
Katolicki ruch małżeński

Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame 
mają za podstawowy cel 
pomagać małżeństwom 

w dążeniu do świętości. 
Ani więcej, ani mniej.

 
ks. Henri Caffarel – Założyciel 

Ruchu Equipes Notre-Dame

Małżeństwo z happy END-em



Jesteśmy największym na świecie katolickim ruchem duchowości małżeńskiej.

Tworzymy międzynarodową wspólnotę małżonków, którym zależy na jakości, 
trwałości i świętości własnego małżeństwa.

Sakramentalne małżeństwo to dla nas dar i zobowiązanie. Chcemy odkrywać 
jego bogactwo i przeżywać je również w wymiarze duchowym. Konkretne metody 
i środki proponowane przez Ruch pomagają nam na co dzień wzrastać w miłości do 
Boga i bliźniego. Staramy się własnym przykładem świadczyć o pięknie i wartości 
małżeństwa chrześcijańskiego w Kościele i w świecie.

Siłą naszego ruchu są małe wspólnoty – ekipy. Każda z nich to kilka małżeństw 
i towarzyszący im ksiądz. Na comiesięcznych spotkaniach w gronie ekipy 
dzielimy się doświadczeniem wiary, rozmawiamy o życiu codziennym, wspieramy 
w przezwyciężaniu trudności. Nierzadko budujemy przy tym prawdziwą wspólnotową 
przyjaźń i stopniowo odkrywamy własną misję w świecie.

Equipes Notre-Dame (END) - kim jesteśmy?

Czym jest „ekipa”?



• Spotykamy się na wspólny posiłek, modlitwę, dzielenie się życiem (także 
duchowym), rozważanie tematu formacyjnego. 

• Podejmujemy konkretne wysiłki pomocne w rozwoju duchowym i umacnianiu 
małżeństwa takie jak modlitwa, czytanie Pisma Świętego, dialog małżeński, 
coroczne rekolekcje, wzajemna pomoc w małżeństwie. 

• Pierwszy rok w END to wprowadzenie w życie Ruchu podczas tzw. pilotażu. Po 
jego zakończeniu każde z pilotowanych małżeństw podejmuje decyzję o tym, czy 
przystępuje do Ruchu. Decyzja ta odnawiana jest co rok.

• Dzięki ekipie łatwiej żyć w sposób zgodny z nauką Chrystusa, budować jedność 
małżeńską, odkrywać działanie Boga w codzienności, trwać w przyjaźni z innymi 
małżeństwami pod opieką kapłana – doradcy duchowego.

Życie w ekipie

END w Kościele
Ruch Equipes Notre-Dame powstał w Paryżu w 1939 r. Stolica Apostolska zatwierdziła 
jego statuty uznając END za międzynarodowe stowarzyszenie prywatne wiernych 
posiadające osobowość prawną. Dziś Ruch obecny jest w ponad 90 krajach. 
W Polsce działamy od sierpnia 2001 r. Trwa także proces beatyfikacyjny Założyciela 
Ruchu – księdza Henri Caffarela.



Ks. Henri Caffarel – Założyciel Ruchu

Jedna z bardzo wielkich postaci dana przez Boga Jego Kościołowi w bieżącym 
stuleciu (kard. Lustiger, 27 września 1996).

Szukacie przepisu na 
małżeństwo z happy END-em?

Zapraszamy!


