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házastársi találkozások III.
Mk 3,1-6

A Szentírás találkozástörténeteiből válogatunk immár harmadszor.
Most Mk 6,1-6 elbeszélése ihletett
meg.
Jézus Názáretbe, szülőföldjére
megy, de az ottaniak visszautasítják
a közösséget vele. Mk 6,4-ben így
olvassuk a görög eredetiben: „Nem
vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonai között és a szülőházában.” A „szülőház” itt a családot,
saját családját jelenti. A 3,21-35-ben
már láthattuk: anyja és testvérei érte
mentek, hogy haza vigyék, mivel
megzavarodottnak gondolták.
A kapcsolataink találkozások sora,
és az is újabb találkozás, amikor bár
együtt vagyunk, de fordulat áll be
valamiért az együttlétben – és új módon tekintünk egymásra, új érzelmek születnek bennünk önmagunkkal és hitvesünkkel kapcsolatban.
Egy alkalommal, meghitt, mély
imaközösségben nyíltunk meg közösen Istenre és egymásra, amikor
beszállt egy dongó, amitől egyik társunk sokkos állapotba került – új
módon lettünk együtt. Új találkozást
éltünk meg, bár előtte is együtt voltunk.
A találkozások egy ilyen kiterjesztett értelmű valóságára mutat
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rá Márk elbeszélése Jézus Názáreti
találkozásairól. Csodálva fogadják,
majd ki akarják pusztítani a világból, lelökve őt a hegytetőről – de
„áthalad közöttük.” A korábbi kapcsolatuk pusztult el ott és akkor és
született meg egy szánalmas találkozás – kapcsolat.
Ezt mi is megéljük mindennap. A
korábbi kapcsolat pusztulását, vagy
emelkedését. És e pusztításnak,
vagy kiteljesedésnek, mint szinte
mindennek, fokozatai vannak.
A Házas Hétvége lelkigyakorlatokon tanultam meg azt, hogy
mennyire rongálhatja a házastársi
kapcsolatot, amikor társaságban
nyilatkozunk hitvesünkről pikírt,
lekicsinylő, dehonesztáló módon.
És mennyire emelheti magasabb
szintre a házastársi kapcsolatot, ha
meghittséggel, értékeit kiemelő és
azt becsülendőnek feltüntetve szólunk mások előtt hitvesünkről. Új
módon találkozunk ekkor hitvesünkkel.
Márk elbeszélése Jézus názáreti
szerepléséről nem tesz hozzá szinte
semmit a Jézus-eseményhez, a megváltáshoz – apróság ez a történet. De
az, hogy szerepel az evangéliumban,
aláhúzza ezen apróság fontosságát.
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Nem csak a nagy tettek, nagy áldoÉs mennyire megerősít, ha pozitízatok teszik szentté a házassági kap- van nyilatkozok róla akkor is, amicsolatot, hanem az olyan mindenna- kor éppen nincs ott hitvesem – háta
pi apróságok, mint az, hogy hogyan mögött szólok páratlanságáról.
szólok hitvesemről, hitvesemhez
mások előtt.
D. T.
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4. rész - A házastársi ima – Rita szerint

A házastársi ima – Győző szerint

A házastársi ima mozgalmunk
egyik legfontosabb alappillére, hiszen házas mozgalom lévén joggal
nevezhetnénk akár saját házasságunk legfontosabb építőkövének
is. Ha kicsit mélyebben elgondolkodunk és megnézzük mi is történik egy ilyen imában, rögtön megláthatjuk, mi is az értelme. Amikor
imádkozunk mi magunk, Istennel
beszélgetünk, hozzá szólunk, Őt
hallgatjuk és itt minden lepel lehull,
mert őszinték vagyunk magunkhoz
és hozzá is.

A házastársi imában is ennek kellene mélységében megvalósulnia,
amikor magunkhoz, egymáshoz, Istenhez őszintén szólunk, megosztjuk
vele magunkat.
4

Legyen meg bennünk a vágy arra,
hogy, nap mint nap együtt imádkozzunk, de legalább hetente egyszer osztozzunk egymásban. Sokan vannak,
akiknek ez az imaforma nem megy,
hiszen nem elég csak Istenre hangolódnunk, hanem egymásra is kell.
Saját tapasztalatból tudom, amikor
együtt tudunk imádkozni férjemmel,
Isten különös kegyelme járja át házasságunkat, a szeretet és szerelmünk
megnövekszik és kapcsolatunk mindannyiszor újjászületik. Nehéz regula a
házastársi ima, de talán a leghasznosabb és legszebb amit Istennel együtt
átélhetünk.
Legszebb házastársi ima-élményeim
közé azok az imák tartoznak, amikor le
tudunk ülni a családi asztalhoz csendben egy égő gyertya és egy kis Mária
szobor mellé,- amelyet legnagyobb lányunk egy horvátországi nyaralásunk
alkalmával talált a part sziklái között-,
egymás szemébe nézve azzal a bizalommal, hogy mi egymásnak teremtve
minden jóban és nehézségben együtt
vagyunk. Ilyenkor akár Bibliából olvasva vagy saját imát mondva vagy egy
adott imát felolvasva vagy hálát mondva, akár kérve tárjuk magunkat és egymást Isten elé. Kívánom, hogy minden
házaspár a mozgalomban a lehető legmélyebb módon tudja megtapasztalni
Istennel együtt ezt az élményt.
Rita
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Együtt Istennel és házastársunkkal
beszélgetünk. Így leszünk ketten egyek,
mint a házasságkötéskor. Most esik le,
hogy ezek szerint a közös imában újra
egymásnak is igent mondunk .
Könnyűnek hangzik, de nem az. Ki
akar egy nehéz nap után még visszaemlékezni a problémás dolgokra? A
jókra jó volna, de arra meg időt nem
szánunk, mert kevés van belőle. Még
egyedül is nehéz imádkozni, no de még
a házastársunk lelki állapotát is behozni Istenhez szóló beszélgetésünkbe?
Mondhatjuk, hogy egy tipikus férfi
nem nagyon akar lelkizni, mert nehe-

zen érti a női lélek kis finomságait.
Pedig kell. Ha már régen nem imádkoztunk együtt, biztos, hogy szét vagyunk csúszva, nem akarjuk megosztani magunk a másikkal Isten előtt. Ha
viszont megtesszük, akkor összeépülnek a szétcsúszott lélekdarabkák eggyé.
Arról nem is beszélve, hogyha a közös lelki életünk rendben van, akkor az
élet más területein simább, barátságosabb, szerelmesebb lesz a hangulat.
Hát szerelemre fel! Imádkozzunk
együtt.
Fülöp Győző és Rita
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SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL

A sarkalatos pontok módszere konkrét segítség az előrehaladásban
A szeretet egy olyan
döntés, amelyet a házasoknak naponta újra
meg kell hozniuk. Noha
a szívből jön, a mindennapokban az akarat
megfeszítésére is szükség van. Az END tagjainak ehhez a „sarkalatos
pontok” eszközét nyújtja. Segít a házaspárnak
abbéli
törekvésében,
hogy szeretetüket táplálják, hogy
döntésüket szilárdan megtartsák, és
hogy belső átalakulásuk útján következetesen járjanak.
A „sarkalatos pontok” eszköze nem olyan dolog, amelyet csak
egyféleképpen lehet csinálni. Segítségükkel alapmagatartásokat gyakorolhatunk be és mélyíthetünk el.
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Az ilyesmit nem lehet
elszámolni, vagy elkönyvelni. Folyamatról
van szó, amelynek során életünket lépésről
lépésre az Úr szándékai szerint irányítjuk.
A „sarkalatos pontok”
arra akarnak bennünket ösztönözni, hogy
magunkba nézzünk,
és életünket az egyetlen célra irányítsuk. A „sarkalatos
pontokat” nem parancs formájában fogalmaztuk, így könnyebb
megérteni lényegüket. Ismét felsoroljuk őket:
* Az Úr szavának rendszeres hallgatása („a Szentírás olvasása”).
* Minden nap egy bizonyos időt az
Úrral való igazi találkozásra fenntartani („elmélkedő imádság”).
* Minden nap mint férfi és
nő a házas imádságban találkozni, lehetőség szerint a
családi imádságban.
* Minden hónapban megtalálni a szükséges időt,
hogy Isten elé állva egy igazi házas beszélgetésre kerüljön sor („a magunkbaszállás vagy leülés órája”).
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* Önmagunknak egy „életviteli szabályt” felállítani, azaz egy állandó
követelményt támasztani magunkkal szemben, saját személyiségünk kiteljesedésén dolgozni, magunkat
igazán megismerni.
* Minden évben, ha lehetséges a házaspárnak
együtt biztosítani az
elvonulás
lehetőségét,
hogy az Úr elé állva és az
ő jelenlétében életüket a
maga valóságában átgondolják és rendezzék (lelkigyakorlat).
Az END-mozgalom Máriáról van
elnevezve. Figyelmesen hallgató és
alázatos magatartása révén az Istennel
való összekapcsolódás ezen útjain Ő a
legjobb vezető, hiszen a haladáshoz az
erőt Krisztus szavából és éltéből meríti.
Ha a házaspárok ezeket az „sarkalatos pontokat” segítségként életükbe
illesztik, a haladás három oldalával fognak találkozni:
* A lépcsőzetes út
Az Úr ott talál ránk, ahol
vagyunk. Nem arra törekszünk, hogy lépcsőfokokat
átugorjunk, vagy valamit kierőszakoljunk. Előre akarunk
haladni, mégpedig abból a
helyzetből kiindulva, amiben
éppen vagyunk.
* A személyes út

Nem mindenkinek alkalmas ugyanaz a ritmus, mert minden egyén és
minden házaspár a maga módján
fejlődik. A “sarkalatos
pontoknak” nem szabad
bátortalansághoz
vezetniük, éppen ellenkezőleg: az út egész hos�szában lelkesíteniük és
segíteniük kell.
* A folytatólagos szándékok útja
Nincs szeretet a találkozás momentumai nélkül, és nincs elmélkedő
imádság az odafigyelés és a párbeszéd
koncentrált pillanatai nélkül. Éppen
ennyire kevéssé lehetséges a személyes,
vagy házas megszentelődés anélkül,
hogy elhatároznánk, hogy vágyainkat
a maguk kissé esetleges fejlődésükkel
szemben határozott irányba tereljük.
Mihajlikné Ronkay Margit és
Mihajlik György
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

A házaspár apostoli szerepe

2019. január-május

Van egy jól ismert szó, mely leírja ezt a
kölcsönös küldetést: „szolgálat”. Hiszen
házasságotok szolgálói vagytok, nemcsak azon a napon, amelyen részesültetek a házasság szentségében, hanem
más értelemben, mindennap. A szolga
olyan ember, aki egy meghatározott
feladat elvégzése érdekében egy másik
személy nevében cselekszik. Vagy még
pontosabban: aki által a másik cselekszik. A házasságban ez a másik: Krisztus. Férj és feleség, Krisztus bízott meg
a hitvesetekhez szóló küldetéssel. Általatok és veletek akar alkotni valamit
annál a személynél, akit rátok bízott:
mindkettejükben, akik egymást adják
a másiknak, Ő akarja önmagát adni, és
mindkettejüktől azt kéri, a másikat elfogadva Őt magát fogadja be. (…)
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De értsétek jól ezt a szolgálatot és
azt, ahogyan dolgoznotok kell kölcsönös megszentelődéseteken: nem úgy,
mint két prédikátor, akik élethosszig
tartó kegyes javaslatokkal oktatják ki
egymást, hanem legfőképpen azáltal és
annak a hivatásnak a gyakorlásában,
hogy hitvesek és szülők vagytok. Tehát
nem „jótettek” magunkra erőltetéséről
van szó a hitvesünk felé, hanem egymás
segítéséről, az egymás iránti szeretetről,
gyermekeitek szeretetéről, hogy egymást támogatjátok az apaság és anyaság
gyakorlásában.
Henri Caffarel atya

Minden hónap 15. napján a világ
END-ei a Közel-Kelet keresztényeiért,
elsősorban szíriai tagjainkért imádkoznak, valamint a békéért, a terrorizmus ellen.
+++
Január 20-án Helena és Paul McCloskey, az ERI Eurasie zónájáért felelős
házaspárja, az indiai csoportokat látogatta meg.
+++
Január 23-án Boa Vistán, a Zöld-foki-szigetek egyikén is létrejött az első
END csoport.
+++

Február 15-17-ig Fatimában jöttek
össze a portugál szuperrégió 5-1015-20 éve már együtt lévő csoportjai
képzésre. Mintegy 120 házaspár találkozott és osztotta meg tapasztalatait
Mária lábainál.
+++
Február 25-én volt a 80. évfordulója
az END elindulásának. Ezt ünnepelték
mindenhol a világon, különböző módon. Szinte minden országból érkeztek fotók.
+++
Április elején az ERI Libanonban tartotta szokásos ülését.
+++

L’Anneau d’Or, n° special 111-112:
A házasság, e nagy szentség
1963. május-augusztus - A házaspár apostoli szerepe
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Április 12-én találkozott az ERI Béchara Pierre Raï libanoni pátriárkával,
aki a családok nagy szerepére hívta fel
a figyelmet az országok, és az egyház
számára.
+++
Május 13-án ünnepelték Braziliában
END tagságuk 68. évfordulóját.
+++
Április 15-én Ferenc pápa imája a békéért:
«Annyi éven át oly sokszor próbáltuk
már megoldani a konfliktusainkat,
erővel, fegyverrel, az ellenségesség és
a sötétség oly sokszor köszöntött ránk;
annyi vérontás volt már; annyi megtört élet, annyi eltemetett remény ...
De erőfeszítéseink hiábavalóak voltak.
Most, Uram, segíts nekünk! Adj békét,
taníts minket a békére, vezess a békére.
Nyisd ki a szemünket és a szívünket, és
adj nekünk bátorságot, hogy kimondjuk: „nem kell többé háború”; „A há-
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ború mindent elpusztít!” Önts belénk
bátorságot, hogy konkrét gesztusokat tegyünk a béke megteremtéséhez.
Uram, Ábrahám és a próféták Istene,
szeretet Istene, aki megteremtett minket, és testvérekként hív minket, adj
nekünk erőt, hogy mindennap béketeremtők legyünk; adj nekünk lehetőséget arra, hogy kedvesen nézzünk
valamennyi testvérünkre, akikkel találkozunk. Tégy képessé bennünket,
hogy meghalljuk polgáraink kiáltását,
akik arra kérnek minket, hogy fegyvereinket alakítsuk a béke eszközévé,
félelmeinket bizalommá és feszültségeinket megbocsátássá. Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy
kitartó türelemmel a párbeszédet és a
kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjék. Hogy
minden ember szívéből eltávozzanak
ezek a szavak: megosztottság, gyűlölet,
háború! Uram, fegyverezd le a nyelvet
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és a kezeket, újítsd
meg a szíveket és a
lelkeket, hogy a szó,
amely összehoz bennünket, mindig a
„testvér” legyen, és
hogy életünk stílusává váljék: shalom,
béke, salam! Ámen.”
+++
Április 28-án jelent meg egy új film,
amely Caffarel atyáról
és az END-ről szól. A
filmben sok mondat
az alapítótól származik, például:
„Minden gondolatom, minden erőfeszítésem
arra
irányult, hogy megtanítsam, hogy felfedeztessem az ifjú házasokkal azt, hogy az
emberi szeretet az az
Isten felé vezető út.”
+++
Május 1-én újra megrendezték a Togói
Köztársaság fővárosában, Loméban a
zarándoklatot.
+++
Május 11-12-én az olasz szuperrégió
vezetők (Cleia et Giann) és két másik
házaspár Tiranában az albán csoportokkal találkozott.
+++

Május 25-én zárult le Rómában az
„Igen az életre” kongresszus, melyet
a Laikusok Pápai Tanácsa, valamint a
Család és az Élet szervezett. Az ERI két
párt kért fel az olasz szuperrégióból,
hogy részt vegyen a kongresszuson.
Tomka Barna és Eszter
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END (Équipes Notre Dame) Világtalálkozó
Fatima, 2018. július 16-22.

Az END egy nemzetközi
katolikus
házastársi mozgalom, mely segíti a
házaspárokat, hogy
házasságuk szentségét a lehető legteljesebben tudják
megélni, valamint
tanúskodni kíván a
világban a keresztény házasság szépségéről. A mozgalomhoz tartozó házaspárok hatévente
világtalálkozót rendeznek, hogy egymást erősítve együtt ünnepeljék Istenhez, egymáshoz és a mozgalomhoz tartozásukat.
Az idei világtalálkozó Fatimában
volt, amire a világ minden tájáról körülbelül 9 ezren érkeztek. Magyarországot 8 házaspár képviselte, két-két
házaspár Debrecenből, Vácról, Gyömrőről és Dunaharasztiból.
A találkozó vezérfonalát a tékozló fiú története alkotta és ugyanez a
példabeszéd inspirálta az összejövetel
jelmondatát is: ’A kibékülés, a szeretet
jele’.
A találkozó hivatalosan hétfőn este,
vacsora után kezdődött a bazilikában,
amikor köszöntöttük a különböző országokból ide zarándokolt házaspárokat és a kísérő papjaikat, püspökeiket.
12

A jelenlevő közel 100 országból egyegy házaspár népviseletben, országa
zászlóját tartva vonult be a bazilikába
és helyezte el szimbolikus ajándékát
az oltáron, majd egy marék otthonról
hozott földet szórt a Fatimai Szűzanya
szobra elé.
A következő napok José Tolentino
Mendonça portugál érsek reggeli elmélkedéseivel kezdődtek. Reggelről reggelre, a tékozló fiú történetének egy-egy
részletén keresztül, mindig más szemszögből tárta elénk mennyire időszerű
ma is Jézusnak ez a példabeszéde. A
mozgalom hagyományához hűen, esténként vagy délután kiscsoportos beszélgetéseken találkoztunk. Mivel a tékozló fiú története különböző emberi és
családi viselkedésmintákra világít rá, és
az életnek olyan univerzális kérdéseivel
foglalkozik, mint például a szabadság, a
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felelősség, a vágyakozás, a visszatérés, az
öröm, az ünneplés, a megbékélés, ezért
nagyszerű kiindulópontként szolgált,
hogy keresztény életünk örömeit, nehézségeit és kihívásait megosszuk egymással. A mi csoportunk két amerikai,
két francia és két magyar házaspárból
állt. Felemelő volt megtapasztalni, hogy
a nyelvi nehézségek és a kulturális különbségek ellenére egy „nyelvet” beszélünk, és nagyon jól megértjük egymást.
A közös szentmiséket mindennap
más nyelven celebrálták, de hála a folyamatos szinkrontolmácsoknak és a
remek szervezésnek nemcsak a szentmiséket, de az előadásokat is ki-ki az
általa választott világnyelven (angolul,
franciául, spanyolul vagy portugálul)
tudta hallgatni. A sok felemelő és érdekes program közül csak egy párat
emelnék ki.

Kedd este a szentmise után, a bazilika előtti téren kilencezren közösen
imádkoztuk a rózsafüzért, mindenki
a saját nyelvén és mégis egybehangzóan. Az estét egy gyertyás körmenettel
zártuk. A házaspárok szinte ragyogtak körülöttünk.
Talán sokan nem tudják, hogy Fatimában van egy magyar kálvária
és kápolna, ami az ‘56 után külföldre szakadt magyarok összefogásával
épült fel. Évente körülbelül 3 millió
zarándok járja végig a stációkat és tér
be a végén a Szent István kápolnába.
Ezt tette most a 9000 END-s házaspár
is.
A záró szentmisén meglepetés várt
bennünket. A jelenlevő házaspárok
a szentmise keretében hálát adtak Istennek egymásért és megújították házassági fogadalmukat.
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Ezeken a nemzetközi találkozókon új
barátságok születnek, és a régiek megerősödnek. Különösen a kiscsoportok
házaspárjai tartják egymással a kapcsolatot, gyakran imában is hordozva
egymást. Azt gondolom, sok ember számára rendkívül gyümölcsöző volt ez az
út. Talán nem mi voltunk az egyedüli
házaspár, akik egy világtalálkozóra indultunk Fatimába, de ott zarándokokká
váltunk és hálával a szívünkben jöttünk
haza, hogy itthon tanúságot tegyünk.
Kárpáti Levente és Tímea

Az END 80 éves ünnepe Gyömrőn
Pillanat, amiért érdemes élni

2019. március 9-én ünnepeltük meg
hazánkban az END 80 éves születésnapját. Főtisztelendő Michael August
Blume SVD, vatikáni nagykövet (nuncius) celebrálta a szentmisét. Szentbeszédet Dr. Beer Miklós váci püspök Úr
mondott.
Mint helyi plébánosnak, inkább izzadságszagú munkának indult az
egész ünnepség, amitől érthető módon
14

ódzkodom, de meg kell tennem,
hisz itt Gyömrőn, ezt az egész
mozgalmat biztos, hogy a Szentlélek vezeti, mivel Istenre nyitott
szentéletű személyeket talált az
Úr, akik feltétel nélkül követik a
hívást – ők, hála Isten, nem tudják még, hogy Isten művét teszik
jelenvalóvá.
Csak az agapén oldódott bennem a
görcs. Tudtam nyitott szemmel látni a
történéseket, aminek volt egy számomra életem végéig felejthetetlen pillanata.
Óriási tumultus volt a plébánián, az
asztalok körül tolongtunk vagy százan.
Egy 3-5 év körüli kislány berontott közénk, két kézzel eltaszította Nuncius
Urat, és néhány süteményt zsákmányolt
az asztalról.
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A Nagykövet Urat meglephette ez
az incidens – bizonyára régebben
fordult elő vele életében, hogy két
kézzel odább lökdösik – és megrökönyödött csodálkozással lenézett

az apróságra,
aki egy igazi
női bájjal (csodálatos, hogy
már ilyen kiskorukban
is
mennyire nők)
feléje nyújtott
egy süteményt,
amit az imént
orrozott.
Emberből van
nunciusunk,
mert elhomályosodott a szeme és köszönettel elfogadta a süteményt.
Én, de azt hiszem a Nagykövet Úr
is, élete végéig hordozza e pillanatot.
D.T.
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ZÁRSZÓ HELYETT

Elmélkedés
„Életrevaló emberek akarnak lenni.”
Az élet megjelent a földön, ami addig
az Atyánál volt (1Jn 1,2). Ez az élet a
világosság (Jn1,4), mely által Isten fiaivá lehetünk (Jn1,12), Istené, aki maga a
szeretet (1Jn 4,16b).
Szent János evangélista szerint az
életrevaló azt jelenti, hogy a személy,
aki befogadja Krisztust, az ő szavát, tanítását, hittel (Jn3,15. 36; 5,24. 40; 6,40.

47), és eszi az ő testét 6,51), az fogadja
be az életet, ami a szerető és szeretetreméltó ember élete.
Kiemelt jelentőségű ez a házaspároknál, akik kapcsolatának titka Krisztus
és egyháza kapcsolatának titkához hasonló.
D.T.

Eseménynaptár
2018. év
2019. január 24-től négyhetente
Mária Rádió: Otthon a családban (01. 24.; 02. 21.; 03. 21.; 04. 29.; 05. 27; 06. 13.; házasság Happy E.N.D-el
07. 25.;08. 08.; 09. 05.; 10. 03.; 10. 31.; 11. 28.; 12. 26.)
2019. július 25-29.
A szuperrégió Kollégiumiának találkozója
(Lengyelország - Ołtarzew)
2019. augusztus 07-11.
Családos tábor - Uzsa
2019. szeptember
Elköteleződések
2019. október 11-13.
Felelős képzés (Máriabesnyő)
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