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Küldetésünkről

„Talán megoszlott Krisztus…”
(1Kor 11,3) Micsoda
erő van Szent Pál
felkiáltásában.
Micsoda erő, micsoda alap, micsoda bíztatás ez
számunkra – hiszen teljes képtelenség,
hogy
részekre szakadjon Krisztus. Mi
„…választott
nemzetség, királyi papság, szent
nemzet, tulajdonul kiválasztott
nép… (1Pét 2,9) vagyunk. Mi krisztusiak (a keresztény szó jelentése:
krisztusi) Jézus
Krisztust tesszük jelenvalóvá a történelemben; az ő élő testének élő tagjai
vagyunk.
Elég szörnyű az, ha valaki, aki magát
kereszténynek véli, és azt állítja testvéréről, hogy az nem tartozik a testhez,
de még szörnyűbb, ha valaki magáról
állítja ezt. „Mert a test nem egyetlen
tagból áll, hanem sokból. Ha a láb azt
mondaná is: „Nem vagyok kéz, tehát
nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mon2

daná: „Nem vagyok szem, tehát
nem tartozom a
testhez”, azért a
testhez tartozik”
(1Kor 12,14-16). Saját
önazonosságát,
identitását nem
fogadja el, hanem
megtagadja.
Persze: „Nem
jut be mindenki a mennyek
országába,
aki
mondja nekem:
– Uram, Uram!
Csak az, aki teljesíti
mennyei
Atyám akaratát.
Sokan mondják
majd nekem azon
a napon: Uram,
Uram, hát nem a
te nevedben jövendöltünk? Nem a te
nevedben űztünk ördögöket? Nem a
te nevedben tettünk annyi csodát? –
Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem
elől, ti gonosztevők! (Mt 7,21-23) De jelen
írásunkban nem velük foglalkozunk,
hanem a krisztuskövetőkkel, akik az
ő szavai szerint élnek – az ő szavai, a
Mennyei Atya szavai (vö. Jn 14,10).
Ezért a legnagyobb csapás, ha valaki
elfeledkezik arról közülünk, hogy az
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egy és oszthatatlan Krisztus Test tagjai
vagyunk – e véges földi keretek között,
a tér- és idő határolt létezési módban,
ahogy a Fiú Isten is e tér és idő korlátait vette magára, mint Názáreti Jézus,
zsidó vándorprédikátor. „Kezdetben
volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten
volt az Ige…” (Jn 1,1) Ige görögül logosz.
Értelem, tudás, szó… és még számos
jelentéssel bír. A „Szó” volt kezdetben
Istennél, és Isten volt a „Szó”.
„Kezdetben” „En arhé”. Ismerős ez a
jánosi kezdés. Az egész kinyilatkoztatás
ezzel a szóval kezdődik „Bara”, „Kezdetben”. Nem véletlen egybeesés! „Kezdetben Teremtette („Bresit bárá”) Isten a
mennyet és a földet. A föld puszta volt
és üres, sötétség borította a mélységeket,
és Isten lelke lebegett a vizek fölött. ” Isten szólt, és lett, amit kimondott. Majd
megteremti a világosságot és elválasztja
a sötétségtől. A sötétség is ismerős lesz
János első fejezetében. A sötétség az,
amely nem fogadja be a világosságot,
bár világít (vö Jn 1,5). Majd megteremti az eget, szétválasztja a vizeket, majd
megteremti a földet és a növényeket. A
negyedik napon(!) teremti meg a napot,
a holdat és a csillagokat – azért, hogy
megvilágítsák a földet, uralkodjanak az
éjszakán, meghatározzák az ünnepeket
és elválasszák a sötétséget a világosságtól. De az igazi világosság független a
naptól! Szent János mutat rá: „ (Az Ige =
Szó) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít” (1,5).

Ugyanaz az Ige = Szó. mely kezdetben teremtett jött a világba, vele a kegyelem és igazság jött azok számára,
akik befogadták; így van jelen a világban. Az ő testének tagjai a krisztusi
emberek, akit a halak, csúszómászók,
állatok, madarak után, a hatodik napon teremt: „26 Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá” (Ter 1,26). Feltűnő
a többes szám első személy alak. Isten
mindeddig egyes szám, első személyben
szólt. Most nem. „…férfinak és nőnek
teremtette őket” (1,27) „…és a kettő egy
test lesz” (2,24), teszi hozzá a második
teremtéstörténet. Erre az egységre utal
Szent Pál az Efezusi levélben „Nagy
titok („müsztérion”) ez. Krisztus egyházára és a házastársakra érti ezt a
misztériumot. Mint a házastársak, úgy
vagyunk Krisztusban egyek, testének
tagjai – ha Krisztust éljük szavai szerint. Ők azok, akik jelenvalóvá teszik a
történelem minden napján őt.
Önazonosságunkat, identitásunkat
veszítjük, ha feledjük és nem éljük
Krisztust szavai szerint. De ez nem
csak rajtunk múlik. Nem mi választottuk őt, hanem ő választott minket (vö.
Jn 15,16) – bár lehet, így még súlyosabb
a kérdés, hogy termünk e gyümölcsöt.
Ha megmaradunk szeretetében és szavai szerint élünk, sikerül.
Arra teremtettünk, hogy jelenvalóvá
tegyük őt.
D. T.
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Sarkalatos pontok – Az imádság
– egyéni, házastársi és családi ima

A sarkalatos pontok közül számunkra a legkönnyebben megélhető és betartható regulapont a közös imádság.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
könnyű, de számunkra a többi sarkalatos pont közül a legtermészetesebb,
legalapvetőbb. Talán azért, mert már
azelőtt gyakoroltuk, hogy beléptünk
az END-be.

ből, de jó szívvel csatlakoztam hozzá.
Elvégre közösen töltött minőségi időt
tölthettem együtt ilyenkor a férjemmel. Be kell vallanom, hogy ez a fajta
imádság számomra nagyon új volt.
Korábban én csak kötetlenül beszélgettem Atyámmal.
Az évek folyamán a közös imádság
szent idővé alakult át. Olyan elkö-

Levente házasságunk kezdetétől
ragaszkodott hozzá, hogy esténként
mondjuk el együtt a rózsafüzért, én
pedig nem kifejezetten meggyőződés-

telezett, Isten jelenlétében eltöltött
idő, ami megtartotta és megszentelte
házasságunkat. Emlékszem nem egy
olyan alkalomra, amikor egy nehez-
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teléssel és vitákkal tűzdelt nehéz nap
után feldúlva, haragosan ültem le
és csak kötelességtudatból kezdtem
mondani a tizedeket. Mivel az imádságban Isten jelenlétébe helyezzük
magunkat, lehetetlen, hogy a Szeretet
ne kezdje meg a gyógyítást. A második vagy harmadik tized végére rendszerint elpárolgott a felindultságom
és őszintén mondhatom, hogy az ima
végére békesség lett a szívemben. Ezek
a megtapasztalások aztán erőt adtak
ahhoz, hogy kitartsunk és ragaszkodjunk az imához, hiszen megismertük
a gyümölcsöket.
Leventének más fajta harcai voltak.
Ő, ha fáradt, vagy rosszkedvű nincs
kedve imádkozni. Ilyenkor csak némán, hallgatva vesz részt az közös
imában, esetleg később csatlakozik
be. Megtanultuk már, hogy nem korholni, hanem hordozni kell egymást
az imádságban.... és így hordoz minket, gyarlóságainkat az ima.
Öt éve Levente Budapesten dolgozik, ezért a közös imádság a hétvégére
korlátozódott. Azt gondoltam eleinte,
mit nekem távolság, megedződtem és
fog ez menni egyedül is. Hát nagyon
tévedtem. Ekkor értettem meg, hogy
a közös ima mekkora kincs, hiszen támogatjuk, hordozzuk egymást benne.
Az imaéletünk tehát újra körvonalazódott. Egy idő után megpróbáltam
az itthon levő fiúkat bevonni az imába, hogy legalább egy tizedet mond-

junk el közösen. A házastársi imánk a
hétköznapokon családi imává alakult
át. Levente Budapesten csatlakozott
különböző imacsoportokhoz, miközben jobban elmélyült az egyéni imában.
A karantén helyzet újabb fordulatot hozott az életünkbe. Legfiatalabb
fiunkkal, Gergővel mindennap kivis�szük a kutyánkat sétálni a közeli rétre,
hogy meglegyen a napi mozgásunk.
Ez a 3-4 kilométeres kör körülbelül
egy 45 perces sétának felel meg. Most,
hogy Levi is itthonról dolgozott,
időnként csatlakozott hozzánk. Egy
ilyen alkalommal, megkérdezte, hogy
nincs-e kedvünk imádkozni. Hát egy
kicsit furcsa volt, de elkezdtük. Aztán
a következő és az azt követő napon is.
Szívem gyakran hálával volt tele, amikor ott bandukoltunk az erdőben és
közben felváltva mondtuk a titkokat.
Azóta, ha Levi nincs is velünk, akkor
is elmondunk Gergővel 3-4 tizedet.
Úgy gondolom, házasságunk egyik
megtartó ereje volt a közös imádság,
bár az évek folyamán sokat alakult és
változott. Nem hiába mondják, hogy
jó szokásokat kell kialakítanunk az
életünkben. Igaz, bátorság belevágni,
de utána rutinná, beidegződéssé válnak. Mi ajándékba kaptuk, hogy megtapasztalhassuk az imában rejlő erőt
és kegyelmet.
Kárpáti Tímea
(Debrecen)
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A közösségi élet mint hívó szóra adott válasz és
egy küldetés megvalósítása

A mozgalomban
Az Új impulzus lendületében a közös
szándékokat tűzzük ki együttesen és a
kölcsönös segítségnyújtást és a csoport
közösségé válását éljük át a maga teljes
gazdagságában. A „sarkalatos pontok”
eszközét e célból adtuk közre és jelöltük
meg, mint olyan magatartási formákat,
amelyekhez közelíteni lehet. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy
ezek csak eszközök. Mind az egyéni,
mind a házaspári keresztény élet mindennapos küzdelemmel jár. Az Equipes
Notre-Dame ezért olyan programot ad,
amely a lelki fejődést hivatott elősegíteni. Mindenekelőtt azonban nem szabad
elfelejteni, hogy mindez egyetlen törvényre alapul, a szeretet lelkületére. Ezt
pedig minden egyes házaspárnak a saját
történetén keresztül kell kikísérleteznie.

6

Az Egyházban
Gyakran mondjuk, hogy az END aktív emberek és nem aktivitások mozgalma, abban az értelemben, hogy minden
házaspár kiaknázza a lelki forrásokból
fakadó nagy lehetőségeket, hogy saját
magát megismerje az Úr elvárása szerint. Így tehát minden házaspár éppen
ott végez missziót, ahol ezt saját maga
számára kihívásnak érzi.
Valóban hangsúlyoznunk kell, hogy
az END mozgalma mint ilyen, nem kötődik egy meghatározott közösségi akcióhoz. Minden házaspárnak meg kell
hallania a hívó szóból azt, amire az Úr
tőle választ vár. A kötelezettségvállalásnak ebben az alkotó szabadságában sem
szabad azonban elfelejtenünk, hogy a
mozgalom - mint ilyen - karizmatikus
jellegű. Ez elválaszthatatlan tőle. Sem a
más házaspárokért
vállalt
felelősség
alól, sem a családpasztoráció területén működő püspök
speciális felszólítása
alól nem vonhatja magát ki. Az is
fontos, hogy a csoportok különböző
szociális területek
felé nyitottak legyenek, és hogy országuk szükségleteiről
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gondoskodjanak, különösen azokról,
amelyeket a helyi egyház megnevez.
Alább néhány különösen sürgős családpasztorációs feladatot adunk meg:
- Fiatalok csoportjainak kísérése;
- Jegyesek keresztény házasságra való
előkészítése;
- A belső konfliktusokkal küzdő házaspárok megsegítése, és segítségnyújtás
az újraházasodott elváltaknak;

- Gondoskodás az olyan fiatalokról,
akik házasok módjára együtt élnek.
Nagy zavarokhoz vezetne, ha ez utóbbiakat az END-be felvennénk. Párhuzamos struktúrákat azonban figyelembe vehetünk, és az END házaspárjai
azután ezek szolgálatára állhatnak.
/Új impulzus – 4.1,4.2/
Mihajlikné Ronkay Margit és
Mihajlik György (Vác)

Az END szembemegy az ateizmussal
„Ve g y ü k
szemügyre
kicsit közelebbről a küld e té s e teke t ,
hogy
Isten
tanúi legyetek. Az első
út, ahogy ezt
teljesíthetitek,
hogy egyre tökéletesebben élitek meg a
szerelmeteket, és eléritek, hogy minden
benne rejlő lehetőség kibontakozzon,
így aztán megmutatja hittel teli, boldog
és gyümölcsöző arcát. Igaz, hogy ez túl
van a ti lehetőségeiteken. A férfi és a nő
hamar rájön, hogy a gonosz ott munkálkodik otthonaikban. Elengedhetetlenül szükséges, hogy Isten kegyelmére
hagyatkozzunk, aki a házaspárok Megváltója. Ezáltal a ti egységetek tanúságot
tesz majd nemcsak a Teremtő Istenről,
hanem a mi Megváltó Istenünkről is.
Házaspárként még világosabban ta-

núságot tehettek Istenről, ha két „Istent
kereső” ember egységévé váltok, hogy a
zsoltár csodálatos kifejezését használjuk: két keresővé, akik értelme és szíve
alig várja, hogy megismerhesse és megtalálja Istent; Isten szenvedélyes keresőivé, aki türelmetlenül várja, hogy eggyé
váljon velük; keresőkké, akik számára
Isten az életük nagy valósága; keresőkké, akiket Isten jobban érdekel, mint
bármi más. Egy ilyen házaspár számára
minden Isten vonatkozásában látszik és
jön létre. Most nem elvi dolgokról beszélek. Sokakat ismerek közületek, akik
Isten igazi keresői. Bennük megrezzen
egy titkos húr, akárhányszor Isten nevét
kimondják a jelenlétükben.
(…) És azok, akik befogadást keresve
jönnek hozzátok, akár tudnak róla, akár
nem, Istent találják majd meg. „Ubi caritas et amor, Deus ibi est.” Ahol szeretet
és jóság, ott van az Isten.
(…) Nem kell attól félnünk, hogy egy
ilyen otthon valamiféle gettóvá válik,
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ahol az ember elzárja magát a világ bajaitól. Inkább olyan hely lesz, ahonnan az
ember nekiindul, hogy minden emberi
feladatát felvállalja. Isten, az emberiség
barátja, akkor küldi el szolgáit, amikor
azok visszanyerték erejüket a kölcsönös
segítség, imádság és pihenés által. Ezért
nem meglepő, hogy az emberiség tanúságtevői között a leginkább a keresztény
házastársak az élő Isten tanúi.
Bizonyítékképpen egy visszajelzést
ajánlok figyelmetekbe egy ateista tudós
hölgytől, aki így fogalmazott katolikus
barátjának: „Számodra Isten éppúgy
él, mint a férjed vagy a gyerekeid. Az
Istennel szembeni érveim nevetségessé
válnak, amikor veled kerülök szembe.
Olyan, mintha azt próbálnám neked bebizonyítani, hogy a férjed nem létezik.”
Azt mondhatjátok nekem, hogy a keresztény házaspár fenti ábrázolása azt
feltételezi, hogy a probléma már meg
is van oldva, azaz már valamennyien
szentek vagyunk... Egyáltalán nem!
Nem a szentségről beszéltem, hanem Isten kereséséről, Isten iránti tiszteletről,
a Megváltó Krisztus felé való fordulásról, hogy felülkerekedjünk a mindennapi kísértéseken és akadályokon a házastársi és családi életben.
(…) Szeretném átadni nektek a meg�győződésemet, hogy az a házaspár,
aki Istent keresi ebben a mai világban,
amely nem hisz már Istenben és nem
hisz a szeretetben: „teofánia”. Isten megnyilvánulása, csakúgy, mint a csipkebo8

kor volt Mózes számára a pusztában,
ahogy égett, de nem égett el.
Azt mondom, hogy ha a házastársi
életetek és szerelmetek tanúságot tesz a
szeretet Istenéről, akkor, és csak akkor
szabad (és kell is) tanúskodnotok az
Igéről, mert az életetek így már alátámasztja azt.
(…) Halljátok meg Isten hívását, az
Egyház és annak látható fejének hívását, és a magatok részéről legyetek Isten
élő tanúi ebben a 20. században, ahol a
házaspárok tanúsága hirtelen váratlan
és jelentős fontosságú lett.”
„…A célom az ma, hogy megkérdezzétek magatoktól: A belső látásom elvezet-e engem ahhoz, hogy lássam az
Istent jelenlévőként, aktívnak, mindent
megszentelőnek? Meg tudja-e különböztetni az isteni dimenziót, ami körülvesz attól, ami körülöttem történik?”
Hadd magyarázzam el ezt néhány példával. Amikor a buszon vagy vonaton
vagy, az embereket, aggodalommal és
terhekkel telve vajon Krisztus szemével nézed-e? Átérzed-e Krisztus feléjük
irányuló szeretetteljes gondoskodását?
A sérült, s a szegény emberben, ebben
az elhagyott asszonyban, aki a te segítségedre vár, meghallod-e Krisztus félreérthetetlen hangját?
(Részletek Caffarel atya beszédéből,
amelyet 1970. május 5-én mondott Rómában)
Mihajlikné Ronkay Margit és
Mihajlik György (Vác)
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2020. január – 2020. május

Január 21-én elkészült az új nemzetközi honlap, minden megtalálható rajta
az END-ről: https://equipes-notre-dame.com/.
+++
Január 22-én ülésezett az új Szatelit csoport azért, hogy kidolgozzák a
2020/21-es év témáját. Idén 4 csoport
(16 házaspár) dolgozik 4 különböző
témán, ezek a következők: ifjú házasok; az END pedagógiája; újraházasodott házaspárok; gondolkodás és
kutatás.
+++
Február 18-án Marcia és Paulo Faria,
az ERI Amerikai zónájáért felelős házaspárja Argentínában voltak, hogy
folytassák a kollégium munkáját. Találkoztak a latin-amerikai, valamint
más felelősökkel.
+++

Február 25-én volt a 81. évfordulója a
Mozgalom alapításának.
„Keressük együtt”- Ez volt Henri
Caffarel atya válasza a házaspároknak, akik azzal keresték meg, hogy
szeretnék meglelni Jézust az életükben.
+++
Február 29-én az euroafrikai zóna
szuperrégió felelősei valamint néhány
lelki tanácsadó találkozott Loméban
Togo fővárosában. A találkozón természetesen részt vett az ERI ezen zónájáért felelős házaspárja is: Bernadette és Sylvestre.
+++
Március 18-án Clarita és Edgardo az
ERI felelős házaspárja a koronavírus
kapcsán bíztató levelet írt mindenki
számára:
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Nem hagyhatjuk, hogy a mostani helyzet átvegye az életünk irányítását, de az
életünk átveheti az irányítást a helyzet
felett.
Mára már a koronavírus több mint 170
000 embert fertőzött több mint 163 országban, amelynek 47% -a gyógyult meg
és 3,71% halott. A mai legoptimistább
előrejelzés az, hogy ez a világjárvány
legalább hat hónapig még biztosan eltart, és június előtt nem fogjuk tudni ellenőrzésünk alá vonni.
Kedves barátaim, ebben a bizonytalan
időszakban mi END-s párok arra vagyunk meghívva, hogy környezetünk
megkülönböztető elemei legyünk. Anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk
vagy elhanyagolnánk a hivatalos lépéseket, amely mindenkire kötelező, a változás ügynökei lehetünk, a remény hordozói, a hit és az Úrba vetett bizalom tanúi.
Egy reményüzenetből szeretnénk néhány gondolatot kiragadni:
1. Maradj nyugodt, ésszerű, társadalmi
felelősségvállalással és szolidaritással
a globális válság idején!
2. Arra kérünk, hogy maradj otthon és
csak a legvégső esetben menj ki! Ez
minden életkorú emberre vonatkozik,
mivel mindannyian felelősek vagyunk
a lakosság legsebezhetőbb részének
gondozásáért, akik ki vannak téve a
súlyos szövődmények kockázatának,
amelyek akár halálhoz is vezethetnek.
3. Használjuk ki ezt az időt otthon a sarkalatos pontok gyakorlására, különös
10

4.
5.
6.

7.

8.

9.

tekintettel a házastársi és a személyes
imára, bízzuk benne az egész világot
Isten kegyelmére, és járjunk közbe a
betegek gyógyulásáért, valamint az
ezzel a vészhelyzettel foglalkozó orvosokért és a bűnösök megtéréséért.
Virtuálissan találkozzunk, szektor, régió és szuperrégió szinten!
A csoportgyűléseket is virtuálisan
tartsuk!
További értesítésig függesszük fel az
összes szektorban/régióban az összes
tervezett tevékenységet (lelkigyakorlat, képzések, csoportok közötti találkozók stb.)!
A Szuper Régióért felelős párok számára javasoljuk, hogy telefonon
vagy Skype-on tartsa a kapcsolatot a
régiófelelős párokkal és a támogató
csoportokkal annak érdekében, hogy
továbbra is végezzék a csoportok
ANIMÁLÁSÁT, A KAPCSOLATTARTÁST ÉS A TÁMOGATÁSUK
fontos küldetését.
Amíg a helyzet normalizálódik, ösztönözzétek és tartsátok fent a gyakori
kommunikációt az egyes csoportokkal és ezek minden tagjával (házaspárok és lelkitanácsadók)!
Támogassátok a kezdeményezéseket
annak érdekében, hogy a térséged vagy
szektorod vezetői virtuális találkozókat szervezzenek a csoportok minden
egyes tagjával és/vagy a szektorotok
csoport felelőseivel, hogy együtt imádkozzanak (rózsafüzér, irgalmasság ró-
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zsafüzér, Biblia hallgatás és meditáció
stb.)! Más szavakkal, hogy egységben
és közösségben maradjunk „együtt és
egymásért imádkozva!”
10. Mutassátok meg a bázis csoportjaitoknak és a tartományi vagy
regionális csoportoknak, hogy
készen álltok rájuk vigyázni és
támogatni őket abban, amire
szükségük lehet (tanácsadás,
ima, észrevétel, a kétségek
tisztázása stb.) telefonon vagy
videohívással!
11. Használjátok ki ezeket az otthon töltött napokat éberség órájára,
töltsetek értékes időt a családotokkal, élvezzétek ki a lehetőségét, hogy
megnyugtassátok a testeteket, a lelketeket és az elméteket, hogy elgondolkodjatok azon, ami valójában fontos számunkra, és találjunk ki olyan
életszabályt, amely arra vezet, hogy
túllépjünk magunkon és méltóak legyünk az Atyával való örök életre!
+++
Március 21-én, 28-án, április 4-én, 12-én
Ricardo Londono, az ERI lelkitanácsadó
papja nemzetközi misét tart a saját rezidenciájából az ERI Facebook oldalán.
Erre szeretettel vár minden érdeklődőt!
+++
Április 9-én világszinten a papokért és
elsősorban lelkitanácsadó papjainkért
imádkozunk. Az ERI-ben Ricardo Londono atyáért imádkozunk.
+++

Április 12-én az ERI tagjai az egész világ
END-sei számára a feltámadott Krisztus
örömében eltöltött szent húsvéti napokat
kívánnak.
+++

Április 17-én az amerikai zóna Zoom
találkozót tartott. Itt a bizonyiték arra,
hogy az előírt távolság nem jelent akadályt a találkozókra.
+++
Április 19-én a portugál szuperrégió egy
speciális találkozó ötletével állt elő, melynek mottója «A LELKI TANÁCSADÓ
AZ END CSOPORTBAN: KRISZTUS
JELE ÉS JELENLÉTE»
+++
Április 20-án a brazil régió tagjai is találkozót tartottak Zoomon.
+++
Április 22-én újra összegyűltek az ERI
tagjai a szokásos találkozójukra.
+++
Április 30-án az eurázsiai zóna május
folyamán angol nyelvű misère hív mindenkit, amelynek az első közvetítése
Új-Zélandról lesz május 3-án.
Tomka Barna és Eszter (Gyömrő)
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Éjszakai zarándoklat beszámolók

Dóka Tamás
Három órakor az imádságra hívással kezdtem a hosszabb vigíliás olvasmányos imaórát imádkozni, pont 30
percig tartott. A második kantikum,
Ozeás 6. fejezetének első hat verse
volt, ami így kezdődik: „Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ő tépett meg, ő
is gyógyít meg minket; ő vert meg, ő
köti be sebeinket. Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy
színe előtt éljünk.”
Kedden a szentmisében említettük
ezt a szakaszt mint az egyetlen utalást az Ószövetségben, a harmadnapra való feltámadásra.
Néhány éve a Reményben élek, amit
Istentől kaptam. Ez az ozeási utalás a
harmadnapra igen gyenge célzás emberi szemmel nézve. De mivel Isten
adja, mindennél erősebb, és minden
más eltörpül mellette. Semmi remény nincs emberi szemmel, hogy
a zarándokúton célba érjek, hiszen
egy lépést se teszek. De „hogyha az
Úr nem építi a házat, hasztalan fárad
az építő… Hiába keltek hajnal előtt
és feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret: pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.” Ezek a sorok
jutottak eszembe a 126. zsoltárból,
és eltöltött a béke – megérkeztem –
pontosabban az Úr hozta helybe a
célt: önmagát.
12

Beke Edit és István
Fél nyolckor Istvánnal mi kezdtük a
virrasztás-füzért. Az Isteni Irgalmasság imafüzetét vettük elő. Először elmondtuk az irgalmasság rózsafüzérét.
Aztán találomra elolvastuk Fausztina
nővér néhány imáját. Döbbenten hallgattam az első imát, mely a szem, fül,
száj, kéz, láb és szív irgalmasságáról
szól. Aznap volt éppen egy vitánk,
amelyben nem túl irgalmasan kritizáltunk embereket, családtagokat. Isten
rögtön tükröt mutatott. A második
ima már gyakorlati útmutatónak is
beillett: gyakoroljuk az irgalom három
fokozatát:
1. irgalmas tett
2. irgalmas szó, amit nem tudok cselekedettel elérni, azt szavakkal kifejezhetem
3. ima, amit sem tettel, sem szóval nem
érek el, azt megtehetem imádsággal
A záró könyörgés volt maga a feloldozás:
„Tekints reánk kegyesen és gyarapítsd bennünk irgalmadat, hogy nehéz időkben ne essünk kétségbe, s
lelkünkben ne törjünk össze, hanem
nagy bizalommal adjuk át magunkat
szent akaratodnak, ami maga a szeretet és könyörület.”
Virrasztásra indultunk és lelkigyakorlatra érkeztünk.
Legalábbis én így éltem meg.
Szeretettel: Edit
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Bozi Janka és Ákos
Kedvesek!
Mi még sosem voltunk éjszakai
zarándoklaton, de így idén eljutottunk!
Épp egy filmnézés utolsó perceiben
voltunk, egy kicsit meg is kísértett
minket, hogy befejezzük a filmet, csak
öt perc „csúszás” az imából, de nem
hagytuk magunkat. Jó érzés volt belegondolni, hogy adjuk- vesszük az ima
fonalát, kapcsolódunk egymáshoz.
Először magunkért imádkoztunk, a
házasságunkért, gyerekeinkért. (Ez az
időszak a mi kapcsolatunkat is megzilálja időnként Ákossal. Vannak nagyon
jó, szárnyaló, boldog együtt töltött napok, de vannak zuhanós, nehéz, borús
időszakok.) Majd végigvettük a családunk házaspárjait, barátainkat, END-s
társainkat, a váci END-seket, majd titeket, mindenkit... Női-férfi körünket,
focis, volt osztálytársaink, mindenféle

baráti körünk házaspárjait. Meg nem
házas, de számunkra kedves baráti párokat.
Egyenként imádkoztunk minden házaspárért, a nehézségeikért (főleg, akiket jobban ismerünk és belelátunk az
életükbe), vágyaikért. Számomra nagyon jó érzés volt mindenkire gondolni, mindenkit hordozni, Isten elé vinni
hívő és nem hívő családtagokat, barátokat. Viszont fájdalom is volt bennem,
mert sok szerettünk küzd magával, házaspárjával, nem beteljesülő vágyaival.
A végén felolvastuk az aznapi evangéliumot és kicsit elmélkedtünk rajta.
A filmet befejeztük, és a fáradtság
ellenére is olyan jó volt utána egymást
lelkileg és testileg megszeretgetni. Meg
is állapítottuk, hogy még a szerelmi
életünkre is jó hatással volt ez az este.
Szeretettel:
Bozi Janka
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Tomka Eszter és
Barna
A virrasztásunkat a közös szentmisével kezdtük. Jó volt résztvenni a misén, tudva azt, hogy Ti is ott vagytok
velünk, még ha az arcotokat nem is
láthattuk, de lélekben össze tudtunk
kapcsolódni.
Ránk éjfélkor került a sor. Egy énekkel kezdtük, majd elmondtuk az irgalmasság rózsafüzér kilencedének 9.
napjához tartozó részt, majd zsolozsmáztunk, mert ezt az imaformát mostanában nagyon megszerettük.
Szeretek Eszterrel közösen imádkozni, de sokszor az imáim kapcsán
azt érzem, hogy nem ad sokat, csak
elmondom azokat. Tudatosan próbálok rá figyelni, hogy keressem az
Istent mögötte, de talán éppen ezért
nem lelem, és csak izzadságszagú lesz
az egész.
Nem olyan régen ráéreztem arra az
imaformára, amikor egy olvasott bibliai szövegből csak arra az egy szóra,
gondolatra figyelek, ami éppen akkor
megérint, és aztán arra, hogy miért.
Ebben valahogy mindig találok újat
és sokszor megríkat az, amit beleérzek.
Egy második időpontot is bejelöltem, mert úgy gondoltam, többet is
tudok adni az Istennek, mint fél óra és
Érte fel tudok kelni pár óra alvás után
is, erre csak egyedül írtam be maga14

mat, mert tudtam, hogy Eszternek ezt
sokkal nehezebb megtenni.
Végül az este úgy alakult, hogy
mindketten ébren voltunk még 1/2
3-kor, amikor a második időpontom
volt és Eszter felajánlotta, hogy szívesen csatlakozik. Én nagyon örültem neki. Nem is tudom, egyfajta
izgatottság fogott el. Igazából nem
terveztem semmit imára, ez nálam
ad hoc módon szokott történni, de
amikor megtudtam, hogy Eszter is
csatlakozik, elmondtam, hogy elmélkedni szeretnék az előbb leírt módon
a napi evangélium alapján. Tamás
történetét olvastuk és az a mondata
ragadott meg, hogy „Boldogok, akik
nem láttak és mégis hisznek”. Sokszor
azt gondolom, hogy az apostoloknak
sokkal könnyebb volt, hiszen láthatták Krisztust, s nekem milyen nehéz,
hiszen én csak láthatatlanul hihetem
Őt. De persze abba nem szoktam belegondolni, hogy nekik sem volt an�nyira egyszerű, hiszen azt hitték, Ő
lesz majd a király. Wow, milyen jó lesz
majd nekik is. Aztán meg kivégezték,
s azt érezhették, ha nem hagyják el,
akkor még ők is megüthetik a bokájukat... De most ez a mondat belém
hasított, hogy rólam beszél és ez boldoggá tett.
Ámen
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Bécsiné Kléri Ágota
Kedves Mindnyájan!
Magunkat ismerve nem mertem késői virrasztást vállalni - no, meg mire
észbekaptam és megbeszéltük, akkorra már minden időpont foglalt volt-.
Így „társultunk” Vikiékhez. Viszont az
END-s skype-os csoporttalálkozónk
különféle egyeztetési nehézségek miatt
csúszott - így a közös misén sem tudtunk részt venni - , végül a skype-on
elköszöntünk a csoporttól és kezdtük a
közös imát. Ami azért is érdekes, mert
a találkozónk témája az ima, többek
között a házaspári közös ima volt, ami
nekünk egyébként nem nagyon megy.
Lehet, hogy a kéréseink nagyon önzőknek tűnnek, de első két helyen a
saját házasságunk megerősítése és a
szélesebb családunk házasságra készülő
fiataljai álltak, aztán jöttek a csoportjaink házaspárjai.
Röviden az elsőről. Nálunk furcsa hatása lett a vírushelyzetnek. Mindketten
változatlanul járunk dolgozni, csak épp
teljesen más munkarendben, mint eddig. Hosszú évek óta megszoktuk, hogy
ritkán töltünk hosszabb időt együtt, ti.
talán csak szabadság alatt. Az első két
héten nehezen boldogultunk ezzel.
És röviden a másodikról. Két fiatal
pár is van a családban, akik házasságra
készülnek, de úgy látjuk, valahogy másképp értelmezik a szentségi házasság
lényegét, mint mi...

Nálunk bevált módszer az „újra egymásra találásnak”, hogy felelevenítjük az
esküvőnket, így most is ezzel próbálkoztam. Különös volt, hogy épp a héten „jött
elém” egy húsvéti dal, amit még így soha
nem hallottam és az esküvőnk „nászindulójának” zenéjére íródott. (Handel Judas Makkabeusának részletére vonultunk
be a templomba - a kántor meglepetése
volt, nem mi kértük-) Ha ezt bárhol meghalljuk, rögtön az esküvőnk „ugrik be”.
Ezt mutattam be Gézának „meglepetésként” (ha már az énekléstől megkíméljük
egymást): https://tinyurl.hu/9ZI5/
Újra elmondtuk egymásnak a házaspári eskünket, aztán felváltva mondtunk imát. Bevallom, kerestem „kész”
imákat. De ezzel úgy vagyok, ha valaki
összeszedettebben, pontosabban meg
tudja fogalmazni az én gondolataimat,
talán nem baj, ha felhasználom saját
elmélkedéshez,
továbbgondoláshoz.
(csendesen jegyzem meg, hogy egy reformátussal zsolozsmát vagy teljes rózsafüzért mondani minden jóindulatával sem mindig van bátorságom- azért
néha-néha egy tized belefér-)
A fél óra -pontosabban több volt, de
nem néztünk időt - nagyon gyorsan eltelt. Jó volt együtt, hangosan elmondva az
imákat, közösen a Jóisten elé vinni a kéréseinket, de a hálaadásunkat is a házasságunkért, a gyerekeinkért, a családunkért és a közösségeinkért, barátainkért!
Ágota (és Géza)
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Elmélkedés
„Napszállta idején kiment Izsák,
hogy a szabad mezőn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott közeledni. Rebekka is fölemelte szemét és
meglátta Izsákot. Sietve leszállt a tevéről, s megkérdezte a szolgát: „Ki az
a férfi ott, aki a mezőn felénk tart?”
„Ő a mi urunk” – felelte. Erre vette a
fátyolt és elfödte magát.”
(Ter 24,63-65)
Az ismert történet: Ábrahám elküldi szolgáját, hogy törzséből hozzon feleséget fiának, Izsáknak. Isten

útmutatása szerint rátalál Rebekára,
aki életvidám, nyitott tűzről pattant
leányzó – bárkivel rögtön kapcsolatot teremt. Rááll a lánykérésre és követi Ábrahám szolgáját leendő férjéhez. Amikor meglátja Izsákot, ez
az életvidám teremtés, aki mindenkihez készséges, elfátyolozza magát
élete párja elől.
Lelked mélyéről milyen érzéseket
vált ki ez az elfátyolozás? (Nem csak
lányoknak!)
D.T.

Eseménynaptár
2020. május 23 vagy 30
2020. augusztus 9-13.
2020. ősz
2020. ősz
		

2020. év

Írta, összeállította:
Dóka Tamás
(gyömrői plébános) 2-3., 14. oldal
Kárpáti Tímea
(Debrecen)
4-5. oldal
Mihajlikné Ronkay Margit és
Mihajlik György
(Vác)
6-8.oldal
Tomka Barna és Eszter
(Gyömrő)
9-11. oldal
Beke Edit és István
(Gyömrő)
Bozi Janka és Ákos
(Vác)
Bécsiné Kléri Ágota 		 12-15. oldal
Korrektúra:
Rapavi Dóra
(Vác)
16

Régiócsoport találkozó
Nyári családos tábor
Lelkigyakorlat a vezetett csoportoknak
Elköteleződési alkalmak
országos szinten
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