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TEOLÓGIAI ROVAT TEOLÓGIAI ROVAT 

A legszebb példa erre a Példabeszédek 
könyvében található „Derék asszonyt 
ki talál…” 31,10-31. És a nő lelki be-
folyásával is tisztában voltak: „aki jó 
asszonyt talál, az boldogságot talál, 
neki megfelelő segítséget, támaszt” (Sir 
36,24; vö. Péld 18,22).
Az Ószövetség teológiájának sarokkö-
ve a hűség. Ennek fontosságát a teljes 
mű hangsúlyozza és különösen a pró-
féták, akik a házastársi hűség képeivel 
szemléltetik sokszor drámai, de akár 
tragikus és naturalista módon is Isten 
és népe viszonyát. 

Gondoljunk csak Ezekielnek Izrael tör-
ténetéről írt parafrázisára a 16. fejezet-
ben. Vagy Ozeásra, akinek egy parázna 
asszonyt kellett feleségül vennie (Oz 
1,2kk). Mindez, ha átvitt értelemben 
is, a házassági kapcsolat Isten és népe 
iránti kapcsolat paralel jellegét hangsú-
lyozza, amit Jézus Krisztus, a mennyei 
vőlegény fog népéhez való viszonyában 
megtestesíteni.

(D.T.)

A házasság mint fogalom nem talál-
ható meg az Ószövetségben. Jelenté-
sében leginkább a héber berit szónak 
felel meg, amely az Istennel kötött 
szövetséget jelöli. Olyan szövetség 
a házasság, melynél „Az Úr a tanú 
közted és ifjúkorú feleséged között” 
(Mal 2,14).
Az Ószövetség isteni eredetre vezeti 
vissza a házasságot: „Nem jó az em-
bernek egyedül lennie. Alkotok neki 
segítőtársat, aki hozzá illő” (Ter 2,18). 
Így a házasság Istentől származó jó 
rend, természetes állapot, amelyben 
Isten akaratából a férfi (héberül is) 
segítőtársra talál az oldalából alkotott 
asszonyban (héberül issa), akiért „a 
férfi elhagyja apját és anyját és felesé-
géhez ragaszkodik, s a kettő egy lesz” 
(Ter 2,24). Összetartozók, hiszen az 
Isten „saját képmására… férfinak és 
nőnek teremtette őket” (Ter 1,27). Így 
olyan új közösséget alkotnak, amely-
ben a felek kölcsönösen kiegészítik 
egymást. Jel, amelynek Isten szeretetét 
kell tükröznie a világban istenképi-
ségük alapján. Általános értelemben 
vett emberfogalom nem létezik az 
Ószövetségben, csak mint férfi és nő. 
A férfi és a nő együtt az a valaki, aki 
Isten képét hordozza. A házastársak 
harmóniáját a bűn törte meg. 

A házassági kapcsolaton belüli egyen-
lőtlenségek, a szülés fájdalma és nehéz-
sége a bűn következményei a Szentírás 
szerint (vö.Ter 2,24). 
Az ószövetségi házasság mint Isten által 
megszentelt szövetség célja kettős: egy-
részt a társas együttélés (Ter2,24), más-
részt az utódok nemzése (Ter 1,28), de 
ez utóbbi volt a fontosabb. „Legyetek 
termékenyek, szaporodjatok, töltsétek 
be a földet és vonjátok uralmatok alá!” 
(vö.Ter 1,28. 9,1.7). A legfontosabb 
rendelkezés ez, a Tóra 613 micvája (pa-
rancsolata) közül az első. A „mit sem 
ér a gazdagság utód nélkül” fájdalma 
cseng Ábrahám felkiáltásában: „Uram, 
Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen 
gyermek nélkül maradtam” (Ter 15,2).
A szerelem, a szabad választás is fon-
tos az Ószövetség számára, gondoljunk 
csak Jákobra, aki kétszer hét évig szol-
gált Ráchelért, és az Énekek énekének 
szerelmi vallomásaira. Tóbiás és Sára 
csodálatos történetében pedig az ima 
szerepét láthatjuk a szerelem mellett.
A patriarchális társadalom nemi 
egyenlőtlensége, a férfiuralom, mint 
már föntebb említettük, a bűn követ-
kezménye. Ám mindvégig tisztában 
voltak a Szentírás tanításával, hogy a 
férfi beteljesítője az asszony. 

Amoris Laetitia

HÁZASSÁG AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
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REGULAPONTOKRÓLREGULAPONTOKRÓL

Házastársi és családi ima
Na jó, essünk túl rajta. Azt hiszem, 
minden END-s családnak van lega-
lább egy olyan sarkalatos pont, ami 
nehezen megy… Hát nekünk ilyen a 
házastársi ima. Vigyázat: ez a sarka-
latos pont nem a családi ima, azzal 
nincs is túl nagy bajunk, arról szíve-
sen és büszkén tanúskodhatunk bár-
kinek. Hanem bizony, jól olvastátok a 
címben: házastársi és családi ima. A 
házaspár imája ez, amely kibővül csa-
ládi imává, de az utóbbi nem helyet-
tesítheti, nem írhatja felül az előzőt. 
Ahogyan egyszer egy pap barátunk 
mondta: abban a családban, ahol 
csak a gyerekekkel imádkoznak, nem 
fog maradni a végén semmi, amikor 
ők majd  kirepülnek. Pedig a házas-
társi ima a keresztény házasság egyik 
alappillére, nem véletlen, hogy Caffa-
rel atya ennyire nagy jelentőséget tu-
lajdonított neki. Olvassátok csak, mit 
ír: „A házasság ünneplésének legma-
gasztosabb pillanata a házastársak 
közös imája. Amikor egy asszony és 
egy férfi együtt imádkozik, akkor va-
lójában a Fiú imája száll fel az Atyá-
hoz.(…) Amíg nem ebből a magas-
ságból szemléljük a házastársi imát, 
nem érthetjük meg igazi lényegét.”  
Mint tudjuk, a keresztény értékrendű 
családokban a válási mutatók sajnos 
éppolyan szomorúak, mint a nem ke-
resztény családokban. 

Ám valahol ezt olvastam: azokban a 
családokban, ahol a házaspár együtt 
imádkozik, a válások száma sokszo-
rosan kevesebb, mint a többi családok 
esetében. Mintha a közös ima vala-
miféle védő vitamin lenne a házasság 
bajaival szemben. Kérdezzétek csak 
meg csendben azokat a párokat, ame-
lyekről tudjátok, hogy komoly gon-
dokkal küzdenek: szoktatok együtt 
imádkozni? Persze ne ítélkezzünk, azt 
se tudják szegények, hol, hogyan fog-
hatnának hozzá… Emlékszem, még 
franciaországi END-s csoportunkban 
mesélt valaki egy házaspárról, akik azt 
mondták, az ő házasságukat az men-
tette meg, hogy mindennap el tudtak 
mondani együtt egy Miatyánkot.
Nos jó, tudjuk, mennyire fontos len-
ne, akkor miért nem megy? A kifogá-
sok persze nem hiányoznak. Először 
is bioritmusunk különbözőségei. Phi-
lippe reggel friss, én inkább este. Nem 
találunk közös időt… Ez persze nem 
igaz. Inkább valamiféle szemérem 
vagy lustaság gátol meg abban, hogy 
ezt a sarkalatos pontot komolyan ve-
gyük. Úgy tűnik, könnyebb a testün-
ket levetkőztetni egymás előtt, mint 
a lelkünket. Nekünk valahogy nehéz 
a szabad szavakkal való imádkozás. 
Valószínűleg a házasságunk legele-
jén kellett volna hozzászoktatnunk 
magunkat ehhez, de akkor még nem 
tudtunk az END-ről. 

3. rész – Házastársi ima Így hát maradnak a kötött imák – de 
azt hiszem, Mennyei Atyánknak ez 
ugyanolyan kedves. Sok mindennel 
próbálkoztunk az elmúlt évek során. 
Volt valóságos kis liturgia olvasással, 
felállással, leüléssel – elég hamar ab-
bahagytuk. Tettünk kísérletet a kötet-
len imára is. Mint mondtam, 
leginkább még a rö-
vid, kötött imák 
mű kö dnek : 
Miatyánk, 

M a g n i f i -
cat. Nagyobb 
alkalmakhoz kö-
tődően szoktunk együtt 
imádkozni: házassági évforduló, 
év vége, utazás. Valahol közös imá-
nak érezzük azt is, amikor rendszere-
sen részt veszünk ketten hétközbeni 
szentmisén, illetve most szeptember 

óta minden héten a szentségimádáson. 
Egyéni imáinkban is mindig jelen van a 
házastársunk. Tudjuk, ez elég kevés. Így 
hát sikereinkről nem is tudunk beszá-
molni nektek, de őszinte próbálkozása-
inkról igen. Egy reményünk van: a többi 
sarkalatos pontban határozott előrelé-

péseket tettünk, akkor egyszer 
ez is „beindulhat”! 

Biztosan van-
nak köztetek 

o ly anok , 

akik most 
o l v a s s á t o k 

ezeket a sorokat,  
akiknek könnyen megy 

a házastársi ima. Ha majd legköze-
lebb találkozunk lelkigyakorlaton vagy 
nyári táborban, nyugodtan lépjetek oda 
hozzánk, és adjatok tanácsokat…

(V.I.)
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CAFFAREL ATYA ÍRÁSAISZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL

A belső csend le-
hetséges. Hogy el-
érjük, türelemre 
és szelídségre van 
szükség. Az erőszak 
eszközei sohasem 
voltak jók a békí-
tésre. És pontosan 
ez a békítés, min-
den létező területen 
a békesség elérése 
kell, amely min-
ket Istenre figyelő, 
mozdulatlan, hall-
gatásra kész embe-
rekké tesz. Ez a leg-
utolsó kifejezés egy 
bizonyos minőségi 
csendet igényel: a 
befogadást. 
Teljes, éber figyelem ez, amely kész a 
belső hang befogadására. Claudel így ír 
nekünk „Sok tudós megírta már, hogy 
a halláshoz - talán – csak ennyi kell: 
hallgatni: milyen igaz ez! De ma nem a 
hallókészülékeinkre van szükség, hogy 
lehallgassunk, nem is intelligenciánkat 
kell úgy irányítanunk: teljes valónkkal 
kell, hogy annak létezését hallgassuk, 
Aki Van.”

Biztos azt mondjátok ismét, hogy 
kétségbeesetten igyekeztek elérni a 
belső csendet, a megszentelt vissza-
vonulás helyét. 

Csak a ti erőfeszítéseitek nem 
elégségesek. Így igaz. Szükséges az is-
teni kegyelem közbelépése. De hogy-
an is tudná Isten visszautasítani ezt a 
kegyelmet? Arra vágyik, hogy csend 
lakozzon lelketekben, hogy az Atya és 
a Fiú párbeszéde megvalósulhasson. 
Bízzatok; tartsatok ki állhatatosan az 
imában és Krisztus békességet szerez 
és magához vonja szétszórt valóto-
kat, mint a pásztor, akiről Avilai Szt. 
Teréz beszél, aki az éj leszálltával 
furulyaszóval tereli össze a legelőn 
szétszóródott bárányait.

(M.R.M .és M.GY.)

Tanúságtétel
Az Apostolok Cselekedetei az első ke-
resztényekről azt írja, hogy „A hívők 
sokaságának egy volt a szíve-lelke” (Ap. 
Csel. 4,32.). A pogányok pedig csodál-
koztak: „Nézzétek, mennyire szeretik 
egymást!”
S e csodálkozás eredménye a megtérés 
lett.
Vajon a testvéri szeretet a 20. században 
nem rendelkezik azzal az erővel, kisu-
gárzással és vonzerővel, amellyel az első 
századok Egyházában rendelkezett? Az 
END csoportok úgy gondolják, hogy ma 
is meg lehet nyerni a hitetleneket Krisz-
tusnak, ha olyan keresztény családokat 
látnak, amelyek egymást valóban szere-
tik, egymást kölcsönösen segítik, Istent 
keresik, és testvéreiknek szolgálnak.

Így válik a testvéri szeretet a kölcsö-
nös segítés által a világ előtti tanúság-
tétellé!
Szándékosan használtuk a „tanúság-
tétel” szót, és nem az apostolkodást 
- nem mintha az END-házaspárok 
az apostoli feladatokat megtagadnák. 
Legnagyobb részük ugyanis már na-
gyon tevékeny a különböző katolikus 
szervezetekben, plébániákon, szoci-
ális, hivatásbeli és politikai életben 
- akik még nem lennének e területe-
ken aktívak, azok ennek szükségessé-
gét hamarosan megtapasztalják, - és 
most szükségét érzik lelkiéletük moz-
gósításának. Azért alkottak csoporto-
kat, hogy elmélyültebb vallásos életet 
élhessenek. 

A csoportos lelki munka szabályai
Ha azt akarjuk, hogy a csoportos lelki 
munka szándéka tartós és életerős le-
gyen, akkor ki kell alakítanunk rend-
szerét. Az elgondolás és a rendszer - 
akárcsak a test és a lélek - nem lehetnek 
meg egymás nélkül: az elgondolásnak 
kell a rendszer lelkévé válnia, a rend-
szernek pedig a lélek kiteljesedését kell 
szolgálnia.
A rendszernek elég könnyűnek kell 
lennie ahhoz, hogy a házaspárok sze-
mélyiségét és küldetését ne akadályoz-
za, de elég szigorúnak ahhoz, hogy 
megakadályozza az elernyedést és a 
lanyhaságot.

A belső csendAlapdokumentum
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS BESZÁMOLÓ

Az előzetes elképzelé-
sektől eltérően a fran-

cia-svájci-luxemburgi szuperrégió
felelőseinek találkozójára november 
19-20-án került sor Párizsban. Ezen 
az alkalmon mintegy 3000 felelős vett 
részt a 3 országból. A találkozón ott 
volt az ERI néhány tagja, valamint 
Lucyna és Krysztof, a lengyel szuper-
régió felelős házaspárja is.  

†††
November végén a spanyol szuperré-
gió papjai tartottak összejövetelt. De-
cember 5-én pedig a brazíliai papok 
találkozójára került sor. 

†††
December folyamán a szír kereszté-
nyekért imádkoztak az END-ben nem-
zetközi szinten. Mahassen és Georges 
Khoury, az ERI tagjai ellátogattak szír 
testvéreinkhez.  

†††

December 5-én Bordeaux-ban talál-
koztak a francia-svájci-luxemburgi 
szuperrégió felelősei az ERI Közép-Af-
rikáért felelős házaspárjával, Amaya és 
José-Antonio Marcen-Echandival. A 
bordeux-i találkozón a csoportok lelki 
vezetésével kapcsolatosan beszélgettek.

†††
December 9-én a belga szuperrégió 
felelősei hivatalosan is átadták a fela-
datot az új felelősöknek. Ezt a szép ak-
tust Kesel kardinális jelenlétében tették 
meg.

†††
Január 6 – 8-ig  Edgardo és Clarita Ber-
nal az ERI szatellit csoportjáért felelős 
házaspárja Párizsban hívta össze a pe-
dagógia csoportot.

†††
Mostantól az END nemzetközi honlap-
jára minden hónapban az Amoris La-
etitia egy újabb szemelvénye kerül fel.

†††
Az ERI amerikai zónájáért felelős há-
zaspárja, Graça és Roberto Rocha ja-
nuár 11-től a júliusban Brazilíában, 
Florianópolisban megtartott END 
nemzetközi Kollégiumának megszer-

vezésén dolgoznak.
†††

Január 12-13-án a szatellit cso-
port folytatja az előző héten meg-

kezdett munkáját Párizsban. A téma: 
“Kutatás és gondolatok.”

(T.B.)

2016. tél
A magyarországi END történetében 
immár harmadszor került sor a lel-
ki tanácsadók találkozójára. Elő-
ször Dunaharasztiban jöttek össze az 
atyák a Pozsgai családnál, a másik két 
alkalommal pedig Gyömrőre, a mi ott-
honunkba invitáltuk őket.

Az idei találkozót 2016. december 
1-jén tartottuk, melyen Bíró László és 
Beer Miklós püspökatyák mellet 10 
pap és egy szerzetesnővér is részt vett. 
A pár órás együttlét menete hason-
ló volt egy END-s alkalomhoz. A déli 
imádságot ebéd követte, melyet a sok 
dolgos gyömrői END-s házaspár saját 
készítésű süteményei koronáztak. Az 
étkezés alatt jó hangulatú, őszinte és 
tartalmas ötletelés alakult ki. 

Idén a fő kérdés az volt, hogy az atyák 
szerint milyen módon tudunk legha-
tékonyabban eljutni az END-re nyi-
tott házaspárokhoz. Ígéretet kaptuk, 
hogy Bíró püspökatya alkalmat keres 
majd a papok közötti bemutatkozásra 
is. Ennek fontosságát mi is érezzük, 
hiszen egy END-t ismerő atya sok 
házaspárt tud lelkesíteni, a közössé-
günkhöz irányítani. Bizakodva várjuk 
a lehetőséget.
Az idővel kötetlenné alakult beszélge-
téseket a legkisebb gyermekünk, Lázár 
ringatása sem zavarta meg. A pár órás 
együttlétet a Magnificat elimádkozásá-
val, valamint püspöki áldások fogadá-
sával zártuk. 

(TBLSZE és T.B.)

Papi találkozó
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BESZÁMOLÓBESZÁMOLÓ

Kisvárosban élünk, mégis vannak 
közöttünk tagok, akik nem is tudnak 
egymásról. A rendszeres imaalkalmak 
lehetőséget nyújtanak azoknak, akik 
szeretnének a többiekkel is találkozni.
A másik az, hogy nagy szükségét érez-
zük annak, hogy masszív imahátteret 
biztosítsunk a közösségnek. Mi hi-
szünk abban, hogy ez a közösség meg-
tart bennünket… ha létezik, és él. Na-
gyon sok lehúzó hatás ér bennünket, 
istenhívőket nap mint nap, és hiszünk 
abban, hogy ennek csak tudatosan, és 
folyamatos erőkifejtéssel tudunk el-
lenállni. Baj csak akkor van, ha min-
denki leengedi a karját, és már senki 
sem evez. Ezt mi – az ide járók – na-
gyon pontosan tudjuk. Talán ezért is 
van, hogy tavaly ősszel elhatároztuk, 
hogy mostantól nem havonta, hanem 
hetente fogunk összegyűlni. Az állan-
dóan változó helyszínek helyett egy 
csodálatos helyet kaptunk: Philippe és 
Ildikó a saját kertjükben álló kis ká-
polnába invitálta a közösséget a heti 
alkalmakra. A csapat annyira lelkes 
lett a saját nagy vállalásától, hogy még 
bevezettünk néhány újítást. 
Most már kéthetente van „hangos” 
szentségimádásunk, és kéthetente 
csendes. Felismerve, hogy ez az ima-
forma csak keveseket lelkesít, letet-
tünk arról, hogy minden csoportot 
arra kérjünk, hogy témákkal és szer-
vezéssel járuljanak hozzá az alkalma-
inkhoz. 

Úgy döntöttünk, hogy magunk fogjuk 
a témákat kijelölni, és mi – a rend-
szeresen jelen lévők – fogjuk kitalálni 
az imaalkalmak menetét. Rájöttünk, 
hogy erősebben kell ahhoz húzni az 
evezőket, hogy fölfelé haladjunk, ezért 
kitaláltuk, hogy egyesítjük erőinket az 
ország valamennyi END-tagjával (és 
tagjáért), és ezentúl értük is fogunk 
imádkozni. Így alakult, hogy elkezdtük 
részletesebben megfogalmazni az ima-
szándékainkat, hogy ne csak azok ért-
sék, hogy miért is gyűlünk össze, akik 
ott vannak, hanem azok is, akik nem 
tudnak eljönni valami miatt. Kéthe-
tente írunk mindenkinek levelet, hogy 
küldhetnek imaszándékot, és minden 
szándékért gyújtunk egy mécsest az 
oltáron. Ez bennünket is erősít, lelke-
sít, és azokat is, akikért az ima szól. 
Nekem különösen nagy ajándék, hogy 
amikor a leveleket fogalmazom, ki-
emelkedhetek a hullámok (napi nyű-
gök) közül. Számomra ezek a levelek 
egy-egy ima. Bennük végiggondolom 
egy-egy témában azt, hogy mikért 
imádkozhatom, mikért adhatok hálát, 
és még Tamással is megbeszélhetjük. 
Nem nagyon tudok most ehhez az 
íráshoz befejezést írni… Épp most 
jöttem haza a mai szentségimádásról, 
és annyira felemelő volt, hogy vala-
hogy nem sikerül semmi lefelé ívelőt 
fogalmaznom. Bocsássátok ezt meg 
nekem… 

(B-Sz.A.)

Élivel a hegyen…
Bíró püspök atya mondta nekünk ré-
gen, hogy „Gyerekek, aki nem fölfelé 
evez, az már lefelé sodródik!”. Mi (Ta-
más és Adrienn) is ezt tapasztaljuk a 
saját életünkben. Ennél a hasonlatnál 
maradva – az END-csónakban sokan 
ülünk. Azért jó nekünk ebben a kö-
zösségben lenni, mert amíg valakinek 
elfárad a karja az evezésben, addig a 
többiek egy kicsit erősebben húzzák az 
evezőket. 
Biztosan észrevettétek, 
hogy újabban kéthe-
tente levél bukkan 
föl az END-s le-
velező listákon: 
a váci szent-
s é g i m á d á s 
m e g h í v ó i . 
Vácon évek 
óta tartunk 
END-s szent-
s é g i m á d á s t . 
Mi - a Babai-Be-
lánszky házas-
pár - szervezzük. Az 
eredeti cél az volt, hogy 
összegyűljünk havonta egyszer, 
hogy a váci END-s családokért imád-
kozzunk. Tamás álmodta meg, és 
időről időre hozzáálmodott néhány 
apróságot. Ezek közül volt, amelyik 
nem sokáig működött, és volt, ame-
lyik tartósabbnak bizonyult. 

Eleinte (négy évvel ezelőtt) példá-
ul a csoportfelelősöket kérte Tamás, 
hogy mindig jöjjenek el, és utána 
összegyűltünk a belvárosi plébánián 
a csoportokról beszélgetni. Ez sajnos 
nem maradt szokás. Aztán havon-
ta forgó rendszerben más-más cso-
portra bízta a havi szentségimádások 
programjának megszervezését. 
Az évek alatt kialakult egy többé-ke-
vésbé stabil mag, akik eljárnak ezek-
re az alkalmakra, és fontosnak tar-

tották a létét. 2016 nyarán 
elkezdtük újragondolni 

a szentségimádás 
jelenét, jövőjét, 

célját, hivatását. 
Nem minden-
kinek jelent 
h i t é l m é n y t 
egy szentsé-
g i m á d á s o n 
való részvétel, 

és nem is az volt 
a cél, hogy minél 

többen legyünk. 
Két motivációnk van a 

szervezésben: 
Az egyik az, hogy mi személy sze-

rint hiányként éljük meg, hogy az 
END csoportjai csak kiscsoportos 
szinten találkoznak rendszeresen 
(mi nem rendszeresnek tekintjük 
az évi egy tábort, lelkigyakorlatot, 
zarándoklatot). 

Szentségimádás
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ELMÉLKEDÉS 

2016/2017. év
2017. február. Szektorfelelős találkozó - Gyömrő
2017. február 12–19. Házasság hete
2017. március 10–12. Éves lelkigyakorlat - Debrecen
2017. április 22–23. Éjszakai zarándoklat - Márianosztra-Vác
2017. május 27. Lengyel zarándoklat - Varsó közelében
2017. július 26–30. Családos tábor
… 
2018. július 16-21. Nemzetközi találkozó - Fatima

Írta, összeállította:  
Dóka Tamás gyömrői plébános 2-3. oldal (Gyömrő)
Vass Ildikó és Pellet Philippe  4-5. oldal  (Vác)
Mihajlikné Ronkay Margit és 
Mihajlik György  6. oldal  (Vác)
Mihajlikné Ronkay Margit és 
Mihajlik György  7. oldal  (Vác)
Tomka Barna  8. oldal  (Gyömrő)
Tomka Eszter és Barna  9. oldal  (Gyömrő)
Babai-Szénégető Adrienne  10-10. oldal  (Vác)
Dóka Tamás gyömrői plébános  12. oldal  (Gyömrő)
Korrektúra:  Rapavi Dóra  (Vác)  
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Eseménynaptár

Krisztussal élni: Énünk nem zárul le 
testi határainkkal. Énünkhöz hozzá-
tartozik hitvesünk, gyermekünk, sze-
retteink. (Ezért fájdalmas a szeretett 
személy halála, egy kicsit vele halunk 
mi is.) 
A hívő személy életének része Krisztus, 
akivel képesek vagyunk megszabadul-
ni önközpontúságunktól és Krisztus 
központúvá válni, aki a legkisebb, a 
lábainkat mosó, a falat kenyérként, 
korty borként önmagunkat nekünk 
ajándékozó Isteni Személy.

„Krisztusért, Krisztussal és Krisztus 
által akarnak élni”

Testi, szellemi, lelki táplálék által 
élünk. E három együtt az Eucharisztia: 
falat kenyér, a szellem hódolata, öna-
jándékozás és befogadás. 
Krisztus által élni a családban ezek al-
apján azt jelenti, hogy tőle várok min-
dent, és amit kapok, abban felfedezem, 
hogy megkaptam a legtöbbet, amit 
egyáltalán kaphatok.

(D.T.)

„Krisztusért, Krisztussal és Krisztus által akarnak élni”


