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A Szent Család Templomból
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- 10.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben kiadott körlevelének negyedik,
befejező fejezete a helyzetfelmérés és elemzés után a tennivalókat veszi sorra. Ezen
belül is először az Egyház feladataival foglalkozik.
Legfontosabbként a családpasztorációt említi. A családok lelkipásztori
gondozása erősíteni igyekszik egyrészt a házasfelek kapcsolatát Istennel, másrészt a
házaspárok és a családok közösségeit is. A plébániai és egyházmegyei szintű
családpasztoráció legismertebb módjai Magyarországon is elterjedtek: a családokkal való
kapcsolattartás, a családlátogatás, a vasárnaponként külön szentmise a gyermekeknek és
szüleiknek, a felkészítés a házasságra jegyeskurzusokkal és egyéni beszélgetésekkel, a
családközösségek, a családoknak szóló lelkigyakorlatok, lelkinapok, tanfolyamok. E
sajátos lelkipásztori feladatra ma egészen különös figyelmet kell szentelni. Ez fontos
feladatokat ró mind a papnevelésre, mind a lelkipásztori munka megszervezésére. Az
egyházi rendelkezések előírják: a papoknak és a világi lelkipásztori munkatársaknak
külön képzésben kell részesülniük, hogy megfelelő családsegítő munkát tudjanak
folytatni.
A második fontos pont a tennivalók között a felkészülés a házasságra és a
családi életre. Napjainkban minden korábbinál nagyobb szükség van arra, hogy a
házasságra készülők megfelelő előkészítésben részesüljenek. Kívánatos, hogy a felnőtt
élet kapujában minden fiatal vegyen részt házasságra felkészítő kurzusokon, akkor is, ha
még nem készül esküvőre, házasságra. E tanfolyamokon megtanulhatják és
gyakorolhatják az egymással való érintkezés, az egymáshoz való alkalmazkodás
törvényeit, a konfliktusok megoldásának alapszabályait. Ezeknek az ismereteknek s főleg
készségeknek mindenképpen hasznát veszik, akárhogyan alakul is később az életük. A
lelkipásztoroknak legyen gondjuk arra, hogy jól felkészült előadókkal rendezzenek ilyen
tanfolyamokat. Nagy segítséget jelenthetnek azok a házaspárok, akik saját életük
tapasztalatát meg tudják osztani a fiatalokkal. Annál nagyobb szükség van erre, mert sok
fiatal, rossz családi környezetben, vagy éppen család nélkül nőtt fel, ezért nem volt arra
lehetősége, hogy meglássa a családi élet örömeit, és elsajátítsa az ehhez nélkülözhetetlen
erényeket.
A harmadik pont a különleges eseteket és válságos helyzeteket érinti. Kitér a
vegyes házasságra, a csak polgári házasságra, a házasság nélküli együttélésre és a
próbaházasság gyakorlatára; a terméketlen és gyermektelen házasságokra, azokra, akik
magukra maradtak - felnőttek társ nélkül vagy gyermekek szülő nélkül. A katolikus
tanítás eligazítást ad ezekben a különböző módon ellehetetlenült helyzetekben. Tudjuk
jól, hogy a házasság misztériumát nem könnyű fölfedezni és megélni a hétköznapokban,
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s az abból kialakult erkölcsi parancsokat alkalmazni a konkrét egyedi élethelyzetekben.
Senki se higgye azonban azt, hogy a keresztény ember a családi élet válságaiban magára
van hagyatva. Az Egyház minden nyomorúságunkban mellettünk van, s
boldogulásunkat kívánja segíteni Krisztus szándéka szerint.

templomunkban
Az elmúlt hónapban egy gyermek, Hanna kapta meg a keresztség szentségét
templomunkban, és volt egy hozzánk tartozó temetés is, Szabó Irén testvérünket
temettük.
Októberben minden hétköznap este fél 6-kor, vasárnaponként a szentmise előtt
fél 9-kor kezdjük a közös Rózsafüzért.
Két hónappal később, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm egyházközségünk
tagjait és az újság olvasóit. Az "ember tervez..." mondást a betegség "aktualizálta", de én
Isten akarataként igyekeztem elfogadni az eddig történteket, miként az augusztusi
áthelyezést és költözést is.
Ez már a sokadik volt a sorban ez elmúlt 26 év alatt. Hiszen Mezőkövesden
születvén ott jártam általános iskolába, majd a kecskeméti Piarista Gimnáziumba, ahol
érettségiztem. Ezt követően az egri Szeminárium növendéke lettem (mert nem vittek el
katonának) azokkal a társaimmal, akik 1980. nyarán szereltek le a katonaságtól. Így az
első évfolyamon társaim között volt Veres András, Konzili Ignác, Panyi József, Antal
Ottó. A két utóbbi és még 4 társsal együtt szentelődtünk 1985. júniusában. Attól kezdve
az éveim olyan szép tarkák voltak a költözésekkel, mint a kézzel készített rongyszőnyeg.
Volt két alkalommal is olyan tizenkét hónapos időszak, amely alatt háromszor
költöztem.
Debrecenben mintegy tíz évvel ezelőtt a Szent Anna plébánián voltam segédlelkész, ezért megújuló élményt jelentett számomra elfogadni Püspök atyától a Szent
Család plébániára történő segédlelkészi áthelyezést. Minden lelkipásztori helyen nagy
örömöm volt, hogy buzgó lelkek egyházközségükért végzett igyekezetét, áldozatát
láttam, ha a liturgikus cselekmények folyamán a tekintetekből visszaragyogott a
megismerés öröme, a növekvő hit világossága és a közösséghez való tartozás biztonsága.
Örülök, hogy az első 18 nap alatt is már ezekkel az értékekkel találkozhattam
templomunkban. Köszönöm a Kedves Testvérek elmúlt három hónap folyamán értem
felajánlott imádságait, lelki áldozatait, és ezúton kérem Isten bőséges áldását életükre,
minden cselekedetükre és imájukra.
Most még a gyógyulás, a megerősödés folyamata tart. Bízom benne, hogy a
közeljövőben (akár a műtétet is beleszámítva) sikerül Isten segítségével visszanyerni
egészséges állapotom nagy részét. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Pető István atya
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Az elmúlt napokban ismét népszámlálás volt Magyarországon. Hogy miért volt rá
szükség azon lehet vitázni. Volt, aki azt mondta, hogy van születési és halotti
anyakönyv, innentől pedig egyszerű matek az egész. Ebben is van valami, de a születés
és a halál közt azért élünk is, és ha élünk, gondolkodunk, ha gondolkodunk, akkor
vallunk valamit a világról. Nem szeretem, ha vallásosnak neveznek. Minden gondolkodó
ember vall valamit, legfeljebb azt vallja, hogy nincs Isten, vagy azt, hogy lélekvándorlás
van, vagy hasonlóakat. Nem mindenki keresztény vallású, én viszont nem pusztán vallok
valamit, hanem azt vallom, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött fia. Vallom, hogy Isten
a szeretet, és minket a saját képére alkotott. Vallom, hogy hasonlatosak vagyunk a
tökéletes szeretethez. Nincs ebben mit szégyellnem. Be is írtam a népszámláláskor, hogy
katolikus keresztény vagyok. Most kíváncsian várom az eredményeket. Vajon
kevesebben lettünk mi katolikusok a 2001-es népszámlálás óta, vagy többen? Ha
kevesebben, az sem baj. Még mindig ott vannak azok a bizonyos kövek, amik majd
kiáltanak helyettünk, ha mi elhallgatunk.

-a
Ismét egy olyan családra kerítünk sort, akik még nem
szerepeltek újságunkban. A szülők, Tamás és Zsuzsa
mindketten debreceniek, Tamás területi képviselő egy
élelmiszereket forgalmazó cégnél, felesége fodrász. Zsuzsát
kiskorában reformátusnak keresztelték meg, és bár nem
volt nagyon vallásos, rendszeresen templombajáró a család,
hitre nevelték, édesapja vitte néha templomba. Körülbelül
két éve kezdett el járni hozzánk. Az élet nehézségeit
megtapasztalva (a saját problémáin kívül a munkája révén is
sok ember panaszát hallgatja végig), a Bibliát olvasva
erősödött meg benne az elhatározás a hitgyakorlásra, a húga
megtérése is az Egyház felé irányította.
A két kislányt tavaly júniusban keresztelték
templomunkban, és idén szeptembertől mindketten
svetitsesek lettek, Zsófi az általános iskola első osztályát, Csenge az óvodát kezdte.
Zsófi ovis hittanra is járt már 2010 tavasza óta, először hozzánk, majd (amikor a csoport
megszűnt), az óvodájában, a Martonfalvi Lurkók Alapítványi Oviban csatlakozott a
hittancsoporthoz. Zsófi sportos, vagány kislány, fára mászik, bogarakat gyűjt, mindig teli
energiával. A húga, Csenge visszahúzódóbb, ő egy csupaszív lélek, aki képes elmerülni
az álomvilágban. Mindketten nagyon jól érzik magukat a Svetitsben, és a szülők is
örülnek, hogy jó helyen tudhatják gyermekeiket. Otthon is igyekszik az édesanyjuk
építeni bennük a vallásos lelkületet, az esti imák, a Képes Bibliából olvasások során.
Mostmár a szentmisére is rendszeresen hozza őket, Zsófit már régebb óta, és egyre
gyakrabban Csengét is. Néha a Szent Annára mennek, a gyerekeknek tetszik a
változatosság, és Zsuzsa Lőrinc atyához jár felkészülésre, hogy áttérjen a katolikus hitre.
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Amikor sikerül a szülők munkaidejével összeegyeztetni (most már, hogy Zsófi
iskolás, az is nagyobb kötöttséget jelent), szívesen utazik el a család, járják a természetet
és meglátogatják a vidéken élő rokonokat. Beszélgetésünk közben az édesanya
mosolyogva meséli, hogyan magyarázta a 3 és fél éves Csenge a még járókában
játszadozó egy éves unokahúgának, amit az óvodában tanult: "Építsd te is Krisztust!"
Adja isten, hogy ez a lelkület kísérje őket végig egész életükön!

Av
Okt. 23. (Évk. 30. vas.): Asztalos család
Nov. 6. (Évk. 32. vas.): Gyarmati család

Okt 30. (Évk. 31. vas.): Ifjúság
Nov. 13. (Évk. 33. vas.): Szt. Mónika K.

Szent M
Marcellus századosként szolgált a Tingisben (a mai Marokkóban) állomásozó
császári hadseregben. Diocletianus császár alatt kötelezték a katonát a pogány
kultuszrendezvényeken, a nyilvános játékokon és ünnepélyeken való részvételre,
amelyek mindig vallási jellegűek, végső soron bálványimádások voltak. Marcell is, ahogy
minden keresztény katona, távol maradt ezektől. Viszont a császár ezt Róma ellen való
bűnként kezelte, és büntette. 298. július 21-én a Tingisben Marcellnek részt kellett
vennie a császárok istenné avatásának ünnepén, ő azonban nem ment el. Egy hét múlva
elfogták, bíróság elé állították, ahol Agricolanus halálra ítélte, mert kereszténynek
vallotta magát, és nem imádta az istenné avatott császárokat. Amikor elvezették a
kivégzésre, így szólt: ,,Agricolanus, Isten áldjon meg!''
Liszkócziné Petrik Anita
Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra; nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű,
pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan
viselkednek veled, s hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad
teremtettél.
Anthony de Mello

Gyermekeinknek

- egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: teremtés
Paradicsom: ...kert
Az első szentség
Egy ... lesz és egy pásztor
Választás más szóval
Így is lehet bűnt elkövetni
… Simon, aki segít Jézusnak
Erre törekszik minden ember

- felnőttnek sem árt
- Mit mond az orosz a halálos ágyán?
- Szent Péter vár.

