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TEOLÓGIAI ROVAT

A házastársi kapcsolatról
a Szentírásban 1.
„A dicsőség koronája leszel az Úr
kezében, királyi fejdísz Istened kezében. Nem hívnak többé elhagyottnak,
sem országodat magányosnak, hanem így neveznek: „én gyönyörűségem”, és országodat: „menyasszony”,
mert az Úr örömét találja benned,
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s országod újra férjhez megy. Mert
amint a vőlegény feleségül veszi a
leányt, úgy fog frigyre lépni veled
fölépítőd; és amint a vőlegény örül
a menyasszonynak, úgy leli örömét
benned Istened.”
(Iz 62,3-5)
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Akkor szól így Isten, amikor a népével
való a kapcsolatának teljességéről szól.
Nem talál más hasonlatot, mint a hitvesi szerelem képeit.
Nem lesz többé elhagyatott a nép, mint
ahogy sose lehet többé elhagyatott a
hitves, és ha mégis elveszíti önmagát,
párja mindent és mindenkit hátrahagyva addig keresi, míg fel nem találja és magányuk feloldódik az egymásra találásban – újra otthonra lelnek
egymásban, és nem értik, hogy nem
találhatták meg önmagukat a másikban.
Mindig új lesz, új néven nevezett a
hitves: minden ölelésben, minden
újrakezdésben, minden reggel – az elbóbiskolásban, a mosogatásban, a félretett falatban…
A dicsőség koronája… Az ékszer
arra való, hogy kiemelje viselőjének
szépségét; az ékszerek ékszere a korona.

A hitves az, aki kiemeli társa páratlan
szépségét: istenarcúságát, mert egyedül
ő képes felfedezni benne ez istenarcú
teljességet, ami még viselője számára
is rejtve van. Azáltal tudhat róla
csupán, hogy párja mindent felhagyva neki ajándékozza önmagát, minden percben, minden órában – hétfőtől
vasárnapig… Ez a hitvesi odaadás és
elfogadás Isten szépségének koronája,
teremtménybe való megdicsőülése.
A házastársi kapcsolat ihleti Istent
ezekre a szavakra! A házastársakban
ismeri fel önmagát Isten az emberek
között, abban a titokban, melyben
egymáséi a feleség és a férj – ez a kapcsolat Krisztus kapcsolata Egyházával:
„Ezért az ember elhagyja apját, anyját,
feleségével tart, és a kettő egy test lesz.
Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.”
(Ef 5,31-32).
(D. T.)
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Az éberség órája
Az utolsó sarkalatos pont, amiről írni
szeretnék, az éberség órája. Pedig
kezdhettük volna akár ezzel is, hiszen
kommunikáció nélkül nincsen házasság. Az ezzel kapcsolatos könyvek
szintén könyvtárakat töltenek meg.
Mi Philippe-pel mindig jókat tudtunk
beszélgetni. Persze azokban az években, amikor a gyerekek nagyon kicsik
voltak, és a velük való folyamatos foglalkozás nagyon lekötött bennünket, illetve a decibeljeik túlharsogták
a mieinket, nehezebb
volt alkalmat találni
a beszélgetésre.

Bevallom, mi a havi kötelező egy estét
ilyen formában nem tartjuk, de minden
évben szánunk egymásra egy-két teljes
napot. Szeretjük a lassan kialakuló hagyományainkat: néhány éve minden
télen Budapesten töltünk egy napot,
mintha turisták lennénk. Egy egész
napot! Időnként elmegyünk együtt
moziba, vagy egy-egy hétvégére ketten
valahová. (Ez utóbbi sajnos ritkább…).
Mindez még nem éberség órája, csak
érzékeltetni szeretném, hogy az
első feltétele a beszélgetésnek a közös idő.

Ezért kell időt márpedig igenis KISZAKÍTANI
erre, akármennyire fáradtak vagyunk
is, mert különben hamar meghal a kapcsolat. Jó ilyenkor elmenni otthonról,
beülni egy teázóba, elmenni vacsorázni
vagy sétálni egyet.

Egyébként a mindennapjainkban is beszélgetünk. Minden este, vagy hétvégenként
ebéd előtt van 10-15 közös „cinkos”
percünk, amikor Philippe „meghív”
engem egy pohár borra – ez a franciák
által annyira kedvelt „aperitif ” ideje.
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A gyerekek nincsenek még az asztalnál, ez a mi időnk. Ilyenkor sok mindenről beszélünk: nemcsak a hétköznapi dolgokról, hanem politikáról,
Evangéliumról, egy-egy általunk kedvelt gondolkodóról, a világ folyásáról.
Sokszor vacsora után is ott maradunk
még az asztalnál egy kicsit „lecsengetni” a napot. Ezért bizony az éberség
órájának hivatalos formáját hanyagoljuk azzal nyugtatva lelkiismeretünket, hogy „aki tud úszni, annak nem
kell úszólecke”. De milyen jó, hogy a
múltkori END-s alkalmon előkerült a
téma, és csoporttársaink figyelmeztettek bennünket, hogy mindez szép és
jó, de az éberség órája még mélyebbre
hatoló beszélgetést jelent, amikor valóban TELJES EGÉSZÉBEN a társunkra

hangolódunk. Nem ítélkezünk, nem
játsszuk a szokásos meccseinket, hanem hallgatjuk őt. Ajánlottak is egy
„technikát” nekünk: fél órán át hagyni beszélni a másikat, nem beleszólni,
hanem esetleg jegyzetelni ez idő alatt,
hogy tudjunk reagálni. Utána cserélni. Ha kicsit épp puskaporos a levegő
kettőnk között, érdemes ezt az alkalmat egy imával kezdeni. „Beindító”
kérdés lehet valami olyasmi, hogy „Mi
foglalkoztat mostanában téged?”. És
figyeljünk igazán a másikra, amikor a
munkájáról beszél – ez néha erőfeszítést igényel, hiszen annyira különböző
dolgokat élünk meg mindennapjaink
során. Próbáljátok ki ezt a technikát!
Jó beszélgetést!
(V. I.)
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SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL

Részvétel a csoport életében
A csoport nem öncél, hanem eszköz a tagok szolgálatában. Lehetővé teszi, hogy
- közösen imádkozzanak, és gondolataikat kicseréljék,
- életük problémáit megbeszéljék, és
egymásnak kölcsönösen segítsenek.
Amint minden keresztény közösség
életében, a csoport életében is három
szempont különböztethető meg:
- Krisztus által megnyílni az Atya
szeretetére,
- Krisztusban ezt a szeretetet a közösség életében érvényre juttatni („Egy
volt a szívük és a lelkük” Ap.Csel 4, 32)
- Krisztus lelkületével erről a szeretetről tanúságot tenni.
Ezt a három szempontot mindenekelőtt a havi összejövetelen juttatják
érvényre:
- egyszerű étkezés a barátság kifejezésére
- közös imádság, az esti összejövetel közép- és tetőpontja, néha az
Eucharisztia ünneplésének formájában
- gondolatcsere a „sarkalatos pontokról” és az elmúlt hónap tapasztalatairól kölcsönös segítségként és
bátorításul,
- a havi munkatéma megbeszélése,
legtöbbször a hit elmélyítésére.
A csoport munkája korántsem korlátozódik a havi összejövetelre. A csoport tagjainak imádsága köti össze
6

a csoportot. A kölcsönös segítséget
és a baráti kontaktust pedig sokféleképp lehet kezdeményezni.
A csoport által minden évben választott „felelős házaspár” gondoskodik
arról, hogy a közösségi életből mindenki kivegye a részét, hogy a kölcsönös segítség hatékony legyen, és
hogy mindenki érezze, a közösség
elismeri, szereti, és magához tartozónak tekinti.

CAFFAREL ATYA ÍRÁSAI

- a mozgalom különböző találkozóin
részt vesznek
- az END életét és küldetésének teljesítését feladatok és felelősségek
vállalásával támogatják,
- évente hozzájárulást fizetnek, melynek összege egynapi jövedelmüknek felel meg,
- imáikba foglalják valamennyi tag és
az egész mozgalom ügyeit.
Az END-csoportok házas lelkiségi
mozgalomban vesznek részt. Tagjaiknak csoportos lelki életet és gya-

korlati segítséget nyújtanak, hogy
a házasságban és a házasság által az
Isten iránti és a felebaráti szeretetben
növekedjenek. Ezáltal képessé akarnak válni az Örömhír szerinti életre
és annak hirdetésére. Mindenkinek a
saját szituációja alapján kell kialakítania a számára megfelelő formát és
lehetőségeket. Így tehát az END nem
aktivitási mozgalom, hanem aktív tagok mozgalma.
/Milyen egy END-csoport?/
(M. R. M. és M. Gy.)

Hitvesek imája

A házaspárok azzal fejezik ki konkrétan az END-hez tartozásukat, hogy
a csoport szintjén
- részt vesznek az esti csoport-összejövetelen,
- felkészülnek imádsággal és a havi
téma feldolgozásával;
a mozgalom keretében
- a havi hírlevél olvasása révén a
mozgalom életéről folyamatosan
tájékozódnak,
- azon fáradoznak, hogy a mozgalom
közös céljait életükben megvalósítsák, és a közös keresésben és fejlesztésben részt vállalnak,
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Urunk, tedd házasságunkat
szereteted forrásává. Ne
sértsük egymást, hiszen
Te megadod a megértés
képességét.
Ne legyen bennünk keserűség, hiszen Te megáldasz minket. Ne legyen
bennünk önzés, hiszen Te
bátorítasz minket.
Ne legyen bennünk neheztelés, hiszen
Te megbocsátasz. Ne legyen bennünk
az elhagyatottság érzése, hiszen Te
velünk vagy.
Add, hogy tudjunk feléd haladni a
mindennapi életünkben.
Add, hogy minden reggel olyan nap
kezdődjön, amelyben egyre többet
szolgálunk másokat.
Add, hogy minden éjjel úgy érjen

minket, hogy nagyobb
bennünk a hitvesi szeretet.
Add,
Urunk,
hogy
életünk, amelyet Te akartál
egyesíteni, általad teleírt
lap legyen.
Add, Urunk, hogy gyermekeink azzá váljanak,
akikké Te szeretnéd.
Segíts, hogy a Te utadon
neveljük és irányítsuk őket.
Add, hogy erőfeszítést tegyünk a
kölcsönös vigasztalásban.
Add, hogy szerelmünk által még jobban szeressünk Téged.
Add, hogy önmagunkból a legjobbat
adva boldogok legyünk a házasságunkban. Hogy amikor eljön a Veled
való találkozás napja, Benned örökké
egyek lehessünk.
Ámen.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

2017 nyár-ősz
Július 25-én a francia-luxemburgi-svájci szuperrégióban 30. és 48. házassági
évfordulót ünnepeltek.
+++
Július 25-én az ERI a világ END-it imádságra hívta az ENS tagjaiért egy egész
éjszakás szentségimádás keretében.

+++
Július 28-án a florianópolisi Kollégium
keretében sok szuperrégió és régió felelős fejezte be a misszióját, és erről az
időszakról nagyon szép tanúságtételek
hangzottak el.
+++
Július 30-án ünnepelték világszerte
Caffarel atya születésnapját (114.)
+++
Augusztus 15-én ünnepeljük Mária
mennybe vételét. Az END világszerte ezen a napon lélekben összegyűlik,
hogy együtt imádkozzanak Szűz Máriához, járjon közben Fiánál azért, hogy
Szíriában újra béke legyen és felébredjen a remény. Az ERI Florianópolisban
határozta el, hogy minden hónap 15-én
8

a világ END-iből imaláncot alakít a szíriai békéért. Legyünk egyek az imában!
+++
Augusztus 16-i elmélkedés témája világszinten: “Aki elmenekül a szemlélődő ima elől, az elmenekül minden elől,
ami jó.” /Keresztelő Szt. János/
+++
Augusztus
28-án
Brazíliában nemzeti
Kollégiumon találkozott a brazíliai szuperrégió összes felelőse, hogy a fatimai
találkozó előkészítésén dolgozzanak.
+++
Augusztus 28-tól már lehet jelentkezni a Caffarel atyáról tartott nemzetközi
Szemináriumra, amely Párizsban lesz
december 8-tól 9-ig.
+++
Caffarel atyáról egy új könyv van születőben Caffarel atya az imádság mestere
címmel, amit majd a Nemzetközi Szemináriumon fognak bemutatni.
+++
Augusztus 31-én ünnepelték a lengyelek a 15 éves fennállásukat.
+++
Szeptember 8-án a Szent Szűz születésnapján arra emlékezünk, hogy Caffarel
atya ezen a napon ajánlotta fel a közösséget Máriának.
+++
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Szeptember 15-én Itaici-ban találkoztak a brazil szuperrégió lelki tanácsadói.
+++
Szeptember 18. Caffarel
atya halálának az évfordulója, amit a világon
mindenhol, ahol END
közösség működik, számon tartanak.
+++
Szeptember 20-i üzenet: “Nem a kényszer, hanem az Istenfiúság szabadságának az öröme, amely áthatja a családot”
/Henri Caffarel/
+++
Szeptember 27-én To és Zé Mouares
a mexikói, puertorikói és a dominikai
köztársaság csoportjaiért imádkoztak
+++
Október 8-án a francia-svájci-luxemburgi
szuperrégió
felelősök, mintegy 300-an házaspárok és papok Párizsban
gyűltek össze, hogy a missziójukban megerősödjenek
+++
Október 12-én ünnepeltek világszerte 2 Mária ünnepet is.
Ők Brazília valamint Spanyolország védőszentjei.
+++
Október 13-án kezdődött el az
első felelős találkozója a mexikói északi régiónak.
+++

Október 14-én adták ki
Caffarel atya legújabb
könyvét, a címe: Henri
Caffarel a szemlélődő
ima mestere
+++
Flroianapolisban a Nemzetközi
Kollégiumon
azt határozták el, hogy
minden hónap 15-én a világ END-ei
a világbékéért imádkozzanak és a szír
testvéreinkért, hogy a remény fel tudják újra fedezni.
+++
Október 20-án Graça és Roberto
Rocha, az amerikai zónáért felelős házaspár a házasság hivatásáról adott interjút.
+++
(T. B. és T. E.)
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Elköteleződés Vácon
„Ő pedig ezt válaszolta: »Egy ember
nagy vendégséget rendezett és sokakat
meghívott. A vacsora órájában elküldte
szolgáját, hogy szóljon a meghívottaknak: ‘Jöjjetek, mert
már minden el van
készítve!’ De azok
közül sorra mindegyik kezdte magát
kimenteni. Az első
azt mondta neki:
‘Földet vettem, el
kell mennem megnézni; kérlek, ments
ki engem!’ A másik
meg azt mondta: ‘Öt
pár ökröt vettem,
megyek kipróbálni
őket; kérlek, ments
ki engem!’ Egy
másik azt mondta: ‘Most nősültem,
azért nem mehetek!’ Amikor a szolga
visszatért, jelentette mindezt urának.
Erre a házigazda megharagudott, és ezt
mondta szolgájának: ‘Menj ki gyorsan
a város tereire és utcáira, és hozd be
ide a szegényeket, bénákat, vakokat és
sántákat!’ A szolga jelentette: ‘Uram!
Megtörtént, amit parancsoltál, de
még mindig van hely.’ Akkor az Úr
ezt mondta a szolgájának: ‘Menj ki az
utakra és a sövényekhez! Kényszerítsd
bejönni az embereket, hogy megteljék a házam.’ Mondom azonban nek10

tek, hogy azok közül, akik hivatalosak
voltak, senki sem ízleli meg a lakomámat.«” Lk 14, 16-24

Szép őszi szombatra esett az
elköteleződési délután Vácon. Az
udvaron, verőfényes napsütésben
agapéval kezdtünk, majd egy közös
játék következett, aztán rövid előadás
és beszélgetés volt a szülőknek, amíg a
gyerekvigyázók mesét olvastak a legkisebbeknek, vagy éppen csak szemmel
tartották őket. A lelki feltöltődés után
megnéztük a nyári táborban készült képeket egy jól sikerült videóban. Az alkalmat egy szentmise zárta, amit Rolik
Róbert atya celebrált. Ezen mondtuk el
a fogadalmunkat is.
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Ígérem, hogy a következő egy évben
tagja leszek az END Katolikus Házastársi Mozgalomnak.
Életem és házasságom útját az END javaslatai és eszközei segítségével járom.
A csoport-összejövetelekre rendszeresen eljárok, csoportom tagjait testvéri
közösségemnek tekintem.
A Mozgalmat imáimmal és lehetőségeimhez mérten munkámmal
támogatom.
A Mozgalom anyagi terheiből a részemet kiveszem, az éves tagdíjat befizetem.

A jó idő és a hétvégi időpont ellenére
viszonylag kevesen gyűltünk csak
össze, körülbelül három csoport képviseltette magát valamilyen formában.
Talán jövőre többen leszünk.
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy isteni szereteted az emberi szerelemben
fejeződhet ki, ha a mindennapi élet
megtelik a házastársak egymás iránti
odafigyelésével és gondoskodásával,
kölcsönös támasszal és teljes hűséggel,
egymás megértésével és tiszteletével.
Köszönjük, hogy amikor a legegyszerűbb feladatokat is átjárja a szeretet,
akkor jelen vagy a házasság legmélyén. Köszönjük, hogy arra
hívsz, hogy megéljük a házasság
szentségének teljességét! Köszönjük az END mozgalmát, ahol testvérekkel körülvéve kiteljesíthetjük
szentségi házasságunkat!
Kérünk, küldd el nekünk Szentlelkedet, hogy Ő nyissa meg a
szívünket házaspárunk felé. Ő
adjon kulcsot nehézségeink leküzdéséhez. Ő hívjon minket küldetésbe a körülöttünk élők felé!
Szűz Mária, égi édesanyánk! Járj
közben Mozgalmunkért, hogy
kiinduló forrásának vizéből
táplálkozva egyre növekedjen
hazánkban és a világban! Szűz
Mária, az END édesanyja, közvetítsd imáinkat az Úrhoz!
Amen
(Lipp Kinga és Árpi)
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Egy (Balaton)hullámhosszon
Ebben az évben először vettünk részt
a nyári lelki táborban, amire éppen
ezért különös izgalommal készültünk.
Az izgalmakat csak fokozta, hogy kiadós viharban érkeztünk a tábor helyszínére, a sok mosolygós arc azonban
hamar feledtette velünk a szeszélyes
időjárást. Már az első perctől jó érzés
volt látni-hallani a zsibongást, amint a
családok birtokba vették a szállásaikat.
A gyerekek hamar egymásra találtak,
és a tábor egész ideje alatt érezni lehe-
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tett, hogy egy (Balaton)hullámhosszon
vannak. Ami a felnőttek esetében szinte magától értetődő volt, annak ellenére, hogy sokan most találkoztunk
az életben először, ide értve Anna Gabrielle nővért és Gábor atyát is.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk.
Bár némi erőfeszítésre szükség volt a
reggeli ébredésekhez, a „hajnali” gitáros
szentmiséken kiváló lelki táplálékot
kaptunk egész napra. Mélyen megérintett bennünket a szentségimádás,
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különös érzés volt, amikor ketten, kéz
a kézben letérdeltünk, és Jákob kútjához tettük a rajzunkat, amin egy
meghatározó múltbeli élményt idéztünk fel közös életünkből.
A keresztút újdonsága számunkra abban állt, hogy székeken ülve jártuk és
elmélkedtük végig Jézus kereszthordozását. A kiscsoportos beszélgetéseken őszintén, közvetlenül osztottuk meg
örömeinket, lelki vívódásainkat, és
adtuk át egymásnak a mindennapokban megélt gyakorlati tapasztalatainkat. Számunkra
nagyon kedvesek
a
szabadtéri
misék, ezért is
örültünk, hogy a
tábor utolsó napján egy domboldalon lévő kis templom kertjében
találkozhattunk
Jézussal.
A rengeteg lelki
táplálék mellett
nem becsülnénk
alá az egyik helyi
pincészetben végigkóstolt finom
borok jótékony
hatását sem. Ha
javasolhatjuk, ezt
a programpontot
jövőre se hagyjuk
ki…

Na és persze a Balaton! A délelőtti lelki
töltődés után azért jó volt visszakapni a
gyerekeinket, és délutánonként együtt
lesétálni a tóhoz egy kis lazításra, ahol
kicsik és nagyok (nővérek és papok)
együtt labdáztunk, vízibicikliztünk,
fagyiztunk stb.
Köszönjük Móninak és Gábornak, Ildikónak és Philippe-nek és segítőiknek
a sok-sok szervezést, Gábor atyának
és Anna nővérnek az emlékezetes
elmélkedéseket, és nem utolsósorban a gyerekvigyázók odaadó és lelkes
hozzáállását!
Reméljük, jövőre is találkozunk a nagy
END családban!
Dékány Zsolt és Zsuzsa

E.N.D. katolikus házastársi mozgalom lapja 2017. év 6. száma • 2017. november

13

ELMÉLKEDÉS

„Krisztus megváltotta a szeretetet.”
A házastársi szerelem,
szeretet, nem pusztán emberi érzelem,
értelmi belátás, akarati
döntés -az is-, hanem
a Szentháromság Egy
Isten szeretetlétmódjával egyesített szeretet.
Ennek a szeretetnek a
lényege nem a mi szeretetünk, hanem az Isten
szeretete, aki „szeret
minket és elküldte Fiát
bűneinkért
engesztelésül.” (1Jn 4,10)

Tehát Krisztus maga
veszi magára a bűnt,
mely eltávolítja a család
szereplőit egymástól.
Amikor én már nem
bírom, Krisztus még
bírja.
Legyen
feszületünk
otthon! Nézzünk rá
naponta, és jusson
eszünkbe, ha én nem is
tudok, de Ő megbocsát
neki, nekem, és bennünket egyesít.
(D.T.)

Eseménynaptár

2016/2017. év
2017. szeptember- október-november városi elköteleződési alkalmak
2017. október 13-15.
Felelős képzés
2017. december 7.
Papi találkozó Gyömrőn
2017. november 17-19.
Városfelelősök találkozója Lengyelországban
2018. nagyböjt
Országos éves lelkigyakorlat
2018. július 16-21.
Nemzetközi találkozó - Fatima
Írta, összeállította:
Dóka Tamás gyömrői plébános 2-3., 14. oldal (Gyömrő)
Vass Ildikó
4-5. oldal
(Vác)
Mihajlikné Ronkay Margit és
Mihajlik György
6-7. oldal
(Vác)
Mihajlikné Ronkay Margit és
Tomka Eszter és Barna
8-9. oldal (Gyömrő)
Lipp Kinga és Árpi
10-11. oldal
(Vác)
Dékány Zsolt és Zsuzsa
12-13. oldal (Gyömrő)
Korrektúra:
Rapavi Dóra
(Vác)
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