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Jelen írásom gondolatait a 2020. ja-
nuár 19-én tartott régiós találkozón el-
fogyasztott húsleves ihlette, amit Tom-
ka Barnáné, Eszter készített. A régiós 
találkozó három nyelven zajlott, an-
golul, lengyelül és magyarul. E Bábel-
ben többen elmondták, hogy tanulnak 
nyelveket, angolt, németet, én a héber 
és görög ismereteimet bővítem.

A házastársi kapcsolatot is tanulni 
kell egy életen keresztül. Itt a hitvesek 
tanítják egymást kapcsolatuk minden 
területén, és folyamatosan. A kommu-
nikáció területén, a szexuális kapcsolat 
területén, a korral és életállapot-válto-
zással változó szeretetnyelvek területén 
(áldott állapot, gyerekek kirepülése, új 
családtag, munkanélküliség, stb.) és ez 
a tanulás és egymás tanítása az élet vé-
géig kell, hogy tartson.

A lélektan nagyon sok módszert, 
praktikát kínál a párok számára kap-
csolatuk elmélyítéséhez, és napjaink-
ban népszerű az ide vonatkozó iroda-
lom.

De a szentségi házasság messze fölöt-
te áll az empirikus tudományok megál-
lapításain. (Persze ne feledjük, a termé-
szetfeletti a természetesre épít!)

A házassági kapcsolat: ima. Valós is-
tenkapcsolat. Imán nem a mások által 
megfogalmazott szövegek mondását 
értem – azt is –, hanem valós isten-
kapcsolatot, ahol rácsendesedve ön-
magamra teret adok Istennek, hogy 
belépjen életembe, kapcsolatban lehes-
sen velem. Az Atya, Fiú, Szentlélek egy 
Isten kapcsolatának megélésére – jelen 
esetben hitvesemmel. 

TEOLÓGIAI ROVAT TEOLÓGIAI ROVAT 

A feleségnek hinni kell férjében, és a 
férjnek hinni kell feleségében – ez üd-
vösségének útja. És igen, hitvese előtt 
leborulva, szolgaian lábát mosva, mint 
Jézus tette tanítványaival, szolgálnia 
kell a párját. A házaspárok ehhez kap-
nak kegyelmet a szentségben. Talán 
nem eretnekség: imádniuk kell egy-
mást – hogy Istent imádhassák. Így élik 
meg hivatásukat, így lesz jelenvalóvá és 
láthatóvá a bennünk lévő, a köztünk 
lévő Isten országa, a Szentháromság 
Egy Isten országa, a makulátlan kap-
csolat.

Időben él a házaspár. Úton van. Ezért 
sokszor ez az út: keresztút, néha meg-
feszíttetés; de Kánaán is, a Színeválto-
zás-hegye is – szegény Péter is sátrat 
akart készíteni, hogy ott maradjanak, 
de hát le kellett jönniük a hegyről…

Drága Házaspárok! Higgyetek egy-
másban, és merjétek imádni egymást. 
És tanítani egymást egy életen keresz-
tül.

D. T.

A házastársi kapcsolatról

„Uram Istenem, megismertem kedvesemet, és 
nagyon szeretném, ha tiszta szerelmünk 

szépen kibontakozna, és a te jóságos szereteted 
szárba szökellve gyümölcsöt hozna a mindennapjainkban. 

Tudom, hogy rengeteg csoda vár felfedezésre 
a páromban, sok még előtte is titok, adj türelmet és 

erőt, hogy egymásból kiszeressük mindazt a szépet és jót, 
mellyel te megajándékoztál bennünket.”

Böjte Csaba 
(A szeretet bölcsője)
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Bárhol is tartsanak lelki útjukon a 
házaspárok, mindegyikőjük erőfeszí-
tést tesz, hogy megtanuljanak egy-
ségben lenni ebben a kis hívő közös-
ségben, amely a csoport. Tehát senki 
részéről sem a magába zárkózásról, 
sem pedig a csoportról, mint öncél-
ról nincs szó, mivel minden közös-
ség elkerülhetetlenül oda vezet, hogy 
ajándékká válunk a többiek számára. 
Az END egy lelkiségi 
mozgalom, és az 
igazi lelkiség-
ből követke-
zik, hogy 
azt osztjuk 
meg, amit 
mi in-
gyenesen 
kaptunk.

Az aján-
dék, amit 
az END 
M o z g a l m a 
felkínál az Egy-
háznak és a világ-
nak abban áll, hogy:

Részvétel Isten országának építésé-
ben a házasság újszerű megvilágítás-
ba helyezése által.

„Nincs több boruk”, mondta Mária 
a kánai menyegzőn. Ilyen módon a 
lényegnek a mélyreható felismeré-
sével a Megváltó beavatkozása elé 

ment. Manapság a földön a házassá-
gokban sokféle értelemben is hiány-
zik a „bor”. 

Az END Mozgalmának fel kell 
ismernie ezeket a hiányokat, a ki-
mondottakat és kimondatlanokat, az 
anyagiakat és szellemieket. Így tudja 
majd szemét nyitva tartani korunk 
nagy kérdései számára, így tud fi-
gyelmessé válni a házasság terén ta-

pasztalható fájdalmas 
helyzetre. És így 

válik felkészült-
té, hogy más 

mozgalmak-
kal együtt-
működjék 
ezekben a 
kérdések-
ben.

Az END 
főként arra 

h i v a t o t t , 
hogy a házas-

párokat segítse 
egyre teljesebben 

megélni szentségi há-
zasságuk gazdagságát. 

Egyúttal azonban missziós küldeté-
se, hogy a világnak hirdetni akarja a 
keresztény házasság értékeit szavak-
kal és élő tanúságtétellel.

/Új impulzus – 4./
Gyuri és Margit

A közösségi élet mint hívó szóra adott válasz és 
egy küldetés megvalósítása

SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓLSZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL

Több mint húsz éve tartok pároknak 
lelkigyakorlatokat. Amikor belépnek 
erre a “Klinikára”, amely egy lelki-
gyakorlatos ház, erre a “lélekkúrára,”  
ahogy a protestánsok mondják, lelki 
vérszegénységben szenvednek,  vala-
hányszor távoznak innen, majdnem 
mindegyikük telve van új lelki élet-
erővel.

Egy-két évvel később újra szükségük 
lesz egy lelkigyakorlatra, mert a lelki 
vérszegénység megint kezd erőt venni 
rajtuk. És ekkor újra megtapasztalják 
az Istennel töltött napok rendkívüli 
hatékonyságát.

Mi a titka hát ennek a hatéko-
nyságnak? Csend, napi mise, ima…, 
ez mind kétségtelenül hozzájárul. De a 
legfontosabb ok másutt van. Ezeknek 
a férfiaknak és nőknek a hite, ami 
meggyöngült, beteg, alvó, kimerült, 
haldokló volt Isten Igéjének leheletére 
felébred, megerősödik, új életerőre 
kap. Mert a hit és Urunk Szava között 
szoros kapcsolat van: egyedül Isten Ig-
éjének van hatalma a hitet feltámasz-
tani és táplálni, ez a hit Isten ismerete, 
benső életének és az univerzumra 
vonatkozó tervének ismerete…
Az, aki táplálja hitét, aki keresi Isten 
ismeretét… az mentes marad a lelki 
vérszegénységtől.

Hitünk felébresztése
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉSNEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Október 28-án Guatemalában a szek-
torfelelősöknek tartottak találkozót.
A találkozó jelmondata: “Szolgáld 
örömmel!” 

+++
November 17-én fejeződött be a por-
tugál szuperrégió nemzeti találkozója. 
Több mint 1000 házaspár gyűlt össze 
egy hétvégére Fatimában. Az ima, a 
megosztás, a barátságok tették feled-
hetetlenné ezt a találkozót, amelynek 
a mottója: “A szó vezet minket.” Ezen 
az eseményen részt vett D. Ildo For-
tes Mindelo (Zöld-foki Köztársaság) 
püspök. 

+++

November 18-án a Westminster kated-
rálisban ünnepelték az angol csopor-
tok -mintegy 250 házaspár részvételé-
vel- a 60. születésnapjukat. Az alkalom 
főcelebránsa Peter Doyle püspök volt, 
aki a házasságokért és a családi életért 
felelős püspök az egyházban.

+++
Az adventi idő tökéletes időszak, hogy 
a családi imára ösztönözzön. 

A l a p í t ó n k 
gondolatai a 
családi imáról:
„A családi ima 
sokkal több 
mint egy meg-
ható szokás: 

Szeptember 27-29-én Madridban a 
spanyol szuperrégió 150 párja és 15 
lelki tanácsadója ünnepelte együtt a 
évkezdést. “Legyél szent és boldog le-
szel” volt a mottója a találkozónak.

+++
Október 5-én találkozott Lisszabon 
mellett az a 16 házaspár (brazil, olasz, 
francia ekvádori, spanyol, líbiai, len-
gyel, kolumbiai és portugál), akik a 
szatellit csoportokat alkotják, hogy a 
következő téma kidolgozását elkezd-
jék.

+++

Idén a lengyel szuperrégió lesz a házi-
gazdája a Nemzetközi Kollégiumnak. 
Ennek az előkészületei már nagyban 

folynak.
+++

Október 8-án összeült az ERI Párizs-
ban, hogy megvitassák az 2020-as évet.

+++
Október 9-én az ERI és a Caffarel atya 
barátai csoport találkozott. A találko-
zón részt vett Markovits atya is, aki 
Caffarel atya boldoggá avatásának az 
ügyét intézi.

+++
Október 19-én tartották az első kollé-
giumi találkozott a hispano-amerikai 

szuperrégióban. 
+++

2019. szeptember vége - 2020. január közepe
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valójában a keresztény család elsődle-
ges, legfőbb, alapvető tevékenysége. Ez 
különbözteti meg a keresztény családot 
a nem keresztény családtól. Következés-
képpen a családi ima nem csak az apa 
vagy az anya imája, sőt még csak nem 
is a kettejük imája sem, és nem csak 
a gyermekek imája, hanem a család 
mindegyikének egyhangú ima, amely-
ben senki sem csupán szemlélő. amely-
ben mindenki aktívan részt vesz.”
Henri Caffarel, Éditorial Lettre Men-
suelle des Equipes Notre-Dame, 1962. 
március

+++

December 27-
én Az ERI lel-
ki tanácsadója 
Ricardo Lon-
doño Domín-
guez atya fo-
galmazta meg 
a karácsonyi 
üdvözletet:

„A megtestesülés nagy misztériuma, 
amely évről évre összehoz minket a bet-
lehemi jászol körül, ismét bekerül a sze-
mélyes történetünkbe.
Karácsonyt ünnepelni: abban a örömte-
li reményben egyesít bennünket, hogy « 
Isten velünk», ő az, aki kapcsolatba lép 
az emberiséggel.

Megélni az Isten fiának, Mária fiának 
eseményeit azt jelenti, hogy megértjük, 
hogy az Isten könyörülete, irgalma és szo-
lidaritása jelenvalóvá válik számunkra és 
általunk.
Az egyházzal együtt bekapcsolódni ebbe 
az ünnepélybe, azt jelenti, hogy megta-
pasztalhatjuk, hogy Isten ma rajtunk és 
közösségeinken keresztül láthatóvá és cse-
lekvővé szeretne válni.
Könyörögjünk, hogy mi hívők valóban 
hiteles tanúi lehessünk az Ő jelenlétének 
a világban, hogy az erőszak, az igazság-
talanság, a korrupció, és a romlottsággal 
szemben Jézus Krisztusnak a fénye tudjon 
ragyogni az öröm és a béke, az igazságos-
ság és az egyenlőség árjával, az egyetemes 
és látható elköteleződés az, ami a közös-
ségi házunkat olyan hellyé teheti, ahol 
mindent megtanulunk arról, mit jelent a 
megtestesülésből született testvériség. 

Isten elköteleződött felénk és arra hív 
minket is, hogy köteleződjünk el. A ka-
rácsonykor megélt tapasztalatunk erő-
sítse az összetartozást és legyen tanú-
ságtétellé.  

Mindenkinek boldog és szent kará-
csonyt.”

+++
Január 7-én újabb égi közbenjárónk 
lett Paco Garrido személyében, aki a 
közelmúltban létrehozott a közbenjá-
rók animálásáért felelős nemzetközi 
csoportnak volt tagja.

 +++
Január 7-én különösen is imádkozunk 
az Ausztráliában élőkért, az END ta-
gokért, és az eurázsiai zónáért felelős 
Faye-ért és Kevinért .

 +++

E.N.D. katolikus házastársi mozgalom lapja 2020. február8
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BESZÁMOLÓBESZÁMOLÓ

Igaz is ez ránk és a találkozásunkra, 
hisz arról kezdtünk beszélgetni, hogy 
mit jelent nekünk, papoknak, hogy 
egy-egy END-s közösség tagjai lehe-
tünk, és egyértelmű kép rajzolódott 
ki arról, hogy a pap boldogságához 
nagyban hozzájárul a házasok e közös-
ségében való részvétele. Szinte kegye-
lemként élhettük meg, ahogy már-már 
egymás szavába vágva, de egymás gon-
dolatát mindig továbbvíve, kiegészítve 
együtt, egy hangon, egy szívvel mond-
hattuk el, hogy nemcsak azért ajándék 
az END egy plébános életében, mert 
a házaspárok lelkipásztori ellátásában 
nagy segítséget jelent egy ilyen közös-
ség az önszerveződésével és a mozga-
lom mögöttes tapasztalataival, kerete-
ivel, segédanyagaival, hanem mert az 
END-s párok közt a pap is ember lehet. 
Vagyis azáltal, hogy nem nekünk kell 
szervezni, készülni, előadni, magun-
kat produkálni, önmagunk lehetünk a 
közösségben testvérként. A diszkréció 
légköre lehetővé teszi, hogy ahogyan 
meghallgatjuk a párok mindennapi 
életének magasságait és mélységeit, 
úgy mi is tudjunk bátran beszélni saját 
papi életünkről, és ezáltal fölfedezzük 
az egyházi rend és házasság szentsé-
gének oly közeli rokonságát. Nemcsak 
abban ajándék azonban ez a közösség, 
hogy ott a pap önmaga lehet, sőt ön-
magát jobban megismerheti, hanem 
abban is, hogy a többi házas ember felé 

való szolgálatunkat segítik az END-s 
párok velünk megosztott tapasztalatai, 
hiszen abból a házas/családos élet jobb 
megértése és a házasságban élők felé 
való mélyebb empátia forrásozik. Úgy 
is mondhatnám, szükségünk van az 
END-re, hogy a papi szolgálatban em-
berek tudjunk maradni. Az pedig külön 
kegyelemként szolgált, hogy a lengyel 
házaspár a másik oldalról szemlélve 
ugyanezt erősítette meg a papok rész-
vételével kapcsolatban, megosztva saját 
tapasztalatukat. 

A címben magunkat „családos” pa-
poknak neveztem, mert aznap nemcsak 
a papi család tagjai találkoztak, hiszen 
majdnem mindegyikünk mögött ott áll 
legalább négy-öt család, akik lélekben 
ugyanígy részesei voltak ennek a talál-
kozásnak. Én magam kivétel vagyok, 
hisz jelenleg nincs END-s közösségem. 
Dunaharaszti káplán koromban három 
évig kísértem kezdetben kettő, majd 
egy csoportot, azonban onnan immár 
lassan öt éve elhelyeztek. Nagyon hálás 
vagyok viszont Barnáéknak, hogy to-
vábbra is számon tartottak, rendszere-
sen hívtak programokra, találkozások-
ra. Örömhír azonban, hogy nemcsak a 
vágyaim, de a jelek szerint is rövidesen 
indulhat egy közösség a nagyoroszi 
egyházközségemben, így remélhetőleg 
már én sem leszek sokáig „árva”.

Berta László atya

„Családos” papok találkozása

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha a testvérek egyetértésben élnek!” 

(Zsolt 133,1)
Január 21-én, kedden egy olyan csa-

lád gyűlt össze, aminek tagjai csak rit-
kán találkoznak egymással. A papok 
családjáról van szó; azon papokról, 
akik az END-vel kapcsolatban állnak 
és a magyarországi közösségekben 
lelki tanácsadókként jelen vannak. 

Találkozásunkra Tomkáék családi 
otthonában került sor, ahol a nem-
régiben megnövekedett étkezőasztalt 
hét pap (természetesen nem a gono-
szok, hanem a hét szentség jut min-
denki eszébe…) és két házaspár ülte 
körül. 

A vendéglátó Eszter és Barna (akik-
nek ezúton köszönjük a meghívást, 
szervezést, vendéglátást) mellett 
ugyanis velünk volt a szuperrégió fe-
lelős házaspárja, a Lengyelországból 
érkezett Helena és Paweł is. A találko-
zó családias légköréhez nagymérték-
ben hozzájáruló finom étkek mellett 
mindannyian meséltünk arról, hogyan 
érkeztünk, milyen lélek-, életállapot-
ban vagyunk. Ebéd közben csatlako-
zott hozzánk Mohos Gábor püspök, 
aki NEK-es elfoglaltságai közepette is 
tudott időt szakítani ránk, így a papi 
jelenlét hetes száma nyolcra változott, 
ami egyértelműen a Nyolc Boldogságot 
idézi. 
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BESZÁMOLÓ

Helena és Pawel tanúságtétele

2020. január végén Magyarországon 
jártunk, hogy részt vegyünk a régió-
csoport és a papok találkozóján, ame-
lyen Mohos Gábor püspök atya is jelen 
volt. Ezalatt az idő alatt lehetőségünk 
volt egy vezetett csoport alkalmába is 
betekinteni.

Eszter és Barna a magyar régiófele-
lős házaspár látott vendégül minket az 
otthonukban. Jó volt látni, hogy nyitott 
szívvel fogadnak minket a nagy felfor-
dulás ellenére, amit mi okoztunk. Rá-
jöttünk, hogy így kellene minden 
házaspárnak viselkedni egymás-
sal, ahogy a Karta is mondja:

„… A csapatok arra kérik tagja-
ikat, hogy tartsák be a következő 
kötelezettségeket:

Testvéri szívvel lépjenek kapcso-
latba és fogadják más csapatok 
párjait, amikor erre alkalom adó-
dik.”

Caffarel atya valahol azt írta: 
ha valakit befogadunk magunk-
hoz, az több legyen pusztán be-
fogadásnál. Ne csak szállást és 
élelmet biztosítsunk. Meg kell 
hívnunk a vendégeinket az éle-
tünkbe, hogy igazi kapcsolatot 
tudjunk kiépíteni, amelynek a 
valódi keresztény szeretet az 
alapja. Nem találtuk meg ezt a 
szöveget, ám emlékezetünkbe 
ragadt, mivel itt újra felfedeztük. 

A gyömrői látogatásunk előtt nem 
értettük Caffarel atya ezen szavait. 
Most érthetőbbé váltak. Eszter és Bar-
na valóban meghívtak minket az éle-
tükbe. Minden nap késő estig beszél-
tünk magunkról, a Mozgalom ügyeiről, 
fontos dolgokról, amelyek körülöttünk 
zajlanak. Tudjuk, hogy nehéz volt szá-
mukra, mert mi ugyan reggel 9 óráig 
pihenhettünk (a mindennapokban ez 
nagyon ritkán fordul elő), nekik vi-
szont korán reggel kellett kelniük. 

BESZÁMOLÓ

A gyerekekre együttesen figyeltek. 
Részt vehettünk a család esti imáiban. 
Énekeltek magyar karácsonyi dalokat, 
mi pedig lengyel karácsonyi dalokat. A 
spontán ima során az aggodalmainkat 
Istenre bíztuk. Minden étkezést velük 
és gyermekeikkel ettünk ugyanabban 
a konyhában és ugyanazon asztalnál, 
ahol minden nap összejönnek.

Köszönetet szeretnénk mondani Is-
tennek ezért az időért. 

Köszönetet szeretnénk mondani Esz-
ternek, Barnának és a családjuknak, 
amelyben mi is megtaláltuk a helyün-

ket. Szeretnénk köszönetet mondani 
minden magyar párnak és papnak, 
akikkel a látogatás során találkozhat-
tunk.

Isten áldjon meg Titeket, 
a családjaitokat és a hazátokat!

Helena és Paweł Kukołowiczowie

Lengyel és közép-európai  
szuperrégió felelős házaspár
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Írta, összeállította:  
Dóka Tamás  (gyömrői plébános)  2-3., 14. oldal
Mihajlikné Ronkay Margit és 
Mihajlik György   (Vác)  4-5. oldal
Tomka Barna és Eszter  (Gyömrő) 6-9.oldal
Berta László atya (Vác)  10-11. oldal
Helena és Paweł Kukołowiczowie 
 (Lengyelország)   12-13. oldal
Korrektúra: Rapavi Dóra (Vác)
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2019. év
 2020. január 19. Régiócsoport találkozó
 2020. január 21. A régió lelkitanácsadóinak találkozója 
  - Gyömrő, 
 2020. március 6-8. Régiós lelkigyakorlat
 2020. április 18-19. Éjszakai zarándoklat  
  Márianosztra-Vác ;  
  Gyömrő-Máriabesnyő

„Krisztusért, Krisztussal és Krisztus 
által akarnak élni”

Krisztusért: Tehát nem hitvesemért, 
gyermekemért, önmagamért, hanem 
Krisztusért.  

„Bizony mondom nektek, mindenki, 
aki értem és az evangéliumért elhagyja 
otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyer-
mekeit vagy földjét, százannyit kap....” 

Mk 10,29-30
Első látásra furcsák lehetnek ez idéze-

tek, a családokat szentségi életre segítő  
lelkiségben. De csak kívülállók és mély, 
tiszta hittel nem rendelkezők számára.

A szentségi életre törekvő, igen is 
odaadja hitvesét, gyermekét az Úrnak. 
Ez persze a legtöbbször fájdalmas, ne-
héz; igazi keresztút, és mivel időben 
élünk, időről-időre meg kell tenni. 

De ha sikerül, igazán, egészen, és ak-
kor, és ott végérvényesen az Úrnak adni 
őt, akkor megéli a felajánló a szentségi 
éltet, a Krisztussal való életet, mert azt 
tapasztalja, hogy visszakapta őt. Lehet, 
hogy csak pillanatokra, néhány órára, 
de az Úr megajándékozza azzal, akit 
neki adott.

D.T.

Elmélkedés

Eseménynaptár


