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TEOLÓGIAI ROVAT

CSALÁDI ÜNNEPEINK

Korunk lélektani tudományának
homlokterében az egyik kutatási ág
a transzgenerációs hatás, az, hogy a
személyt mennyire határozza meg a
szűkebb környezetében élők egyéni
sorsa, viselkedési mintái, öröklött
kapcsolatainak milyensége. Magyarul: mit hozott otthonról.
A családi ünnepek páratlan és
pótolhatatlan lehetőségek arra,
hogy tartóra tegyük önmagunkat,
valós énünket. Teret adnak arra,
hogy félelem nélkül megmutathassuk önmagunkat úgy, hogy láthassanak annak, akik vagyunk, és lehetőséget adnak számunkra, hogy
mélyebben megismerhessük önmagunkat. Mindnyájan Isten képére teremtettünk!
Az alábbiakban saját családom
ünnepeiről szólok, ami példaértékű. Nem dicsekvés, szüleim érdeme.
Nálunk családi ünnep volt a gyerekek születésnapja (négyen voltunk testvérek), apu és anyu születésnapja, az első puszi ünnepe
(legidősebb testvérünk fogantatásának napja), szüleink házassági évfordulója, karácsony, húsvét,
pünkösd, Szentháromság vasárnapja (egyházközségünk búcsúja)
és október 23. Összesen 13 ünnepnap.
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Szigorú formái voltak az ünnepnapjainknak és szabályos szertartások szerint zajlottak. Ünnepi
ruhába öltöztünk az ebédhez (karácsonykor a vacsorához). Édesapám a Szentírásból olvasott fel,
asztali áldást mondtunk, majd
az ünnepeltről, vagy az ünnepről
szóltunk, mindnyájan sorban, elmondva azt, hogy miért szeretjük.
Az ünnepeltnek mindent el szabadott mondania anélkül, hogy
csínyeiért, gazemberségeiért megrótták volna, és soha nem hánytorgatták fel neki a későbbiekben. Ha
egyházi ünnep vagy október 23.
volt, minden testvéremre ugyanez
a szabadság vonatkozott – egy életre megtanultuk az őszinteséget.
A szüleink is elmesélték megismerkedésüket, szerelmüket - és
igen, a fogantatásunkat(!), pedig
édesapám bigott keresztény volt.
De olyan módon tudták mindezt megosztani velünk, hogy ez
a világ legtermészetesebb dolga
volt – mint ahogy az is. Beszéltek
szüleink arról, hogy milyen volt a
megszületésünk, a csecsemőkorunk (csak zárójelben: nővérem,
már mint a történelemtudományok kandidátusa, szájtátva hallgatta mindezt – pedig már harmincszor hallotta).
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Külön pikantériája volt az ünnepeknek, hogy a jeles napon az ünnepelt mondhatta meg, hogy mi
legyen az étel – persze ez csak a gyereknek volt kuriózum, mert anyukám úgyis tudta, hogy például én
paradicsomlevest fogok kérni. De
mégis büszkeséggel töltött el, hogy
én, a legkisebb döntöttem el, hogy
mit együnk.

A házaspárok feladata és felelőssége, hogy otthont teremtsenek
maguknak és gyermekeiknek, ami
életre szóló tartást és biztonságot ad
nekik. Ennek az otthonteremtésnek
alapköve az ünnepi szokások megteremtése és életben tartása. Teremteni kell valamit, ami a tietek, ami
benneteket megtart, és amit a gyermekeitek továbbvihetnek.
D. T.
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REGULAPONTOKRÓL

Az ima fontossága és ereje
Az END mozgalomnak a fő célja,
hogy Isten ajándékának gazdagságát felfedezzük és elmélyítsük, imádkozzunk
és elmélkedjünk együtt, álljunk egymás
mellett a napi gondok és nehézségek legyűrésében. Ez által tegyünk tanúságot
a hitünkről és a körülöttünk lévő embereknek mutassuk meg az Úr állandó jelenlétét és felfoghatatlan szeretetét.
Egy könyvben olvastam ezt a hasonlatot, mely annyira megfogott, hogy én is
használni fogom az írásomban. Az END
sarkalatos pontjai – más néven a házastársi „regula” – nem más, mint egy kirakós játék elemei. Ha ezeket az elemeket
helyesen építjük egymásra, akkor a játék
(vagy inkább a házastársi élet) végére a
katolikus hit egy olyan eredeti útjára találunk, ahol a férj és a feleség nem külön
úton jár, hanem együtt, házaspárként indul útnak a szentség felé.
Ebben a részben az egyik legfontosabb
reguláról, elemről, illetve elemekről lesz
szó, éspedig a személyes imádságról, a
házastársi és családi imáról
fogunk beszélni.
Nincs keresztény élet élő
hit nélkül, nincs élő hit lelki és emberi haladás nélkül,
melynek az alapja – az ima.
Nagyon fontos, hogy fedezzük fel a személyes és családi
imák jelentőségének a mélységét. Fontos, hogy az ima
épüljön be a mindennapjainkba, így a
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munkába, az együttlétbe, a pihenésbe,
sőt a szórakozásba is.
Feleségemmel több mint húsz éve alkotunk END-s házaspárt, és szeretetben
neveljük három fiú gyermekünket. Most
szeretnénk egy pár olyan gyakorlati tanácsot adni, ami nálunk bevált és működik. Igaz, nem ment minden könnyen és
azonnal, de ha van egy erős elhatározás,
akkor az Úr szívesen hozzá teszi a szükséges kegyelmeket.
Már a reggelt is próbáljuk meg imádsággal indítani! Foglaljuk össze imában,
hogy milyen hálásak vagyunk az éjszakáért, a felébredésért, és azt, hogy mi
minden vár ránk aznap és kérjük Isten
segítségét a feladatokhoz és nehézségekhez! Ez történhet spontán imában is, és
mondhatunk a gyerekekkel egy pár rövid reggeli imát is.
Azért is fontos a reggeli ima, hogy valóban „meghalljuk” Isten akaratát és útmutatását a napi dolgainkra. Bátorítunk
benneteket, hogy minden cselekedetet
ajánljatok fel imában Istennek
és az Ő gondviselésének. Még
a látszólag egyszerű és kön�nyű dolgoknak is nagyon tud
örülni az Isten.
Ha csak tehetitek, a reggeli
imát is mondjátok közösen
együtt a párotokkal és gyerekekkel! Igaz, ezt elég nehéz
kivitelezni a mai rohanó világban, főleg ha még 2-3 vagy annál is
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több gyereket kell útnak indítani.
Egy biztos, ha sikerül egy–két
percet elcsendesülve együtt
tölteni imában, az az egész
napra meghatározhatja a
lelki állapotunkat.
Ha utazunk, akkor van
időnk akár egy rózsafűzér
elimádkozására is. Soha ne
felejtsük el szeretettel köszönteni az Őrangyalunkat, aki mindig mellettünk van, még a gépkocsiban is. Nagyon
hathatósan tudnak nekünk segíteni és
közbenjárni azok a szentek, akiket imában kérünk erre.
Napközben több időpontban is jelzi
az órám, hogy itt az ideje egy következő
kötött imának. Ilyenek, például az Úrangyala pontban délben, és az Irgalmasság
Rózsafüzére délután három órakor.
Délután, munka után, ha időnk engedi, a feleségemmel közösen imádkozzuk
a napi rózsafüzért.
Az esti imának is legalább olyan fontos szerepe van, mint a reggeli és napközbeni imáknak. Még egészen kicsik
voltak a gyerekek, amikor bevezettük a
közös családi imát lefekvés előtt. Először „csak” hallgattak a fiúk, aztán szépen lassan bekapcsolódtak ők is a közös
imába. Ilyenkor mindenki végiggondolja, hogy mi minden történt a nap folyamán és hálát adva az Istennek megköszönjük mindazt a jót és rossz dolgot,
amit az Úr adott vagy megengedett az

életünkben. Ha valami miatt nem
sikerül egybegyűlnünk, akkor
a feleségemmel mondjuk
közösen az esti imáinkat.
Az imádkozó embernek
esélye van ráhangolódni
az Isten akaratára, elfogadni a körülményeket és
embertársait, és mindezt türelemmel és alázattal elviselni. A
hívő, imádságos lelkületű ember kön�nyebben tud megbocsátani és túltenni
magát az élet nagy megpróbáltatásain.
És van az imának még egy nagyon
fontos tulajdonsága – ha más(ok)ért
mondjuk, akkor közbenjárhatunk az ő
testi és lelki gyógyulásában. Ha szenvedéseinket felajánljuk, azokkal engesztelhetjük a mi Urunkat a saját és más embertársaink által elkövetett bűneinkért.
Ha engedjük, hogy az ima beépüljön
az életünkbe, akkor eljuthatunk oda,
hogy az egész életünk egy folyamatos
imádsággá alakul át!
Teréz anya ezt mondta erről: “Az
imádság gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat, a szolgálat
gyümölcse a béke.” Ezeket és hasonló
gyümölcsöket kívánunk minden END-s
házaspárnak (és természetesen nem
csak nekik) és kérjük az Urat imáinkban, hogy adja meg mindnyájunknak az
ehhez szükséges kegyelmeket és lelki és
testi erőt.
Marianna és Ernő
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SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL

Fokozatok a csoport útján

Az alábbi három fokozatot külön- b) Ezután a csoport szabadon váböztetjük meg:
laszthat tanulmányi témákat,
olyanokat, amelyek a tagoknak
* A rávezetés
a legjobban megfelelnek. Ezek
Manapság más adottságokból kell
előkészíthetők akár a közösségkiindulnunk, mint negyven évvel
ben, akár érkezhetnek máshonezelőtt. A hiányzó vallási ismeretek
nan. Az END sajátságait azonban
miatt nem csak a házas és általános
nem szabad szem elől téveszteni.
közösségbe való bevezetés szüksé- A házaspároknak a mozgalom álges, hanem a vallási alapokat is meg
tal szervezett szemináriumokon
kell vetni. Egy ilyen rávezetés után
való részvétele segít megértea házaspárok további útnak akár az
ni mind az Equipes Notre-DaEND-t választhatják, akár valamime-nak, mint az Egyház képének
lyen más házaspári mozgalomhoz
lényegét, mind pedig a világba
csatlakozhatnak.
való küldetés jelentőségét.
c) Az életkor előrehaladtával és a
* A révészek
nagyobb tapasztalat birtokában
A házas lelkiségbe és az END alapegyes házaspárok, vagy az egész
vető módszereibe egy révész-házascsoport egy igényesebb utat vápár vezeti be a csoportot és egy bilaszthat, amely nem korlátozózonyos ideig kíséri is a csoportot. A
dik egy új témára. Figyelmüket
révészkedés egy, az egész mozgalom
egy életfelfogásra, az imaélet elszámára egységes alapséma szerint
mélyítésére, vagy valamilyen kütörténik. Ily módon a nemzetközi
lönleges feladatra irányíthatják.
közösség minden csoportja azonos
Az END közössége ebben a megalapokra épül. A révészkedés időfelelő út megkeresésével segíthet.
szaka után jó segítség egy szeminá- A Szentlélek által ihletett házasélet
rium, ahol a tanultakat más csoporlehetőségei nem merülnek ki az
tokkal együtt meg lehet szilárdítani.
itt felsorolt fokozatokban. Ezek
csak kiindulópontokat képeznek
* A csoportos élet
ahhoz, ami épp olyan határtalan,
a) A révészkedés után először is
mint a szeretet.
fel kell fedezni a házas lelkiség mély
értelmét. Ebben segítenek a témák
/Új impulzus - 3.3/
Krisztusról és az Egyházról.

Az Equipes Notre-Dame csoportjainak olyan utat mutat, amely életük
minden szakaszához a megfelelő segítséget adja kezükbe. Ezeket felhasználva valóban követni tudják az Urat
és odatalálnak hozzá. Az út a csoporton, a keresztény élet öt-hét házaspárból és egy baráti papból álló közösségén keresztül vezet.
A baráti pap, aki a maga módján a
csoport életének eseményeibe teljesen be van vonva, Krisztusnak, a közösség fejének jelenlétét biztosítja.
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Az egyházi rend és a házasság
szentségének ez a találkozása gazdagítja a csoport életét. Olyan esetekben, amikor a paphiány jelentené
egy új csoport alakításának akadályát, kiképzett házaspárok vehetik át
a kísérő szerepét.
A csoport útja egy egész emberéleten áthúzódhat. Fokozatai nem
mentesek a nehézségektől, de ez
minden közösség esetén így van.
Tanácsos tehát realizmussal, bátorsággal és örömmel az úton járni.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

A laikus, az Ige hordozója

2019. június-október

Amikor a küldetésre gondolunk,
két egymással ellentétes hibába
esünk: beszéd cselekvés nélkül,
cselekvés szavak nélkül.
A Biblia segít tisztán látnunk. Az
Ószövetség folyamán Isten mindvégig egyszerre szól és cselekszik.
Szól, hogy megismertesse gondolatát, akaratát, szeretetét. Cselekszik: kiszabadítja a zsidókat Egyiptomból, megmenti őket a babiloni
fogságból, számtalan módon segíti
őket. Cselekvése által fedi fel önmagát, nem kevésbé, mint szavai
által (…)
Jézus Krisztus ugyanígy szól és
cselekszik. (…)
Így kell tennie a kereszténynek
is. Krisztus tanítványaként az
kell, hogy cselekedjen és beszéljen. Törekszik, hogy első legyen a
szenvedők, a fájdalmat hordozók,
az elnyomottak megsegítésében;
nagy emberi feladatokra szentelje
magát, akár az önfeláldozásig; de
kell még, hogy józanul, szavakkal
is felfedje önátadásának, önmaga
elfelejtésének titkát: tudniillik, Isten kegyelmét és szeretetét, akiben
hisz. Számot kell adnia benne élő
reménységének okáról (1Pt 3,15).

Június 12-én kaptuk a hírt, hogy
Burundi és Ruanda közösen létrehozta
a Ruanda-Burundi régiót
+++
Június 15-én A szírai családokért
imádkozik az END világszerte
+++
Június 16-án Lisszabonban a Patriarcat nagy családi ünnepen több END-s
házaspár is résztvett. Több ezer család
gyűlt össze egy nagy parkban. Több
családdal foglalkozó mozgalom résztvett ezen az eseményen, ahol mindegyiknek volt egy általa felkínált útja,
az END útjának a Család és Házastársi
szeretet volt a címe.
+++
Június 17-én Aucklandban Új-Zélandon megalkult az első équipe, aminek
az az érdekessége, hogy 6 különböző
nemzet (venezuelai, fülöpszigeteki,
iraki, dél-afrikai, lengyel és welsi) tagjai alkotják.
+++

Június 22-én a lengyel szuper-régió
egy-két eseményéről került fel a nemzetközi honlapra, ebből a fő helyen a
mi 80. Évfordulón készült csoportképünk szerepel
+++
Június 29. Szt.Péter és Pál napja, ezen a
napon imádkozzunk a papokért, különösen lelki tanácsadókért.
+++
Július 11-én az ERI Valenciában gyűlt
össze a nemzetközi Kollégium előkészítésére, kibővülve az új amerikai házaspárral Marciával és Pauloval
+++
Július 14-20 tartották a Nemzetközi
Kollégiumot, a világ szuperrégió vezetőinek Valenciában .
A témája: Szolgáljunk örömmel. „Ne
fáradjatok bele! A világnak szüksége
van a tanúságtételetekre. A lelkiségetekre nagy szüksége van Egyháznak. „
+++

L’Anneau d’Or, n° 109 - 1963, január-február
– A laikus, az Ige hordozója
8
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Július 15-én Ferenc pápával a békéért
imádkozunk:
«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 háború
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
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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 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, szalám! Ámen. „
+++
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Július 18-án elhunyt Igar Fehr, aki az
ERI vezetője volt 1994-2000
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki
hisz bennem, még ha meghal is, élni
fog,” (Jn 11, 25).
+++
Július 30-án ünnepelték világ szinten
Caffarel atya 116. születésnapját
+++
Augusztus 20-24 zajlott a Frankofon
Afrikai Kollégium, amin az ERI tagjai
Bernadette és Sylvestre is résztvettek
+++
Augusztus utolsó hétvégéjén ült össze
a Brazil szuperrégió Kollégiuma. Az
egész hétvégés eseményen 58 pap 61
régió felelős és 8 provincia felelős házaspár vet részt. Jelen volt az ERI Amerikai-zónéjáért felelős házaspárja is.
+++

Szeptember 15-én ült össze az újonnan
megalakult Hispano Észak-Amerikai
szuperrégió. Az első találkozón, amit Mexikóban rendeztek 190 fő vett részt és az
ERI felelősei Marica és Paulo is ott volt.
+++
Szeptember 18-án volt 23 éve, hogy
Henri Caffarel visszatért az Atyai házba
+++
Szeptember 20-án a Brazíl szuperrégióba «Nemzeti imanapot szerveztek
Caffarel atya boldoggáavatáséért »
+++
Szeptember 23-án a Kanadai szuperrégió vezetői Edmontonban elindították
a 2019/20-as évet Marica és Paulo valamint 130 résztvevő jelenlétében.
+++
Szeptember 24-én az ERI Eurázsai zónért felelős összekötő házaspárja Faye
és Kevin Dublinban vettek részt az ottani csoportok találkozóján
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BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

Kerekerdő közepén
Tábori atyánkkal, -aki nem mellesleg mentálhigiénés szakember- úgy
határoztunk, ezt a tövet kell megöntöznünk, ennek a hajtásnak kell szomját oltanunk, legalábbis felcsillantani
annak reményét, hogy ez lehetséges.
Kannáinkba tápoldatot is tettünk, ami
a II.Vatikánum Gaudium et Spes fejezetének nélkülözhetetlen tápanyagait
tartalmazta.
Az atya értő kezekkel csepegtette,
olykor kannával öntözte, vagy ha kellett, vödörrel is locsolta kertjeinket.
De mindez csak a Szent János-i munka volt: a talaj-előkészítés. Az igazi
munkát maguk a párok és a Szentlélek
végezték el, amikor elmehettek végre
Egy évvel ezelőtt feleségemmel megörököltük a táborszervezés feladatát.
Rövid kutatás után ráleltünk egy világtól elrejtett tisztásra Kerekerdő közepén.
Nem volt nehéz beleszeretni a parkká szelídített erdőbe, nádtetős balatoni
házba és a madárcsicsergésbe, amivel
tele volt énekelve a levegő.
Helyszín: pipa! Keressünk lelkiatyát, aki ránk tud szánni pár napot az
amúgy túltelített papi hétköznapokból!
Szerencsére tavalyi tábori papunk idén
is elszegődött hozzánk egy kis „nyári
munkára”.
12

gyerekek nélkül, kettesben (valójában
hármasban) beszélgetni.
Hála és köszönet ezért kis kertészeinknek: lelkes gyerekvigyázóinknak!
Az Úr pedig megadja kegyelmét, és
az öntözött föld megtermi gyümölcsét.
Legalábbis ezt erősítették meg a meleg kézszorítások, a könnyes szemek, a
megkönnyebbült felsóhajtások, szerelmes egymásra pillantások.
És reméljük, hogy ezt nem fogja elhomályosítani még az a sok nem várt
mosogatás, konyhaostromlás sem,
amire valószínűleg egy nyaralás során
senki se szomjazik…
Uracs András

A témát adta a Balaton, adta a víz,
adta a felüdülni vágyás: „Jöjjetek,
szomjazók!” (Iz.55, 1.) És hol is szomjazhat egy házas ember, egy többgyermekes család? Sajnos több helyen is…
De sokszor keresztényi kötelességeink – bocsánat szolgálataink – között
talán észre sem vesszük, ha szomjazik
bennünk a szerelem. A kezdőpont. A
hajtás töve.
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ZÁRSZÓ HELYETT

Elmélkedés
„Egész tevékenységükkel Isten művének elősegítői
akarnak lenni, és az embereket akarják szolgálni.”
Isten művének elősegítői, az ember
üdvösségének elősegítői. Az embernek
lehetetlen üdvösségre jutnia, ám Istennek minden lehetséges (vö. Mk 10,27).
Tehát engednem kell, hogy Isten műve
bennünk realizálódhasson. Hogy ez,
mikor és hogyan történik meg valakiben, azt nem tudjuk tetten érni.

Vágyódni kell rá és Krisztus Urunk
szavai, útmutatásai alapján élni.
A házasságban élők számára viszont,
elsődleges kötelessége a pároknak, egymás üdvösségét szolgálni. Erre Jézus
a példa, aki odaadta magát engesztelő
áldozatul. A hitveseknek is így kell egymásnak ajándékozniuk magukat.
D.T.

Eseménynaptár
2019. január 24-től négyhetente
( 10. 31.; 11. 28.; 12. 26.)
2020. január 21.
2020. február
2020. március 5-7.
2020. április 18-19.

2019. év
Mária Rádió: Otthon a családban házasság Happy E.N.D-el
A régió lelkitanácsadóinak találkozója - Gyömrő
Régiócsoport találkozó
Régiós lelkigyakorlat
Éjszakai zarándoklat Márianosztra-Vác ;
Gyömrő-Máriabesnyő

Írta, összeállította:
Dóka Tamás
(gyömrői plébános) 2-3., 14. oldal
Foltin Ernő és Marianna
(Debrecen)
4-5. oldal
Mihajlikné Ronkay Margit és
Mihajlik György
(Vác)
6-8. oldal
Tomka Barna és Eszter
(Gyömrő)
9-11.oldal
Uracs András és Dorka
(Vác) 12-13. oldal
Korrektúra:
Rapavi Dóra
(Vác)
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