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5Gabriel Calvo munkássága

AJÁNLÁS

„A világ vakon halad, és nem veszi észre, hogy olyan útra 
térhet, amely káoszba sodor testet és lelket, jókat és gono-
szokat, civilizációkat és népeket… Minden hívőnek, minden 
jóakaratú férfinak és nőnek meg kell fontolnia, a történelem 
transzcendens pillanatainak elszántságával, mit tehet és mit 
kell tennie azért, hogy részt vállaljon Isten üdvözítő műkö-
désében, hogy megmentse a vesztébe rohanó világot… A 
világot gyökeresen újjá kell alkotni, hogy Isten szíve szerinti 
világgá alakuljon.”

XII. Piusz pápának ez az ötvenöt évvel ezelőtt elhangzott 
felhívása ma is időszerű. Ezek a szavak ragyogják be az 
akkor újmisés pap, Gabriel Calvo útját.

Hat évvel később ugyancsak XII. Piusz pápa szavai 
megerősítik a család javára végzett szolgálatában: „A 
legkisebb szerves egységet, a családot kell erősítenetek, 
melyet sokszor neveznek a társadalom alapsejtjének… 
Formáljátok családotokat a szentség igazi helyévé, ahol az 
Úr állandóan jelen van kegyelmével… és ahonnan a tűz, a 
melegség kiárad környezetetekre… Tegyétek a földet új 
Názáretté, ahol a gyermek Jézus jelenléte lesz példátok, 
erőtök és állandó vigasztalástok.”

Gabriel Calvóban egyre világosabban fogalmazódik meg a 
felismerés: a boldog házasság lehetősége benne rejlik minden 
házasságban. Segítenünk kell a házasokat, hogy rátaláljanak 
e földbe rejtett kincsre. A nyolcvanadik születésnapját idén 
betöltő jeles lelkipásztor magvetése időközben hatalmas fává 
terebélyesedett. Ebből a gyökérből sarjadnak a magyar MÉCS 
Családközösségeket tápláló MÉCS Napok. Ugyanebből a 
gyökérből hajtott ki a családok megújítását szolgáló Házas 
Hétvége, amely, más mozgalmakkal együtt, vállvetve küzd a 
magyar családok megújításáért. 
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Köszönöm Ménesi Balázsnak és Krisztinának, hogy bemu-
tatják a XX.-XXI. századi családpasztoráció e kiemelkedő sze-
mélyiségét. Bízom abban, hogy ez a kis írás is segít bennünket 
abban, hogy Gabriel Calvo karizmája tovaterjedjen és mélyül-
jön hazánkban.

Budapest, 2007 Húsvétján

Bíró László
MKPK családreferens püspök

Nagy kegyelem és öröm volt számomra, hogy Magyaror-
szágon elindíthattam a FIRES programokat. Ezért különösen 
örülök annak, hogy Ménesi Balázs és Krisztina vállalkoz-
tak rá, hogy összefoglalóan ismertessék az eredeti Marriage 
Encounter és a FIRES programok keletkezését és lelkiségét. 
Calvo atya programjai nagyszerű szolgálatot nyújtanak az 
Egyháznak és a társadalomnak, mint arról Ázsia és Európa 
számos országában magam is megbizonyosodhattam. Ez az 
írás pedig hasznos segítséget ad mindazoknak, akik a világ 
bármely részén a házaspárok és a családok evangelizációjáért 
fáradoznak.

Donnon Murray OFM
Calvo atya megbízott képviselője

Ázsiában és Európában
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Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy ez az összefoglalás 
megszületett. A kéziratot megjegyzéseimmel kiegészítettem, 
hogy valóban hiteles összegzése legyen a FIRES/MÉCS prog-
ramok múltjának és jelenének.

A leírt eseményekre visszagondolva szeretném kifejezni Jé-
zus tanácsában gyökerező, mély meggyőződésemet, melyet 
Szent Pál is tökéletesen magáévá tett: 

„Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, 
mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak kötelessé-
günket teljesítettük.” (Lk 17,10) 

„Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem 
csak a gyarapodást adó Isten.” (1 Kor 3,7)

Gabriel Calvo
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BEVEZETÉS

A társadalom legkisebb élő közössége a család, a család 
alappillére pedig a házasság, férfi és nő Istentől egybekötött, 
életre szóló szövetsége. „A társadalom olyanná alakul, ami-
lyenek a családok”(II. János Pál). Joggal állíthatjuk, hogy a 
mai társadalom valamennyi problémája a családból ered; de 
ugyanígy azt is, hogy mindezen problémák leghatékonyab-
ban a családban előzhetők meg. Tehát mindaz, ami a házas-
ságot és a családot erősíti és segíti, a társadalom egészének 
javát szolgálja.

A házasság és a család erősítésére született a múlt század 
derekán a Marriage Encounter program, majd a FIRES prog-
ramok, melyek az elmúlt közel öt évtized során házaspárok, 
családok millióinak életét változtatták meg. A programok 
eredetével, eszmevilágával kapcsolatban számos kérdés ve-
tődik fel. Mi volt a céljuk? Hogyan jöttek létre? Melyek lelki-
ségük legfontosabb elemei? Jelen dolgozatunkban az alapító, 
Gabriel Calvo atya életművét és lelkiségét ismertetve e kér-
désekre kísérlünk meg választ adni. Az életmű bemutatásá-
val egyben szeretnénk leróni hálánkat és tiszteletünket a 2007 
februárjában 80. születésnapját ünneplő Calvo atyának, akit 
méltán nevezhetünk a 20–21. századi családpasztoráció legje-
lentősebb személyiségének.
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1. A MARRIAGE ENCOUNTER ALAPÍTÓI

A Marriage Encounter (a spanyol Encuentro Conyugal hi-
vatalos angol fordítása) története egy fiatal spanyol házaspár, 
Jaime és Mercedes Ferrer-Escola és egy fiatal pap, Gabriel 
Calvo találkozásával kezdődött Barcelonában. Mindhárman 
valamiféle belső hívást, késztetést éreztek, hogy házastársi, il-
letve papi hivatásukat igazán mélyen és gyümölcsözően éljék 
meg. 

JAIME ÉS MERCEDES FERRER-ESCOLA

Jaime Ferrer és Mercedes Escola 1943. november 5-én kö-
tött házasságot a montserrati bencés kolostor templomában. 
Mindketten katolikus családban nevelkedtek, és a spanyol 
polgárháború után az Egyházban tevékenykedtek. 

Házasságkötésük után lelki vezetőt kerestek. Vicente Lores 
atyát, az Egyházmegyei Munkáspapok papi közösség általá-
nos elöljáróját kérték meg, aki akkor a barcelonai szeminári-
umban működött. Lores atya vállalta a feladatot.

Jaime és Mercedes azonban nem csupán hagyományos lelki 
vezetésre vágyott. Valamiféle közös tevékenységet kerestek 
az Egyházban. „Az Egyház összeadott minket – mondták –, 
de az esküvő után nem törődik velünk, sőt szétválaszt min-
ket. A világban mindenhová együtt mehetünk mint férj és fe-
leség. Az Egyházban viszont külön vannak az összejövetelek 
a férfiaknak és külön a nőknek; házaspárok számára semmi 
sincs.” Végigjárták az egyházi egyesületeket, csoportokat, de 
a házas lelkiség területén sehol sem kaptak igazi útmutatást.

Pedig a házasság lelki dimenzióját tartották a legfontosabb-
nak. „Ha a házasság nem több, mint testi élvezet és anya-
giakban való gyarapodás, nem házasodtunk volna össze” 
– mondták. Többször kérték Lores atyát, hogy segítse közös 
lelki fejlődésüket. Kérdésére, hogy pontosan mire gondolnak, 
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azt felelték: „Jó lenne, ha volna az Egyházban egy előadásso-
rozat vagy program a házas lelkiségről; valami olyan, lelki 
jellegű rendezvény, amin közösen vehetnénk részt.”

Lores atya helyeselte a Ferrer házaspár ötletét, ám elfog-
laltsága miatt nem vállalta egy ilyen program megszervezé-
sét. Ekkor Ferrerék felvetették, hogy talán az Egyházmegyei 
Munkáspapok közösségének egyik fiatal papja lehetne segít-
ségükre. Lores atya egyetértett. Hamarosan találkozót beszél-
tek meg Gabriel Calvo atyával.

GABRIEL CALVO

Gabriel Calvo 1927. február 21-én született Barcelonában, 
Gabriel Calvo Canet és Carmen Garcia-Manrique első gyer-
mekeként. Két húga van, öccse csecsemőkorban meghalt. 

Calvo katolikus hitben nevelkedett, noha a körülmények 
nem voltak kedvezőek: 1936-ban, a kommunista hatalomát-
vétel idején Barcelonában minden templomot bezártak, sokat 
felégettek. A vallásgyakorlást betiltották, az iskolákban ateis-
ta nevelés folyt.

1941-ben történt az akkor 14 éves Gabriel Calvo életének 
egyik meghatározó eseménye. Egyik legjobb barátja öngyil-
kos lett. Calvo kétségbeesetten kutatta barátja tettének okát. 
Ennek nyomán érett meg benne az elhatározás: pap lesz, és 
fiatalokkal fog foglalkozni.

Az Egyházmegyei Munkáspapok közösségéhez csatlako-
zott, mert ez a papi közösség elsősorban hivatásgondozással 
és ifjúságpasztorációval foglalkozott. Mivel Barcelonában 
nem volt saját szemináriumuk, a salamancai szemináriumba 
lépett be. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Salamancai 
Egyetemen végezte.

Calvo lelkiségének alapvonásai a salamancai évek alatt 
alakultak ki. Megismerte Monsignor Cardijn belga pap lel-
kipásztori módszerét, amelyet Jeunesse Ouvriers Chretienne 
(J.O.C.) elnevezésű ifjúsági mozgalmában alkalmazott. Visz-
szatekintve így fogalmaz: „Beleszerettem a Megfigyelés, Ér-
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tékelés, Cselekvés (Láss, Ítélj, Cselekedj) módszerbe.” Úgy 
találta, ez a módszer nem választja szét a hitet és a hétköz-
napi életet, hanem épp ellenkezőleg, közel hozza és egyesíti 
a Szentírás és az élet valóságát. Calvo atya saját imaéletét is 
erre a módszerre alapozta. A salamancai évek alatt bekapcso-
lódott a J.O.C. mozgalomba. Módszerüket elmélyülten tanul-
mányozta, és saját életében is számos területen alkalmazta.

Ugyancsak meghatározó volt számára XII. Piusz 
felhívása, melyben a pápa hangsúlyozta: „A világ vakon 
halad, és nem veszi észre, hogy olyan útra térhet, amely 
káoszba sodor testet és lelket, jókat és gonoszokat, 
civilizációkat és népeket… Minden hívőnek, minden 
jóakaratú férfinak és nőnek meg kell fontolnia, a történelem 
transzcendens pillanatainak elszántságával, mit tehet és mit 
kell tennie azért, hogy részt vállaljon Isten üdvözítő 
működésében, hogy megmentse a vesztébe rohanó 
világot… A világot gyökeresen újjá kell alkotni, hogy Isten 
szíve szerinti világgá alakuljon…”1

A pápa e felhívása különös erővel élt Calvo lelkében, akit 
1952. május 31-én pappá szenteltek. Érezte, hogy a Szentatya 
szavai meghívást jelentenek számára. Útmutatásért, nyitott-
ságért, nagylelkűségért imádkozott. Figyelte az idők jeleit, 
hogy felismerje, mi a küldetése.

1 XII. Piusz 1952. febr. 11-én kiadott pápai buzdítása (saját ford.) 
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CALVO ATYA ÉS A FERRER HÁZASPÁR 
TALÁLKOZÁSA

A szentelést követően Calvo atyát két barcelonai egyházi 
iskola spirituálisává nevezték ki.

1952 októberében elöljárója, Vicente Lores atya bemutatta 
Calvo atyának a Ferrer házaspárt, akik megkérték, legyen a 
lelki vezetőjük. „Melyiküké?” – kérdezte, mire így válaszol-
tak: „Hát a kettőnké együtt”. Calvo kissé zavarba jött. Szo-
katlannak találta a kérést, mert a lelki dolgok magánügynek 
számítottak, s a lelki vezetés is mindig egyénileg történt. A 
szemináriumi képzés kizárólag az egyénre összpontosított, 
nem pedig házaspárokra vagy családokra. Nyíltan megmond-
ta Ferreréknek: nem tud mit kezdeni a kérésükkel; azért lett 
pap, hogy a fiatalokkal foglalkozzon, mert ők fogják megvál-
toztatni a világot és a történelem menetét.

Jaime és Mercedes azonban nem tágított: „De honnan jön-
nek a fiatalok, atya? Családokból! A család egészségének, bol-
dogságának záloga pedig mi vagyunk, házastársak!” Kifejtet-
ték, mennyire fontos, hogy az Egyház együtt is foglalkozzék a 
házasokkal. Az evangéliumot idézték: „Amit Isten egybekö-
tött, ember szét ne válassza.”2 Mercedes a pápai buzdításra is 
utalt: „Látja, atya? A pápa hívja a családokat! Mi ilyen család 
szeretnénk lenni. Szeretnénk az Urat szolgálni! Sok házaspárt 
ismerünk, akik ugyanígy gondolkoznak, és hozzánk hason-
lóan új utat keresnek. Van kedve találkozni velük, atya?” - 
Calvo igennel felelt.

Végül bementek a kis házi kápolnába. Az Oltáriszentség 
előtt imádkozva kérték az Úr útmutatását.

2 Mt 19,6
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2. A CSALÁDMOZGALOM

A CSALÁDMOZGALOM SZÜLETÉSE

A Calvo atyával történt találkozás után a Ferrer házaspár 
felvette a kapcsolatot azokkal a rokonokkal, barátokkal, isme-
rősökkel, akik – hozzájuk hasonlóan – régóta keresték a közös 
lelki fejlődés lehetőségét. Az első összejövetelt, amelyen öt 
házaspár vett részt, az Egyházmegyei Munkáspapok épületé-
ben tartották 1952 októberében. A következő alkalommal már 
többen jöttek. Néhány hét múlva húsz házaspár gyűlt össze; a 
csoportot ketté kellett osztani.

Valamennyien meg voltak győződve arról, hogy hivatásuk 
van az Egyházban és a világban. XII. Piusz buzdítása 
nyomán elhatározták, hogy házasságukat és családjukat 
„Isten szíve szerint” valóvá formálják, s mások felé fordulva 
munkálkodnak egy jobb világ megteremtéséért.

A házaspárok ettől kezdve rendszeresen összejöttek. Meg-
egyeztek, hogy összejöveteleik célja „a közös imádság, a há-
zas lelkiségben való elmélyülés és élményeik megosztása”. 
Elhatározták, segíteni fogják egymást, hogy Istennek a Szent-
írásban kinyilatkoztatott akarata szerint éljenek. 

Pápai dokumentumokat vettek sorra, elsősorban XII. 
Piusznak az újonnan házasodottakhoz szóló írásait 
(1939-1943). Minden házaspár előre átgondolta és 
megbeszélte a következő témát és a kijelölt szentírási 
szakaszt. Az összejöveteleket kéthetenként tartották. 
Minden találkozó szentségimádással kezdődött. Utána 
beszélgetés következett, végül minden házaspár őszintén 
elhatározott valamit, amit otthon majd megvalósít. A 
Cardijn-féle Megfigyelés, Értékelés, Cselekvés módszer 
segítségével kívánták tehát megújítani, „Isten szíve szerint” 
valóvá tenni házasságukat és családi életüket.

A házaspárok mások felé is küldetést éreztek. Egyre több, 
közös lelki elmélyülésre vágyó házaspárt hívtak meg imád-
ságos összejöveteleikre. Újabb csoportokat kellett létrehozni. 
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Minden csoporthoz 6-8 házaspár és egy pap tartozott. A talál-
kozókat mindig egy kápolna közelében tartották. A csoportok 
az eredeti közösség tematikáját és módszerét használták.

Hathetenként minden csoport közös találkozóra gyűlt ösz-
sze, amit lelkigyakorlatnak neveztek. A lelkigyakorlatokat 
– amelyeken nemcsak a csoportok tagjai, hanem kívülállók 
is részt vehettek – mindig egy pap és egy házaspár vezette. 
Az összejövetelek és a lelkigyakorlatok során mind a házaspá-
rok, mind pedig a papok számára egyre világosabb lett, hogy 
a házasság és a családi élet is a megszentelődés útja.

A házaspárok lelki elmélyülésének ez az újszerű formája 
hamarosan az egész barcelonai egyházmegyében elterjedt. 
Calvo és az alapító házaspárok – Lores atya közvetítésével 
– egyházi jóváhagyásért folyamodtak Gregorio Mondrego ér-
sekhez. Az érsek azonban aggályosnak találta a dolgot. Az 
összejöveteleket mind a papokra, mind a világiakra nézve ve-
szélyesnek tartotta, és beszüntetésüket javasolta. A házaspá-
rok engedelmeskedtek. 1953 márciusától nem tartottak össze-
jövetelt, csak az engedélyezett lelkigyakorlatokat folytatták.

Hat hónappal később Calvo elöljárójával és három házas-
párral együtt ismét felkereste az érseket. A házaspá rok el-
mondták, hogy házasságukat „az Úrban” szeretnék meg-
élni, és hogy mi is az egyházmegyében kibontakozó, új 
házascsoport-mozgalom. Az érsek nyitottan, figyelmesen vé-
gighallgatta őket, s végül áldását adta az új kezdeményezés-
re. A támogatás egyetlen feltétele az volt, hogy nevet adjanak 
a mozgalomnak.

Calvo így fogalmazott: „Kezdettől fogva allergiásak vol-
tunk a nevekre és a címkékre”. Sem ő, sem a házaspárok nem 
akartak újabb egyházi szervezetet létrehozni. Nyitott, szabad, 
Isten Szentlelkétől áthatott „mozgalomról” álmodtak, amely 
a házasságot és a családokat szolgálja. Sokat beszélgettek, 
imádkoztak, míg végül a Házascsoportok egy jobb világért nevet 
választották. Ily módon a csoportok 1953 novemberétől egy-
házi jóváhagyással működhettek tovább. 
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KÜLSŐ HATÁSOK

A Házascsoportok egy jobb világért mindenekelőtt házas lel-
kiségüket akarták egyre mélyebben, hitelesebben megélni. 
Calvo atyával együtt úgy gondolták, ebben hasznukra válik, 
ha más mozgalmakat is megismernek.

1952-ben Calvo Belgiumba utazott, hogy még jobban meg-
ismerje Cardijn bíborosnak a J.O.C. mozgalomban alkalma-
zott Megfigyelés, Értékelés, Cselekvés módszerét, majd 1953 
júliusában Párizsban meglátogatta Henri Caffarel atyát és az 
általa 1947-ben indított Equipes Notre-Dame csoportokat.

Következő útja az olaszországi Mondragonéba vezetett, 
ahol részt vett a Jobb világért mozgalom képzésén. A Ricardo 
Lombardi SJ vezette papi képzés a Mystici Corporis kezdetű 
pápai enciklikára épült. Calvo lelkébe mélyen belevésődött az 
enciklika két alapgondolata: az egység és a nyitottság. Elmélke-
dései során arra jutott, hogy a kettőnek együtt kell járnia. Így 
született meg benne az egység a nyitottságért gondolata, ami 
gondolkodásának egyik alappillére lett. A házasság szentsé-
gére vonatkoztatta: A házasságban a férfi és a nő eggyé válik 
Krisztusban, és egyként lesznek a misztikus Test, az Egyház 
tagjai. Egységüket egymással és a misztikus Testtel mindig 
meg kell őrizniük. A házasság azonban nem önmagáért és 
nem csupán a családért van: a házaspárnak – a házastársi és 
a családi egység által – nyitnia kell a külvilág felé, és hídként 
kell összekötnie a misztikus Testet a világban élő valamennyi 
házaspárral és családdal.

Calvo szerette volna, ha a házaspárok is részt vehetnek a 
mondragonei képzésen. Erre hamarosan lehetőség nyílt. 
Spanyol püspökök kezdeményezésére a spanyolországi La 
Granjában is megnyílt a Jobb világért központ. A központ ve-
zetője hozzájárult, hogy a képzéseken – a Ferrer és a Ricart 
házaspár kezdeményezésére – házaspárok is részt vegyenek. 
A feltétel az volt, hogy a képzésben közreműködő házaspá-
roknak előbb részt kellett venniük a mondragonei 
központi előadássorozaton. 
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1956 júliusában 23 spanyol házaspár utazott 
Mondragonéba, ahol maga Lombardi atya fejtette ki 
számukra XII. Piusz gondolatait. Spanyolországba 
hazatérve azután sokakkal megosztották a hallottakat. A 
La Granjában beinduló Jobb világért képzés egyre több 
házaspár lelki gyarapodását szolgálta.

A spanyol házaspárok mondragonei tartózkodásuk ideje 
alatt kapcsolatba kerültek a Virginio Rotondi SJ által indított 
Oázis ifjúsági mozgalommal is, amelyhez tömegesen csatla-
koztak a világ „lelki sivatagjában” élő, lelki elmélyülésre vá-
gyó fiatalok. A képzés végén a fiatalok ünnepélyes ígéretet 
tehettek, hogy – Mária igenjének szellemében – Isten akara-
ta szerint akarnak élni, elsősorban a tisztaság vonatkozásá-
ban. A házaspárok magukénak érezték az „igen lelkületét”. 
Akadtak köztük, akik ezt formálisan ki is nyilvánították. A 
fiatalokhoz hasonlóan „tisztasági fogadalmat” tettek, ami az 
ő esetükben azt jelentette, hogy házasságukban a szexualitást 
Isten terve és az Egyház tanítása szerint élik meg. Ezzel még 
erősebben elkötelezték magukat a keresztény házasság hite-
les megélése mellett.

A spanyol házaspárok 1958-ban találkoztak a Fac mozga-
lommal. Az elnevezés nem más, mint a latin „fac” igealak 
(jelentése: tedd!) A Paolo Arnabaldi szalézi atya által vezetett 
mozgalom elsősorban a plébániai élet megújítását szolgálta, 
de hatással volt más csoportokra is. A házaspárok az „igen 
lelkülete” mellett a „tedd lelkületét” is szívükbe vésték.

A CSALÁDMOZGALOM NÖVEKEDÉSE; 
TALÁLKOZÁS A PÁPÁVAL

A püspökök meghívására a barcelonai házaspárok számos 
helyre ellátogattak, és 1957 végére mozgalmuk több egyház-
megyében meggyökerezett. Ezzel egyidejűleg – mivel nevük, 
a Házascsoportok egy jobb világért megtévesztően hasonlított a 
Jobb világért mozgalom elnevezéséhez – nevet változtattak. 
1957 őszétől kezdve a XII. Piusz házascsoportok nevet 
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ták, amelyet 1958 májusában Barcelona érseke 
hivatalosan is jóváhagyott.

Az országossá terebélyesedő mozgalom papi vezetője 
Gabriel Calvo, világi felelőse pedig a Ferrer házaspár lett. 
Felmerült az igény, hogy a csoportok megfogalmazzák közös 
„hitvallásukat”, céljaikat:

Magát a „mozgalom” fogalmát állandó előrehaladásként, 
lelki fejlődésként, keresztény tökéletességre törekvésként ér-
telmezték és érezték magukénak a házaspárok. Fontosnak 
tartották, hogy férj és feleség közösen, tudatosan, lelki vezető 
segítségével haladjon előre a keresztény életben. A lelki fejlő-
dés két legfontosabb feltételének, kiindulópontjának a férj és 
feleség közötti feltétlen bizalmat, illetve az imádságos és szent-
ségi életet tekintették. Ebből fakad a nagylelkű szolgálat és az 
apostolkodás lelkülete. A mozgalom nem öncélú; a házaspárok-
nak, a családoknak és a csoportoknak az a feladata, hogy az 
evangélium fényét sugározzák a külvilág felé.

Ezen alapelvek megfogalmazása mellett az egység jegyé-
ben született meg az az elhatározás is, hogy a mozgalom va-
lamennyi papja és házaspárja részt vegyen a La Granjában 
zajló Jobb világért képzésen. A rendszeres képzések nemcsak 
a XII. Piusz házascsoportokat, hanem más 
családmozgalmakat, sőt az országos házas- és 
családpasztorációt is hatékonyan segítették.

Calvo atya és a Ferrer házaspár azonban úgy vélték, széle-
sebb kitekintésre, az országhatárokon túl szerzett tapasztala-
tokra is szükség van. Ezért 1958 augusztusában mintegy száz 
spanyol házaspár és hét pap vett részt a Jobb világért központ 
új programján. A programot Lombardi atya és munkatársai 
vezették, a helyszín a Castelgandolfo közelében fekvő Rocca 
di Papa volt.

Az utazás fénypontja a pápai audiencia volt, amelyre 1958. 
augusztus 10-én került sor. XII. Piusz pápa spanyolul szólt 
az egybegyűlt házaspárokhoz:

„Idő- és helyszűkében mégis külön kívántalak fogadni 
és röviden köszönteni benneteket, szeretett gyermekeim; 
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nemcsak azért, hogy atyai szeretetemről biztosítsalak, ha-
nem azért is, hogy kifejezzem, mennyire fontosnak tartom 
házascsoportjaitokat, mozgalmatokat. /…/ Mily hatalmas 
munka a világ gyökeres újjáalkotása; ám ha hisztek benne, 
hogy sikerülni fog, akkor nem kétséges, hogy mindenekelőtt 
a legkisebb szerves egységet, a családot kell erősítenetek, me-
lyet sokszor neveznek a társadalom alapsejtjének. /…/ For-
máljátok családotokat a szentség igazi helyévé, ahol az Úr 
állandóan jelen van kegyelmével… és ahonnan a tűz, a me-
legség kisugárzik környezetetekre. /…/ Tegyétek a földet új 
Názáretté, ahol a gyermek Jézus jelenléte lesz példátok, erő-
tök és állandó vigasztalástok.”3

XII. Piusz alig két hónappal e találkozás után, 1958 
októberében elhunyt. Halála még nagyobb lendületet adott 
a házaspároknak, hogy szavait, buzdítását – amelyeket 
mintegy végakaratának tekintettek – alaposan átelmélkedjék 
és megvalósítsák.

AZ ELSŐ ENCOUNTER PROGRAMOK

A családcsoportok 1958 után is gombamód szaporodtak. A 
csatlakozó csoportokat legalább két éven át egy már működő 
közösséghez tartozó ún. „indító” házaspár segítette, aki sok-
szor hosszú távon is csatlakozott az általa indított csoport-
hoz. Feladata elsősorban az volt, hogy az új házaspárokban 
felébressze és erősítse a szüntelen lelki előrehaladás igényét. 
Ügyelt arra, hogy az új közösség hozzáállása ne térjen el a 
mozgalom írásban is rögzített alapelveitől. Ennek egyik biz-
tosítékaként a lelkigyakorlatokon, illetve a Jobb világért képzé-
seken való részvételre biztatta az új csoport tagjait.

Emellett minden újonnan induló közösségnek találkoz-
nia kellett a mozgalom papi vezetőjével is. A „találkozás” 
(encuentro, encounter) a hagyományostól eltérő lelkigyakor-
latos program keretében történt. A kötelező belépőnek számí-

3 Idézi: R. White, in: The Origin and Vision of Marriage Encounter
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tó lelkigyakorlat a házasság szentségéről, a házastársak kö-
zös életcéljáról és küldetéséről szólt. 1960–61-ben Calvo atya 
az Encounter három fokozatát dolgozta ki. A mozgalomhoz 
csatlakozó házaspároknak mindhárom fokozaton részt kel-
lett venniük. Ezek a programok a Marriage Encounter és a 
Retorno alapelemeit tartalmazták.

A „nulladik fokozatú” Encounter (Encuentro de cero grado) 
hét egymást követő napon 2-2 órás program keretében tár-
gyalta a lelki eltávolodás, az őszinte beszélgetés, a házastársi 
szeretet, a felelős apaság-anyaság, a gyermeknevelés, a házas-
ság szentsége és lelkisége, valamint az elköteleződés téma-
köreit. A gondolatindítót házaspárok adták, akik személyes 
élményeket osztottak meg a résztvevőkkel. A házaspárok 
minden témához kérdéseket kaptak.

Az „első fokozatú” Encounter (Encuentro de primer grado) 
szentírási szakaszokra épült, és négy témakört ölelt fel: a há-
zasság, a házasság szentsége, a család szerepe az Egyházban, 
konkrét vállalások a társadalom szolgálatában. A kétnapos 
bentlakásos szellemi-lelki programot két pap, egy orvos és há-
rom animátor házaspár vezette, és komoly imaháttér kísérte.

A „második fokozatú” Encounter (Encuentro de segundo 
grado) öt témát vett sorra:

(1) a család válsága;
(2) a magvetőről szóló példabeszéd (hogy a résztvevők 

szembenézzenek saját magukkal és kiengesztelődjenek há-
zastársukkal);

(3) a názáreti szent Család és a kánai menyegző (az Atyával, 
a Fiúval, illetve a Szűzanyával való kapcsolat);

(4) a pünkösdi jelenet (kapcsolat a Szentlélekkel; tudatos, 
aktív részvétel az Egyház, a plébánia életében);

(5) a résztvevők házasságának, életének átgondolása kérdé-
sek alapján, pl: Mit szeretek benned? Mi köt össze, mi választ 
szét bennünket? Szoktunk-e együtt imádkozni, Szentírást ol-
vasni? Hogyan érzünk, gondolkodunk a gyermekeink felől? 
Miben értünk, ill. nem értünk egyet? Mi a küldetésünk a többi 
ember felé? stb.
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Az intenzív program során a házastársak komolyan át-
gondolhatták kapcsolatukat. A szellemi és lelki elmélyülést 
személyes tanúságtételek, előadások, egyéni elmélkedés és 
házastársi megbeszélés, egyéni és közös ima, szentmise és 
imaháttér segítette.
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3. A MARRIAGE ENCOUNTER PROGRAM

A MARRIAGE ENCOUNTER KELETKEZÉSE

Miközben Calvo atya a XII. Piusz házascsoportok papi 
vezetőjeként szolgált, sok „külsős” házaspár is felkereste. 
Sokan fordultak hozzá házassági, családi problémákkal. 
Rendkívül fájdalmasan élte meg ezeknek az embereknek 
gyötrelmes küszködését, reményvesztettségét. Ugyanakkor 
látta azokat a házaspárokat, akikkel nyolc éve együtt 
dolgozott a XII. Piusz házascsoportokban: a mindennapokban 
ők is számos problémával szembesültek, mégis boldogok 
voltak.

Calvo úgy érezte, segítenie kell a szenvedő házaspárokon. 
Gondolatait megosztotta a Házascsoportok néhány harmoni-
kus, ugyanakkor nyitott szívű házaspárjával. Közösen elha-
tározták: imádkozni fognak, hogy Úr megmutassa, mit kell 
tenniük a szenvedőkért. Ezután sorra felkereste azokat a há-
zaspárokat, akiknek kapcsolatát harmonikusnak látta, hogy 
megtudja, mi az, ami boldoggá teszi őket. Sok-sok mély, 
őszinte beszélgetés nyomán bontakozott ki előtte a boldog 
házasság titka. Azt tapasztalta: a boldog házaspárok vala-
mennyien arra törekszenek, hogy kapcsolatukat és családi 
életüket – egymás iránti feltétlen bizalommal – Istennek a Szent-
írásban kinyilatkoztatott terve szerint éljék. Ez a felismerés döntő 
jelentőségű volt Calvo számára. Papi életének, szolgálatának 
új szakasza kezdődött.

A feladat világos volt: a kiválasztott házaspárok segítségé-
vel meg kell alkotnia azt az eszközt, melynek közvetítésével 
eljuttathatja a szenvedőkhöz a boldog házasság lehetőségét 
– mint fogalmazott, a „poharat”, amellyel inni adhat a szom-
jazóknak. Ehhez azonban Isten segítségére volt szüksége. 
Felajánlást és imádságot kért a házaspároktól, majd elvonult 
a montserrati bencés apátságba, ahol imádkozva és böjtölve 
kérte az Úr útmutatását.

Ezután nekilátott a munkának. Abból indult ki, hogy a bol-
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dogság lehetősége minden házasságban megvan, ám ezt sok 
házaspár nem tudja. Hozzá kell segíteni őket, hogy rátalálja-
nak, akár a földbe rejtett kincsre. Calvo a házaspárokkal foly-
tatott beszélgetések és az első Encounter-tapasztalatok alap-
ján kidolgozta egy új program módszerét, és megfogalmazta 
az elmélkedésre szánt kérdéseket.

Barcelonába visszatérve kiosztotta a kérdéseket a kiválasz-
tott házaspároknak, akik megválaszolták, sőt sok bölcs meg-
látással és új szemponttal bővítették azokat. Néhány hónap 
múlva elkészült az Encuentro Conyugal (angolul: Marriage 
Encounter) program.

1961. január 5–7-ig a Barcelonától 25 kilométerre fekvő 
Corbera faluban Calvo atya és a Ferrer házaspár 28 fiatal 
házaspár számára tartotta meg az első Marriage Encounter 
programot. A résztvevők egyszerű munkások voltak. Jaime 
és Mercedes Ferrer így emlékszik vissza: „Segíteni akartunk 
azoknak a házaspároknak, és csupán azt tettük, amire Calvo 
atya megkért. Fel sem merült bennünk, hogy ez máskor is 
megismétlődhet. Calvo atyánál fel volt írva, mikor mi követ-
kezik, meg néhány gondolat, mi pedig hozzátettük a saját él-
ményeinket.”

Calvo azonban érezte, hogy itt valami új kezdődött. A részt-
vevő házaspárokról, akik első este a hitvesi szeretetnek nem 
sok jelét mutatták, a program végén csak úgy sugárzott a bol-
dogság. Örömkönnyek közt mondogatták: „megújult az éle-
tünk, a kapcsolatunk!”

A program olyan lelkes fogadtatásra talált a résztvevők kö-
rében, és olyan lelkes támogatókra a XII. Piusz 
házascsoportok tagjai között, hogy nem volt kérdéses: 
hamarosan meg kell ismételni. Az április elejére kitűzött 
időpontra többen jelentkeztek, mint ahányan elfértek. 
Kitűzték a harmadik program időpontját. A Marriage 
Encounter ettől kezdve a XII. Piusz házascsoportok 
rendszeres szolgálata lett. 
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A MARRIAGE ENCOUNTER PROGRAM LÉNYEGE

Minden harmonikus házasságra jellemző a hitvesek szünte-
len törekvése, hogy megértsék és elfogadják egymást. Ennek 
feltétele a bizalom, az őszinte beszélgetés, egymás figyelmes 
meghallgatása. A Marriage Encounter során ezt önvizsgálat 
készíti elő, majd a házastársak lehetőséget kapnak, hogy át-
gondolják kapcsolatukat, és őszintén egymás felé forduljanak.

A természetes lehetőségek azonban nem elégségesek a 
meghitt házastársi kapcsolat fenntartásához. Gabriel Calvo 
Marriage Encounter programjának legfontosabb üzenete: a há-
zasság nem történelmi véletlen, hanem Isten szándéka szerinti 
életforma. Istennek terve van a házassággal. A szentírási kinyi-
latkoztatás szerint a házasságban egyesült férfi és nő, mint Isten 
képmása, arra hivatott, hogy a szentháromságos Isten szeretetét és 
egységét jelenítse meg gyermekei és a többi ember felé.

Ám a felismerés, hogy Isten az egység és a nyitottság jelének 
szánta a házasságot, önmagában nem elegendő. A házasság 
szentsége által a hitvesi életszövetségben jelen van Jézus. Jelen-
léte és hatalma hihetetlen lelki erőforrást jelent, hogy a hitves-
társak Isten terve szerint tudják megélni házasságukat. Ám 
ehhez – akárcsak a kánai menyegzős párnak – tudatosan meg 
kell hívniuk Jézus Krisztust az életükbe.

A házas lelkiség alapja az, hogy a házastársak életének minden 
cselekedetét a Krisztus Lelkével való kapcsolat erősítésének 
szándéka vezérelje. E lelkiségből fakad a hiteles tanúságtétel: a 
házastársak azzal tesznek tanúságot a házasság szentségéről, 
hogy élő tanúivá válnak a kapcsolatukban jelenlévő és műkö-
dő Jézus Krisztusnak.

A MARRIAGE ENCOUNTER PROGRAM FELÉPÍTÉSE

A fenti üzenetet háromnapos, tizenhárom részes program 
közvetíti. Noha nem szerepel külön témaként, a második nap 
liturgiáinak témája a házastársak közti kiengesztelődés, a har-
madik napé pedig a házastárssal, a többi emberrel és Isten-
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nel való egység. A program menetét Gabriel Calvo 1993-ban 
kiadott, javított, bővített programleírása alapján ismertetjük. 
A megközelítésben a Megfigyelés – Értékelés – Cselekvés 
cardijni módszere érvényesül.

1. téma Bemutatkozás, a helyszín és a program menetének 
ismertetése.

MEGFIGYELÉS
A 2. és a 3. téma célja, hogy tükröt tartson a résztvevők elé.
A 2. téma  (Szembesülés önmagunkkal) során egyéni el-

mélkedésben gondolhatják át jó tulajdonságaikat, hibáikat, 
álarcaikat, valamint az életükben érvényesülő igazi és hamis 
értékeket. 

A 3. téma (Házasságunk mai állapota) két részből áll. A 
házaspárok egyrészt őszintén átgondolhatják házasságuk ak-
tuális állapotát, megfogalmazhatják a lelki eltávolodás tüne-
teit, másrészt megjelölhetnek bizonyos témákat, amelyekről 
beszélniük kell, hogy megelőzzék, illetve megszüntessék a 
lelki eltávolodás tüneteit házasságukban.

ÉRTÉKELÉS
Kapcsolatuk pillanatnyi állapotának feltérképezése után azt 

vizsgálják meg a házaspárok, hogy a szentírási kinyilatkozta-
tás fényében milyennek is kellene lennie a házasságuknak.

Ennek első lépéseként (4. téma) a Magvetőről szóló 
példabeszéd4 alapján átgondolják, mennyire nyitottak Isten 
igéje felé.

Az 5. téma (Isten terve) hordozza a program legfontosabb 
üzenetét. Istennek a házasságra vonatkozó kinyilatkoztatásá-
ból indul ki: Isten a házasság és a család Teremtője és Szer-
zője. A Teremtő képmására alkotott házaspár Istentől kapott 
küldetése, hogy különbségeik ellenére kiegészítve egymást, 
ketten egy legyenek, s egy új családot teremtsenek5. Az egy-

4  Mt 13,1-13
5 Ter 1,26-28; 2,18-25
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ség eszményét tudatosítva a házastársak arról elmélkednek és 
beszélgetnek, hogyan valósíthatják meg Isten tervét a házas-
ságukban. 

A 6. téma (Kölcsönös bizalom és párbeszéd) az eszmény 
megvalósításának legkézenfekvőbb természetes eszközeként 
a feltétlen bizalom és az őszinte hitvesi beszélgetés fontossá-
gára hívja fel a figyelmet.

A 7. téma (A kánai menyegző) célja, hogy a házastársak fel-
ismerjék: egyetlen biztos módon tudják jobbá tenni a házassá-
gukat és megélni annak igazi célját: ha tudatosan meghívják 
az Úr Jézust az életükbe. Az Úr Jézus kész segíteni, csodát 
tenni a házasságban, a családban: életük vizét a legjobb borrá 
tudja változtatni. Anyja, Mária fontos segítőtárs ebben.6

A 8. téma (A házasság szentsége) alapgondolata: a keresz-
tény házasságban - Krisztus és az Egyház egységének mintá-
jára - láthatóvá válik az Úrral való egység.7 “A szentség révén 
Krisztus minden házasságban szüntelenül jelenvalóvá vá-
lik.”8 „Az Egyház Vőlegénye a házasság szentsége által elébe 
jön a keresztény hitvestársaknak. Velük is marad, hogy mi-
ként ő szerette az Egyházat és önmagát adta érte, ugyanúgy 
szeressék egymást a házastársak is, kölcsönös odaadással és 
örök hűséggel. Az igazi házastársi szerelem fölvétetik az iste-
ni szeretetbe.”9 A házasok feladata, hogy a köztük jelenlévő 
és működő Krisztusról a házasság szentségi kegyelmei segít-
ségével tegyenek tanúságot gyermekeik és a külvilág felé.

 A 9. rész egy kb. másfél órás egyéni elmélkedés, melyben 
a házastársak felkészülnek a lelkigyakorlat legelmélyültebb 
négyszemközti beszélgetésére (10. rész).

CSELEKVÉS
A 11. téma (Házas lelkiség) a Krisztus lelkével való kapcso-

lat ápolásáról szól. A házastársak nemcsak a közös imádságot, 
hanem hétköznapi életük minden mozzanatát felajánlhatják 

6 Jn 2,1-11
7 Ef 5,32
8 II. János Pál pápa az olasz Marriage Encounter közösségekhez, Róma, 1983. XII. 3.
9 Gaudium et spes 48.
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azért, hogy közös Isten-kapcsolatukat erősítsék. „A különböző 
életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkál-
ja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának enge-
delmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva köve-
tik a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust.”10

A 12. rész (Keresztény elköteleződés) célja a fentiek alapján 
megérlelődő konkrét elhatározások megfogalmazása.

A program hálaadó szentmisével zárul (13. rész).

A MARRIAGE ENCOUNTER TERJEDÉSE

(Spanyolországban) 1966 áprilisában a spanyol püspökök 
kezdeményezésére az országban működő családmozgal-
mak egyetlen szervezetté tömörültek, Movimiento Familiar 
Christiano néven. A Püspöki Konferencia Gabriel Calvo atyát 
nevezte ki a szervezet papi vezetőjévé. Az MFC-t alkotó moz-
galmak mindegyike más-más szolgálattal gazdagította az új, 
országos szervezetet. A XII. Piusz házascsoportok a 
Marriage Encounter terjesztését kínálták fel, amit az MFC 
elkötelezetten támogatott. A program az évtized végére 
országszerte ismertté vált. 1967-ben elkészült a program első 
teljes, spanyol nyelvű leírása.

(Latin-Amerikában) 1966 szeptemberében Spanyolország, 
Latin-Amerika és az USA MFC/CFM mozgalmainak szö-
vetségeként létrejött az ICCFM (International Confederation 
of Christian Family Movements). Az ICCFM megalaku-
lását kimondó caracasi nemzetközi találkozón Calvo és a 
Ferrer házaspár előadást tartott a spanyolországi Marriage 
Encounterről. Beszámolójuk hatására meghívták őket Mexi-
kóba, ahol Mexikóvárosban, majd más városokban is elindí-
tották a Marriage Encountert. A program Mexikóból szinte 
valamennyi olyan latin-amerikai országba eljutott, ahol MFC 
csoportok működtek.

10 Lumen Gentium 41.
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(Az USA-ban) Egy mexikói házaspár meghívására 1966 no-
vemberében Calvo atya első ízben tartott Marriage Encountert 
az USA-ban: Miamiban hét spanyolajkú házaspár és két pap 
vett részt a programon.

Az első angol nyelvű Marriage Encounter 1967 augusztusá-
ban Notre Dame-ban (Indiana), az MFC/CFM világtalálko-
zója alkalmával zajlott, nemzetközi részvétellel.

Egy évvel később, 1968 augusztusában az amerikai MFC/
CFM meghívására 51 spanyol házaspár és 17 pap utazott az 
USA-ba. 30 városban tartottak Marriage Encountert az elma-
radott területeken élő spanyolajkú házaspárok számára.

1969 augusztusában ismét Notre Dame adott otthont az 
MFC/CFM konferenciának. A találkozó alkalmával megtar-
tott Marriage Encounteren amerikai, indiai, új-zélandi, skót, 
Fülöp-szigeteki, angol és ír házaspárok vettek részt. Lelkese-
désük nyomán a program néhány hónap alatt eljutott a Fü-
löp-szigetekre, Tajvanra és Új-Zélandra.

Ezt követően azonban megtört a fejlődés lendülete. Míg 
spanyol nyelvterületen az MFC és a Marriage Encounter 
mindmáig együttműködve szolgálja a családokat, addig az 
USA-ban 1969-ben a Marriage Encounter különvált a CFM-
től, majd 1971-től több különböző ágra szakadt.

Calvo Marriage Encounter programja új értelmezésekben, 
különféle technikákkal bővített változatokban kezdett ter-
jedni. Ma több tucat ilyen módosított Marriage Encounter-
változat létezik. Legismertebb az érzelmeket hangsúlyozó, 
kizárólag a házaspárra összpontosító New York-i változat, 
amely elsősorban Chuck Gallagher SJ tevékenysége folytán 
világszerte elterjedt (ma: Worldwide Marriage Encounter; 
Magyarországon: Házas Hétvége).

E programváltozatok hatékony terjesztése sok házaspárhoz 
eljuttatta – legalább részben – Calvo és az első házaspárok 
üzenetét. Ugyanakkor a megosztottság máig fájdalmas kö-
vetkezményekkel jár, és zűrzavarral, vetélkedéssel gyengíti a 
Marriage Encountert.

A kétségkívül jó szándékkal létrehozott programváltozatok-
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ban elsikkadt néhány olyan gondolat, amelyet az alapítók igen 
fontosnak tartottak. Ráadásul a megosztottság miatt a világ 
legtöbb országában sem az eredeti Marriage Encounter, sem 
Calvo többi, kegyelemben mérhetetlenül gazdag Encounter 
programja nem indulhatott el.

Ez vezette Calvo atyát, amikor 1993-ban kiadta az eredeti 
Marriage Encounter javított, bővített leírását:

„Ez az átdolgozott ismertető füzet megkísérli a lényegét 
tekintve változatlan, eredeti gondolatot oly módon megvi-
lágítani, hogy az – reményeink szerint – eleve kizárja a ko-
rábbi, olykor zavart okozó torzítások lehetőségét… Buzgón 
imádkozunk, hogy “mindenfajta Marriage Encounter” min-
den országban új kezdetnek tekintse ezt a bővített kiadást… 
hogy egységben teljesíthessük közös küldetésünket, a házas-
ság és a családi élet elmélyítését az Úrban – olyan Marriage 
Encountert felmutatva a világ számára, amelynek egységes 
a lelkisége, a célja, az üzenete, ugyanakkor minden kultúra 
számára lehetővé teszi a szabad önkifejezést… Legbecse-
sebb eszményünk ez volt és marad: EGYETLEN, SOKARCÚ 
Marriage Encounter.”11

11 G. Calvo, Az eredeti Marriage Encounter javított, bővített leírása
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4. A FIRES (MÉCS) PROGRAMOK

Patricio Flores, a texasi San Antonio püspöke meghívásá-
ra 1974 áprilisában Gabriel Calvo az Egyesült Államokba 
utazott. Két évig San Antonióban a spanyolajkú 
házaspárok és családok lelkigondozásában vett részt, majd 
elöljárói Washingtonba küldték, hogy minden idejét, energiá-
ját a családpasztorációnak szentelhesse.

Nagyívű terv, egy új lelki programsorozat elképzelése 
körvonalazódott benne, amely nemcsak házaspárokhoz, ha-
nem minden családtaghoz hatékonyan juttatná el a család 
evangéliumát. A programsorozat elnevezése (FIRES) be-
tűszó: Families (család), Intercommunication (párbeszéd), 
Relationships (kapcsolat), Experiences (élmény), Services 
(szolgálat). Jelentése, alapgondolata: ha a családtagok őszin-
tén beszélgetnek egymással, megerősödnek a családon belüli 
kapcsolatok. A jó kapcsolatokkal, következésképpen sok szép 
közös élménnyel rendelkező családtagok azután szolgáló szere-
tettel tudnak a többi ember felé fordulni.

Calvo közel húsz különböző FIRES programot alkotott. A 
következőkben ezeket ismertetjük röviden. A FIRES magyar 
megfelelője a cardijni Megfigyelés – Értékelés – Cselekvés 
módszerre utaló MÉCS, illetve MÉCS Napok elnevezés.

Valamennyi FIRES/MÉCS program két fő részre osztható. 
A „vízszintes irányú” rész – Jézus figyelmeztetése alapján12 
– az önmagunkkal, házastársunkkal, családtagjainkkal és má-
sokkal történő kiengesztelődés, a „függőleges irányú” pedig a 
hit, az Istennel való kapcsolat átgondolása, erősítése.

12 Mt 5, 21–25
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HÁZASPÁROKNAK SZÓLÓ PROGRAMOK

A Marriage Encounter (MÉCS Napok Házasoknak) utáni 
első program a Marriage Retorno (MÉCS Retorno Házasok-
nak). A program 1967-ben, tehát jóval a FIRES létrejötte előtt 
keletkezett, s Calvo engedélyével több helyen rendszeresen 
szervezni is kezdték; szigorúan véve tehát nem is tartozik 
a FIRES programcsaládhoz. A háromnapos program olyan 
házaspárok kívánságára született, akik az első házas prog-
ram után további lelki elmélyülésre vágytak. A háromrészes 
Retorno a Szentháromság Személyeit állítja a résztvevők elé, 
mégpedig három lépésben: Megfigyelés (egyéni elmélkedés), 
Értékelés (Szentírás-elmélkedés), Cselekvés (házastársi meg-
beszélés, elhatározások). A program célja, hogy az egyéni és 
közös szentírásolvasás által a házastársak elevenebb kapcso-
latba kerüljenek a szentháromságos Istennel.

Az 1978-ban keletkezett Marriage Re-Encounter (MÉCS Na-
pok Haladó Házasoknak) című, háromnapos FIRES progra-
mot az a felismerés hívta életre, hogy a házastársak Istenhez 
való közeledésének elengedhetetlen feltétele a kiengesztelő-
dés a gyermekeikkel, akár egészen kicsik, akár már felnőttek. 
A program felépítése a Marriage Encounteréhez hasonló. Az 
önvizsgálat és a házastársi kapcsolat átgondolása mellett fon-
tos téma az Istennel, illetve a gyermekekkel való kapcsolat 
és kiengesztelődés. A résztvevők újra, mélyebben átélhetik az 
első házas MÉCS Napok élményét, ugyanakkor a gyermeke-
ikkel való kiengesztelődés révén felkészülhetnek a Retorno 
üzenetének befogadására.

CSALÁDOKNAK SZÓLÓ PROGRAMOK

Gabriel Calvo 1977-ben alkotta meg családoknak szóló 
Family Encounter (Családi MÉCS Napok) című programját, 
melyen együtt vesznek részt a szülők és 10 évesnél idősebb 
gyermekeik. A háromnapos program szülők és gyermekek 
találkozását, kiengesztelődését, őszinte, mély beszélgetését 
segíti. Az önvizsgálat és a családon belüli kapcsolatok átgon-
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dolása mellett szülők és gyermekek családi körben beszélget-
hetnek a számukra fontos értékekről, nehézségeikről, család-
juk belső fejlődéséről, hitükről.

Egy évvel később, 1978-ban keletkezett a családokhoz szóló 
Family Communication Workshop (MÉCS Családi beszélge-
tés) című félnapos program, amely a Family Encounter (Csa-
ládi MÉCS Napok) legfontosabb mozzanataiból ad ízelítőt. A 
kb. ötórás időtartamú, felszabadult légkörű program lehető-
séget ad a családi körben történő, őszinte beszélgetésre, a ki-
engesztelődésre, a családi összetartozás örömének átélésére.

FIATALOKNAK SZÓLÓ PROGRAMOK

Calvo azt tapasztalta, hogy a fiatalok jóval nehezebben 
kapcsolódnak be a Family Encounter (Családi MÉCS Napok) 
programba, mint szüleik, akik előzőleg részt vettek Marriage 
Encounteren (MÉCS Napok Házasoknak). Ezért dolgozta ki 
1977-ben a fiatalok számára hasonló élményt nyújtó Sons and 
Daughters Encountert (MÉCS Napok Fiataloknak). A ma-
gyarul nehezen visszaadható eredeti cím egy alapvető, ám 
olykor feledésbe merülő kapcsolatrendszerre utal: a fiatalokat 
nem családi hátterükből kiszakított egyénként kezeli, hanem 
olyan személyként, akinek viselkedését, értékrendjét, kapcso-
latait, hitét döntően befolyásolja a család. A program 12 témát 
ölel fel, pl: önállóság és mások befolyása, önismeret, családi 
kapcsolatok, igaz és hamis értékek, hivatás, szeretet, szere-
lem, hit, Isten-kapcsolat.

A házaspárokhoz hasonlóan a Sons and Daughters 
Encounter (MÉCS Napok Fiataloknak) programon részt vett 
fiatalokban is felmerült az igény a folytatásra. Így született 
meg 1979-ben a Sons and Daughters Retorno (MÉCS Retorno 
Fiataloknak). A Retorno szó jelentése: visszatérés. A három-
napos lelkigyakorlat résztvevői lehetőséget kapnak, hogy a 
Szentíráson keresztül megszólaló Istenre figyelve újra Isten 
felé forduljanak, visszatérjenek hozzá, megújítsák kapcsola-
tukat a három isteni Személlyel.
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FIATAL PÁROKNAK ÉS FIATAL HÁZASOKNAK 
SZÓLÓ PROGRAM

1990-ben született meg az Engaged Encounter (MÉCS Napok 
Fiatal pároknak) című program. Az elsősorban együttjáróknak 
és jegyeseknek szóló háromnapos program a párkapcsolat 
átgondolására, értékelésére nyújt lehetőséget, s ezzel segít 
az életre szóló házassági döntés meghozatalában. A témák 
közt szerepel pl. az önismeret, a vonzalom és indítékai, ne-
hézségek a házasságban, a házasság értelme és célja, hit és 
Isten-kapcsolat stb. A kérdések átgondolása és 
négyszemközti megbeszélése során a résztvevők nemcsak 
önmagukat és leendő társukat ismerik meg jobban, hanem 
Istenhez is közelebb kerülnek. A program kiváló missziós 
lehetőség is: mély élménye számos nemhívő felet vezet 
vissza az Egyházhoz, vagy indít arra, hogy 
megkeresztelkedjék.

ÉLETTÁRSAKNAK SZÓLÓ PROGRAM

Itt kell említést tennünk Gabriel Calvo 2007-ben keletkezett 
Pre-Conjugal Encounter (MÉCS Napok Élettársaknak) című 
programjáról is. A korábbiakhoz hasonlóan e program 
megalkotására is a valós szükség indította a szerzőt. Ma, 
amikor a nyugati világban már a megkeresztelt fiatalok 
többsége sem kéri közös életére Isten áldását, és nem köt sem 
egyházi, sem polgári házasságot, Calvo rendkívül fontosnak 
tartja, hogy az érdeklődő pároknak legyen alkalmuk megis-
merni és felismerni az Isten terve szerint megélt házastársi 
életszövetség csodálatos távlatát, a szentségi házasság mély-
ségét, kegyelmi gazdagságát. Ebben időleges együttélés után 
szentségi házasságot kötött házaspárok tanúságtétele segíti a 
résztvevőket, akik a háromnapos program után megerősítő, 
megtartó plébániai közösséghez csatlakozhatnak.
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FELNŐTT EGYÉNI PROGRAMOK

Calvo világosan látta, hogy óriási szükség van igazán ha-
tékony családpasztorációra, ugyanakkor széthúzást, félté-
kenységet, versengést tapasztalt az együttműködésre hiva-
tott szervezetek és mozgalmak között. Ez indította Fraternal 
Encounter (MÉCS Napok Családpasztorációs munkatársak-
nak) című program megalkotására 1973-ban. A program Jézus 
imájának szellemében („hogy egy legyenek”13 ) keresztény 
párbeszédre hívja a házas- és családpasztorációban tevékeny-
kedő szervezetek és mozgalmak vezetőit. A három nap során 
a résztvevők saját életükről, illetve szentírási szakaszokról 
elmélkednek, beszélgetnek, és lehetőséget kapnak, hogy ka-
rizmájukat egymással megosztva, összehangoltan tervezzék 
meg tevékenységüket.

Az 1994-ben keletkezett Self Encounter (MÉCS Napok 
Egyéni résztvevőknek) vallástól, életkortól, életállapottól füg-
getlenül minden felnőttnek – férfiaknak és nőknek, fiatalok-
nak és időseknek, egyedülállóknak és házasoknak, elváltak-
nak és özvegyeknek, hívőknek és nemhívőknek – egyaránt 
szól. Calvo többi programjához hasonlóan ez a program is 
mélyebb önismeretre vezet, és a fontos emberi kapcsolatok, 
főként pedig az Istennel való kapcsolat átgondolására, ja-
vítására kínál lehetőséget. A háromnapos Self Encounter a 
legtöbb résztvevő szívében komoly felismerésekhez vezet, 
őszinte beszélgetésekre indít, és megérezteti, mennyire szük-
sége van az embernek Istenre az életében. Célcsoportonként 
meghirdetve különösen hatékonynak bizonyul. Kiváló 
eszköze az elváltak/újraházasodottak lelki gondozásának 
is, melynek fontosságát az Egyház hangsúlyozza: „Sürgetve 
buzdítjuk a pásztorokat és az egész hívő közösséget, hogy 
támogassák az elváltakat: gondoskodásukkal és 
szeretetükkel óvják meg őket az Egyháztól való elszakadás 
érzésétől, hiszen megkeresztelt emberek, részesei lehetnek 
az Egyház életének és részt is kell benne venniük.”14

14 Familiaris Consortio 84

13 Jn 17,20-21
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2008-ban készült el Gabriel Calvo utolsó programja, az 
Eucharistic Encounter (MÉCS Napok az Eucharisztiáról), 
melynek során a résztvevők az Oltáriszentség misztériumáról, a 
szentmiséről, Krisztus valóságos szentségi jelenlétéről 
elmélkedve gondolhatják át a vele való kapcsolatukat. A 
személyes tanúságtételeket témánként egyéni elmélkedés, 
szentségimádás, majd beszélgetés követi. 

PAPOKNAK, SZERZETESEKNEK SZÓLÓ PROGRAM

1974 februárjában a spanyol püspökök az Egyházmegyei 
Munkáspapok közül kértek egy papot a római Pontificium 
Spannis Kollégium lelki irányítására. Az elöljáró választása 
Calvo atyára esett. Így került Rómába, ahol kollégiumi tevé-
kenysége mellett részt vett a Család Pápai Tanácsának és a Vi-
lágiak Tanácsának munkájában is. Ekkor született meg benne a 
papoknak, szerzeteseknek szóló négynapos lelkigyakorlat, a 
Priest Encounter (MÉCS Napok Papoknak, szerzeteseknek) 
ötlete is. A még ma is forradalmian újszerű programot az kü-
lönbözteti meg minden más, jól ismert lelkigyakorlattól, hogy a 
program során a résztvevő papok és szerzetesek önvizsgála- tát 
elkötelezett keresztény házaspárok is segítik, akik őszintén 
elmondják, mit jelent számukra a papok szolgálata, szerintük 
milyen a jó pap/szerzetes, megkapják-e a papoktól/szer-
zetesektől, amire szükségük van. A megszólalók mindazon 
házaspárokat, családokat, személyeket képviselik, akikhez a 
papok/szerzetesek küldetése szól. A résztvevő papok/szer-
zetesek hivatásuk ajándékáról elmélkedve újra felismerhetik 
annak szépségét és a benne rejlő lehetőségeket, majd mindezt a 
többiekkel is megoszthatják. A program a résztvevők egyé- ni 
épülését szolgálja, ugyanakkor megszilárdítja elkötelező-
désüket Krisztus és a papi rend szentsége, illetve a szerzetesi 
életforma mellett.
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5. KÖNYVEK, MUNKAFÜZETEK

A számtalan külső és belső nehézség közül a mai családok 
egyik legsúlyosabb szenvedése az, hogy a családtagok nem 
tudnak őszintén beszélgetni, nem értik meg, nem fogadják el 
egymást. Gabriel Calvo programjai mellett könyvei és mun-
kafüzetei abból a meggyőződésből születtek, hogy a negatív 
tendenciák és tapasztalatok ellenére minden családban jelen 
van egy titokzatos, belső „szeretetenergia”, ami akkor szaba-
dul fel, ha a házastársak, a családtagok őszintén beszélgetni 
kezdenek egymással. Calvo művei a beszélgetésekhez adnak 
indítást, kérdéseket, ötleteket.

Az 1977-ben keletkezett MÉCS Családi beszélgetések c. fü-
zet tizenkét családi beszélgetés anyagát tartalmazza, melyek 
során a családtagok kérdések alapján elbeszélgethetnek, meg-
hallgathatják, jobban megérthetik és még jobban megszeret-
hetik egymást.

A FIRES című füzet (1977) öt családi beszélgetéshez nyújt 
bevezető gondolatokat és kérdéseket a FIRES betűi és kulcs-
fogalmai alapján: Families (család) – Intercommunication 
(párbeszéd) – Relationships (kapcsolat) – Experiences (élmé-
nyek) – Services (szolgálat).

Ugyancsak 1977-ben keletkezett Calvo három, otthoni fel-
dolgozásra szánt munkafüzete, a Marriage Encounter at 
Home, Self Retorno At Home és az Encounter With Myself 
At Home, melyek az élő programok lelkületét kívánják minél 
szélesebb olvasóközönséggel megosztani.

Az 1980-ban megjelent Beszélgetések fiataloknak című 
munkafüzet ifjúsági csoportbeszélgetésekhez nyújt vezér-
fonalat. A tizenöt beszélgetést tartalmazó füzet elsősorban 
azoknak a fiataloknak íródott, akik szívesen folytatják az ifjú-
sági MÉCS Napokon megkezdett őszinte légkörű beszélgeté-
seket önmagukról, családjukról, hivatásukról, hitükről. 

Az 1988-ban keletkezett Szemtől szemben az eredeti 
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Marriage Encounter (MÉCS Napok Házasoknak) otthoni 
feldolgozásra szánt változata. A könyv Gabriel Calvo több 
évtizedes családi lelkigondozói tapasztalatának összefogla-
lása. Megjelenése arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég 
a párkapcsolatot a házasságkötésig elkísérni. A házasság az 
esküvő után még nagyobb odafigyelést igényel mind a házas-
társak, mind a házassággondozók részéről, hiszen a házasság 
a család kiindulása és célpontja.

1992-ben jelent meg Calvo Family Energy (Családi körben) 
című könyve, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
mitől lesz boldog a család. A könyv nem ismereteket 
közöl, hanem – a szerző többi művéhez hasonlóan – beszélge-
tésre hívja a családokat.

1995-ben látott napvilágot Calvo Kéz a kézben című műve, 
amely a házasság szentségére történő felkészülést segíti. A kö-
tet nem elméleti mű, hanem munkafüzet, vezérfonal, amely 
sok-sok bölcs gondolatot, kérdést, átgondolandó szempontot, 
gyakorlati tanácsot és beszélgetési témát kínál az olvasónak. 
A házasulandók és az ifjú házasok mellett sokat meríthetnek 
belőle fiatalokkal, jegyesekkel foglalkozó papok és világiak is.

Calvo utolsó műve a 2002-ben megjelent Tükrön innen, 
tükrön túl című, önismeretről és hitről szóló kötet, melyben 
a szerző a lélek mélye felé vezető izgalmas utazásra hívja az 
olvasót. Nem megoldásokat ad, hanem egyszerű kérdésekkel 
arra indít, hogy saját válaszainkat fogalmazzuk meg. Kérdé-
sei tapintatosak, elgondolkodtatóak; olyan ember kérdései, 
aki élete során megszenvedte és megtalálta a saját válaszait. 
„Calvo atya túl az aranymiséjén, önmagát egészen a családok 
lelki gondozásának szentelve, egy élet tapasztalatait foglalja 
össze. Olyan egyszerűséggel, átláthatósággal, vesékig látóan, 
ahogyan csak az életet látó bölcsek tudnak fogalmazni” – írja 
a könyv ajánlásában Bíró László püspök.
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6. A CALVO-ÉLETMŰ MAGYARORSZÁGON

Gabriel Calvo programjai Magyarországon a MÉCS Család-
közösségek szervezésében váltak ismertté. Magyarországon 
az első MÉCS házasközösségek az ICCFM európai vezető há-
zaspárja, Tony és Lily Gauci kezdeményezésére, Bíró László 
püspök támogatásával 1996-ban indultak. A MÉCS 1998 óta 
az ICCFM teljes jogú tagja.

1998-ban az ICCFM 11. Világtalálkozóján a MÉCS Család-
közösségek vezetői, Ménesi Balázs és Krisztina találkoztak 
Gabriel Calvo atyával és munkatársával, Donnon Murray 
ferences atyával. A találkozót követően engedélyt kértek és 
kaptak Bíró László püspöktől, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia családreferensétől, hogy Magyarországon elin-
dítsák és rendszeresen szervezzék Calvo eredeti programjait.

A szerző engedélyével és támogatásával Donnon Murray 
1999-től évente ellátogatott Magyarországra, ahol sorra elin-
dította Calvo programjait.

1999-ben és 2000-ben házas, illetve ifjúsági MÉCS Napokat 
tartott, 2001-ben házas Retornót és papi MÉCS Napokat. Az 
utóbbin részt vett Bíró László püspök és Majnek Antal püs-
pök, az Ukrán Katolikus Püspöki Kar családreferense is.

Donnon Murray 2002-ben tartotta az első fiatal pároknak, 
illetve egyéni résztvevőknek szóló MÉCS Napokat, valamint 
az első MÉCS Családi beszélgetést, majd 2003-ban az első 
egyéni/ifjúsági Retornót, valamint a „haladó házas” MÉCS 
Napokat. Ebben az évben Kárpátalján is elindultak a MÉCS 
programok. 2004-ben Donnon Murray először tartott Családi 
MÉCS Napokat Magyarországon.

A MÉCS Családközösségek szervezésében Gabriel Calvo 
eredeti programjait olyan magyar papok vezetik, akik részt 
vettek a Donnon Murray által tartott első programok vala-
melyikén. Ma már több pap és házaspár végzi a szervezői, 
vezetői és házigazdai szolgálatot. A papi, szerzetesi MÉCS 
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Napokat 2017-ig két-három évente Bíró László püspök, 
2020-ban Majnek Antal püspök vezette.
A MÉCS programokon nem csak a MÉCS Családközössé-
gekhez tartozó családok tagjai vehetnek részt. Az országo-
san meghirdetett programokon 1999-től több ezren vettek 
részt.

Gabriel Calvo könyvei, munkafüzetei is megjelentek ma-
gyarul a MÉCS Családközösségek gondozásában. 2002 óta a 
Kéz a kézben, a Szemtől szemben és a Tükrön innen, tükrön túl 
című kötetek több mint 10.000 példányban keltek el.
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BEFEJEZÉS

A fentiekben a 20-21. századi családpasztoráció meghatá-
rozó személyisége, Gabriel Calvo életművét tekintettük át 
elméleti, történeti és gyakorlati szempontok alapján. Befeje-
zésül az életmű legfontosabb alapgondolatát foglaljuk össze.

Calvo abból az alapvető meggyőződésből indul ki, hogy 
minden emberben, házaspárban, családban jelen van egy ti-
tokzatos, belső „szeretetenergia”, amely akkor szabadul fel, 
ha a családtagok őszintén beszélgetni kezdenek egymással. Az 
őszinte beszélgetés – amely az önmagunkkal való szembesülésen 
alapszik – két irányban hat: egyrészt felszítja és táplálja a sze-
retet tüzét, „energiáját”, ugyanakkor bűnökkel terhelt emberi 
kapcsolatainkban lehetővé teszi a kiengesztelődést. A szeretet 
és az állandó kiengesztelődés nyomán pedig megszülethet az 
egység.

Calvo a Szentháromság egységében látja azt az ősmintát, esz-
ményt és célt, ami felé minden emberi közösségnek – házas-
párnak, családnak, társadalomnak – törekednie kell. Minél 
tökéletesebben valósul meg az egység az életünkben, annál 
tökéletesebben válunk a szentháromságos Isten képmásává. 
Az egységnek, azaz az Isten-hasonlóságnak következménye a 
házastársi, családi, emberi kiteljesedés, a boldogság. A gon-
dolatmenetet így ábrázolhatjuk:

EGYSÉG
� �

          Szeretet    Kiengesztelődés
� �

Őszinte beszélgetés
↑

Szembesülés önmagunkkal
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Calvo programjai módszertanilag is erre a felismerésre 
épülnek. A résztvevők nemcsak hallanak a párbeszéd fontos-
ságáról, hanem lehetőséget kapnak a beszélgetésre, melynek 
során megtapasztalják, hogy valóban újjáéled szívükben a 
szeretet. Az őszinte légkör megteremtésében segítenek azok 
a tanúságtevők (témavezetők), akik saját élményeik elbeszé-
lésével indítják meg a páros vagy csoportos beszélgetést.

Ha nagyszerű felismeréseken alapszik is, mindez természe-
tesen csupán emberi erőfeszítés. Calvo programjainak igazi 
mélységét és tartós hatását természetfeletti dimenziójuk biz-
tosítja. Az elengedhetetlen imaháttér mellett minden program 
során különleges figyelmet kap a Szentírás által közvetített, 
sokszor egészen személyre szóló isteni üzenet.

 Gabriel Calvo életművének hatása felmérhetetlen. Öt kon-
tinens több mint száz országában elterjedt lelkigyakorlatos 
programjai, melyek kétségkívül a Szentlélek ajándékai, csalá-
dok millióinak életét tették szebbé, „Isten szíve szerint” való-
vá. Felhasználásuk a családpasztoráció egyik leghatékonyabb 
eszköze, és hatalmas, ám világszerte csak töredékesen kiak-
názott lehetősége. Pedig az évtizedekkel ezelőtt keletkezett 
programok napjainkban modernebbek és időszerűbbek, mint 
valaha. Evangéliumi értékeket elvető, család- és életellenes 
korunkban a remény jelei lehetnek, hiszen – Gabriel Calvo 
szavaival: 

„a mai világban
a házasságot és a családi életet sújtó

súlyos válság ellenére
szilárd meggyőződésünk,

hogy Isten tervében 
a család
a világ 

és a történelem 
szíve.”15

15 G. Calvo, Az eredeti Marriage Encounter javított, bővített leírása
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IRODALOM

Az Encounter programokról:
G. Calvo, Az eredeti Marriage Encounter javított, bővített leírá-
sa, valamint a Szerző, illetve a FIRES Inc. kiadásában 1967 és 
2007 között megjelent programleírások  

Az Encounter programok történetéről:
R. White, The Origin and Vision of Marriage Encounter, FIRES 
1999 (angol kiadás), 2006 (spanyol kiadás)

Ménesi, B, Gabriel Calvo életműve; a Marriage Encounter és a 
FIRES programok keletkezése és lelkisége. Szakdolgozat. PPKE 
Hittudományi Kar, Levelező tagozat, Budapest, 2006



42Gabriel Calvo munkássága

FÜGGELÉK

MÉCS Családközösségek

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, 
szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Cél-
juk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a kö-
zösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerő-
södve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat 
a világban. 

A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbe-
szélgetések felépítéséből adódó betűszó. Josef Cardijn bíbo-
ros „Láss – Ítélj – Cselekedj” módszere alapján a beszélgeté-
sek három fő részre tagolhatók:

Megfigyelés  – személyes tapasztalatok, élmények
Értékelés – a felvetődő problémák értékelése a  

  krisztusi tanítás fényében
Cselekvés – elhatározások megfogalmazása.

A MÉCS évről-évre kidolgozott beszélgetési anyagai ko-
moly segítséget jelentenek, ugyanakkor iránymutatást adnak, 
hogy a közösségek az Egyház megújuló életének színterei le-
hessenek, hogy az összejövetelek a házaspárok, a közösség, a 
plébánia és az Egyház egységét szolgálják.

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mé-
lyül; erősödnek a házasságok, boldogabbá válik a családi 
élet. A házaspárok között tartós barátságok alakulnak ki. A 
házascsoportok jelenléte erősíti a plébániai közösséget, és a 
házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudatosabban 
találják és állják meg helyüket. 
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MÉCS Napok

Magyarországon a MÉCS Családközösségek 1999 óta rend-
szeresen szervezik Gabriel Calvo atya fentiekben ismertetett, 
eredeti programjait, a MÉCS Napokat.

A MÉCS Napok tanúságtételekből, elmélkedésből, beszél-
getésből, imádságból álló lelki programok fiatalok, fiatal 
párok, házaspárok, felnőtt egyéni résztvevők, családok, 
valamint papok, szerzetesek számára.

A katolikus MÉCS Családközösségek szervezésében zajló 
programokon vallástól, felekezettől függetlenül bárki részt 
vehet, aki szeretne közelebb kerülni önmagához, embertár-
saihoz és Istenhez.



44Gabriel Calvo munkássága

Gabriel Calvo művei magyarul

Kéz a kézben
Kérdések és válaszok fiatal pároknak.

Szemtől szemben
Az eredeti Marriage Encounter otthoni feldolgozásra szánt 
változata házaspároknak.

Tükrön innen, tükrön túl
Őszintén keresőknek önismeretről, hitről.

FIRES/MÉCS programok
Munkafüzet családi beszélgetésekhez a FIRES betűszó 
kulcsfogalmai alapján. 

MÉCS Családi beszélgetések
Munkafüzet családi beszélgetésekhez.

MÉCS Beszélgetések fiataloknak
Csoportbeszélgetéshez; az ifjúsági MÉCS Napok résztvevői-
nek.

Információ: mecshonlap.hu


