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„Senki sem sziget”, a keresztény családok életét is nagyban befolyásolja az állam, 
és az államnak is érdeke, hogy a családok jól működjenek. A Magyar Katolikus Püspöki 
Kar körlevelének záró gondolatai ezért az állam és a jogrend feladataival foglalkoznak.  

Az állam törvényeinek segíteniük kell a társadalomban együtt élők eligazodását. 
Mivel a család a társadalom legkisebb élő egysége, indokolt követelmény a család 
intézményes rendjének szabályozása is. Keresztények és nem keresztények egyaránt 
igénylik a család jogi védelmét, azt, hogy az állam biztosítsa és egyben oltalmazza a 
családnak mint természetes közösségnek alapvető jogait. Ezek a jogok nemcsak az 
Egyház törvényeiben fogalmazódnak meg, hanem a nemzetközi közösségek számos 
dokumentumában is. 

A modern államok jogrendszerei a családot nemcsak mint jogi egységet 
védelmezik, hanem mint társas közösséget is. Az ún. alternatív családformák és más, a 
keresztény felfogással és az évezredes emberi hagyománnyal ellentétes együttélési formák 
mentesülnek minden diszkriminációtól. Ez azonban nem jár - és nem is járhat - együtt 
azzal, hogy a házasságra lépett férfi és nő, valamint gyermekeik közössége - mint 
alapvető közösség - ne élvezne elsőbbséget minden más együttélési formával szemben. 
Az állami jogrend feladata, hogy a hagyományos család intézményének megszilárdítását 
és fennmaradását biztosítsa még akkor is, ha egyidejűleg megnyitja a jogi elismerés kapuit 
egyes kisebbségi közösségek előtt. 

A keresztény tanítás szerint az emberi élet tökéletes tiszteletet és védelmet 
érdemel a fogamzás pillanatától kezdve. Az abortusz közvetlenül megsérti az emberi 
lénynek az élethez való alapvető jogát, ezért annak törvényesítését az ember 
méltóságának tisztelete kizárja. A családi életre nevelés elsődleges színtere maga az élő 
család. A házasságra és a családi életre való felkészítés azonban nemcsak az egyházak 
feladata és egyik küldetése, hanem az államé is. Kívánatos, hogy a családi életre nevelés 
az alap-, közép- és felsőfokú képzési rendszerekben egyaránt meghonosodjon.  

Az örökbefogadásról olyan törvényeket kell alkotni, amelyek segítik a gyermekre 
vágyódó és a gyermeknevelésre alkalmas családokat azoknak a gyermekeknek a 
befogadásában, akik nélkülözik a gondoskodást. A gyermek és a szülők kapcsolatában 
pedig a törvényeknek tiszteletben kell tartaniuk a szülők természetes jogait, köztük 
elsődleges jogukat a gyermekek nevelésére.  

II. János Pál szavai szerint "a család az egyház első és legfontosabb útja", a 
társadalom emberiességének az alapja. Amikor a házasság és a család védelmében 
szeretnénk mozgósítani minden jóakaratú embert, elsősorban híveinket, akkor ezzel 
társadalmunk legigazibb javát kívánjuk szolgálni. 

TTÓÓCCÓÓII  HHAARRAANNGGSSZZÓÓ  
A Szent Család Templomból 

12. évfolyam 12. szám - az Úr 2011. évének december havában 
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 templomunkban  

Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy 
hozzánk tartozó temetés, Kovács Lászlóné Balogh Gyöngyi testvérünket temettük. 

Lassan véget ér az adventi időszak, már a negyedik gyertyát is meggyújtottuk a 
koszorún. Hétfőtől szombatig még hajnali szentmisék lesznek, pénteken fél 6-kor lesz a 
Szállást keres a Szent Család kilenced utolsó alkalma. 24-én, szombaton délután 4 órakor 
bezárjuk a templomot, és este 11-kor nyitjuk ki újra, az éjféli mise előtt fél 12-től a 
hittanos gyermekek betlehemes játékát nézhetjük meg. 25-én 9 órától lesz az ünnepi 
szentmise, karácsony másnapján szokás szerint este 6 órakor jöhetünk szentmisére. 
Szent Család ünnepe most hétköznapra esik, december 30-án esti szentmisével 
ünnepeljük templomunk búcsúját. December 31.-én este 6 órakor tartjuk az év végi 
hálaadást. 

 

 

Ahogy már hagyomány templomunkban, idén is advent 3. vasárnapján volt 
templomunkban az elsőáldozás. Idén 7 gyermek részesült először a szentáldozás 
kegyelmeiben: Balogh Lili, Debreceni László, Kreith Zsolt, Németh Péter, 
Pálovics Csaba, Puja Illés és Szabó Ábel. 

Imádkozzunk a gyermekekért, hogy a most kapott kegyelmeket megőrizzék, 
tovább tudjanak haladni az Úr által nekik kijelölt úton és oszlopos tagjai legyenek 
közösségünknek! Imádkozzunk családjukért, szeretteikért is, hogy tudják őket ebben 
segíteni, és kérjük az Urat a keresztény családokért, hogy minél többen legyenek, akik 
fontosnak tartják gyermekük vallásos neveltetését. 

 

 

 „Már nagyon vártam, hogy találkozhassak Krisztussal az Oltáriszentségben, 
ahogyan azt az imában is mondtuk, és ízlett a bor és az ostya. A szertartás nagyon 
emlékezetes és szép élmény volt, bár egy kicsit izgultam. A szüleimtől imakönyvet 
kaptam, a nagymamámtól és a keresztanyukámtól pedig egy kereszt és egy angyal alakú 
medált.”       Balogh Lili 

„Nagyon sokat készültünk az elsőáldozásra, többet imádkoztunk, András atyával 
beszélgettünk a szentgyónásról. Az osztályból én lettem először elsőáldozó. Azóta már 
másodjára is áldoztam, szerdán az iskolai rorate misén. Nagyon szép volt az ünnep, 
eljöttek a nagyszüleim és a nagybátyámék is, kaptam ajándékokat. Anya sok finom sütit 
sütött, vittem be belőle az osztálytársaimnak is.”    Németh Péter 

„Nagyon izgatottan vártam az elsőáldozási szentmisét, izgultam, hogy hogyan fog 
minden sikerülni, jó helyre üljünk, jókor mondjuk a szövegeket. Amiatt is izgultam, hogy 
én olvastam a Szentleckét. Szerencsére nagyon jól ment minden. Jólesett, hogy mindenki 
rám figyelt, otthon családi ebéddel ünnepeltünk. A többiek közül csak két fiút ismertem, 
de a felkészülés alatt sikerült többekkel megismerkedni.”       Szabó Ábel 
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Az elsőáldozás teszi aktuálissá a mostani 
családbemutatást, ugyanis az ő gyermekük Lili, 
az egyetlen lány a csapatban. A szülők 
mindketten pedagógusok, az édesapa, Balogh 
László Levente a Debreceni Egyetem 
Politikatudományi Tanszékén oktat, politikai 
filozófiával és a politikai gondolkodás 
történetével foglalkozik. Felesége, Rita 
tanítónő, aki a Szoboszlói Úti Általános 
Iskolában dolgozik. Mindketten Békés megyéből származnak, László az egyetemi évek 
alatt lett „debreceni”, Rita pedig Zsámbékon tanult. Közös életük elején – elsősorban a 
munkalehetőség miatt – Vácra kerültek, ahol hosszú évekig éltek. A két nagyobb 
gyermekük Budapesten született, a harmadik pedig már a pocakban volt, amikor 2006-
ban Lászlónak lehetősége nyílt, hogy a Debreceni Egyetemen vállaljon munkát, akkor 
költöztek ide.  

A szülők egyike sem részesült vallásos nevelésben, de közös életük tervezésekor 
fontosnak tartották a vallás gyakorlását. Elhatározták, hogy a gyermekeiket katolikusnak 
nevelik. Amikor ide költöztek, a vácihoz hasonló közösséget kerestek.  Kezdetben a 
Szent Annára jártak, de hamarosan felfedezték a mi templomunkat, és megszerették a 
családiasabb, kisebb, jól működő közösséget. A három gyermeket itt keresztelte meg 
2009 augusztusában Papp Laci atya. A nagylányuk, Lili, azóta már negyedikes a Lilla 
Téri Általános Iskolában, öccse, Lackó pedig elsős. Mindketten Báránkó Andráshoz 
járnak hittanórára, és nagyon szeretik, mindig hűségesen ott vannak az órákon. A 
legkisebb gyermek, Illés még óvodás, középső csoportos a Bartók Béla Úti Óvodában. 
Lili elsőáldozása nagyon fontos példa a kisebbek számára. A gyermeknevelés ki is tölti a 
szülők idejét, igyekeznek minél több időt velük tölteni, a szabadidős programjaik is 
közösek. Néha nem egyszerű a karrierépítést, a munkát a családi élettel összeegyeztetni, a 
helyes egyensúlyt megtalálni, de most a gyerekek az elsők.  

Szép adventi készülődést kívánunk nekik és minden kedves olvasónknak! 
 

 
 Dec. 18. (Adv.4.vas.): Szent Mónika közösség 
 Dec. 24. (Éjféli mise): Gyarmati család 
 Dec. 25. (Karácsony): Báránkó család 
 Jan. 1. (Mária Istenanya): Németh család 
 Jan. 8. (Vízkereszt): Almási család 
 

 

Valószínűleg 650 körül született, és 750 körül halt meg. Szülővárosából, 
Damaszkuszból irányították ekkor az iszlám szellemi és vallási életét. A család 
Jeruzsálembe települt. Itt János beléptt a Mar Szabbasz-kolostorba. Itt szentelték pappá. 
Elkezdte írói tevékenységét is. János legfőbb célja volt, hogy a megtámadott igazságot 
megvédje. Fő teológiai műve, „A megismerés forrása” a korábban élt keleti atyák írásaiból és 
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a zsinati aktákból hihetetlen szorgalommal összeállított gyűjtemény. A maga korában a 
képrombolással kapcsolatos vita tette híressé. Három nagy beszédet írt a képek tisztelete 
érdekében. Világos különbséget tett a csak Istent megillető imádás és a képeken ábrázolt 
szenteknek szóló tisztelet között. Minden erejével a képek tisztelete mellett foglalt állást. 
Ezzel a későbbi kor számára „a képtisztelet klasszikus teológusa lett''. Csodálatos a 
bátorsága, amellyel szembeszállt a császárral, s még a kiközösítést is föl merte hozni 
fenyegetésül. Jánosnak lenyűgöző a tudása és széles körű az érdeklődése. Nemcsak 
dogmatikus és apologéta, hanem egzegéta, filozófus és hagiográfus is volt. Ezenkívül 
mint himnuszköltő vált nagyon híressé a keleti Egyházban, ahol mindmáig éneklik a 
liturgiában a himnuszait.           Liszkócziné Petrik Anita 
 

 

 Azt mondjuk: a csodák világa lejárt. Azt mondjuk: nincsen Isten, és puszta 
véletlenség szülte és kormányozza a világot. Bizony mondom: soha nem látódott még 
annyi csoda a világon, mint attól az időtől kezdve, amikor az emberi szem a természetre 
fordul.                 (Gárdonyi Géza) 

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi rejtvény megoldása: liturgia 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

 

1. Erre kellett feltekinteni, hogy megmeneküljenek  
2. Isten választott népe 
3. Ezen a tengeren kelt át Mózes 
4. Mózes segítője 
5. Isten adta táplálékul a vándorlás alatt 
6. 40 évig itt vándoroltak 
7. Mózes vizet fakasztott belőle 
8. Ígéret földje 
9. Itt jelent meg Isten Mózesnek 

 

- felnőttnek sem árt 

A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy kisfiú áll ott és vigyorogva bámulja. 
- Na, kisfiam, te mire vársz itt? 
- Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára csap a kalapáccsal! 


