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A boldogabb családokért - 8. 
A házasság felbonthatatlansága 

A szeretet belső lényege megkívánja, hogy ha egy férfi és egy nő valóban 
megszereti egymást, és testben-lélekben eggyé akar válni, akkor feltételek nélküli 
szövetségre kötelezze el magát, és tartós életközösségre lépjen. Az Egyház a 
szeretetnek ezt a mélységes vágyát erősíti meg akkor, amikor a házasság egységét és 
felbonthatatlanságát vallja. A házas szeretet és hűség az Egyház hite szerint Isten 
föltétlen szeretetét jeleníti meg: azt a végérvényes szándékát, hogy az embert - 
minden vonakodása és gyöngesége ellenére - elvezeti az Istenben beteljesült 
szeretetre, az üdvösségre. A házastársak belőle meríthetnek erőt és kitartást saját 
elkötelezettségükhöz.  

Ahogyan az életnek, úgy a házas szeretetnek is egyetlen biztos alapja az, hogy 
Isten végérvényesen elfogadta, és magáénak vallja a jegyeseket, ezért tudják vállalni 
az életfogytig való elköteleződést. Csak akkor lehet bízni egy házasság sikerében, ha a 
házastársak a másik javát és szeretetük egységét fontosabbnak tartják a pillanatnyi 
örömöknél. A szerelem is részesedik a kereszt titkában: a házastársak egymásért 
kilépnek önközpontúságukból, és odaadóan, áldozatokra is készen vállalják egymást 
és gyermekeiket. Az embernek az önfeledt szeretetben sem könnyű kilépnie 
önmagából, hogy a másikat állítsa élete középpontjába. A házasság keresztény 
eszménye, az életre szóló szövetség a kereszt és a feltámadás jegyében áll.  

A keresztény ember tudja, hogy az élet, így a családi élet válságaiban sincs 
magára hagyatva. Emberi szeretetének, Isten segítő kegyelme ad erőt. Az ember 
vágyódik rá, hogy megajándékozzák, de arra is, hogy ő maga ajándékká váljék. Ebben 
az élményben kiemelkedik saját szűkös világából, és megtapasztalja Isten gyöngéd 
segítségét: nemcsak a közös beteljesülésben, a megajándékozottság örömteli 
élményében, hanem a félreértések, az ellentétek fájdalmas helyzeteiben is.  

Kétségtelen, hogy a templomban kötött házasságok közül sem mindegyik 
sikeres. Ezek közül is sok fut zátonyra, és végződik válással. Széles körű tapasztalat 
mutatja azonban, hogy az elkötelezett keresztények házasságai általában 
kiegyensúlyozottabbak, tartósabbak, boldogabbak: igazi otthont tudnak adni a 
házasfeleknek és a gyermekeknek, reményt és példát környezetüknek.  

Az Egyház olyan szövetségnek tekinti a szentségi házasságot, amely egy és 
felbonthatatlan, s azt minden erejével erősíti és oltalmazza. Ezért nem teszi lehetővé 
házastársuk életében az újabb házasságkötést azoknak, akik egyszer érvényes 
szentségi házasságot kötöttek. Csak így maradhat hű a Krisztustól kapott 
parancshoz: amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.  
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Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban két gyermek, Bíbor Hajnal Mária és Máté István 
részesült a keresztség szentségében templomunkban, egy hozzánk tartozó temetés is 
volt: Szilágyi Tiborné Klára testvérünket temettük. 

Augusztus 24-én az esti szentmise után ifjúságtoborzó flekkenezésre várjuk a 
fiatalokat. Augusztus 28-án ifjúsági Veni Sancte szentmisében kérjük a Szentlélek 
segítségét a közelgő tanévre. 

Új káplánunk, Pethő István atya kórházba került, súlyos gerincműtétre 
várakozik, imádkozzunk gyógyulásáért! (Emiatt az bemutatása is a jövő hónapi 
számba csúszik). 

 

Zarándokút Pio atya sírjához 
 
Padovában megtekintettük szent Antal sírját. A bazilikában volt közös szentmisénk. 
Assisiben meglátogattuk a bazilikát, Szent Ferenc sírját, a szent Klára templomot, a 
San Damianót és az Angyalos Boldogasszony templomát. Szentmisénk szent Ferenc 
sírja mellett volt. 
Manoppellóban őrzik azt a fátyol kendőt, amit Veronika nyújtott Jézusnak a 
keresztúton. Nem kézzel festett ikonként szokták emlegetni ezt a képet, hisz nem 
festették, hanem Jézus arc-lenyomatából keletkezett. Közös szentmisénk a kendő 
közelében volt 
San Giovanni Rotondoban megtekintettük Pio atya sírját, valamint a hívek 
adományaiból épült és Padre Pio 
által alapított "Szenvedés 
Enyhítése Háza"-nak nevezett 
Kórház épületét, a Csodatévő 
Szűzanya Bazilikát, továbbiakban 
a kolostort, ahol Pio atya élt 
(emlékszoba, a kereszt, ami előtt a 
szent láthatóan is megkapta Krisztus 
sebeit). Végül a gyóntatószéket, 
ahol Pio atya számtalan órát 
töltött, hogy hívők ezreit segítse 
az Istenhez vezető úton. 
Végigjártuk a keresztutat a Gargano-hegy lábánál.   
Később elmentünk a közeli természetvédelmi területen lévő Monte Saint Angelo-
ba. A várost úgy lehet elképzelni, hogy közel 800 méter tengerszint feletti 
magasságban vannak a házak és alatta az Adriai-tenger. Fő látnivalója a Monte Sant 
Angelo barlangszentély, mely Európa egyik legelső keresztény emlékhelye. A 
hagyomány szerint 493-ban, az itt található barlangban, Szent Lőrinc érsek előtt 
megjelent Szent Mihály arkangyal. A barlang fölé I. Anjou Károly templomot 
építtetett. A szentélyben található Szent Mihály arkangyal szobor Michelangelo 
műve. 
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Lancianoban őrzik az Oltáriszentséggel kapcsolatos legnagyobb csoda emlékét. A 
csoda a nyolcadik század közepén következett be, a város Szent Legonziano-nak 
szentelt templomában. Egy bazilita szerzetesnek kételyei támadtak a felől, hogy Jézus 
valóban jelen van az Oltáriszentségben. A szentmise bemutatása során, az 
átváltoztatásnál az ostya valóban élő hússá, a bor pedig élő vérré változott át. A vér 5 
szabálytalan formájú és különböző nagyságú rögben alvadt meg. A hússá vált 
szentostyát 1713-tól kezdve egy művészi, finoman cizellált, nápolyi kézművesek által 
készített ezüst Oltáriszentség-tartóban őrzik, míg a vért egy gazdagon díszített, ősi 
kristálykehelyben tárolják. 
Az ortonai  Szent Tamás Székesegyház őrzi Szent Tamás apostol földi 
maradványait. Az Indiában vértanúságot szenvedett apostol holttestét 1258-ban 
hozták a városba, Khíosz szigetéről. 
A legenda szerint az angyalok hozták át Mária házát, ahol az angyali üdvözletet 
fogadta, ide az itáliai Loretoba. A városka középpontja, a várszerű díszes, 
háromhajós bazilika, melyet II. Pál és V. Sixtus pápák alatt, (1464-1587) Majano és 
Bramanto építészek építettek. A gyönyörű templomkupola alatt áll a Mária nazareti 
háza - a Szent ház - (Casa santa) mely a gondos munkának köszönhetően megmaradt 
eredeti állapotában. Haza-utunkon Kaszap István sírjánál, Székesfehérváron vettünk 
részt hálaadó szentmisén.     a. 
 

István vagy Koppány?  
Szent István ünnepére készülve bolyongtam kicsit az Interneten. Megnéztem 

néhány videót, elolvastam cikkeket első Szent Királyunkról. A megtekintett anyagok 
tartalma mellett azonban szemet szúrtak az olvasói/nézői megjegyzések, kommentek 
is. Egészen megdöbbentem azon, hogy 2011-ben István királynak magyaráznia kell a 
bizonyítványát. Az emberek egy része szerint ugyanis saját népére támadt, és a lehető 
legrosszabbat tette a magyarokkal azzal, hogy elvette régi vallásukat. Van, aki arról 
vizionál, hogy ha Koppány került volna hatalomra, akkor egy magyar-kun szövetség 
egészen megváltoztatta volna Európát. Mások egész egyszerűen elfelejtik, hogy mi 
lett azokkal a népekkel, amelyek nem telepedtek le, nem építettek államot maguknak. 
Sokan István szentségét is megkérdőjelezik, és ha épp nem tesznek trágár 
megjegyzéseket a keresztényekre, akkor odavetik, hogy a "szent" címet úgy 
osztogatták akkoriban, mint manapság a Nobel-díjat. Számomra felfoghatatlan, hogy 
magukat magyarnak valló emberek hogyan feledkezhetnek meg István érdemeiről, 
hiszen népét a pusztulástól mentette meg. Ráadásul apja - aki sosem lett igazán 
keresztény - kezdte el azt az utat, amit István végigjárt. Géza belátta, hogy a magyar 
nép jövőjének pecsétje egy nyugati keresztény állam létrehozása. Koppány - akit 
manapság sokan István helyén szeretnének látni - nem mentette volna meg a régi 
pogány hitet, hiszen maga is keresztény volt, csak nem a nyugati kereszténységet 
ismerte el. Tény, hogy ha Koppány került volna az ország trónjára, ma egészen 
máshogy nézne ki az egész világ térképe, kultúrája, de ez nem csökkenti István 
érdemeit, hanem éppen hogy növeli. A tatárt és a törököt egy erős keresztény ország 
állította meg, ha erről Európa olykor hajlamos el is feledkezni, legalább mi magyarok 
ne felejtsük el! Almási Gábor 
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Aug. 21. (Évközi 21. vasárnap): Pallag család 
 Aug. 28. (Évközi 22. vasárnap): Ifjúság 
 Szept. 4. (Évközi 23. vasárnap): Sebők család 
 Szept. 11. (Évközi 24. vasárnap): Kamilliánusok 
 

Egy a hónap szentjei közül: Limai Szent Róza 
Harmadrendi domonkos nővér volt, Dél-Amerika és Peru egyik 

legjelentősebb szentje. Limában született 1586. április 20-án vagy 30-án. Keresztes 
Szent János tanítványaként abból a felismerésből indult ki, hogy a teremtmény 
,,semmi'' önmagától, de Isten épp azért teremtette, hogy a kegyelemmel oly 
magasságba emelkedjék, hogy a Megtestesült Ige menyasszonya legyen. Gondolatait 
írásba is foglalta, de ezekből sajnos csak néhány töredék maradt ránk. Egész életét az 
imádság és vezeklés jellemezte, ebben példaképe Sziénai Szent Katalin volt. Levágta 
a haját, kemény deszkán aludt anyjáék házának kertjében egy kunyhóban, ostorozta 
magát… Ezekkel akarta távol tartani magától a bűnt. Minden erejével és figyelmével 
Isten és a felebarát iránti szeretet útján akart járni. csodálattal kísérte figyelemmel 
Solanói Szent Ferenc működését, aki 1596-tól misszionált Peruban. Őt követte 
missziós tevékenységében.1606. augusztus 10-én öltötte magára a domonkos 
harmadrendi nővérek ruháját. A szigorú vezeklés, a másokért való szünet nélküli 
fáradozás korán ágynak döntötte. 1617. augusztus 24-én halt meg. 1668. február 12-
én avatta boldoggá XI. Kelemen pápa. Lima, egész Nyugat- India és a Fülöp-szigetek 
patrónája lett. 1671. április 12-én avatták szentté. Liszkócziné Petrik Anita 
 

Szép gondolat  
 Boldog az az ember, aki hozzátartozói tökéletlenségét éppúgy elviseli, ahogy 
szeretné, ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék.  Assisi Szent Ferenc 

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi rejtvény megoldása: Ábrahám 

            Ők jutnak a mennyországba 

            A mi mennyei Atyánk 

            Sátán más szóval 

            Hit, remény és ... 

            Keresztelő János étele 

            Jézus hirdeti Isten ... 

            A vámos 

            Delila férje, ereje a hajában rejlik 

            Nevének jelentése asszony 

            Megkeresztelt emberek közössége 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

- Hogy hívják a 3 dimenziós szekeret?   -  Térfogat.  


