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A boldogabb családokért - 6. 

A házasság, mint tartós életszövetség  
A házasságra lépők odaadó szerelmükben aligha gondolnak a másik 

elhagyására, a válásra. A párválasztás, mint a jövőt építő minden emberi vállalkozás, 
kiszámíthatatlan kockázatokkal jár. Ezért csak életre szóló, alapvető döntés teheti 
szilárddá a házasságot, és csökkentheti annak kockázatait, azáltal, hogy fölébe emeli a 
változó, olykor szeszélyes érzelmeknek. Ez kölcsönös, feltétlen bizalmat és elszánást 
kíván: akik egymás társává szegődtek, azok minden változás ellenére összetartanak. 
Mély személyes kötődés csak abban a házasságban alakulhat ki, amely tartós 
életközösségre épül, hiszen az ilyen kapcsolatoknak hosszú időre van szükségük, 
hogy megszilárduljanak és elmélyüljenek. 

Aki feltétlen hűséget fogad, az lemond a többi lehetséges partnerről. Önként 
korlátozza tehát azt a "szabadságát", hogy mindig újabb partnert választ, megkapja 
viszont az elkötelezettség szilárdságát. Az egymást feltétlenül elfogadó szeretet 
légköre segíti a válságok megoldását, és a meghitt otthon örömével ajándékoz meg.  

Ha a házasság a tartós és szilárd család alapításának szándékával jön létre, 
akkor van esély arra, hogy a felek megoldást találnak hétköznapi konfliktusaikra. 
Akik a család szerető összetartozását biztos alapnak tekintik, mindnyájan 
törekszenek arra, hogy a nézeteltéréseket kölcsönös erőfeszítéssel eloszlassák. Ez 
akkor lehetséges, ha a házastársak igyekeznek mindig egymás kedvében járni, 
tudatosan alkalmazkodnak egymáshoz, érdekeik ütközése esetén pedig közösen 
keresik a megoldást, s nem rögtön a válás révén próbálnak menekülni a 
konfliktusoktól.  

Személyek szoros közössége, egysége nem jöhet létre, s nem maradhat fenn 
folytonos és eleven érintkezés, kapcsolatok nélkül. Ez elsősorban a családra, mint az 
élet egészét átfogó szeretetközösségre érvényes. Elsorvadnak a személyes 
kapcsolatok a családban, ha a házastársak, a szülők és a gyermekek érintkezése 
csupán a hétköznapi életvitelhez szükséges gyakorlati teendők megbeszélésére 
szorítkozik. A család életét erősítik a felszabadult, közös tréfálkozások, a meghitt 
beszélgetések, az ünnepi együttlétek. Nagy segítség az is, ha a család mindegyik 
tagjának van olyan "bizalmasa" a családon belül, akinek el tudja mondani személyes 
életének titkait is, akit minden körülmények között biztonságos támaszként tudhat 
maga mellett. A jó házasság velejárója, hogy a házastársak ilyen szoros és intim 
kapcsolatban vannak egymással. A gyermekeknek is szükségük van arra, hogy 
valakivel megoszthassák bontakozó benső életüket.  
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A Szent Család Templomból 
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Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont két 
temetés: Batai József és Lenkei Gézáné testvéreinket temettük.  

Véget ért a tanév, az iskolás gyerekeknek kitört a vakáció. Június utolsó 
vasárnapján ifjúsági Te Deum szentmisében adunk hálát az elmúlt évben kapott 
kegyelmekért. 

A Család Évében a gyermekek nyári tábora helyett családi tábort szervezünk. 
Julius 4-7 között, Bélapátfalván. 

 

Családi nap 
Május 21-én tartottuk a már hagyományossá vált családi napot plébániánk 

kertjében. Idén szerencsére az időjárás is 
kedvezett nekünk, nem kellett az eső elől 
bujkálnunk. Valóban önfeledten, családiasan 
tudtunk szórakozni, sportolni, tanulni. Volt, 
akit a vetélkedők, játékok vonzottak 
leginkább. Akadt, aki elmondta, hogy régóta 
szeretett volna megtanulni kosarat fonni, és 
itt alkalma nyílt rá. Akit a 
természettudományos érdeklődés hajtott, 
érdekes kísérleteket tekinthetett meg. Voltak 
visszatérő vendégei is a családi napnak, így a Magvető bábcsoport, akik keresztény 
szellemiségű előadásukkal próbálták jó irányba terelni a legifjabbak gondolatait.  A 
zenekedvelők sem maradtak kielégítetlenek, hiszen Halász Jutka dalai mellett igényes 
citeramuzsikát is hallhattunk. Egy közös családi napnak természetesen része szokott 
lenni a közös étkezés és a közös ima. Ezen a napon sem maradhatott el egyik sem. 
Este, aki tehette, részt vett a szentmisén is. A nap végén pedig ez alakalommal 
először került vándorkupa a vetélkedőkön és programokon legaktívabbnak bizonyult 
családhoz. Érdemes jövőre mindenkinek elhívnia a család apraja-nagyját, hiszen 
mindenki gyűjthetett pontokat, akár a programokon való részvétellel, akár egy tálca 
házi süteménnyel. Mindannyian úgy éreztük, hogy a családi nap hozzájárult 
közösségünk építéséhez. Legyen így minden évben!  
 

Szentségimádás a Szentatyáért 
 Június 29-én ünnepeljük XVI. Benedek pápa pappá szentelésének hatvanadik 
évfordulóját. Ebből az alkalomból a Vatikán arra kérte a papokat és a híveket, hogy 
tartsanak szentségimádást, melyet a klérus megszentelődésért és új, szent papi 
hivatásokért ajánljanak fel. Ezáltal egy különleges ima csokorral tudjuk 
megajándékozni a Szentatyát. 
 A mi plébániánkon, erre a közös imádságra 15.-én, szerdán, a hat órai 
Szentmise után került sor, az ifjúsági hittan csoport által megszervezett, szokásos 
harmadik szerdai szentségimádás keretein belül. A szándékhoz igazodva, most 
kimondottan olyan imádságokat válogattunk össze és olvastunk fel, melyek a 
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Szentatyáért, a papokért, kispapokért és új hivatásokért fordulnak kéréssel a 
Mindenható Istenhez. 
 Nagyon örültünk azoknak a kedves híveknek, akik velünk együtt részt tudtak 
venni ebben az imaórában. Köszönjük azoknak is, akik bár valami oknál fogva nem 
tudtak megjelenni, de lélekben velünk imádkoztak és buzdítunk minden hívő embert, 
hogy ebben a hónapban különösképpen is imádkozzon Benedek pápáért, 
papjainkért, kispapjainkért és új hivatásokért!  Szél Barnabás 
 

Telnek az évek... - Mi újság az Abuczky családban? 
 Abuczkyné Margó régóta aktív tagja közösségünknek, 
állandó résztvevője volt már a kápolnai szentmiséknek. Jó 
messziről, a Vas megyei Jánosházáról került Debrecenbe. A 
férje, László református, de azért néha ő is eljön a 
szentmisére, ahogy alkalmanként Margó is elkíséri őt a 
Széchenyi kerti református templomba. Velük nem sok 
újdonság történt az elmúlt évek alatt - mondja, inkább az 
unokákon lehet észrevenni az idő múlását. 
 Nagyobbik lányáék, Zsuzsáék továbbra is Józsán 
laknak, Zsuzsa óvodában dolgozik pedagógiai 
asszisztensként, a férje tejüzemben fűtésszerelő. Két nagy fiuk van, Tamás már 
végzett agrármérnök, öccse, Márk pedig mezőgazdasági technikumot végzett, ő 
most készül felvételizni az Agrárra.  
 A kisebbik lány, Erika Sárospatakon él családjával. Ő is agrármérnökként 
végzett, de inkább a pedagógus pálya vonzotta, így miután megszerezte a szükséges 
mérnöktanár végzettséget, Sátoraljaújhelyen tanított. Jelenleg a plébániájukon végez 
adminisztratív munkát. Férje egy borászati céget igazgat, emiatt sokat van külföldön, 
úgyhogy gyakran igénybe veszi a nagymama segítségét, aki, ha szükség van rá, egyből 
utazik, hogy vigyázzon az unokákra. A nagylány, Zsófi már hatodikba megy (a család 
dilemmázik, hogy adják-e Miskolcra a Jezsuitákhoz, vonzó a jó iskola, de félnek még 
elengedni....) Máté pedig elsős volt idén, ő kiskorában sokat betegeskedett, hál' 
Istennek négy éve megtalálták a probléma forrását, azóta egészséges, masszív kisfiú. 
 Margó nagy öröme, hogy mindkét lánya aktívan részt vesz a katolikus 
közösség életében, mindketten képviselőtestületi tagok, ahogy Margó is 2007 óta. 
Megtiszteltetésnek veszi a megbízatást, és ahol tud, segít. Emellett imáiban is 
hordozza a közösséget és tagjait, most is elvitt minket a csíksomylói Szűzanyához 
(igyekszik minden évben eljutni), és a nyári olaszországi zarándoklatra is készül.  
 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Jún. 19. (Szentháromság vasárnapja): Hajdú család 
 Jún. 26. (Úrnapja): Ifjúság 
 Júl. 3. (Évközi 14. vasárnap): Asztalos család 
 Júl. 10. (Évközi 15. vasárnap): Betánia 
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Egy a hónap szentjei közül: Szent Bonifác 
Eredeti neve Winfried, Angliában született 672/673-ban. Bencés kolostorban 

nevelkedett szülővárosa közelében. 30 éves kora körül szentelték pappá, majd tanár 
lett a Nursling-i bencés kolostorban. Papként sokat szónokolt, és egyházi missziókat 
is bíztak rá. A mai Németország területére ment misszióba a rokon germán törzsek 
közé. Az első próbálkozás a frízeknél sikertelen volt, majd a 718-ban kezdett 
második missziójáról nem tért vissza Nurslingbe. A frízeknél ezúttal Willibrord 
segítségével sikerrel járt, majd tovább haladt Hessenbe. Amöneburgban 
megalapította első kolostorát. 722-ben Rómában püspökké szentelték. Újraalapította 
a hesseni-türingiai egyházat. 732-ben érsek lett. Ezután továbbhaladt a Rajna 
túlpartja felé. Egyre többen segítették a munkáját, és egyre több kolostort alapítottak. 
741-ben Martell Károly halála megnyitotta az utat a frank egyház reformjához. 
Mainzban lett püspök, majd 744-től Fulda lett a missziós munka támasza. Miután a 
frankok Bonifácot mellőzték, ő visszatért a frízekhez, ahol prédikált és keresztelt. 
754. június 5-én, pünkösd hétfőjén Dokkumban az újonnan keresztelteket készült 
bérmálni, amikor egy sereg pogány megölte Bonifácot és társait. Vértanúságuk 
helyén templom épült. Halála után azonnal tisztelettel vették körül, és június 5-én 
emlékeztek meg róla. A németek apostolának nevezik.      Liszkócziné Petrik Anita 
 

Szép gondolat  
 Hiányzik a csend, ami minden mögött van, hiányzik a távolság és az idő lassú 
ballagása, hiányoznak a hajnalok és az esték, hiányoznak a vasárnapok és a 
hétköznapok, hiányzik az egész rét - mert hiányzik az emberekből s a világból a béke. 
  Fekete István 

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi rejtvény megoldása: szentmise 

          Jézus Anyja 

          a mi Megváltónk 

          a mi mennyei Atyánk 

          a cethal gyomrában volt 

          a legfontosabb erény 

          a mennyei Atya ... vagyunk 

          ezt érezzük, ha valami rosszat tettünk 

          Isten népének a közössége 

          a templom központi helye 

          Jézus jele 

          beszélgetés Istennel 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

- - Mi van a pap sírkövére vésve?           - ???                - Vizsgázni mentem. 


