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A két teremtéstörténet
A Biblia legelső oldalán olvassuk, 
hogy Isten egyedüli szuverén Úrként, 
a semmiből, hat nap alatt, szavával 
teremt világosságot, eget, vizeket, 
földet, növényeket, napot és a csil-
lagokat, az állatokat. Puszta szavával 
teremt, azt mondja: „legyen” és lesz. 
És minden amit teremt, az jó. Majd 
a hatodik napon meglepő módon 
szól Isten: „Teremtsünk embert kép-
másunkra, magunkhoz hasonlóvá.” 
Az ’ADAM = ember és az ’ADAMAh = 
föld  jelentésű szavak játéka szerepel-
nek a szövegben. (Ter 1,26) 
Ám itt, Isten nem úgy jár el, mint a 
többi nap teremtés-leírásnál, ahol 
azt mondja: „legyen.., legyen em-
ber”  hanem mintegy önmagát ak-
tivizálva mondja: „teremtsünk em-
bert.” Ráadásul többes szám, első 
személyben szól „teremtsünk embert 
képmásunkra, magunkhoz hason-
lóvá.” Most tekintsünk el Isten léte- 
és mibenlétének szentháromságtani 
vonatkozásaitól és figyelmünket az 
emberre irányítsuk, akire önmagában 
is vonatkozik e szakasz. Egyrészt ez 
a hely alapozza meg azt a teológiai 
tételt, hogy az ember Isten képmása. 
Nem bukott, vagy lefokozott Isten, 
ahogy több mítosz állítja, hanem 

olyan valaki, aki mindenben hason-
ló Istenhez, csak földi vonatkozásai 
vannak. Állapotában csak a bűn-
beesés után lesz változás, de nem az 
az eredeti és természetes, a teremtett 
kiinduló-állapot. Másrészt arra utal, 
hogy az ember egyszemélyben nem 
egész ember.
„Isten megteremtette az embert, sa-
ját képmására, az Isten képmására 
teremtette őt, férfinak és nőnek ter-
emtette őket.” 
ZAKAR UNeQQEBAh = férfinek és 
nőnek. (Ter 1,27) 
A történetnek ezt a versét háttérbe 
szorítja a férfi és a nő eredetét rész-
letesebben taglaló és jobban meg-
világosító második teremtéstörténet. 
Az első esetben két egymástól tel-
jesen különböző szó fejezi ki a 
férfit és a nőt, míg a második ter-
emtéstörténetben szintén egy szó-
játékkal találkozunk, mint Ádám 
esetében: ’IS = férfi, ’ISAh = nő. „Az 
ember így szólt: „Ez már csont a 
csontomból és hús a húsomból. As-
szony a neve, mivel a férfiből lett.” 
(Ter 2,23) Az ’IS és ’ISAh jól szemlélteti 
közösségüket, ugyanakkor eszünkbe 
idézi a többes szám első személyben 
történő ember-teremtést. 

TEOLÓGIAI ROVAT TEOLÓGIAI ROVAT 

A teremtés-elbeszélés a legalapvetőbb 
kérdésekre keresi a választ.
Honnan van a világ? Hogyan kelet-
kezett az ember? Mi az ember helye a 
világban? Honnan ered a férfi és a nő 
különbsége? Miért van rossz a világ-
ban? Ezekre a kérdésekre ad teológiai 
választ a két teremtéstörténet a kiny-
ilatkoztatás fényében. Az elbeszélés 
célja, hogy Isten nagyságát láttassa 
a teremtés nagyszerűségében, vala-
mint a férfi és a nő egységét. 

Ennek az egységnek a legmagasabb 
foka a maradéktalan és visszavon-
hatatlan önajándékozás és elfogadás, 
azaz a házasság. Maga Isten egysége 
mutatkozik meg az egy férfi és egy nő 
egységében – válik láthatóvá az em-
ber eredeti istenképisége.

(D. T.)

A házastársi kapcsolatról 
a Szentírásban 2.
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A mindennapi személyes ima nagyon 
fontos számomra. Olykor korábban 
kelek, hogy elmondhassam a napi reg-
geli zsolozsmát, máskor az autóban 
vagy a tömegközlekedési eszközökön 
imádkozom munkába menet. Meg-
próbálok nagyon egyszerűen, minél 
egyszerűbben imádkozni. 
Az imádság alapja számomra: igazság-
ban megállni Isten előtt (vagy inkább 
az ölébe ülni). Jean Vanier, a Bárka 
és a Hit és Fény közösségek alapító-
ja mindig azt mondta: „Igaznak kell 
lenni”. Úgy értette, „önazonosnak”. 
Ennek nemcsak az emberi 
kapcsolatainkban kel-
lene érvényesülnie, 
hanem először 
és legfőképpen 
Istennel való 
kapcsolatunk-
ban – hiszen 
m i n d e n ü n k 
ebből van. 
Tehát meg-
próbálom nem 
„mutatni” magam 
valamilyennek Isten 
előtt (nem érdemes, 
úgyis tudja), nem próbálok 
se jónak, se szentnek, se többnek, se ke-
vesebbnek látszani, nem próbálom meg 
elrejteni a kérdéseimet, a kétségeimet, 
elfojtani a haragomat, a csalódottságo-
mat, de az örömömet sem. 

A francia Bárkában, 20 évvel ezelőtt 
volt egy kanadai kolléganőm, ragyo-
gó, temperamentumos, kirobbanóan 
vidám, és mély istenkapcsolatban élő 
fiatal nő. Egyszer egy hónapos kana-
dai szabadsága után szomorúan és 
mélységesen megrendülve tért vissza 
hozzánk. Mintha kihúzták volna a 
szőnyeget a lába alól. Valami mély-
en felkavaró esemény, nagy-nagy 
csalódás érte őt, ami megkérdőjelezte 
elköteleződését, hivatását is. Kis fa-
luban laktunk, napközben, ha tehet-
tem, be-beugrottam pár percre a tem-

plomkába. Egyszer látom 
ám, hogy ez a lány ott 

áll az üres kápol-
nában, nézi a 

feszületet, majd 
felkap egy 
széket és tel-
jes erejéből a 
földhöz csap-
ja. Sokszor 

eszembe jut 
ez a kép, főleg, 

amikor rajtaka-
pom magam, hogy 

megpróbálok „sze-
nteskedni” vagy „sumákol-

ni” Isten előtt. Ez a lány dühös volt. 
De nem fordított hátat Istennek. Neki 
mondta el, neki panaszkodott, neki 
toporzékolt. Csalódottan, mérgesen is 
az Ő kislánya maradt. 

REGULAPONTOKRÓLREGULAPONTOKRÓL

1. rész SZEMÉLYES IMA Nem arra biztatlak benneteket, hogy 
székeket csapkodjatok a földhöz! De 
megállni az Ő jelenlétében, úgy, ahogy 
vagyok, ahol most tartok.
Sokat jelent számomra – egyre többet – 
a kötött ima. Hatalmas kincsek vannak 
a zsoltárokban. Egy-egy mondat nap-
közben is eszembe jut. Például az egyik 
munkahelyemen, ahol nem csupa sze-
nt vett körül (hála Istennek!), olykor a 
35. zsoltár sora jutott eszembe, amikor 
beléptem az épületbe: „Ne taposson el 
engem a gőgös lába, és ne ingasson meg 
a bűnösök keze”.  És mivel maximalista 
vagyok, és hajlamos vagyok azt hinni, 
minden rajtam múlik, nagyon örülök, 
amikor azt olvasom reggel, hogy „Nem 
a nagy sereg hoz győzelmet a királynak, 
nem roppant ereje menti meg a hőst 
(…) íme az Úr szeme nyugszik az őt 
félőn” (32. zsolt). „Barátom, oké, tedd 
meg, amit tudsz, de aztán don’t worry, 
take it easy!”. Csak 2 példa. Napon-
ta más és más szól hozzánk… De a 
legszebb: mennyire segít kilépni a sa-
ját „köreinkből” a sok dicsőítő zsoltár 
és kantikum! A vasárnapi csak ily-
enekből áll. (Na, pajtikám, ma kicsit se 
köldöknézünk, ma idefordítjuk az ar-
cocskát szépen énfelém, megfürdetjük 
kicsit az én fényemben). 
Utoljára írok a közbenjáró imáról, pedig 
mostanában ez a legfontosabb számom-
ra. Az irgalmasság lelki cselekedetei 
közé tartozik, ha imádkozunk másokért. 
Kiért? Családért. Házastársamért. 

Akkor is, ha éppen nincs „baj”. Bárki 
bármit mond, ha nem ez az első (az 
„állapotbeli kötelesség”), akkor „zavar 
van az Erőben”. Azután a lelkiatyáért. 
Iszonyúan nagy szükség van rá, hogy 
imádkozzunk a papjainkért. Ez is „ál-
lapotbeli kötelesség”. Azután környeze-
temben a „rászorulókért”. Vannak oly-
anok körülöttem -- barát, munkatárs, 
szomszéd --, akik sorsa, gondja, seb-
zettsége megérint, akiket „kaptam”. 
Felelős vagyok értük, tehetek értük. És 
hát, nehéz dolog, de az ellenségemért. 
Aki zavar. Akinek a jelenlétében nem 
tudok önmagam lenni. Aki mellett se 
jónak, se szépnek, se okosnak nem 
érezhetem magam, sőt. Aki utál. Akit 
én utálok. Akitől félek… Mindig ka-
punk egy-két ilyen embert. Csak simán 
megáldani, mert Jézus kérte. Jézus nem 
sanyargatni akar, hanem megváltoztat-
ni a szívemet.

Pozsgai Nóra 
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SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL

Ó Te, aki a szívem 
mélyében lakozol,
Engedd, hogy 
találkozzam Veled 
a szívem mélyében.

Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Imádlak téged, Istenem a szívem 
mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Áldott légy, Uram, a szívem mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Odaadom magam szeretetednek a 
szívem mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Fakadjon fel az öröm a szívem mélyé-
ben.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,

Őrizz meg minden gonosztól a szívem 
mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Add, hogy belőled éljek a szívem 
mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Azt akarom, amit Te akarsz a szívem 
mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Nyiss meg engem a világ felé a szívem 
mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Dicsőítsd meg szent Nevedet a szívem 
mélyében.
Ó Te, aki a szívem mélyében lakozol,
Mérhetetlen világosság a szívem 
mélyében.

Amikor az Equipes Notre-Dame ala-
pítólevelét negyven évvel ezelőtt nyil-
vánosságra hozták, még nem volt 
sejthető, hogy miként változik meg 
a mozgalom, az Egyház és a világ. A 
történelem változik, de az idők jele a 
Szentlélek működésének jele is. A há-
zaspároknak ez indíttatást jelent arra, 
hogy tevékenykedjenek a szeretetért.

Az itt következő megfontolások arra 
szolgálnak, hogy a csoportok segítsé-
gére legyenek mindig új meg új ösztön-
zések és útmutatások megtalálásában. 
Töltsék el ezek az Equipes Notre-Dame 
törekvéseit reménnyel és az „Új impul-
zus” vitalitásával!
(…)

Caffarel atya imája

Az Equipes Notre-Dame kegyelmi ajándéka a jelen számára A házasság a szeretet szolgálatában

A házasság örömhíre
A házas szeretet annyit vitatott ténye 
és oly törékeny volta az evangéliumi 
örömhírhez tartozik. Ez a mi ügyünk, 
mai házaspároké, és ezért szükséges, 
hogy ez a hír eljusson hozzánk.
Az evangéliumi örömhír azt tanítja ne-
künk, hogy a házasság szentsége egya-
ránt szolgálja a szeretetet és a boldog-
ságot, valamint a megszentelődést. 
Csak a szentségi házasság elégítheti ki 
az emberi vágyakozást a szeretet és a 
boldogság iránt. Csak ez adhat választ 

az emberi szívnek arra a gyakran fel 
nem ismert nyugtalanságára, amelyet 
a szentségre szóló meghívás jelent. Az 
END csoportjai utat akarnak mutat-
ni a házaspároknak, hogy felfedezzék 
a házasság szentségének kincseit és a 
házaspári közösség mélységét. Vajon 
nem éppen ez az az üzenet, amelyre a 
világnak ma szüksége van? Az Úr arra 
vár, hogy ezt a hírt terjesszük, hogy 
beszéljünk róla, és hogy másokkal is 
megismertessük.

„Isten megteremtette az embert, saját 
képmására, az Isten képmására terem-
tette őt, férfinak és nőnek teremtette 
őket.” (Ter. 1,27)
A férfi és a nő azonos természetű, mégis 
különböző, egymást kiegészíti. Amikor 
egyesülnek, egységet képeznek, egyet-
len párrá válnak. Ebből a felismerésből 
alakul ki az Istenhez való viszony, az ő 
dicsérete, amelyből az emberi szeretet 
kiindul. Amint tudatosul bennünk az, 
hogy ha meg akarjuk tapasztalni az 
eggyé válás érzését, akkor a másikra 
vagyunk utalva, kialakul bennünk az 
alázat, s abból a vágyból, hogy az egy-

ségben maradhassunk, kialakul a tar-
tósság igénye, azaz a hűség.
Az Isten akaratából megteremtett ne-
miség minden gazdagsága beteljesedik 
a valóságban a házaspár életében. Ezért 
a keresztény házaspároknak törődniük 
kell nemi kapcsolatuknak mind embe-
ri, mind keresztényi vonatkozásaival. 
A keresztény lelkiség a testté vált lelki-
ség, azaz a test által válik valósággá. Így 
kapcsolódik a házas lelkiség a szexua-
litáshoz, mint a házasság szentségének 
egyik lényeges alkotóeleméhez.

/Új Impulzus/ 
(M. R. M. és M. Gy.)
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS BESZÁMOLÓ

Október 29-én Libanonban nemzeti na-
pot tartottak az összes libanoni END-
nek, ezzel a jelmondattal: „Hordozzátok 
egymás terhét, így teljesítitek Krisztus 
törvényét.” Gal 6,2
Erre az alkalomra a házaspárok a követ-
kező meghívót kapták: „Férjek, legyetek 
türelmesek a feleségetekkel. Feleségek, 
legyetek türelmesek a férjetekkel. Ne 
várd el, hogy tökéletes legyen” (Joseph B. 
Wirthlin )

+++
November 1-én, Mindenszentekkor 
Caffarel atya 1987-ben a következő-
ket mondta: „A keresztény házaspárok, 
úgy mint mások, mint a szerzetesek is, 
a szentségre vannak meghívva”. Ezen a 
szép ünnepen fedezzük fel azt, hogy a 
szentség, az nem csak egyéni feladat, ha-
nem a házaspár közös ügye. 
Caffarel atya az END alapítója kijelentet-
te: „Az END legfőbb célja, hogy segítse 
a házaspárokat az életszentség felé. Nem 
több és nem is kevesebb.”

+++
November 2-án több helyen mutattak be 
misét az elhunytainkért.

+++
November 5-én Mahassen és Georges 
Khoury a közép-európai zóna felelősei 
Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emír-
ségekben találkoztak a Közel-Kelet több 
csoportjával is.

+++

November 15-én, mint minden hónap 15. 
napján a világ END-sei a a szírai testvérek-
kel együtt így imádkoztak: „Isten, én Iste-
nem, téged kereslek, utánad szomjazik a 
lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a szá-
raz, tikkadt, kiaszott föld.” 63 (62.) Zsoltár 

+++
November 15-én elkezdődtek a regiszt-
rációk világ szinten a fatimai nemzetközi 
találkozóra.  

+++
November 17-19.: A lengyel szuperrégió 
2-es számú régiójának szektorfelelős cso-
portjai találkoztak. A találkozón a lengye-
leken kívül részt vett egy fehérorosz kül-
döttség és Magyarországról is 5 házaspár. 

+++
November 17-19.: A portugál szuper-
régió országos találkozóját Fatimában 
rendezték. Ennek mottója: “Mária légy 
társunk utunkon.”  

+++

2017 november-2018 január November 24.: 1980-ban Caffarel atyával 
ezen e napon készített interjút a kana-
dai rádió a bensőséges, csendes, szem-
lélődő ima fontosságáról. Ezt mondta: 
„Az imádság a szívnek az ügye , ez az én 
legintimebb részem, az a barlang, ahová 
vissza tudok húzódni… A szívem a köl-
dökzsinór az Atya és köztem”.  A Caffarel 
atyáról írt újabb könyvben (A szemlélő-
dés mester) az atya elmondása szerint a 
személyes ima ugyanúgy életszükségle-
tünk, mint a lélegzetvétel, az evés vagy az 
alvás.  

+++
December 2-3.: Párizsban tartotta szoká-
sos decemberi találkozóját ez ERI. Ezen 
az alkalmon Jacinto atya, az ERI lelki 
tanácsadója ezekkel a szavakkal áldotta 
meg az 55 éve házas To-t és Zé-t: „A hű-
ség a szeretett győzelme”.

+++
Decmber 7-én papi találkozó volt Gyöm-
rőn az országban lévő lelki tanácsadók-
nak

+++
December 8-9-én Nemzetközi Kollégi-
umot tartottak a Charta kiadásának 70. 
évfordulója akalmából Caffarel atyáról 
Párizsban.
Az alábbi linkeken különböző nyelveken 
meghallgatható:
francia: http://henri-caffarel.org/…/sa-vie-et-s…/le-colloque-de-2017
angol: http://henri-caffarel.org/en/2017-colloquium
spanyol: http://henri-caffarel.org/es/el-coloquio-de-2017
portugál: http://henri-caffarel.org/pt-pt/o-colóquio-de-2017
olasz: http://henri-caffarel.org/it/il-convegno-del-2017

A Kollégium Massabiellben zárult. A zá-
rómisén egy 55. és egy 40. házassági év-
fordulót ünnepeltek.

+++
December 15-én a világ END-sei együtt 
imádkoztak a szíriai békéért.

+++
December 24-25.: Mindenkinek boldog 
karácsonyt kívánunk!!! 

+++
December 31.: Áldott, kegyelmekben 
gazdag új évet!!!

+++
Január 4.: A francia-sváci-luxemburgi 
szuperrégió bejelentette, hogy a 2017. 
évben a szuperrégióban 75 új csoportot 
tudtak létrehozni. 

+++
Január 15-én a világ END-s házaspárjai a 
szíriai békért imádkoznak 
„Ó Istenem, Örökkévaló Atyám, nagy ir-
galmasságodban halld meg a világ zaja és 
reménytelensége közepette hozzád szál-
ló imánkat. Nagy reménnyel fordulunk 
hozzád, végtelen irgalmadra és Szent 
Anyád közbenjársára bízva magunkat.” 
Ferenc pápa

+++
Január 15-én az ERI megválasztotta az 
következő felelős házaspárt. Clarita és 
Edgardo Bernalt, a szatelit csoportért fe-
lelős házaspárt hívták meg erre a szolgá-
latra.

+++

(T. B. és T. E.)



E.N.D. katolikus házastársi mozgalom lapja 2017. november – 2018. január E.N.D. katolikus házastársi mozgalom lapja 2017. november – 2018. január10 11

BESZÁMOLÓBESZÁMOLÓ

2017 novemberében Debrecen, Duna-
haraszti, Gyömrő és Vác városfelelős 
házaspárjaiként részt vettünk régiónk 
találkozóján Varsóban. Az észak-len-
gyel és a mazóviai A és B szektor mel-
lett a fehérorosz szektor csoportjainak 
összekötő házaspárjaival ismerked-
tünk (ez utóbbi nálunk jelenleg a vá-
rosfelelős házaspárokat jelenti).
Nagy izgalommal vártuk a találkozót, 
és néhányan már a hétvége előtt 
megérkeztünk a ködös, hűvös Varsóba, 
ahol ennek ellenére igazán hangulatos 
városnézős napokat, órákat töltöttünk 
együtt. Nagyon köszönjük Móninak 
és Gábornak, Gabinak és Janinak, 

Eszternek és Barnának, Mariannának 
és Imrének a baráti együttlétet; az 
ismerkedést, a sok nevetést, forró 
csokizást ... Úgy éreztük a városfele-
lős házaspárok is valóban közösséget 
alkotnak, akiket nemcsak az E.N.D.-s 
házaspárokért végzett szolgálat, ha-
nem a kölcsönös baráti közösség is 
összetart. Itt szeretnénk megköszönni 
Eszternek és Barnának, hogy három-
havonta Gyömrőn találkozunk, meg-
beszéljük a legfontosabb tennivalókat  
– és nem utolsósorban – együtt imád-
kozzuk a Magnificatot.
Minden házaspárt egy-egy lengyel 
család fogadott  igazán nagy szeretettel. 

Varsói élményeink

Bennünket Justyna és Paweł, vala-
mint három tündéri kislányuk látott 
vendégül. A sok előadás mellett, amely-
ekre szombaton és vasárnap került sor, 
számunkra a kiscsoportos beszélgetés 
jelentett a legtöbbet. Nagyon hasznos 
volt megosztani, hogy az egyes 
országokban, szektorokban, mit jelent 
az összekötő házaspár szerepe. Itt ig-
azán jó gyakorlati tanácsokat is kap-
tunk, hogyan tarthatják egymás közt 
a csoportok a kapcsolatot, stb. Jó volt 
megtapasztalni, hogy mennyire nyitot-
tak a lengyelek. Akivel nem tudtunk 
angolul beszélni, olaszul próbálkoz-
tunk... Köszönjük tolmácsunk, Pan-
ni kitartását és humorát, hogy a néha 
túl hosszúra nyúlt lengyel nyelvű 
előadásokat is át tudta nekünk adni.
Nagy élményt jelentett részt venni a 
közös szentségimádáson, ahol sok-sok 

idősebb, ám lélekben ifjú és fiatalabb 
házaspár térdelt együtt Isten elé.
A magyar E.N.D. fontos döntés előtt áll: 
jelenleg a lengyel régióhoz tartozunk. 
A lengyel régió vezetői, Kasia és Marek 
úgy látták, a magyar szektor „megérett 
arra”, hogy régióvá válhasson.
Azt éreztük, amit Caffarel atya a 
Lourdes-i levélben így fogalmazott 
meg:
„Korunknak nagy szüksége van olyan 
házaspárokra, akik szeretik egymást, 
akik ezt bátran kimutatják a világ előtt, 
hirdetve ezzel férfi és nő szerelmének a 
szépségét, akik pozitív képet mutatnak 
mindenki számára a családról, és akik 
bátran vállalják az elköteleződést – 
minden téren: egymásért, de másokért 
is.”

N.Tóth Ágnes és Tóth Árpád 
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Négy másik magyar END-s házaspár-
ral együtt november 17-19-ig Varsó-
ban jártunk a 2. lengyel régióhoz tar-
tozó szektorfelelős és kapcsolattartó 
házaspároknak tartott képzésen.
Kasia és Marek Rymsza régiófelelős 
házaspár (akiket ismerhettek, többször 
is jártak Magyarországon) bevezetőjé-
ben hangzott el: a találkozó célja, hogy 
identitásunkban és küldetésünkben 
megerősödjünk. Ahogy az ERI (Équipe 
Responsable International = nemzet-
közi felelősök csoportja) évente talál-
kozik, ahogy a szuperrégió felelősök is 
összegyűlnek évente, úgy nekünk, ösz-
szekötő házaspároknak is szükségünk 
van az egymással való kapcsolattartás-
ra. A tapasztalatcsere könnyíti az egyes 
közösségek fejlődését. Célunk, hogy a 
fehérorosz és a magyar szektorokból 
önálló régió váljon.
A bevezető után átvonultunk az Ifjakat 
oktató Istenanya templomba egy közös 
szentségimádásra, hogy az Ő segítsé-
gével nyitott szívvel tudjunk részt ven-
ni a találkozón.
A szombati nap nagy része az egyes 
szektorok bemutatásával telt. Az egy-
szerűség kedvéért rövid felsorolásban 
adnám tovább a tapasztalatokat: 
Mazowiecki A szektor (89 pár, 16 cso-
port):
- sok házaspár szeretne csatlakozni az 
END-hez, de kevés a révész házaspár-
juk és a papjuk,

- az új és a régebbi csoportok között 
azt a különbséget észlelték, hogy az 
új csoportoknak kevés a tapasztalata, 
még nem tudják tovább adni, viszont 
nagyon lelkesek
- ha feladatot vállalunk, érdemes vé-
gigmenni a „ranglistán”, mely egyenlő 
a felkészítéssel: csoportfelelős – infor-
máló – révész házaspár
Mazowiecki B szektor (77 pár, 16 cso-
port):
- itt sok fiatal jár END csoportba, sok 
gyerek is tartozik hozzájuk, ami viszont 
megnehezíti a programok szervezését
- ebben a szektorban tartanak egy fel-
készítő napot a Fatimai világtalálkozó 
résztvevőinek
- tapasztalatuk szerint azok a csopor-
tok, melyek baráti társaságból indul-
tak ki, egy zárt END-s csoport lesz. 
Nem nyitnak más END-sek felé, nem 
vállalnak feladatokat a közösségért és 
kiválogatják maguknak a szimpatikus 
END-s elemeket, míg a többit nem ve-
szik komolyan
Podlaskim szektor (75 pár, 15 csoport):
- ezen a területen 250 km távolságban 
oszlanak el a csoportok
- tapasztalatuk volt, hogy a papok csak 
rövid időre néztek be a csoporttalál-
kozókra. Egyszer egy lelkigyakorlatot 
szerveztek papjaik számára, melyben 
megtapasztalhatták a közösség erejét. Ez 
olyan jól sikerült, hogy lelki vezetőik az-
óta jobban részt vesznek a találkozókon. 

Varsó – összekötők találkozója Nem utolsósorban ezt adják tovább 
más, nem END-s házaspároknak is.
- néha érdemes egy régi csoportba 
egy-egy új END-s házaspárt meghívni, 
hogy így felfrissítse a csoportot
Lodzki szektor (30 pár, 9 csoport):
- legfiatalabb lengyel szektor
Fehérorosz szektor (19 csoport):
- az END-s csoportok elfogadása na-
gyon függ a paptól, az ottani hívők 
túlzottan is követik a papok személyes 
véleményét
- END-s családok évről évre egy zarán-
doklatot szerveznek, melyhez azóta 
egyre több hívő csatlakozik
Ukrán csoportok (7 csoport):
- 2013 óta van END-s csoport,
- sok a pravoszláv vallású, köztük a 
katolikusok „szektának” számítanak, 
meg kell küzdeniük a vallásukért,
Litván csoportok:
- nagyon zárkózott kö-
zösség
A magyar szektorról (80 
pár, 18 csoport + 1 ve-
zetett) Tomka Barna és 
Eszter tartott beszámolót, 
erről most nem írnék. 
Délután egy közös szent-
misén vettünk részt. 
Majd két, leköszönt szek-
torfelelős házaspár tartott 
beszámolót arról, hogy 
mik voltak a tapasztalata-
ik szolgálattevésük ideje 
alatt:

- ajánlották, hogy a sok feladatot osz-
szuk ki, merjünk ráhagyatkozni má-
sokra és Istenre, ne akarjunk mindent 
magunk megtenni
- így neveztek ki egy házaspárt, aki a 
médiáért felelt
- nem győzték hangsúlyozni, hogy ha 
túl sokat vállalunk az END-ben, akkor 
megfosztunk másokat a szolgálattól
- ismerjük fel, hogy a szolgálat sok 
munkával jár, de ezzel együtt lelki fej-
lődéssel is (Ezt mi is megerősítjük – 
Móni és Gábor)
- tudjuk, hogy ha egy feladatot elválla-
lunk, akkor nemcsak a Mozgalomnak 
szolgálunk, hanem az Egyháznak is
Az összekötő házaspár szerepéről is 
esett pár szó:
- a kapcsolattartó házaspár feladata 
tükröt tartani a csoportnak, tehát csak-
is egy külsős házaspár lehet,
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- ő ugyanúgy részt vesz, megoszt a cso-
portban, mint a többi házaspár, tehát 
nem kihallgatja őket
- ha a csoportnak nem lenne igénye 
az összekötő házaspárra, akkor sajnos 
zaklatásnak tűnhet a jelenléte.
Késő este tértünk haza ahhoz a család-
hoz, akinél elszállásoltak bennünket. 
Jó volt találkozni a fiatal, harmadik 
gyermeküket váró házaspárral, akik 
három éve járnak END-s csoportba. 
Jót beszélgettünk velük a közös és az 
egymástól különböző dolgainkról. 
Vasárnap reggel egy szentmisével 
kezdtük a napot, majd a közös reggeli 
után kiscsoportban volt lehetőségünk 
a saját kapcsolattartó/szektorfelelős 
házaspári tapasztalatainkat megosztani 
másokkal. Mi egy olyan kiscsoportba 
kerültünk ahol 4 lengyel házaspárral 
beszélgettünk a kapcsolattartói szol-
gálat örömeiről, nehézségeiről. Értékes 
tapasztalatokkal gazdagodtunk Pawel 
és felesége beszámolójából, akik több 
mint 10 éve szolgálnak kapcsolattar-
tóként különböző csoportokban és 
jelenleg az ukrán csoportokkal foglal-
koznak. Az ő észrevételük volt, hogy 
változnak a fiatalok, melyhez nekünk 
is változnunk kell. De hozzátette, hogy 
nem a célban, hanem az eszközökben 
kell változnunk! Számunkra a találkozó 
fénypontját ez a másfél órás beszélgetés 
jelentette, melyből erőt meríthettünk a 
további kapcsolattartói szolgálatunk-
hoz.

A találkozó zárásaként még meghall-
gattunk egy előadást a lengyelországi 
lelkigyakorlatok szervezéséről:
- mielőtt az egy évig kísért, újonnan 
indult csoportok elfogadnák a Chartát, 
mielőtt elköteleződnének az END mel-
lett, szerveznek nekik egy lelkigyakor-
latot – ez azt jelenti, hogy egy szektor-
ban van annyi új csoport, akiknek már 
érdemes lelkigyakorlatot szervezni
- egy évben több témában is szervez-
nek lelkigyakorlatokat
- vita volt, hogy hogyan fogadhatnak el 
jelentkezéseket, mit csináljanak a gye-
rekekkel a lelkigyakorlatok alkalmával, 
…
- ezeken a lelkigyakorlatokon mindig 
van 1-2 házaspár, akik csak azért jön-
nek, hogy a technikai dolgokat intézzék
- a mi régiónkban van egy házaspár, 
aki azért felel, hogy felkészítse a révész 
házaspárokat arra, hogy új csoportokat 
bevezessen az END-be.
A két napot egy közös értékeléssel zár-
tuk. Mi visszajeleztük a lengyeleknek, 
hogy a mi kis szektorunk létszámban 
messze elmarad a lengyel szektoroké-
tól. Ezért az ő problémáik még távol 
állnak a mieinktől, viszont előnyünk, 
hogy kitaposott úton haladhatunk elő-
re.
Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk 
a találkozón és reméljük, hogy az ott 
szerzett tapasztalatok segítenek majd a 
magyar csoportok kísérésében is.

Móni és Gábor (Vác)

Tavaly novemberben, a debreceni END 
történelmében először, megtartottuk 
az elköteleződés ünnepét. A felemelő 
ünnepség helyszíne az Attila téri Isten-
szülő Oltalma görögkatolikus temp-
lom volt és a debreceni END csoportok 
házaspárjai érseki szent liturgia kere-
tében tettek fogadalmat.  
Fülöp érsek-metropolita 
atya kiemelte a szentségi 
házasság megtartó erejét, 
és különösen hangsúlyoz-
ta az elköteleződés fontos-
ságát. Az aznapi szentlec-
ke Szent Pál apostolnak a 
rómaiakhoz írt leveléből a 
következő rész volt:
Testvéreim! 

Mi egy testet alkotunk Krisztusban, 
egyenként viszont egymásnak tagjai 
vagyunk. Az Istentől kapott kegyelem-
nek megfelelően azonban különböző 
kegyelmi ajándékaink vannak. Aki a 
prófétálást kapta feladatul, prófétáljon 
a hit szabálya szerint! 

Aki tisztséget kapott, gyakorolja tiszt-
ségét! Aki tanításra nyert megbízatást, 
tanítson! Aki a buzdítás ajándékát 
kapta, buzdítson! Aki jótékonykodik, 
tegye egyszerűségben! Aki elöljáró, 
legyen gondos! Aki irgalmasságot gya-
korol, tegye derűsen!

Szeressetek tettetés nélkül! 
Gyűlöljétek a rosszat, ra-
gaszkodjatok a jóhoz! Ami 
a testvéri szeretetet illeti, 
legyetek gyöngédek; a tisz-
teletadás dolgában legye-
tek előzékenyek! A buz-
góságban ne lankadjatok! 
Legyetek tüzes lelkületű-
ek, mivel az Úr az, akinek 
szolgáltok!  

Ez a szentírási szakasz minden ke-
resztény közösség mércéje. A litur-
gia végén Érsek atya röviden bemu-
tatta az END-t, majd a házaspárok 
az egész gyülekezet előtt elmondták 
fogadalmukat. Ezután Érsek atya 
egyenként megáldotta a házas-
párokat és családjukat. Mindenki 
örömére Érsek atya a templomban 
jelenlevő összes házaspárnak fel-

ajánlotta áldását. Szinte tapintható volt 
a meghatottság és öröm, amikor a há-
zaspárok egyenként előrementek és az 
áldásban részesültek. A templomból 
aznap nagyon sok mosolygó ember lé-
pett ki. 
Kárpáti Timea és Dr. Kárpáti Levente 

BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ

Elköteleződés ünnepe Debrecenben
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2017. december 7-én került megren-
dezésre Gyömrőn a lelki tanácsadók 
találkozója. Immár harmadszorra 
hívtuk meg otthonunkba Bíró László 
püspökatyát és az END-hez kapcsoló-
dó atyákat.
A találkozó előtti szervezés nagyon 
örömteli volt. Majdnem mindeki 
örömmel emlékezett meg a korábbi 
összejövetelekről és sokan szándéku-
kat fejezték ki, hogy idén is szeretné-
nek részt venni ezen az eseményen,  ha 
idejük engedi. Végül Bíró László püs-
pök atyával, Stanco Attilával (Verőce), 
Láng András atyával (Dunaharaszti), 

Barótai Endre atyával (Maglód) és 
Dóka Tamással (Gyömrő) ültük körbe 
az ünnepi asztalt.
Nem hiányzott a délutánból a megosz-
tás, az ima, a közös étkezés és a téma 
sem. Kérdezgettük az atyákat, hogy 
hogy vannak, mit jelent Nekik a cso-
porthoz tartozás. Vidám hangulatú és 
ugyanakkor mély beszélgetés alakult 
ki, melyet a Magnificat elimádkozásá-
val zártunk.
Köszönjük minden paptestvérünk-
nek a jelenlétét és az alkalom sikeréért 
mondott imákat is!

(T. B. és T. E.)

Lelki tanácsadók találkozója
BESZÁMOLÓ ELMÉLKEDÉS

A házasság szentsége által megszentelt 
szeretetük 
- a házasság elleni bűnök kiengesztelé-
sévé váljék.

A házasság, ha szentségi házasság, ak-
kor krisztusi, pontosabban Krisztus van 
jelen a szentség ajándékában; Krisztus, 
aki elveszi a bűnt, magára veszi a bűnt, 
elszenvedi a büntetést - meghal vele, és 
feltámad az üdvösségre.
Hordozni a bűnt, a másik bűnét, elsze-
nvedni következményeit: Ő, a hitve-
sem hordozza bűneim… hordozzuk és 
elszenvedjük… hogy Krisztus hordoz-
zon minket és megajándékozhasson az 
üdvösséggel - már itt is e véges valóság 
véges keretei között a végtelenre nyitva 
meg bennünket.

(D.T.)

A házasság szentsége által megszentelt szeretetük 
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ZÁRSZÓ HELYETT 

2018. év
2018. február 4. Szektorfelelős találkozó

2018. február 11-18. Házasság hete

2018. március 2-4 Országos éves lelkigyakorlat, Déva

2018. április 7. Éjszakai zarándoklat  
 Márianosztráról Vácra

2018. április Révész házaspárok képzése

2018. május-június Szektorfelelős találkozó

2018. július 16-21. Nemzetközi találkozó - Fatima

2018. július 25-29. Családos tábor

Írta, összeállította:  
Dóka Tamás gyömrői plébános 2-3., 17. oldal (Gyömrő)

Pozsgai Nóra   4-5. oldal  (Dunaharaszti)

Mihajlikné Ronkay Margit és  
Mihajlik György  6-7. oldal  (Vác)

Tomka Barna és Eszter  8-9., 16. oldal  (Gyömrő)

N.Tóth Ágnes és Tóth Árpád    10-11. oldal  (Dunaharaszti) 

Tholtné Borbély Móni és Tholt Gábor  12-13. oldal  (Vác)

Kárpáti Timea és Dr. Kárpáti Levente 15. oldal  (Debrecen)

Korrektúra:  Rapavi Dóra  (Vác)

Eseménynaptár


