 2017. első félév
(Saját szervezés – egyéb)

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

Saját szervezésű lelkigyakorlataink
(2017. első félév)

március 09 (18.00 ) – 12 (13.00)
Ft. Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata a gyógyulásról: „Jézus gyógyít”
március 24 (16.00) – 26 (13.00).
Ft. Dr. Osztie Zoltán atya NAGYBÖJTI lelkigyakorlata
április 13 (18.00) – 16 (13.00).
HÚSVÉTI lelkigyakorlat Ft. Hofher József SJ atyával
április 24 (18.00) – 27 (13.00).
Ft. Kovács CS. Albert atya lelkigyakorlata: „Az imádság”
május 15 (18.00) – 18 (13.00)
Ft. Dr. Jelenits István piarista atya lelkigyakorlata
június 19 (18.00) – 22 (13.00)
Máriás Papi Mozgalom lelkigyakorlata Ft. Sóti János SJ atya vezetésével
június 23 (18.00) – 26 (13.00)
Ft. Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata: „Jézus szabadít”
június 29 (18.00) – július 02 (13.00)
Ft. Ocsovai Grácián ferences atya lelkigyakorlata: „A Fatimai Szűzanya”
MÉG TÖBB LELKIGYAKORLAT: http://szentgellerthaz.katolikus.hu
Tel: 26/383-212, 06-30-466-0749
szentgellerthaz@katolikus.hu

Egyházi konferenciák, továbbképzések
lebonyolítását is vállaljuk!
Várjuk keresztény családok, diákés kiránduló csoportok jelentkezését is!
Jelentkezés:
Tel: 26/ 383-212
E-mail: szentgellerthaz@katolikus.hu
Web: http://szentgellerthaz.katolikus.hu
Levélcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 141.
OTP BANK: 11742087 – 20038519
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január 06-08
január 15-20
január 27-29
február 03-05
február 10- 12
február 17-19
február 20-22
február 23-26
március 03-05
március 09-12
március 14-16
március 17-19
március 20-22
március 24-26
március 30-02
március 31-02
április 4-5
április 07-09
április 07-08
április 10-11
április 10-10
április 13-16
április 18-20
április 21-23
április 24-27
április 28-30
május 05-07
május 12-14
május 15-18
május 19-21
május 22-24
május 25-28
június 07-09
június 09-11
június 12-14
június 19-22
június 23-26
június 29-02

Szentjánosbogár Közösség családos lelkigyakorlata
Mo.-i Szerzetes Rendfőnöknők lelkigyakorlata
Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalom lelkigyakorlata
Szent Mihály Plébánia családos közösség lelkigyakorlata
Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalom lelkigyakorlata
Gödöllői Szentháromság Plébánia házas csoport lelkigyakorlata
Katolikus Hivatásgondozó Bizottság konferencia
KASZ lelkigyakorlat
Családos lelkigyakorlat Ft. Bíró László Püspök atyával
Ft. Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata
Kecskeméti Karitasz Csoport
Vinculum Caritatis Közösség családos lelkigyakorlat
KPSZTI továbbképzés
NAGYBÖJTI lelkigyakorlatFt. Dr. Oszti Zoltán atyával
Templomos Lovagrend lelkigyakorlata
Rákoshegyi Családos Közösség lelkigyakorlata
Zalaegerszegi Karitasz csoport lelkigyakorlat
Lelkigyakorlat katonáknak
Árpádházi Szent Erzsébet középiskola 9 osztály
Magyar Kékkereszt Egyesület munkatársainak lelkigyakorlata
Reménység Kat. Iskola tantestületének lelki napja
HÚSVÉTI lelkigyakorlat Ft. Hofher József SJ atyával
KPSZTI továbbképzés
Emmanuel Közösség lelkigyakorlata
Ft. Kovács Cs. Albert atya lelkigyakorlata
KASZ lelkigyakorlat
Nagy – és fiatal családok lelkigyakorlata Ft. Dr. Osztie Zoltán atyával
Gödöllői Szentháromság Plébánia fiatal házas csoport lelkigyakorlata
Ft. Jelenits István atya lelkigyakorlata
Csepeli Gk. Házas Közösség lelkigyakorlata
KPSZTI továbbképzés
KASZ lelkigyakorlat
Mindszenty Rk. Általános Iskola diákok
Albertfalvai Plébánia házaspárok lelkigyakorlata
KPSZTI továbbképzés
Máriáspapi Mozgalom lelkigyakorlata
Ft. Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata
Ft. Ocsovai Grácián ferences atya lelkigyakorlata

