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A boldogabb családokért - 2. 
A Magyar Katolikus Püspöki kar körlevele első fejezetének címe: A család és a 

házasság Magyarországon. Áttekinti a házasság múltját, majd azt írja le, milyen 
változásokon ment keresztül az utóbbi időben. Napjainkra válságba kerültek azok az 
európai családmodellek, amelyek a 18. századtól alakultak ki, és a 19. századra 
szilárdultak meg. Akadnak, akik ennek nyomán a családot idejétmúlt intézménynek 
tartják, s annak haláláról beszélnek. Mások egyrészt az egyén boldogulását, másrészt 
a társadalom működését látják veszélyeztetve a család ezredvégi átalakulása 
következtében. Pedig mindnyájunk élete valamilyen módon a családhoz kötődik, 
több szálon is. A legtöbben családban nőnek fel, majd házasságkötéssel saját családot 
alapítanak, végül pedig a szülők tagjává lesznek gyermekeik családjának. A magyar 
társadalom túlnyomó többsége - mintegy nyolc és fél millió ember - családban él, a 
családok száma közel hárommillió. A család az emberek életének a legáltalánosabban 
elterjedt és elfogadott kerete, és fontos szerepe van a társadalom életének 
megszervezésében is. A közvélemény ma is a családot tartja az emberi boldogság 
egyik legfontosabb eszközének és értékének. Az emberek többsége nem nézett még 
szembe avval a ténnyel, hogy a család szerepe a korábbi időkhöz képest 
megváltozott. Ebben jelentősen közrejátszott a gazdasági-társadalmi helyzet 
változása, de a családról és a házasságról alkotott szemlélet átalakulása is. 

 

Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban. Petrik János 
egyházközségünk halottja, de a Szent Anna kriptába temetetteket, ott anyakönyvezik. 

Február 11-én, a betegek világnapján 26 testvérünk vette fel a betegek kenetét, 
Hajdúsámsonban, a rá következő vasárnapon 13 fő részesült a szent kenetben. 

Idén hosszú a farsang, hamvazószerda március 9-re esik, ekkor veszi kezdetét 
a nagyböjti időszak. Ne feledkezzünk meg a szigorú böjtről és a nagyböjti 
péntekeken a hústilalomról! 

 

„A farsangi napokban legyünk mi is vígabban" 
Idén is nagyon jól sikerült közösségünk farsangi bálja. Bár a szokott 

létszámnál kevesebben, körülbelül 150-en voltak jelen, az este a megszokott vidám 
hangulatban telt. A táncot a plébániánk fiataljai bécsi keringővel nyitották meg, 
később a vendégek megcsodálhatták közösségünk tagjai, Szabó Réka és Szabó 
Jusztin, valamint párjaik, Gál Krisztián és Hamecz Flóra latin táncbemutatóját (ők 
mindannyian a Valcer táncstúdió táncosai), jókat derülhettek Bihari Gellért 
humorista előadásán, és természetesen a gyermekek szokásos jelmezes bemutatója és 
a tombola sem maradt el. 

TTÓÓCCÓÓII  HHAARRAANNGGSSZZÓÓ  
A Szent Család Templomból 

12. évfolyam 2. szám - az Úr 2011. évének február havában 



 2 

A nyitótáncot Gyarmati Zoli tanította be (ezúton is köszönjük munkáját!). A 
nyolc párból álló csapat nagy részét közösségünk fiataljai tették ki, csak egy-két 
"kisegítőre" volt szükség. Voltak köztük gyakorlott táncosok, ám akadtak olyanok is, 
akik most először próbálkoztak ilyesmivel, de a 4 hét felkészülési idő elégnek 
bizonyult, hogy mindenki elsajátítsa a koreográfiát. Ezalatt a csapat is 
összekovácsolódott. Nagyon jól sikerült a szereplés, igazán kitettek magukért 
mindannyian. Álljon itt végül két személyes élménybeszámoló: 

"Egy keddi délutánon kértek meg, hogy táncoljak a templomi fiatalok 
csoportjával a bálon. Az első próbára kicsit félve készültem, mert nem tudtam, hogy 
mire és kikre számítsak, de ennek - mint utóbb kiderült - semmi alapja nem volt, 
mert sok ismerős volt, akiket pedig nem ismertem, a többi próba folyamán sikerült 
megismernem. Nagyon jól haladtunk, és megérte olyan sokat próbálnunk, mert a bál 
napján a fellépés előtt felkészülve és izgatottan vártuk, hogy mit fognak hozzánk 
szólni. A pozitív visszajelzésekből ítélve jól teljesített mindenki és szerintem ez a 
többieknek is akkora maradandó élmény volt, mint nekem! :)"           Szabó Rebeka 

"Nekünk nagyon tetszettek a táncpróbák, nagyjából ismertük a csapatot, 
néhány ember kivételével, szerintünk jó kis közösség verődött össze. Kicsit kevés 
volt talán a felkészülési idő, azonban úgy érzem, szépen fel tudtunk készülni. A 
próbák kellemes és vicces hangulatban teltek, de azért a gyakorlás sem maradt el :). 
Zoli jó tanár volt, mindent megmutatott és bármikor segített ha elakadtunk valahol, 
csak szólnunk kellett. Hogy milyenek voltunk a bálon, azt nem tudom, igyekeztünk a 
legjobbat mutatni. Kellemes élménnyel gazdagodtunk a próbák és az előadás során 
is. :)"      Sebők Ági és Eszter 

 

Házasság hete 
Idén február 11. és 20. között tartották hazánkban a Házasság hetét. A 

rendezvénysorozat Angliából indult kezdeményezés, Valentin-nap környékén 
minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. 
Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban.  

Bár a modern ember szereti hangoztatni függetlenségét, önállóságát, 
alapvetően társas lények vagyunk, és mindannyian vágyunk valakire, aki megért 
minket, akivel meg lehet beszélni a nap történéseit, vagy akivel jó együtt megenni egy 
vacsorát.  

Jó családban élni jó dolog, de ahhoz, hogy a család jól tudjon működni, 
áldozatot kell hoznia a család minden tagjának. Nem véletlenül nevezi Müntzberger 
Nárcisz a legszigorúbb „szerzetesrendnek” a házasságot. Talán azért csalódnak 
mostanában sokan a házasság intézményében, mert azt talán megértik, hogy a papi 
hivatás különleges, a cölebs életforma felülemelkedik a természeten. A házastársi 
hivatást viszont természetesnek gondolják, pedig nem az. Ahhoz, hogy a szó valódi 
értelmében házasságban, hitvesi kapcsolatban éljünk, naponta meg kell újítanunk 
magunkban eskünket. Újra és újra fel kell fedeznünk, hogy a házasság misztérium.  
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In memoriam Petrik János  
„Petrik János képviselőtársunk elaludt és már az Örök Honban ébredt, mert 

testi mivoltában nem sikerült Őt felébreszteni" - olvastuk február 3-án András atya 
üzenetében. Valahogy ez egy elektronikus levélben nem tűnt komoly dolognak. Az e-
mail-eket ki szokták törölni az emberek, és 
olyanok, mintha sosem lettek volna. Most is 
valahogy így voltunk vele. Már-már 
rákattintottunk a törlés gombra, de lassan 
felfogta az agyunk, hogy itt valami tényleg 
megtörtént. Nem virtuálisan, nem 
visszavonható módon... Aztán persze jött a 
gondolat, hogy ha elalhat valaki örökre 56 
évesen, miért ne alhatna el 28, 32 vagy 43 
évesen is? Éppoly felfoghatatlan. De az 
ilyesmi mindig mással történik, sosem 
velünk. Vagy mégis? Három gyerekem van 
nekem is, nem szeretném egyedül hagyni 
őket. De ő már legalább felnevelte az övéit. 
Nagydolog, valóban az. Mindhárom lány itt nőtt fel, a közösség szeme láttára. 
Anitának az esküvője is itt volt, és mindhárom lány hangjában gyönyörködtünk 
sokszor a vasárnapi szentmiséken, a virágvasárnapi és nagypénteki passiók vagy egy-
egy koncert alkalmával.  

Még fel sem fogtuk, hogy megint kevesebben lettünk eggyel, máris 
szembesülnünk kellett több területen is, hogy mennyire része volt ő 
mindennapjainknak, ünnepeinknek, szertartásainknak. Ki fogja ezentúl kezdeni a 
Szent József imát a misék előtt? Ki fogja beosztani hogy melyik család olvasson fel 
misén? Ki fog írni a szentekről az újságunkba? Ki fogja körbehordani vasárnap a 
perselyt? Ki fog tevékenykedni a képviselőtestület liturgikus csoportjában? Ki vezeti 
majd a Szent Erzsébet otthont? 

Minden ember pótolható? Azt szokták mondani, hogy igen. Én inkább úgy 
gondolom, hogy minden ember pótolhatatlan. A feladatokat ugyan elvégezheti más 
is helyettünk, de… Valami biztosan más lesz. Valami mindig hiányozni fog, amíg 
nem találkozunk újra. Adja Isten, hogy mind ott legyünk!  
 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Febr. 20. (Évk. 7. vas.): Mátyásföldi család 
 Febr. 27. (Évk. 8. vas.): Ifjúság  
 Márc. 6. (Évk. 9. vas.): Asztalos család 
 Márc. 13. (Nagyböjt 1. vas.): Vilicsku család 
 

Egy a hónap szentjei közül: Ricci Szent Katalin 
Caterina de'Riccit eredetileg Sandrinának hívták. Egy firenzei nemes leánya 

volt, és már ötéves korában elvesztette anyját. Nagynénje, egy bencés kolostor 
apátnője nevelte kolostorában. A leányka korán vonzódott a szemlélődő élethez. 
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Apját, aki férjhez akarta adni Sandrinát, csak nagy nehezen sikerült más belátásra 
bírni. Tizenkét évesen belépett a pratói domonkos nővérekhez, és felvette a Katalin 
nevet. Belépése után megbetegedett, és éveken át sokat szenvedett. Jézus 
szenvedéséből merített erőt fájdalmai elviseléséhez, az ő korában bámulatos 
hősiességgel. Különösen buzgó szeretettel merült bele Krisztus szenvedésének 
szemlélésébe, és amikor húszéves lett, megkezdődött rendkívüli 
kegyelemadományainak időszaka. Minden héten csütörtök déltől péntek estig 
elragadtatásban élte át Katalin az Úr szenvedését. Megkapta Krisztus sebeit is kezére 
és lábára, valamint a töviskorona lenyomatát a fején, később pedig misztikus 
eljegyzésének gyűrűjét is.  

Elképzelhetjük, mekkora feltűnést keltettek ezek a rendkívüli események a kis 
Pratóban. Ezernyi jámbor ember -- és hasonlóképpen sok kíváncsi is vándorolt a 
közelebbi és távolabbi környékről a kegyelemmel felruházott Katalin kolostorához. 
Az állandó látogatások érezhetően megzavarták a kolostori élet nyugodt rendjét. 
Katalin ezért állhatatosan imádkozott, és nővértársai imáit is kérte, hogy jelenései 
szűnjenek meg. Imája meghallgatásra talált, és a közösség ismét nyugalomban 
élhetett; Katalin még több mint harminc éven át vezette példás módon.  

Híre egyre nőtt, fiatalok és öregek, papok -- köztük bíborosok is -- és világiak 
érkeztek hozzá, hogy legkülönbözőbb ügyeikben tanácsra és vigaszra leljenek nála. 
Levelezésben állt a Rómában élő Néri Szent Fülöppel, akivel szerettek volna 
személyesen is találkozni, ám lakhelyüket nem hagyhatták el. A hagyomány szerint 
Katalin csodás módon megjelent Fülöpnél Rómában és beszélgettek, anélkül, hogy 
pratói kolostorát elhagyta volna. Katalin 1590-ben halt meg, hatvannyolc éves 
korában; 1732-ben boldoggá, 1746. június 29-én pedig szentté avatták. 
 

Szép gondolat  
 A szeretet az a kulcs, amelynek idővel egyetlen zár sem tud ellenállni, de 
türelem nélkül ez is könnyen beletörhet a zárba.         Simon András  

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi rejtvény megoldása: Bérmálás 

              Szt. János mondta Jézusról: „íme az ... ” 

              a világ teremtő ura 

              itt született Jézus 

              a biblia egyik könyve 

              Isten utasítása, betartása életre vezet 

              itt tette Jézus első csodáját 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
- Papa, hogy hívták Ádám anyósát? 
- Ádámnak nem volt anyósa, ő a paradicsomban élt... 


