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 A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele befejező részében a társadalom 
tennivalóiról szól. Remélik, hogy újra családbaráttá válik a magyar társadalom. Ennek 
azonban nem csupán gazdasági és jogi feltételei vannak, hanem kulturálisak is: a 
közgondolkodásnak kell átalakulnia. Éppen ezért nem valósulhat meg egy csapásra, 
hanem csak következetes, kitartó munkával lépésről lépésre.  
 A családbarát szemlélet kialakítása társadalmi méretekben inkább a civil 
szervezetek feladata, mint az állami intézményeké. Hatékony működésük feltételeit 
azonban az államnak kell biztosítania. A társadalmi szervezetek feladata az 
önszerveződés elősegítése, az egészséges család értékeinek felmutatása, ezek társadalmi 
elfogadtatása, a családi életre nevelés és a közösségek összefogása. Az önszerveződés 
történhet intézményi keretek között (mint az azonos iskolába járók családjait összefogó 
egyesületek, csoportosulások), a területi elv alapján (kerületi, lakóközösségi vagy például 
plébániai szinten), vagy különböző rétegeket megszólítva országosan. A kortárs 
környezet, a család és az iskola mellett a média hatása a legnagyobb. Sajnos ma sem a 
magyar, sem a külföldi adókban nem látszik törekvés családbarát szemléletű műsorok 
készítésére. A változtatás szükségessége nyilvánvaló.  
 A nyomtatott sajtónak is törekednie kell a pozitív családkép bemutatására és 
ápolására, nemcsak a negatív szemlélet kerülésével, hanem építő példák segítségével is. 
Tudatosan kellene boldog családokat, megelégedett, kiegyensúlyozott gyermekeket 
bemutatni, olyanokat, akik személyes példájukkal érvelhetnek a család értéke mellett.  
 A házasság előtti tanácsadás egyik legfontosabb feladata az, hogy felkészítse a 
jegyeseket a kapcsolatuk fejlődésével együtt járó konfliktusokra, azok megoldására. A 
házasságnak felismerhető fejlődési menete van. A családok erősítésének általános 
irányelveit, különösen a családokat segítő intézmények működési céljait és kereteit 
külföldi szakértők részletesen kidolgozták. Ezeket érdemes tanulmányozni, és hazai 
alkalmazásuk lehetőségeit mérlegelni. Reméljük, hogy a jövőben a tudományos kutatás is 
segíti majd azt, hogy többet tudjunk a családi kapcsolatok alakulásáról. Hasznos volna 
feltérképezni és összehangolni a házasságot és a családot támogató kezdeményezéseket, 
valamint az ilyen céllal működő szervezetek, intézmények tevékenységét.  

 

 templomunkban  

Az elmúlt hónapban két gyermek, Réka Csenge és Zsófia kapta meg a 
keresztség szentségét templomunkban, temetés most nem volt. 

Krisztus Király vasárnapján a következő házaspárok adnak hálát házassági 
évfordulójuk alkalmából: Thurzó György – Varga Erzsébet(55), Mogyoróssy János – 
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Csapó Karolina(50), Tomori Béla – Tomori Mária(50), Asztalos Attila – Gáll Ibolya(35), 
Báránkó András – Gábor Ildikó(25), Gyarmati Barna – Papp Gyöngyi(25) Szilágyi Sándor 
– Treuer Márta(25). 

Krisztus Király vasárnapjával az egyházi év végéhez értünk, hamarosan kezdetét 
veszi az advent. November 26-án szombaton délelőtt 10 órára immár hagyományosan 
közös adventi koszorú készítésre várjuk a családokat, amelyeket megáldva vihetünk 
haza, és este már meggyújthatjuk rajta az első gyertyát. (Ha valakinek megvan az előző 
évről a koszorú alapja, kérjük, hozza magával.) 

Az adventi hétköznapokon hétfőtől péntekig az esti szentmisék helyett Rorate 
misék lesznek templomunkban, reggel 6 órai kezdettel. Szombaton az esti szentmise 
keretében gyújtjuk meg a következő gyertyát az adventi koszorún. 

 

  

„Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem, et 
divinitatem, et sapientiam, et  fortitudinem, et honorem. Ipsi gloria et 
imperium in saecula saeculorum.” - „Méltó a Bárány, akit megöltek, 
hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, és a 
tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5, 12; 
1,6) 

Ezzel a gondolattal kezdődik a liturgikus év utolsó 
vasárnapjának, Krisztus Király ünnepének szentmiséje. A 
figyelmünk a megölt Bárányra, Krisztusra irányul, akinek 
szenvednie kellett, de „Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a 
holtak közül” (1Kor 15,20), így övé a mindenség: a hatalom, 
a gazdagság, a bölcsesség, az erő, tisztelet. Ő a Királyok 
Királya, akiről a zsoltáros ekképpen ír, ahogy a felajánlási 
énekben hallhatjuk:  
 „Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae” - 
„Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait.” (Zsolt 2, 8) Krisztus 
az, aki örökségül kapta a népeket, birtokul a föld határait, ő az, aki mindent lába alatt bír. 
Ezáltal van lehetőségünk arra is, hogy Krisztusban mindannyian életre keljünk, 
megszabaduljunk bűneinktől már ebben az életben, de ugyanígy az is lehetséges 
számunkra, hogy vele együtt legyünk országában. 
 Felmerülhet bennünk a kérdés, mit kell tennünk, hogy országának tagjai legyünk? 
Erre a kérdésre a választ az első szentírási olvasmányban és az evangéliumi szakaszban 
kell keresnünk. A feladatunk egyszerű és világos: éhezőknek ételt, szomjazóknak italt, 
idegeneknek szállást, ruhátlanoknak ruhát, betegeknek gondoskodást, börtönben 
lévőknek törődést kell nyújtanunk! Tehát mindünknek gyakorolnia kell a felebaráti 
szeretetet, ezt nem önerőnkből kell végrehajtanunk, ehhez az Úr, Király maga nyújt 
nekünk segítséget, ahogy az ószövetségi olvasmányban írva van: „Magam terelgetem 
juhaimat, …, megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet - …mondja az Úr!” (vö. Ez 34).  
Ezért a segítségért rengeteget kell imádkoznunk, viszont a sok imádság sose 
reménytelen, ahogy az áldozási énekben halljuk: 
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 „Amen dico vobis, quidquid orantes petitis, credite quia accipietis, et fiet vobis.” - „Ezért 
mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és 
akkor valóban teljesül kérésetek.” (Mk 11, 24) 
 Tehát két dologra kell vágyakoznunk: a szüntelen imádságra és a hitre. E kettő 
által kérésünk teljesülni fog, a Mindenható megsegít minket, és országának tagjai 
lehetünk. „Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke”. 
(Prefáció Krisztus Királyról) Németh Isti 
  

- a  

Ismét egy fiatal házaspár következik a bemutatások sorában. Ugyan a feleségről, 
Liszkócziné Petrik Anitáról már olvashattunk a Petrik család bemutatásakor, de már 
annak is jó ideje. A legfontosabb változás azóta, hogy férjhez ment, így már külön 
családként beszélhetünk róluk. 

Férje, Krisztián salgótarjáni, ott járt középiskolába, 
majd Szentendrén tanult a Tiszthelyettes képzőn. A 
Honvédségnél dolgozik, így került Debrecenbe, ide 
helyezték. Anitával 2007-ben ismerkedtek meg, és nem túl 
szokványos módon indult a kapcsolat: alig egy hónapja 
voltak együtt, amikor Krisztiánt Koszovóba helyezték egy 
fél évre… De a távollét csak megerősítette őket. Krisztián 
nem vallásos családból származik, de mindig is 
foglalkoztatta a hit kérdése, részben Anita hatására ért meg 
benne az elhatározás, hogy katolikus legyen, és még az év 
karácsonyán, a kint tartózkodása alatt keresztelkedett meg. 
2009. július 25-én volt az esküvőjük itt a mi 
templomunkban – emlékezetes eseménye a közösségnek.  

Anita 2006-ban végzett az egyetemen latin, majd 2009-ben német szakon. Néhány 
hónapig egy vasipari cégnél dolgozott, majd 2010. február elején került az IT Services-
hoz, ahol a némettudását hasznosítja. Computer operatorként dolgozik (ehhez először 
egy három hónapos tanfolyamon kellett részt vennie, amit a cég szervezett), a német 
posta DHL hálózatát szolgáltatják, üzemeltetik, ehhez szükséges a német nyelvű 
kapcsolattartás. Az egyetem mellett a hitoktatóképzőt is elvégezte, és két évig tanított is 
hittant plébániánkon, a Vörösmarty iskolában tartott hittanórákat. Később a műszakban 
végzett munkája mellett erre már nem volt lehetősége. Szentmisére is attól függően 
tudtak hozzánk kijárni, hogy hogy alakult a munkabeosztása hétvégén, elég gyakran 
mennek a Szent Annára, ha úgy jön ki. Az ifjúsági misékre azért próbálnak amikor csak 
lehet, jönni, hiszen Anita gitárosként és énekesként is az egyik erőssége a csapatnak. 

Mostanában viszont újra kicsit rendezettebbek Anita napjai, hiszen kismamaként 
kérhette, hogy ne osszák be éjszakára és hétvégére. A 12. hetet tölti, június elejére várják 
a kicsit. Nagy az izgatottság és a készülődés, a leendő szülőknek már komoly 
elképzeléseik vannak a gyermekneveléssel kapcsolatban, és azt is tudják, hogy iskolába a 
Svetitsbe adják majd a gyermeket. Külön öröm a családban, hogy húga, Judit is babát 
vár, körülbelül egy hónap lesz a két kicsi között. Édesapjuk már nem élhette meg a 
család gyarapodását, de odafentről biztosan velük örül… 
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Nov. 20. (Krisztus Király): Bódis család              Nov. 27. (Advent 1. v.): Ifjúság 
Dec. 4. (Advent 2. v.): Papp család                    Dec. 11. (Advent 3. v.): Elsőáldozók 
 

Toulouse-i Szent Lajos 

Anjou Lajos a későbbi nápolyi király, II. Anjou Károly második fia és V. István 
magyar király unokája volt. 1288-ban két testvérével 7 évet töltött fogságban, III. Alfonz 
aragóniai király udvarába került. Ezalatt Lajosban megérlelődött a papi hivatás, a 
ferencesekkel való kapcsolat pedig a rend felé irányította. 1294 októberében a pápa 
rábízta a lyoni érsekséget, e kinevezést 1295 áprilisában VIII. Bonifác semmisnek 
nyilvánította. 1295-ben meghalt II. Károly elsőszülött fia, Martell Károly, s a 
trónöröklés Lajosra szállt, ő azonban Montpellier-ben be akart lépni a ferencesekhez. A 
rendfőnök nem engedélyezte a belépést. Lajos Rómába ment, ahol VIII. Bonifác 
karácsonykor szubdiákonussá szentelte. Ezután Nápolyba ment és lemondott a trónról 
testvére, Róbert javára. Az érsek május 19-én pappá szentelte. Lajos egyszerűsége, 
alázatossága és jámborsága szentelése után tovább tökéletesedett. 1296. december 24-én 
ferences szerzetesi fogadalmat tett, 30-án pedig megkapta a püspöki kinevezést. 
Katalóniából tartott hazafelé, amikor megállt szülővárosában, Brignoles-ban, ahol 
váratlanul megbetegedett, és augusztus 19-én meghalt. A marseilles-i ferences 
templomban temették el. Temetése után a sírjánál csodák történtek. Boldoggá avatását 
1300-ban indították el, és 1317-ben avatták szentté. Ünnepét a rendben augusztus 19-én 
ülik.           Liszkócziné Petrik Anita 
 

 

 Egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra 
állni nyújt segítő kezet.             (Bosco Szent János) 

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi rejtvény megoldása: erkölcs 

1.               ezen mutatják be a szentmisét 

2.               kegyelmi eszközök 

3.               miseruha idegen szóval 

4.               papi ruha 

5.               megkeresztelt emberek közössége 

6.               a bűnbánat színe 

7.               Isten szolgája 
 

- felnőttnek sem árt 

Egy férfi begipszelt lábbal horgászik a folyóparton. Arra megy egy másik horgász, kérdi: 
- Harapnak a halak? 
- Nem, csak elestem… 


