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A Szent Család Templomból

13. évfolyam 8. szám - az Úr 2012. évének augusztus havában
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A Hit évében sokszor kell majd gondolnunk arra, hogy számos országban
akadályokba ütközik a vallás gyakorlása, a hitvallás megtétele, ezért a kereszténység, a
katolicizmus nem találhatja meg helyét a társadalomban. A „Dignintatis Humanae” (= Az
emberi személy méltósága), vallásszabadságról szóló deklaráció nemcsak útmutatás, hanem
állásfoglalás és a jog védelme.
A Bevezetés összekapcsolja ezt a jogot a személyi méltósággal, a személyes
szabadsággal és a tudatos döntés szerinti cselekvéssel. A társadalmi szabadság az emberi
szellem javai közé tartozik. Az üdvösség útját Isten megismertette a világgal. Ez a tanítás,
a megkeresztelés, a parancsok megtartása. Egyben az ember lelkiismeretbeli kötelessége,
melyet a vallásszabadság biztosításának segítenie kell.
Az ELSŐ FEJEZET az alapfogalmakat világítja meg: az emberi természetből
fakadó méltóságot, az ember Isten-kapcsolatát, az igazságkeresést, a lelkiismeret szerinti
cselekvést és a vallási közösség szabadságát. Ez megnyilvánul a szabad liturgikus
gyakorlatban, vallásos cselekedetekben, hithirdetésben, hitvallásban. Vallásszabadság a
családot is megilleti több területen. A szülők joga gyermekeik vallásos nevelése,
intézmény-választása. A közhatalom feladata a vallásszabadságot és a polgárok
jogegyenlőségét biztosítani.
Azonban a vallásszabadságnak vannak korlátai, azért, hogy a gyakorlása ne
ütközzön más emberi jogok gyakorlásába. Meg kell tartani a személyes és társadalmi
felelősség erkölcsi elvét, és tekintettel kell lenni mások jogaira. A polgárnak tudni kell
magát megvédeni, ha jogsérelem éri. A világ számos országában a népek elvesztik saját
választási szabadságukat. Nem kevesen pedig arra felé hajlanak, hogy a szabadság
látszatával minden alárendeltséget elvetnek és lebecsülik az engedelmességet. A nevelők
feladata rábírni mindenkit engedelmeskedni a törvényes tekintélynek.
A MÁSODIK FEJEZET a vallásszabadságot a kinyilatkoztatás fényében
értelmezi. Ez feltárja a vallásszabadságot. A Szentírásban a hit szabad állásfoglalás, Isten
és az ember szolgálata. Alapvető példa Krisztus és az Apostolok magatartása. Lélekben,
igazságban s lelkiismeretesen kell a szabadságot szolgálni. Az Apostolok térítő munkája a
szabadság és a lelkiismeret jegyében történt. Az Egyház Krisztust és az Apostolokat
követi. Ha az Egyház szem előtt tartja a szabadságon alapuló hitbeli döntést, akkor a
társadalomnak is biztosítania kell az Egyház szabad tevékenységét a társadalomban. Az
Egyház feladata a misszionálás, az ima, könyörgés a világi elöljárókért, a vallásszabadság
gyakorlása, az evangélium szerinti élet.
A ZÁRSZÓBAN kifejeződik, hogy manapság igény a szabad vallásgyakorlat.
Segíteni kell azokat az országokat, melyekben ez nincs biztosítva. Növelni kell az egyes
emberek egyéni felelősségtudatát és őrizni kell a vallásszabadság ajándékát. Pető István atya
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templomunkban
Az elmúlt hónapban négy gyermek, Balázs, Levente, Szabolcs és Beatrix
részesült templomunkban a keresztség szentségében, és volt két hozzánk tartozó temetés
is, Kócsik István és Magyar Lászlóné szül. Lénárt Ilona testvérünket temettük.
Augusztus utolsó vasárnapján ifjúsági Veni Sancte szentmisében kérjük a
Szentlélek segítségét a következő tanévre, ekkor adunk hálát a terményekért is.
Július 29-én volt az egyházmegyei búcsú Máriapócson. Templomunkból szép
számmal mentünk, a hozzánk csatlakozó sámsoniakkal meg is telt a busz. Mi, akik évek
óta részt veszünk az egyházmegye búcsúján, örömmel megyünk, mert érezzük a
kegyelem áradását. A csoport az oda utat végig énekelve hangolódott rá a nap
fénypontjára, a szentmisére. Megérkezésünk után - az előző évekkel ellentétben - együtt
maradt a csoport, András atya vezetésével álltunk a Szűz Anya elé és köszöntöttük Őt.
Ezen a szentmisén adtunk hálát az Istennek a jubiláló és az idén felszentelt atyákért.
Útravalót kaptunk püspökatyától a hit éve kapcsán, hiszen a papság mellett a híveknek is
nagy a felelőssége, hogy életükkel mutassák meg a világnak, hogy milyen gazdag az
Egyház kegyelmi tárháza. Felemelő volt látni a hatalmas tömegben - a bébiktől az idős
emberekig bezárólag - hogy milyen sokan zarándokolnak erre a csodálatos helyre, hogy
lélekben feltöltődjenek, hitükben megerősödjenek. Sok szép ének és ima szállt fel
Istenhez. Terheinket lerakva a Szűz Anya elé - lélekben megkönnyebbülve búcsúztunk el
a litánia után ettől a szent helytől. A visszaúton is lelkesen folytattuk az éneklést. Jó volt,
hogy megfogadtuk András atya tanácsát, és mindenki busszal ment (nem külön-külön
autókkal), így még jobban átélhettük az összetartozást, a közös imádság felemelő érzését.
Hajdú Lajosné

A Vatikánban ismertették a Hit Éve programját,
melyet június 21-én, csütörtökön a Szentszék sajtótermében
mutatott a Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai
Tanácsának elnöke és Graham Bell prelátus, a dikasztérium
altitkára. A hit éve általános válság korszakába illeszkedik
bele. A hit válsága drámai kifejezése egy antropológiai
válságnak, amelyben az ember magára maradt, és cél nélkül
él. A hit éve olyan útvonal, amelyet a keresztény közösség
kínál fel azoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel. A hit évének logója egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az
Egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit
dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot
láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Eucharisztiára utal.
Június 21-én elindult a hit évének többnyelvű honlapja, a www.annusfidei.va. Itt
megtalálhatók az év fontos eseményei. Jelenleg olaszul és angolul működik, de spanyol,
francia, német és lengyel nyelven is olvasható lesz. A hit éve latin nyelvű himnuszának
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refrénje fohász Istenhez, hogy mindnyájunkban növelje a hitet: „Credo, Domine, adauge
nobis fidem”. Szeptember elején jelenik meg több nyelven a lelkipásztori segédkönyv,
amelynek címe: Hogyan éljük meg a hit évét? A hit évének egyik célja, hogy a Hiszekegy
mindennapi imává váljon mindenki számára.
Október 11-én, csütörtökön kerül sor a Szent Péter téren az ünnepélyes
megnyitóra, amely egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtti
megnyitására. Október 21-én, vasárnap a Szentatya hat vértanút, illetve hitvalló boldogot
iktat a szentek sorába.
2013. január 25-én, a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában az ökumenikus
szertartás különösen ünnepélyes lesz, hogy a keresztények a közös hit megvallása révén
tartsák szem előtt az egység útját mint látható jelet a világ számára. Február 7-től május
1-ig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az Angyalvárban rendeznek remekművekből,
melyek Péter apostolt, Krisztus tanúját ábrázolják.
Pető István atya

Bemutatjuk

at: Gyarmati

Múlt havi számunkhoz kapcsolódva ismét egy
fiatalt mutatunk be, akit szintén gyakran látunk az
oltár mellett. Őróla is olvashattunk már korábban, hisz
a Gyarmati család közösségünk alapító családjai közé
tartozik, már kezdetektől hozzánk járnak szentmisére,
először a kápolnába, majd a felépült templomba a
négy fiúval és húgukkal.
Ádám 2010-ben végzett a Csokonai Vitéz
Mihály Gimnáziumban, ahol franciául és németül
tanult. Hogy a francia nyelvet még jobban elsajátítsa,
érettségi után egy fél évet Franciaországban töltött.
Szülei a Kána-hét szervezése révén kapcsolatban
voltak a Chémin-Neuf közösséggel, nekik van a Párizs
melletti Tigery-ben egy kastélyuk, oda került Ádám
szolgálatba. Főként felújítási munkálatokban kellett
részt venni, volt, hogy a parkban dolgozott, néha a
konyhán akadt munka, vagy gyerekekre kellett vigyázni. Élvezte a kint töltött időt, így
csak májusban jött haza. Szeptemberben elkezdte a Debreceni Egyetemen a
gazdaságinformatika szakot, ahova még korábban felvételt nyert. Bár inkább a gazdasági
terület érdekli, a programozás annyira nem köti le, gondolkozik is esetleges váltáson, de
tudja, hogy együtt a két terület jó párosítás, és a szakon jól érzi magát.
A közösségünk életébe már kicsi korától kezdve bekapcsolódik, most is jön
ministrálni, amikor tud, hétköznap is. Az ifjúsági hittanosok csoportját erősíti,
gondolkozik, hogyan lehetne más fiatalokat is bevonni. A képviselőtestületi megbízatást
örömmel vállalta, jön segíteni, amikor szükséges. Szabadidejében sportol: teniszezik,
focizik, szeret a barátokkal találkozni, csocsózni – mindegy, mit csinálnak, a lényeg a
közös időtöltés. Múlt héten a görög katolikus ifjúsági zarándoklaton vett részt, ahol

4

Miskolcról gyalogoltak együtt Máriapócsra. „Több száz fiatallal a görög liturgia, vecsernye olyan
élmény, amit szerintem nem lehet elmondani, hanem azt át kell élni. Sokat beszélgettünk, énekeltünk,
no meg persze imádkoztunk, és már nagyon várom a jövő évi zarándoklatot!”
Aug.26. (Évközi 21. vasárnap): Ifjúság
Szept.2. (Évközi 22. vasárnap): Báránkó család
Szept.9. (Évközi 23. vasárnap): Takács család
Szept.16. (Évközi 24. vasárnap): Rózsafüzér-társulat

Egy a

Bold

Kezdetben katonatiszt akart lenni, Nápolyban jogi doktorátust szerzett, majd
elhatározta, hogy pap lesz. 1645-ben, mindössze harmincnégy esztendősen bíboros lett.
A bíborosi testület és a római polgárok kérésére 1676. szeptember 21-én XI. Ince néven
lett Szent Péter utódja.
Pápaságát végig beárnyékolta elkeserítő küzdelme XIV. Lajos francia királlyal. A
francia papság ugyanis királya támogatásával megfogalmazta a gall cikkelyeket (1682),
melyben kimondták, hogy a pápa – a lelki ügyeket kivéve – mindenben alá van vetve az
egyetemes zsinatnak. Erre válaszul a pápa megtagadta a cikkelyeket támogató püspökök
kinevezését.
A francia király 1685-ben visszavonta a nantes-i ediktumot, amely a protestánsok
szabad vallásgyakorlatát engedélyezte. Az ezt követő erőszakhullámot XI. Ince mélyen
elítélte. Emellett XIV. Lajos Habsburg-ellenes politikája, és háborúi keresztezték a pápa
egyik legfontosabb célját, a törökök kiűzését Európából. Végül XI. Ince fáradozásait
siker koronázta. A Bécs 1683-as sikertelen ostroma után megindított ellentámadás Buda
visszafoglalásához vezetett, és a XVII. század végére sikerült a magyar területeket
felszabadítani.
Egyszerűsége, szent jelleme miatt nagy népszerűségnek örvendett. Elítélte a
korrupciót, a nepotizmust. Tisztelete rögtön halála után terjedni kezdett. 1714-ben
megkezdődött a kanonizációs eljárása. Ennek véghezvitelét azonban a francia udvar
megakadályozta. A megakadt eljárást csak a 20. században folytatták, így boldoggá
avatására csak 1956-ban került sor.

Sz
Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, mert a szívedben
szivárványt akar kifeszíteni.
Charles Haddon Spurgeon

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi bibliai névrejtvény („angolul nézd a magyar faipari szakmunkást”) megoldása:
Lukács. Mostani feladványunk: „nem szép”.

- felnőttnek sem árt
- Miért nem beszélnek egymással a gumimacik?
- Haribó’!

