
E számunkban a család témájához kapcsolódva négy
kérdést tettünk fel három olyan lelkiségi mozgalom-
nak, amely kiemelten foglalkozik a családokkal.

Equipe Notre Dame. Az első közösséget négy
házaspár és Henri Caffarel atya alapította 1938-ban.
Együtt kezdték kutatni és felfedezni szeretetben, ho-
gyan lehet szentségi életet élni a házasság köteléké-
ben. Ma az END az egyház által elismert nemzetközi
katolikus házastársi mozgalom, mely segíti a házas-
párokat, hogy házasságuk szentségét a lehető legtel-
jesebben tudják megélni, valamint tanúskodni kíván
a világban a keresztény házasság szépségéről.

Házas Hétvége (Marriage Encounter). A moz-
galmat Gabriel Calvo spanyol pap alapította 1952-
ben, egy házas szeminárium indításával, majd P.
Gallagher jezsuita atya fejlesztette tovább. Magyar or-
szágon 1983 óta folynak házas hétvégés kurzusok.

Schönstatt Családmozgalom. P. Kentenich pa -
lottinus szerzetes és fiúközössége alapította Németor-
szágban, 1914-ben. Szervezetük mára az egész vilá-
gon elterjedt, sok mozgalom szövetségéből áll, ezek
között kiemelkedő szerepe van a Családközösségeknek.
Magyarországon 1995 óta vannak jelen.

Kérdéseink a következők voltak:
1. Mozgalmuk hogyan mozdítja elő a csa lád -

pasztorációt? / Mit hasznosíthat a család pasz to -
ráció mozgalmuk lelkiségéből?

2. A családokkal kapcsolatban milyen találko-
zási pontjaik vannak más lelkiségi mozgalmakkal?

3. Mozgalmuk elsősorban kiket ér el? A házas-
ságra készülőket, a házaspárokat, a családokat?

4. Mozgalmuk hogyan integrálódik az egy-
házba? Mit várnak a közelgő szinódustól?

Válaszaikat az alábbiakban közöljük.

EQUIPE NOTRE DAME

1. Az END csoport keretében 4–6 házaspár és
egy kísérő pap havonta találkozik, minden al-
kalommal más otthonában. A közösen elköltött
vacsora után megosztják életük fontos esemé-
nyeit, együtt imádkoznak — erre nagy súlyt fek-
tet a mozgalom —, majd egy olyan témában cse-
rélnek gondolatot, amely valahogyan mindig a
házassághoz kapcsolódik.

A mozgalomnak van egy sajátos kidolgozott
pedagógiája is, eszköztára, amelyeket sarkalatos
pontoknak vagy regula pontoknak hívunk: 1) napi
imádság, 2) Szentírás-olvasás, 3) közös házastársi,
illetve családi ima, 4) éves lelkigyakorlat, 5) az élet-
szabály apró, konkrét törekvések összessége,
me lyekkel naponta nyirbáljuk egoizmusunkat és
igyekszünk házastársunk kedvében járni, 6) ha-
vonta egy alkalommal egy mélyebb, komolyabb

beszélgetés a házastársunkkal. Ezeket a pontokat
próbálják a házaspárok hétről hétre, hónapról hó-
napra megtartani, és ezzel egymást erősíteni.

2. Az END-ben leginkább a házaspár és a kiskö-
zösség, illetve a regulapontok személyes meg-
élése a hangsúlyos, és kevésbé a mozgalmi jel-
leg. Hazánkban sokféle közösség és mozgalom
segíti a keresztény házaspárok és családok éle-
tét, ami nagyon nagy gazdagság. Az END sajá-
tos karizmája a házasság megerősítése és ün-
neplése. Nem kommunikációs és pszichológiai
technikákat tanít, hanem sajátos „regulát” kínál
a házaspároknak, hogy egyénileg és párként is
még jobban Isten felé forduljanak, Vele tudják
megélni a hétköznapjaikat.

3. Mozgalmunk elsősorban a házaspárokat szó-
lítja meg, és nekik mutat utat a szentségi házassá-
guk megerősítésére. Szeretnénk továbbá jel lenni
a házasságra készülő pároknak is, és bekapcsoló-
dunk a jegyesoktatásba a helyi plébániákon.

4. Nagyon nehéz konkrét és rövid választ adnunk
erre a kérdésre. Nagyon örülünk a szinódusnak,
nagyon időszerűnek tartjuk, és nagyon várjuk az
eredményét. Mi Magyarországon házasközös sé -
ge ket hozunk létre, illetve jegyesoktatással fog-
lalkozunk. Itt szembesülünk a nem hívő, vagy az
egy házhoz csak lazán kapcsolódó, már együtt élő
párok problematikájával. Nem könnyű számukra
közvetíteni az Evangélium üzenetét. Az egyház-
ról sokszor elég negatív és sztereotip képük van,
mint olyan intézményről, amely szabályokat állít,
elvár és szemrehányásokat tesz. Nemzetközi
szinten az END közösségeket hoz létre elvált-új-
raházasodott, illetve együtt élő párok számára. Ez
a törekvés negatív megítélést vált ki a hierarchia
egyes tag jaiból, mondván, nem kellene rendezet-
len kapcsolatoknak, élethelyzeteknek még támo-
gatást is nyújtani. Holott a világ realitása ma ez.
A megoldás semmiképpen sem lehet a sértett be-
zárkózás, hanem csakis az az irgalmas szeretet,
amellyel Jé zus a marginalizált emberek felé for-
dult. A Szentatya felismerte ezt, és cselekszik: uta-
kat keres. A szi nódustól ezért elsősorban azt vár-
juk, hogy általa megnyilatkozik Isten irgalmas,
felemelő és gyó gyító szeretete. Valamint azt is,
hogy a papságnak is segítséget nyújt abban, hogy
még tudatosabban, még nagyobb odafigyeléssel,
szakértelemmel, és a házas-mozgalmak hatéko-
nyabb bevonásával tudja kezelni ezt a kérdést. 

POZSGAI ATTILA ÉS NÓRA
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HÁZAS HÉTVÉGE

1. A Házas Hétvége a házasság szentségének a
mindennapokban való megélését igyekszik se-
gíteni. Ennek útja a lényegében rendben lévő
szentségi házasságok megerősítése, a házastársak
közötti szeretet és szerelem felfrissítése, ezzel a
házassági válságok megelőzése. (Egy évtizeddel
ezelőtt, amikor a Házas Hétvége — Worldwide
Mar riage Encounter — Világtanácsa hazánkban
ülésezett, azt közölték, hogy a Hétvégén résztvett
házaspárok körében a válás gyakorisága 3%-nál
nem nagyobb!) A megerősített házaspári szeretet
a család alapja, és ez a családon belül a gyerekek
felé is igen nagy erőt jelent, ami a családpasztorá -
ció számára is nagy jelentőségű. A jó házasságok -
ban élők szeretete és öröme mások felé is kisu-
gárzik, a házaspárok szeretete az egész egyházat
élteti és erősíti. Segít másokat is, hogy ők is na-
gyobb egyet értésben oldják meg a gondjaikat,
megtapasztalhassák a közösség erejét.

2. Amikor nagy találkozóink vannak, például a
Házasság világnapján a misére meghívtuk, meg-
hívjuk a többi családpasztorációval foglalko zó
lelkiségeket (például MÉCS, Schönstatt stb).
A MÉCS-nek igyekeztünk segítséget nyújtani
szervezési tapasztalatok átadásával. A családre-
ferens püspök atya szervezésében, valamint a
Máriabesnyői Családkonferencián is együtt sze -
replünk más, családokkal foglalkozó lelkiségi
mozgalmakkal. Találkozási pontok tehát vannak,
bár együttműködésről nem nagyon beszélhetünk.

3. A Házas Hétvége szentségi házasságban élő
házaspároknak szól. (Protestánsok is részt ve het -
nek, ha első házasságban élnek, és nem zavarja
őket, hogy katolikus keretek között zajlik a prog-
ram.) Olyan korosztályt tud megszólítani első-
sor ban a Házas Hétvége, akiket az egyéb pasz -
torációs módszerek a legkevésbé érnek el (30–50
évesek). Nincs külön kikötés, bármilyen korú
házaspárok bekapcsolódhatnak.

Talán annyi személyességet megengedhetünk, hogy
elmondjuk, mi 22 éves házasként vettünk részt Házas
Hétvégén. Csodát éltünk meg. Szerelmesek lettünk új -
ra, talán jobban is, mint eredetileg. Tudatosabban tud-
tunk igent mondani egymásra. Szépek lettek a hétköz-
napjaink. Sajnos egy csapásra nem lettünk szentek, de
sokkal jobban figyelünk egymásra, és tudatosan törek-
szünk arra, hogy legyen időnk egymásra, beszélgetésre,
közös imára stb. Harmónia, egyetértés jellemzi az éle-
tünket. Gyerekeink akkori véleménye is az volt, hogy
ránk fért ez a megújulás. És ez a hatás (a közösségben
élve és tevékenykedve) 3 évtized alatt sem múlt el!

A szülők által teremtett szerető légkör hat a csa-
lád minden tagjára, kiegyensúlyozottabbak a hét-

köznapok, örömtelibbek az együttlétek. Más-
képp kérdezzük, hallgatjuk meg a gyerekeket is.
De van olyan program is, ami a teljes családot
megszólítja: nyári családos táborok, keresztút,
egész napos összejövetelek.

Vannak speciális hétvégéink (másfél vagy 2 és
fél napos programok), ahol az élet egy-egy fon-
tosabb területe van a középpontban azon a talál-
kozón (például meghallgatás, kommunikáció,
vagy a hit maga). Kisebb-nagyobb csoportjaink-
ban van lehetőség arra, hogy a párok egymást se-
gítsék az adódó nehézségek megoldásában, elvi-
selésében, megosszák örömeiket.

A gyerekekkel közvetlenül nem foglalkozunk,
de egyedülálló fiatalok számára tartunk progra-
mokat Tiéd a döntés! címmel. Ezzel szeretnénk se-
gítséget nyújtani tudatos életvezetésükhöz.

A Jegyes Hétvége házasságra készülő fiatal pá-
roknak ad együtt gondolkodási lehetőséget,
hogy jobban megismerjék egymást, felkészül-
hessenek önismeretből, a helyes párbeszéd meg-
tanulásával, a másik elfogadásával és sok más
fontos kérdéssel a majdani házasságra.

Közvetve ezek a programok is a házasság
megerősítését, a majdani szülők közötti szeretet,
erősítését szolgálják. Jelen életükben mint gye-
rekek, a család tagjai ebből is erőt kapnak.

Az özvegyek számára is próbálunk segítsé-
get nyújtani, személyre szabott, mégis csoportos
formában. Vagyis vannak özvegy-közösségek,
amelyek segítenek a hétköznapokban az egye-
dül maradtaknak.

4. Az egyházzal két ponton van szoros kapcso-
latunk. Az egyik kapcsolódási pont a sok atya,
akik résztvettek Hétvégén, imáikkal, jelenlétük-
kel, elköteleződésükkel, munkájukkal komoly
támaszai a közösségnek. A másik kapcsolódási
pont az, hogy a nagyobb összejöveteleink a plé-
bániákon vagy plébániákhoz tartozó közösségi
házakban vannak. Maguk a nagyobb csoportok
is plébániákhoz tartoznak.

Legfontosabb célunk a házasság szentségé-
nek erősítése. Ebben a pap-testvérekre is támasz -
kodunk, hiszen a programok során a tanúság-
tevő házaspár mellett mindig ott van egy atya is.
Hangsúlyozzuk a házasság és a papság szentsé-
gének analóg voltát, hiszen mindettő állapot-
szentség, és egymást erősítik. Mindkettőnek hi-
vatása a szeretet megélése, és a megélt szeretet
továbbadása, vagyis hogy növekedjék a szerete-
tünk egymás és minden ember iránt. A lelkisé-
günk ehhez ad nagyon konkrét eszközt is, ami
segíti a párok kommunikációját minden szituá-
cióban, de segítséget ad a lelkiségben dolgozó
atyáknak is a házasságban élő más házasok lelki
vezetésében.
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Az egyházzal való jó kapcsolatot mutatja az
is, hogy a Hétvége magyarországi indulásának
30. évfordulója alkalmából májusban az esztergo -
mi bazilikában tartandó szentmisét Erdő Pé ter
bíboros atya elvállalta.

Mit várunk a szinódustól? Talán azt, hogy ko-
molyabban értékeljék a lelkiségünket, amely
Magyarországon immár 30 éve működik. Világ-
szervezetünk (Worldwide Marriage Encounter)
az elmúlt évben adta be a Vatikánba statutumát.
A magyar Házas Hétvége mint az Európa tanács
(European Council) tagja a teljes Kárpát-meden -
ce magyarságához: Erdéllyel, Vajdasággal, Fel-
vidékkel, Kárpátaljával együtt több mint 6000
házaspárhoz és több mint 300 atyához juttatta el
a lelkiséget. Szeretnénk megtapasztalni, hogy el-
ismerik a munkánkat, támogatják szóval, tettel.
(Például meghívást kapjunk olyan rendezvé-
nyek re, ahol a párkapcsolat, a család van közép-
pontban.) Jó lenne, ha esetleg anyagi támogatást
is kaphatnánk egy-egy hétvége tartásához, mert
a családok nehezen tudják kifizetni a növekvő
költségeket. Félévente több mint 30 rendezvé-
nyünk van, melyeket komolyan felépített szer-
vezettel irányítunk, de egyre nehezebb ekkora
közösséget lelki és anyagi forrásokkal ellátni.

CSANÁDY MIHÁLY ÉS MÁRTA

SCHÖNSTATT
CSALÁDMOZGALOM

1. Az egyházmegyei zsinatok 1996-ban felhívás-
sal fordultak a lelkiségi mozgalmakhoz: A lelki-
ségi mozgalmak ajánlják fel tapasztalataikat és lelki
kincseiket az egyházmegyék nyilvánossága számára!
Erre válaszként jött létre 1996 végén a Család-
akadémia, mint a magyar Schönstatt Családmoz-
galom kifelé néző arca: Szolgálat az egyházme-
gyék és a plébániák számára (részletesebben lásd
http://csaladok.schoenstatt.hu/Csaladakademia/).

A Családakadémia fő működési területei:
Családpedagógiai programok és előadások
Közel 70 előadó házaspár alkotja azt a mun-

kacsoportot, akik meghívásra családpedagógiai
előadásokat tartanak, illetve ilyen előadássoro-
zatokat szerveznek. A Családakadémia munka-
társai többfelé az országban a jegyesoktatásban,
valamint több egyházmegyei családpasztorációs
munkacsoportban is közreműködnek.

Családtréner képzés (multiplikátor képzés)
A kétéves képzés célja: Szakmailag és szemé-

lyiségben egyaránt kompetens családtrénerek kép-
zése a plébániák és egyházmegyék számára. Olyan
házaspárok számára szervezzük az évfolyamokat,
akik hajlandók saját házasságuk és családi életük
javításán dolgozni, és az így szerzett tapasztala-

 tai kat továbbadni. A családtréner képzések az or-
szág különböző területein szerveződnek. A diplo-
mákat mindig a helyileg illetékes megyéspüspök
adja át. Nagy súlyt fektetünk az egyházmegyékkel
való jó együttműködésre. Jelenleg a 11. évfolyam
képzése fut a kaposvári egyházmegyében.

Könyvkiadás
Az elmúlt 25 évben mintegy 150 kiadványunk

jelent meg (lásd http://csaladok.schoenstatt.hu/
Kiadvanyok/). Ezek nemcsak a schönstattiak
számára, hanem minden érdeklődő számára ké-
szültek. A kiadványok nagy része schönstatti ki-
adónál jelent meg, de másik három kiadónál is;
köztük három könyvet a Szent István Társulat
adott ki. A kiadványok legnagyobb része a
schönstatti családpedagógia témakörbe sorol-
ható. Ezen belül is két nagy súlypont van (néha
egy művön belül is): az esszék, előadások és a
családok élettapasztalatai, tanúságtételei. Jelen-
tős csoportot képeznek a nők, női körök számára
kiadott füzetek (14); a női lelki napok anyagai.
2000-től kezdődően évente jelentek meg ezek a
füzetek. Vannak még továbbá imakönyvek, ki-
lencedek, valamint életrajzok és Máriáról szóló
írások. Az évente négy alkalommal megjelenő
OÁZIS című folyóiratunk is fontos szerepet tölt be
a családpasztorációban (lásd http://csaladok.
schoenstatt.hu/Oazis.html). A nyomtatott sajtót
kiegészíti, sőt lassan átveszi szerepét az internetes
publikáció. Honlapunkon (http://schoenstatt.hu
/olvass) a teljes könyvkínálatunkat meg lehet te-
kinteni, le lehet tölteni. Könyveink megtalálha-
tóak Magyarország legnagyobb könyvtárában,
az Országos Széchenyi Könyvtár digitális köny-
vei között is, ahol bárki hozzáférhet és letöltheti
(http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses
_p.phtml?partner=PARTNER0053).

2. A közös rendezvényeken való közös részvéte-
lek is mutatják, hogy jó kapcsolataink vannak a
többi lelkiségi mozgalommal, különösen a Reg-
num Marianum közösséggel.
• Az óbudavári „Házaspárok útját” (lásd

http://csaladok.schoenstatt.hu/Hazasparok-
utja/) más lelkiségi mozgalmak, plébánia kö-
zösségek keresik fel és töltenek el egy egész
napot az óbudavári Schönstatt-szentély és
-kép zőház légkörében. Az így szerzett élmé-
nyek hatására egyre több helyen létesítenek
az országban és azon kívül is, az óbudavári
mintára „Házaspárok útját”.

• A Családakadémia képzéseit, valamint elő-
adóit különféle lelkiségi mozgalmak is igény -
be veszik.

• A plébániai és egyházmegyei család pasz to rá -
cióban munkatársaink együtt dolgoznak más
lelkiségi mozgalmak tagjaival.
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3. Az alábbi programjaink nyíltak, elvileg bárki
jöhet rájuk. Gyakorlatilag pedig a személyes
kapcsolatok és megszólítás útján érjük el az em-
bereket, elsősorban házaspárokat és családokat.
• Együttjáró párok részére úgynevezett „Páros

napokat” szervezünk.
• Többfelé az országban részt veszünk, illetve

szervezünk jegyesoktatásokat.
• A nyári egyhetes családnapokon a házas-

párok gyerekeikkel együtt vehetnek rész,
akikről az előadások ideje alatt gyerekfoglal-
koztatók gondoskodnak (részletesebben lásd
http://csaladok.schoenstatt.hu/Csaladnapok.
html).

• A plébániákon, család-táborokban, NOE ren-
dezvényeken, „szülők iskolájában” stb. mun-
katársainkat rendszeresen hívják előadónak
házaspárok számára.

• Különösen is nagy érdeklődést keltettek az
utóbbi években Dr. Pécsi Rita schönstatti pe-
dagógiai előadássorozatai országszerte, me-
lyek például sok szülőpár gyereknevelési
gondjaiban nyújtottak segítséget.

• Női lelkinapok és női/anya körök szervezése.
• A Mária Rádióban leadott műsorainkkal (pél-

dául „Egy hullámhosszon”, „Életrenövelő”)
minden hallgatóhoz eljutunk.

4. „Úgy integrálódunk az egyházba, ahogyan egy étte-
rembe integrálódik a konyha, vagyis szervesen.” A ma-
 gyar Schönstatt Családmozgalom a Szentszék
által elfogadott nemzetközi Schönstatt Mozga-
lom részeként integrálódik a katolikus egyház -
ba. Alapítónk, Kentenich atya sokat hangoztatott
alapelvét valljuk: Nem az egyház mellett, hanem az
egyházban, az egyház megújulásáért akarunk élni és
dolgozni! A magyar Schönstatt Családmozgalom
szerte az országban a helyi püspök és plébános
fennhatósága alatt, annak jóváhagyásával és ál-
dásával dolgozik. Részt vesz a Bíró László család-
püspök által irányított országos család pasz to -
rációban. A magyar Schönstatt Családmozgalom
alapítója, P. Beller Tilmann katolikus pap,
schönstatt-atya 2008-ban megkapta a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia Pro Caritate
Christiana díját, melyet Márfi Gyula veszprémi
érsek atya adott át a magyar egyházért, a csalá-

dok megújulásáért végzett fáradhatatlan mun-
kájáért. Az ő munkatársa a magyar Schönstatt
Családmozgalomban Erhard Gertrúd-Mária,
schönstatti Mária-nővér.

A közelgő szinódustól azt várjuk, hogy az egy-
házban, a plébániákon jobban tudatosul a család
fontossága; a családi háznak mint kis pasztorációs
központoknak nélkülözhetetlen szerepe.

„Ha Isten az emberekkel új kezdetet akar beindí-
tani, akkor azt a családban kell tennie, mert a család-
ban történik az ember személyiségének a formálása.
Ez vonatkozik személyiségének erejére és szeretetre
való képességére is. Vonatkozik továbbá arra a képes-
sé gére, hogy hinni tudjon, és az erejére, amellyel mun-
 káját végzi. A családban létrehozhatunk egy olyan
teret, amelyet nemcsak a technika formál, hanem az
apa és az anya szeretete. Isten a szülőknek a saját ké-
pességeiből átadott valamit, hogy megmutassák egy-
másnak és a gyerekeiknek. A társunk által mutatja
meg Isten, hogy egyedüliek vagyunk a számára. A szü-
lőkben Isten szeretetének a képmását élik át a gyerekek.
A nem keresztény külső légkör ellenére a családban
megvan annak a lehetősége, hogy otthonukban keresz-
tény légkör jöjjön létre. S mint valamikor az ősegyház,
a jövő egyháza is a (családi) házak egyháza lesz.” 

A szinódustól azt várjuk, hogy a klerikális
egyház helyett előtérbe lép a család-egyház, an -
nak szellemében, ahogy erről II. János Pál pá pa,
továbbá Ferenc pápa beszélt. „Ahogy korábban a
kolostorok voltak a keresztény élet központjai a kör-
nyezetük számára, úgy most a családoknak kell Krisz-
tus szeretetének kisugárzó központjaivá válniuk.
Amint korábban Isten a prófétákat szólította, hogy ál-
taluk hazahívja népét, úgy most a családokat hívja
Isten. Korábban ugyanis arra volt szükség, hogy az
emberek megtérjenek Istenhez. Ma többről van szó.
A próféták feladata nehezebb lett. A szeretetre való ké-
pességet kell, hogy visszaajándékozzák az emberek-
nek. Ez csak úgy lehetséges, ha felkínálnak egy olyan
teret az embereknek, ahol szeretet uralkodik. Vagy
még pontosabban, olyan teret kapnak az emberek, ahol
fogantatásuk pillanatától szeretik őket. Ilyen tér ki-
alakítására, ilyen prófétai szolgálatra vannak a csalá-
dok elhivatva” (P. Beller Tilmann, 1984).
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