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Nemrég járta az ország apraja-nagy-
ja a temetőket, gyertyát gyújtottak, vi-
rágokat vittek, az elhunytra gondoltak, 
beszélgettek róla. A szerencsésebbek 
imádkoztak, a kevésbé szerencsések 
zavartan topogtak, mert nem tudnak 
imául.

És hamarosan következik Szent Mik-
lós ünnepe, valamint karácsony és újév. 
Eme ünnepek fókusza a családoknál ta-
lálható. A családban, amelyet a hitvesi 
kapcsolat misztériuma teremt meg. Ez 
a misztérium túlmutat e természetes vi-
lág keretein, a transzcendensre nyit meg 
mindnyájunkat. Ezért a fogalom szint-
jére nem emelhető, az értelem számára 
adekvátan meg nem ragadható valóság, 
pedig ez mindnyájunkat a legmélyebb 
módon érint meg, valójában ez a transz-
cendencia hordoz bennünket.

Életünk e misztikus valósága csak jel-
képekkel, hasonlatokkal, metaforákkal 
közelíthető meg, fejezhető ki és lehet 
megragadhatóvá számunkra. E jelké-
peket, metaforákat képesek hordozni a 
családi rítusok, legyenek azok másoktól 
átvett, örökölt vagy magunk teremtette 
szokások. 

Különösen fontosak a rítusok ünne-
peinken. Egy életen keresztül képesek 
elhordozni a hitvesi – de akár az egész 
családi – kapcsolatrendszert is.

És most egészen személyes leszek – 
talán nem való e rovatba az ilyen hang 
– elnézést.

Páratlanul jól csinálták szüleim a sze-
mélyes, családi és egyházi ünnepeket 
otthonunkban. A gyerekeknek – né-
gyen voltunk - szülinapjukon nem kel-
lett iskolába menni, és az volt a menü, 
amit az ünnepelt rendelt. Végtelen jó 
érzés volt, hogy szülinapomon min-
denki paradicsomlevest és krumplis 
nudlit evett sok fahéjas prézlivel… Ka-
rácsonyunkhoz képest az ünnepi mise 
Rómában csupán összefércelt rögtön-
zés volt. 

Voltak előkészületek. December 13-
án este (mindig Luca napján!) anyukám 
egybehívta a család apraja-nagyját, 
maga elé tette a szakácskönyvet és egy 
rakás papírfecnit különböző receptek-
kel, és megbeszéltük a szenteste és az 
egész ünnep menetét, valamint összeál-
lítottuk a menüt. Itt mindenki elmond-
hatta, hogy mit szeretne enni. Csodá-
latos módon állandóan ugyanaz volt, 
mint előző évben. A menetét édesapám 
határozta meg mindhárom napra; ez 
évről-évre ugyanaz volt. Erre csak fel-
nőtt fejjel ébredtünk rá mi, gyerekek.

TEOLÓGIAI ROVAT 

Családi szertartásainkról
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TEOLÓGIAI ROVAT 

Másik elmaradhatatlan előkészület 
volt, hogy fel kellett keresnünk azokat, 
akiket az év közben megbántottunk, 
és bocsánatot kellett kérnünk tőlük. 
(Számomra roppant kínos volt egy al-
kalommal elmenni Prohászka bácsihoz, 
és bocsánatot kérni tőle, mert még az 
őszön szőlőt loptam a kertjükből – hogy 
apám ezt honnan tudta meg, máig sem 
tudom. De tudom, kevés olyan feleme-
lő, szabadító érzés volt életemben, mint 
amikor Prohászka bácsi megölelt és azt 
mondta, hogy máskor is menjek nyu-
godtan szőlőzni hozzájuk – többet nem 
kívántam…)

Ünnepeinken volt egy egész éle-
temre kiható, jó szokás is. Szenteste, 

vacsora után mindnyájan elmond-
hattuk, hogy melyik családtagtól mit 
kaptunk abban az évben, és a második 
körben mi, gyerekek, elmondhattunk 
minden gazemberséget, amit elkövet-
tünk – következmények, „prédikáció” 
nélkül. Pedig szüleim néha keserűen 
nevettek csínyeinken; például amikor 
elmeséltem, hogy szomszéd öregasz-
szonyunkra, Tupi nénire rádöntöttem 
a rissz-rossz vécét. Engem szerencsére 
nem vett észre, mert sikerült a bokrok 
közé szaladnom.

Azóta tudom, az őszinteség a legna-
gyobb ajándék az emberi kapcsolatok-
ban.

D. T.
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REGULAPONTOKRÓL

„Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
köztük” – olvassuk Máté evangéliu-
mában (Mt 18,20). Ez a szentírási idézet 
jutott eszembe, amikor Barnáék meg-
kértek, hogy a mozgalmunk sarkalatos 
pontjairól osszunk meg néhány gon-
dolatot, személyes tapasztalatot az új-
ságunkban.

Jó ízlelgetni Jézusnak ezeket a sza-
vait, hiszen nem ke-
vesebbről szólnak, 
minthogy amikor egy 
házaspár imádkozik, 
ő – maga az Isten – 
is részt vesz ebben a 
szent cselekményben. 
És kell-e ennél na-
gyobb bátorítás, ösz-
tönzés ahhoz, hogy 
időről időre leüljünk 
a házastársunkkal egy 
közös imára, amibe a 
fentiek szerint az Isten 
is bekapcsolódik. S ha 
ennyire jó a mi Urunk, 
ennyire szereti az övéit, akkor nekünk 
is kötelességünk szeretni Őt, aki mind-
annyiunkat üdvözíteni szeretne. Egy 
házastársi közös imában konkrétan a 
feleséget és a férjet, őket együtt, egye-
temlegesen. Akkor és ott, az ima köz-
ben akar bennünket megáldani valósá-
gos jelenlétével. De jó lenne, ha mindig 
meghallanánk Isten „kopogtatását”, 

hogy be szeretne lépni az életünkbe 
vagy akár az imáinkba. Hatalmas áldás 
és kegyelem ez, sokszor talán fel sem 
fogjuk, hogy valójában mekkora. Az 
élet legnagyobb ajándéka, ha együtt 
lehetünk Jézussal. És milyen egyszerű 
is ez, „csak” le kell ülni imádkozni, és 
máris ott terem, leül közénk, figyel, 
hallgat, mosolyog, velünk örül és ha 
kell, szomorkodik. De ő soha nem adja 

fel, hogy bennünket 
is elvezessen az Atyá-
hoz. Egy jól sikerült 
ima után pedig úgy 
állhatunk fel, hogy 
megérkeztünk – a 
mennyei hazába. Add, 
Urunk, hogy minél 
többször elmondhas-
suk: Rád találtunk!

Zsuzsival az elmúlt 
években beépítettük 
az életünkbe a kö-
zös reggeli imádsá-
got. Persze „könnyű” 
dolgunk volt, mert 

ő főállású anyaként vezette itthon a 
háztartást, én pedig többnyire itthon-
ról dolgoztam, így, miután a gyerekek 
elmentek iskolába, illetve a legkiseb-
bet elvittük az oviba, hirtelen rengeteg 
időnk támadt. Hála Istennek, szembe 
jött velünk az e-vangélium, István atya 
mindennapi elmélkedéseivel és imád-
ságaival, és mi nem tértünk ki előle. 

Hármasban, Jézussal
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CAFFAREL ATYA ÍRÁSAI 

Általában reggeli után, egy forró kávé 
kíséretében ültünk le együtt imádkoz-
ni az aznapi szentírási részt, elolvasni a 
hozzá tartozó gondolatokat. Öröm volt 
a szívünkben, amikor így indult a na-
punk. Konzekvensen törekedtünk arra, 
hogy így induljon.

Miért írom mindezt múlt időben? 
Miután a negyedik gyermekünk is ki-

nőtt a kezeink közül (értsd: iskolás lett), 
Zsuzsi is elkezdett dolgozni, így pedig a 
reggeli közös imáinknak egyszerre vége 
szakadt. Új lehetőséget kell keresnünk, 
jelenleg ezen ügyködünk. Azért imád-
kozom, hogy mielőbb megtaláljuk és 
újra hármasban lehessünk Jézussal.

Dékány Zsolt
(Dunaharaszti)

„Harminchat év papi szolgálat 
után egyre világosabbá válik szá-
momra: ha a keresztények közül oly 
sokan morálisan és lelkileg betegek, 
aggodalmasak, depressziósak vagy 
túlhajtják magukat; ha oly sok há-
zaspár nem tudja megélni a kezdet-
ben remélt egyetértést, harmóniát 
és egységet; ha a kereszténység oly 
mély szétszakítottságban él, az esz-
mék és a cselekvés terén egyaránt: 
mindez azért van, mert nem ismer-
jük el az ima fontosságát. Amikor 
az egyén és a társadalom többé már 
nem kapcsolódik Istenhez az ima 
által, védelem nélkül kiszolgáltató-
dik a szétforgácsoló erőknek. 

Ellenvetésként azt szokták felhoz-
ni, hogy nincs rá idő, vagy hiány-
zik a belső szabadság, sok a világi 
vagy apostoli feladat. Komolytalan! 
Hogyan vélekednétek arról a csa-
ládanyáról, aki azt állítaná, hogy 

nincs elég ideje enni, mert beteg a 
két gyermeke, mert a házimunka 
beszippantja…? 

Tudni kell, hogy az ima, éppúgy, 
mint az evés, létkérdés. Más szóval, 
amikor megvonjuk magunktól az 
imát, súlyosan károsítjuk lelki és 
szellemi egészségünket. Aki viszont 
imádkozik, egyensúlyra, életörömre 
talál, és erőt kap a szeretethez. 

A tapasztalatom alapján semmi 
kétségem sincs róla, hogy az ima lét-
kérdés nektek, világiaknak éppúgy, 
mint nekünk, papoknak. Jól értsé-
tek, amit mondok: én nem a reggeli 
vagy esti gyors szöveges imára gon-
dolok, hanem arra, amit szemlélődő 
imának (orációnak), vagy más szó-
val meditációnak hívunk. 

Oly sok keresztényt ismerek, aki 
számos családi, munkahelyi és apos-
toli tennivalójuk ellenére minden 
nap szentelnek a szemlélődő imára 

Virrasszatok és imádkozzatok
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egy negyed órát, fél órát, sőt többet 
is. Tanúsíthatom, hogy ez az alapja 
annak, hogy testi és lelki egyensú-
lyuk, házas életük, mindenféle tevé-
kenységük, és egész keresztény éle-
tük naponta meg tud újulni. Nagy 
az örömöm, amikor látom, hogy a 
napi imádásnak köszönhetően né-
melyikük eljut addig a folyamatos 
imáig, amelyet Krisztus nyomán 
Szent Pál előírt: „Szüntelenül imád-
kozzatok! Mindenért adjatok hálát” 
(1. Tessz 5, 17-18) 

Számotokra, END-s házaspárok 
számára külön imára buzdító meg-
hívás lehetne, hogy látjátok a vi-
lágban azokat a házaspárokat, akik 
‒ olyan világosság és kegyelmek 
híján, amelyekben ti dúskáltok – 
boldogtalanok, betegek, halódnak! 
Ezek közt persze vannak olyanok, 
akiknek közvetlenül tudtok segíte-
ni, de hányan vannak – és belőlük 
van több -, akiket csak az imátok ér-
het el. Erre azt mondjátok: ott van-
nak a karmeliták, a trappisták, majd 
ők imádkoznak. Ez igaz, de egyrészt 
kevesen vannak, másrészt úgy van 
ez az imával, mint az apostoli szol-
gálattal: a hasonlónak kell a hason-
lón segítenie. 

Nem gondolom, hogy annyira 
mély lenne annak a párnak a keresz-
tény élete, amelyik nem érzi felelős-
nek magát a testvéreiért; amelyik 
nem érzi szükségét, hogy közben-

járjon olyan családokért, akik nem 
ismerik Isten szavát a szeretetről és 
a házasságról; amelyik nem gondol-
ja úgy, hogy vannak valahol a vilá-
gon otthonok, amelyek lélekben, 
különlegesen rá vannak bízva. 

Gyakran beszélünk felnőtt keresz-
ténységről. Íme, itt vannak a felnőtt 
keresztények! A felnőtt házaspárok, 
akik a testvéreikért felelősnek érzik, 
tudják, akarják magukat; akik felis-
merték közbenjárói hivatásukat és 
azt ugyanolyan őszintén és jól telje-
sítik, mint apostoli munkájukat. 

A mai időkben a házasság és a csa-
lád felbomlik, atomjaira hullik. Oly 
sok pár akarva-akaratlanul megcsú-
folja Isten gondolatát a házasságról. 
Sürgetőbb tehát, mint valaha, hogy 
a keresztény családok együtt Isten 
elé álljanak, és ‒ elismerve, hogy sa-
ját erejükből képtelenek a világban 
megújulást hozni a házasság szá-
mára ‒ imájukkal és életükkel elkö-
telezetten közbenjárjanak Istennél, 
hogy elnyerjék Istentől azt, amit 
puszta cselekedetekkel nem tudnak 
elérni. 

Ha a világban mintegy 35 ország-
ban működő END csoportjaink 
nem tudatosítják magukban, hogy 
mekkora ereje van a közbenjáró 
imának, létezésük egyik legfőbb ér-
telmét veszítik el. Nem lesz belőlük 
más, mint kiváltságosok gyülekeze-
te. Pedig az egész történelem arra 

CAFFAREL ATYA ÍRÁSAI 
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tanít minket, hogy előbb-utóbb jön 
egy özönvíz, és elsöpri azokat, akik 
kiváltságaik növelésére és védelmé-
re társultak. 

Néhányan közületek olyannyira 
megértik ezt, hogy kérik, ne csak a 
Mozgalom vezetői, hanem minden 
családja számára is legyen kötele-
ző a szemlélődő ima. Nem hiszem, 
hogy sokasítani kellene a kötelezett-
ségeket. Ám ha 2-3 év közösségi tag-
ság után END családjaink maguktól 
nem képesek az életükbe illeszteni a 
szemlélődő imát, meggyőződésem, 
hogy még nem sokat értenek a ke-
resztény életből és a saját spirituális 
felelősségükből. 

Talán azt mondjátok, a szemlélő-
dő ima nem könnyű. Valóban, a 
szemlélődés tudomány, művészet. 
Aki jól akar gépelni, hetekig gyako-
rolja. Aki ma Beethoven-szonátát 
játszik, előtte sok éven át kínozta a 
szomszédokat. Imádkozni is meg 
kell tanulni, és sohasem érünk a vé-
gére… 

Azt kívánom, hogy ebben az év-
ben ‒ a csoportokban működő test-
véri segítséggel ‒ mindenki tanuljon 
meg jobban imádkozni, vagyis, vég-
ső soron, tanulja meg jobban szeret-
ni az ő Istenét.” 

(END havi hírlevél, 1966/1)

CAFFAREL ATYA ÍRÁSAI 
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A világban 
Feladatunknak és a világ elvárá-

sának akkor tudunk megfelelni, ha 
életünkben megkísérlünk három elvet 
követni, és nyilváno-
san megvallani:

A házasság a sze-
retetet szolgálja

Ha a házasság in-
tézménye korunkban 
válságba jutott, ak-
kor ennek az az oka, 
hogy sokan már nem 
hisznek a szeretet 
és a házasság közötti kapcsolatban. Mi 
viszont hiszünk benne és ezért határoz-
tunk úgy, hogy egymást egy életen át 
szeretni fogjuk.

A házasság a boldogságot szolgálja
Házaséletünket egy reménytelen, fé-

lelmekkel teli világban éljük, ahol már 
maga a „boldogság” szó úgy hangzik, 
mintha idegen nyelven lenne. Háza-
séletünkre, mint a boldoggá válás egy 
lehetséges útjára magatartásunkkal vi-
lágítunk rá, és azáltal, hogy arról is ta-
núságot teszünk, miként szilárdítjuk és 
sokasítjuk meg ezt a boldogságot. 

A házasság a szentté válást szolgálja
Az END különleges hivatása kétségkí-

vül nem csak abban áll, hogy laikusokat, 

vagy házasokat a szentségre meghívjon, 
hanem hogy bebizonyítsa, hogy az em-
beri nemiség a szentté válás egy lehet-
séges útja. Ez az út az Egyházban még 

mindig újszerű, a 
világ szemében meg 
egyenesen forradal-
mi. Az „Új impulzus” 
szemléletmódja azt 
sugallja, hogy a ne-
miséget kell evangeli-
zálni, azaz megérteni, 
irányítani, magunké-
vá tenni és Isten szán-
déka szerint megélni, 

s ezáltal Isten országának szolgálatába 
állítani.

Olyan ez, mint egy vetőmag, amelyet 
itt, Lourdes-ban Mária lábánál elülte-
tünk. Keljen ki, szökjék szárba, növe-
kedjék és hozzon gyümölcsöt, mint a 
Gyermek, akit Mária szíve alatt hordott 
és emberré vált, a mi üdvösségünk Em-
berévé. Idő kell ehhez és gondoskodás, 
remény és türelem, és olyan szív, amely 
a Lélekre nyitott, és Istenre magára, aki 
minden elképzelésünket felülmúlja.

Az „Új impulzus” lendületét bízzuk 
Máriára, hogy a csoportokat vezesse 
oda, ahol az Úr országának felépítését 
tőlük várja.

 /Új impulzus – 4.3/
Mihajlikné Ronkay Margit és 

Mihajlik György (Vác)

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

SZEMELVÉNYEK AZ ALAPDOKUMENTUMBÓL
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Május 7-én Paul-Dominique Marco-
vits atya, aki buzgón dolgozik Caffarel 
atya boldoggá avatásán, interjút adott 
az eljárás jelenlegi állásáról. 

+++
Május 13-án ünnepelte a brazil szu-
perrégió a 70. születésnapját. Ennek az 
időszaknak házaspárok és lelki tanács-
adók ezrei a gyümölcsei. Ezer köszö-
net!  

+++
Május 17-én tartották az EURASIA 
ZÓNA második angol nyelvű online 
miséjét. A misét Liam O’Donovan 
atya (a Transatlantic szuperrégió lelki 
tanácsadója) celebrálta Angliából.

+++
Májsu 24-én az India régióból közve-
títették Syro-Malabar ritus szerint az 
angol nyelvű misét. A misét Varghe-
se Kachappilly atya mutatta be, a sy-

ro-malabári katolikus régiójának lelki 
tanácsadója.
(A Syro-Malabar katolikus egyház telje-
sen egységben van a Szentszékkel és az 
egyházzal az egész világon. A kánon jog 
(a keleti egyházak kánoni kódexe) által 
elismert, és a második legnagyobb keleti 
katolikus egyház. A syro-malabári ka-
tolikusok a kelet-szíriai liturgiát köve-
tik, amely a 3. századra nyúlik vissza.
A syro-malabári katolikusok eredetüket 
és hitüket Szent Tamás missziós erőfe-
szítéseire vezetik vissza, az apostolra, 
aki az indiai Keralában kötött ki Kr. u. 
52-ben.)

+++
Május 31-én a Pünkösd vasárnapi on-
line misét Ricardo Londono atya, az 
ERI lelki tanácsadója celebrálta Bogo-
tából.

+++

2020. május -2020. november
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Június 16-tól kezdődően a szuperrégi-
ók bemutatkozását lehet figyelemmel 
kísérni. Az első a sorban a legnépesebb 
közülük a Brazil szuperrégió.
A bemutatkozás az alábbi linken ol-
vasható: https://equipes-notre-dame.com/…/a-
supra-regiao-brasil-apr…/ 

+++
Július 16-án 2 éve ezen a napon kez-
dődött az utolsó nagy nemzetközi ta-
lálkozó Fatimában.  Mindaz, aki jelen 
tudott lenni nem feledkezzen el róla. 
Hála legyen az Istennek mindazért, 
amit ott megélhettünk. És hogy lás-
sátok ez az emlék mennyire élő ma is, 
látogassátok meg a következő linket:
https://fatima2018.equipes-notre-da-
me.com/galeria/

+++
Augsztus 1-3-ig tartott a lengyel szu-
perrégió Kollégiuma, amin a szlováko-
kon és a lengyeleken kívül részt vett a 
magyar küldöttség is (Mihajlik Gyuri 

és Margit, Németh Árpi és Ági, Szél 
Barnabás és Katalin, János Gabi és Da-
rázs Jani, Tomka Barna és Eszter). 

+++
Augusztus 5-én az ERI arra kért 
mindannyiunkat, hogy imádkozzunk 
Bejrútért és a tragédia áldozataiért, 
elsősorban az ott élő END-s tagokért. 
Harissai Szűz Anya légy patronusuk. 

+++

Augusztus 15 a Szűz Anya mennybe-
menetelének a napja. Ezen a napon 
az egyház liturgiájában imádkozzák 
azt az imádságot, amely minket is ösz-
szeköt, a Magnificatot. Imádkozzuk 
együtt

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem 
ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló-
leányát: Íme ezentúl boldognak hirdet 
minden nemzedék,
mert nagyot művelt velem ő, aki Ha-
talmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad 
irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevély-
kedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsi-
nyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti a gaz-
dagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt: 
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, 

10
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Ábrahámnak és utódainak mindörök-
ké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek
Miképpen kezdetben, most és min-
denkor és mindörökkön örökké. 
Ámen

+++
Augusztus 30-án kezdődött és szep-
tember 5-ig tartott a nagy virtuális 
találkozó a világ összes szuperrégió 
és régió felelősének valamint a leki ta-
nácsadóknak.
Az alábbi linken hallhatók a bemutat-
kozások: https://youtu.be/WTwfTXWqao8

+++
Augusztus 30-án az ERI is összegyűj-
tötte tagjait, hogy munkájuk köze-
pette az ezen a találkozón résztvevő 
házaspárokért és papokért is tudjanak 
imádkozni.

+++
Szeptember 18-án ünnepelte a világ 
END-s közössége Henri Caffarel alapí-
tó atya halálának 24. Évfordulóját.
Ez egy különleges imanap, amelyen 

köszönetet mondunk az Úrnak azért, 
hogy általa megalkotta Mozgalmunk 
pedagógiáját. Kérjük Caffarel atya 
közbenjárását ezekben a nehéz idők-
ben, amelyet az egész emberiség átél. 
Kérjük benne az Urat, hogy segítse 
a szentté avatásának előrehaladását, 
mert Ő kitűnő példája volt a misszi-
onárius tanítványoknak, korunkban a 
házasság prófétája, üzenete ma is idő-
szerű.
Arra kérjük minden tagját az END-
nek, hogy egyesüljön velünk az imád-
ságban, a számukra legmegfelelőbb 
időpontban, és teljes szívükből, teljes 
hitükkel, kérjék a Szentlelket ked-
ves Mozgalmunk minden egyes lelki 
tanácsadójáért, házaspárjáért és öz-
vegyéért, hogy továbbra is a remény 
jelei legyenek egyházunk és a társadal-
munk számára.
Az alábbi linken olvasható az egész 
szöveg: https://equipes-notre-dame.com/annivers-
aire-henri-caffarel…/

Tomka Barna és Eszter (Gyömrő)
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Az E.N.D. katolikus házaspári mozgalom 2020. évi nyári tábora
Ebben az évben augusztus 9. és 13. kö-
zött Balatongyörökön került megren-
dezésre az E.N.D. mozgalom 
magyarországi családjainak nyári tábo-
ra és a házaspárok éves lelkigyakorlata.
A mottó a következő volt: „Vesd az 
Úrra gondodat, s ő majd gondoskodik 
rólad.”
A gyerekkel együtt 126 fő vett részt a 
táborban. A tábor helyszínének kivá-
lasztása több szempontból is ügyesen 
történt. A vízpart közelsége, a részt-
vevők várható létszámának megfelelő 
befogadó képességű szálláshely meg-
találása, elegendő tér a táborban a 
szabadtéri előadásokhoz, összejövete-
lekhez és nem utolsó sorban a gyerek-
foglalkozásokhoz.

Az elmúlt rendszerben készült fahá-
zakban négy-négy szoba volt, minden 
szobához saját zuhanyzós mosdó és 
illemhelyiség tartozott. Elmondhatjuk, 
hogy jó ár-érték arányú volt a szállás, 
nem úgy, mint az idei kiemelten keres-
leti piaci árú balatoni szállások.
Lelki vezetőnk ifjabb Bógár Zsolt atya 
volt Dunaharasztiból. A dunaharaszti 
baráti házaspároktól már korábban sok 
jót hallottunk Zsolt atyáról. Zsolt atya 
energikusságát, emberségét, jó humo-
rérzékét, tartalmas és gyakorlatias - 
többször saját életpéldáin keresztüli 
- tanításait nagy örömünkre személye-
sen is megtapasztalhattuk.
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A tábor programja a hagyományoknak 
megfelelően épült fel. Délelőttönként 
Zsolt atya témafelvezető előadása után 
kiscsoportos beszélgetésekben dolgoz-
tuk fel a témát, majd újra együtt kér-
dezz-felelek-re is jutott idő.
A három teljes nap délelőttjének a kö-
vetkező három témája volt: jó ember-
nek lenni, jó kereszténynek lenni, jó 
családapának/családanyának lenni. 
Zsolt atya kisugárzásának köszönhe-
tően remek hangulatban zajlott a lel-
kigyakorlat része is a tábornak. Volt 
lehetőségünk gyónásra, négy- illetve 
hatszemközti beszélgetésre is Zsolt 
atyával.
Minden nap volt szentmise és szent-
ségimádás. Tanulva a korábbi táborok 
tapasztalatából, hogy ekkora létszámú 
csoportot nem mindig könnyű össze-
szervezni egy múzeumlátogatásra, vagy 

közös kirándulásra, a 
kora délutáni progra-
mokra csak ajánlások 
voltak.
Az igazi nyári időjá-
rásnak köszönhetően 
többségünk a vízpartot 
választotta.
A tábor szervezése és 
lebonyolítása profi mó-
don történt, hála érte a 
dunaharaszti Tóth-Bu-
lyáki házaspárnak, Bar-
barának és Balázsnak. 
Nagy köszönettel tar-

tozunk a tábori ének- és zenekarnak is, 
akik a délutánokból elcsent idejükben 
külön próbákat is tartottak és akik nél-
kül szinte már elképzelhetetlen a nyári 
táborunk.
Fiatal házaspárként az első E.N.D. 
nyári táborunkban megtapasztaltuk, 
mennyire jó, hogy a felnőttek foglal-
kozása alatt odabízhattuk fiatalokra 
gyermekünket. Az idei táborban kis-
csoportos beszélgetésben az egyik fi-
atal pár szintén megfogalmazta, hogy 
így teljes értékűen részt tudnak venni 
a beszélgetésben, ami nagy örömmel 
töltötte el őket.
Igazi töltődés volt számunkra ez a pár 
nap. Jó volt találkozni más városokból 
a régi barátainkkal és új családokat is 
megismerni.

Berzi István és Edit
Debrecen
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Viccesen indult az idei nyári, hagyo-
mányos END-tábor, mert négy gye-
rekvigyázónk Balatongyörök helyett 
először a nagykanizsai vasútállomá-
son kötött ki, így csak többórás késés-
sel érkezett meg az eredeti célállomás-
ra. Persze a lényeg az volt, hogy némi 
kalandok árán, de azért odataláltak…

Ezeket az izgalmakat „négy kötő-
jel öt nap” nyugodt, közösségépítő, 
közösségerősítő táborozás követte. 
Együttlétünk időtartamát lelki kísé-
rőnk, Zsolti atya határozta meg így, 
gondolom, arra utalva, hogy bár va-
sárnaptól csütörtökig öt nap van, de 
az érkezés és a távozás között igazából 
négy teljes nap telt el. De lehet, hogy 
rosszul gondolom 

Debrecenből, Gyömrőről, Vácról és 
Dunaharasztiból 25 END-s házaspár + 
családonként 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…, ösz-
szesen körülbelül 80 gyermek költözött 
be a Balaton tőszomszédságában talál-
ható györöki Smiling House Ifjúsági és 
Sporttáborba, ahol már az első vacsora 
alkalmával kiderült, hogy jó kezekben 
leszünk, már ami az étkeztetésünket il-
leti. Kedves, mosolygós konyhások tá-
lalták fel az ételt, akiknek a kedvessége 
szerencsére mindvégig kitartott.

Lelki táplálékunkról Zsolti atya gon-
doskodott, aki hozta azt a formáját, 
amit Harasztin megszokhattunk tőle. 
Az atyát korábban nem ismerők na-
gyon hamar egy hullámhosszra kerül-
tek vele, mondhatnánk felvették a rit-

BESZÁMOLÓ

„Négy kötőjel öt nap” END-tábor Balatongyörökön
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must, többen is megerősítették, hogy 
telitalálat volt az ő felkérése. Zsolti 
segítségével lelki értelemben egészen 
mélyre eveztünk, hogy találkozhas-
sunk Jézussal, korát meghazudtoló 
természetes bölcsességgel kalauzolt 
bennünket Isten felé – a rá jellemző 
nagyon szerethető stílusban.

Emlékezetesek maradnak a reggelek, 
amikor szó szerint harmonika- és gi-
társzóra ébredtünk. Atya és két gitáros 
sorra járták a faházakat, nem lehetett 
nem felébredni a Pál, Kata, Péter, jó 
reggelt! kezdetű nótára. Bár hallottam, 
hogy némelyek kicsit morgolódtak 
emiatt, főleg a borkóstolós este után…

Mindennap voltak gitáros szent-
misék a délelőtti lelki programok (el-
mélkedések, kiscsoportos beszélgetések, 
megosztások) zárásaként, de nem tűnt 

soknak, sőt! Így még nagyobb öröm-
mel a szívünkben mentünk ebédelni, 
majd vettük célba a Balatont – mert a 
„Balcsit” nem lehetett kihagyni.

S a végére egy „műhelytitok”: a jövő 
évi tábor gyömrői szervezői elárulták, 
rögtönzött közvélemény-kutatásuk 
eredményeként feltett szándékuk, hogy 
2021 nyarán ugyanitt találkozzanak a 
magyarországi END-s családok egy-
mással és Istennel.

Szerintem jó az irány – és remélhe-
tően a gyerekvigyázók sem tévesztik 
majd össze Györököt Nagykanizsával 

Hálás köszönet a főszervezőknek, 
Tóth-Bulyáki Barbinak és Tóth Balázs-
nak!

Dékány Zsolt és Zsuzsi
(Dunaharaszti)

BESZÁMOLÓ
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Augusztus elején volt szerencsénk 
részt venni az E.N.D. mozgalom kol-
légiumán, ami egy szuperrégió szintű 
találkozó. Itt a régió felelősök bemu-
tatták, hogy az elmúlt évben mik tör-
téntek a mozgalomban a területükön, 
előadásokat hallhattunk az E.N.D. 
működéséről és lelkiségéről, továbbá 
lelki programokon vehettünk részt.

Az egyik elmélkedés során szóba ke-
rült a prófétaság, ami nem más, mint 
Isten üzenetének közvetítése. Így oly-
kor lehetünk mi magunk is próféták, 
lehet olykor a házastársunk is próféta, 
vagy bármelyik tagja a csoportunk-

nak. A kollégium során is hallhattunk 
nem is egy ilyen prófétai szót, melyek 
közül összegyűjtöttünk néhányat:

Számomra az egyik kiscsoportos be-
szélgetés során hangzott el egy prófé-
tai üzenet. Egy atyát idéztek, aki azt 
mondta, hogy ez a korona vírusos idő-
szak még nem a végítélet, nem Isten íté-
letének az időszaka, de annak az ideje, 
amikor Nekünk kell magunkat megítél-
ni, illetve azt, hogy mi az ami igazán 
számít Nekünk és mi az ami nem. 

(Barnus)

Beszámoló a szuperrégió Kollégiumáról
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„- Unalmasnak tűnik számotokra a 
szentmise?

- Nem, ez nem így van. Ti vagytok 
unalmasok.”

Így kezdődött az a szentmise, amely-
ben a szentmise részeit egyesével kü-
lön-külön kommentálták. Mindezt azzal 
a céllal, hogy jobban megértsük, hogy 
mikor mit és miért imádkozunk a szent-
misében. A szentmise egy imádság és ezt 
jó időről időre felfrissíteni, hogy minél 
teljesebben be tudjunk kapcsolódni. 

(Margit)

„A szeretet a legtökéletesebb kötelék. 
Istentől függ az életem.” 

(Ági és Árpi)

„Az életem nem a körülményektől 
függ, hanem az Istentől, aki az idő ura. 
Az életem az Istenhez tartozik és tőle 
függ.” 

(Barna)

„Öltsétek tehát magatokra, mint Isten 
szent és kedves választottjai, az irga-
lom érzületét, a jóságot, alázatosságot, 
a szelídséget, és a béketűrést. Viseljétek 
el egymást, és bocsássatok meg egymás-
nak...” /Kol 3, 12-13a/ 

(Eszter)

„Mindent, amit teszünk, az idő per-
spektívájában nézünk, de csak később 
derül ki, hogy mi az, amit nem mi tet-
tünk, hanem az Isten általunk.” 

(Kata)

Ezek miatt szeretek én annyira 
E.N.D.-s programokra járni, mert 
amellett, hogy jó dolog elmélyülni a 
mozgalom lelkiségében, mindig akad 
legalább egy ilyen mondat, melyben 
hiszem, hogy Isten szól hozzám.

Szél Barnabás 
(Debrecen)
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2020/21. év
 2020. okt.-nov. Felelős képzések szektor és pre-szektor szinten
 2020. november 28-29??? Lelkigyakorlat gyömrői vezetett csoportoknak  
  a Karta elfogadása
 2021. február Régiófelelősök találkozója
 2021. tavasz??? Éves lelkigyakorlat
 2021. tavasz??? A régió lelki tanácsadóinak találkozója

„Elérkezett a kovásztalan kenyér nap-
ja. Ekkor szokták feláldozni a húsvéti bá-
rányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel 
a megbízatással: „Menjetek, készítsétek 
el a húsvéti vacsorát, hogy elkölthessük.” 
(Lk.22,7-8)

Az ima kapcsolat, dialógus Istennel – 
a verbális ima. De az ima, az istenkap-
csolat, életünk minden eseményében és 
minden pillanatában jelen van és felis-
merhető, ha odafigyelünk.

Életünk eseményei jó esetben nem 
esetlegesen történnek, általában meg-
tervezzük azokat, és megfelelő előkészü-
leteket teszünk. Loyolai Szt. Ignác súlyt 

helyez az imára való előkészületre – tá-
voli és közeli előkészületről ír.

Kiemelkedő események az ünnepek. 
Ilyenkor kiemelkedő módon vagyunk 
jelen a transzcendensre való megnyílás-
ra, az Istenre.

Istenem! Hogy tudok megnyílni rád 
ünnepünkkor?

Istenem! Hogy tudom segíteni hitvese-
met, hogy megnyíljon rád ünnepeinken?

Istenem! Hogy tudom segíteni gyer-
mekeimet, szüleimet, hogy megnyílja-
nak rád ünnepeinken?

Ne keresd a választ, csak kérdezz, és 
hajolj rá lelked mélyének csendjére.

D.T.

Elmélkedés az ünnepi készületről

Eseménynaptár


