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„Akkor hazatért velük Názáretbe,
és engedelmes volt nekik.”

Jézus számára az otthon nem azt 
jelenti, hogy elengedem magam, és 
azt csinálok, amihez éppen kedvem 
van, hanem hogy tudom a helyem és 
a feladatom, alkalmazkodom azok-
hoz, akikkel együtt élek, s készsé-
gesen alávetem akaratomat nekik, 
hiszen Isten az ő gondjaikra bízott. 
És ez nem csupán a gyermekekre 
érvényes, hanem Máriára és József-
re is a maga módján, illetve minda-
zokra, akik a názáreti Szent Család 
mintájára akarnak közösségi életet 
élni.

A modern kor ideálja persze nem 
ez, hanem a mindenkitől független, 
magát sehol le nem kötő és el nem 
kötelező világfi, aki mindig a maga 
útját járja és a maga akaratát cselek-
szi, így valósítva meg önmagát. Va-

jon melyikünket ne kísértett volna 
meg az olyan eredetinek és vonzónak 
tűnő életforma, ahol végre a magunk 
urai lehetünk, és nem szól bele sen-
ki, hogy mit, mikor, hogyan és miért 
teszünk?

Jézus függetlensége azonban 
nem abban állt, hogy mindenben 
ragaszkodott saját elképzeléseihez, 
ízléséhez és kedvteléseihez, az ő 
függetlensége éppenséggel az ilyen 
dolgoktól való függetlenség volt. 
Nem esett nehezére pont olyannak 
lenni, mint akárhány más zsidó fi-
atalember, mert az ő eredetisége 
nem a másságban rejlett, hanem az 
Atyához való feltétlen ragaszkodás-
ban. Nem jelentett neki nehézséget, 
hogy valamit megtegyen vagy ne 
tegyen, mert így is, úgy is Atyja dol-
gaiban volt, akár dolgozott, akár evett 
vagy éppen aludt. Ő mindenekelőtt 
az Atyánál volt otthon, a vele való 
meghitt, ugyanakkor végtelenül tágas 
kapcsolatban, amit csak mi, tékozló 
fiúk és tékozolni gyáva idősebb test-
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vérek érzünk börtönnek. Pedig ezen 
a kapcsolaton kívül hiába keresünk 
otthont a földön, mert hamarosan 
szűknek és levegőtlennek, a leg-
szebb hitvestársi és egyéb családi 
vagy baráti kötelékeket fojtogatónak 
és embertelennek, az életet pedig el-
viselhetetlennek fogjuk találni.

A názáreti ház titka az, hogy lakói 
egyenként és együtt is elsősorban a 
magasságbeli Istennél vannak ott-
hon, s így otthont tudnak egymásnak 
is nyújtani. Számukra az engedel-
messég nem nyűg és teher, hanem 
magától értetődő folytatása annak, 

hogy mindig Isten akaratát keresik, 
s önmegvalósítás helyett hagyják az 
ő terveit megvalósulni életükben. 
Ők az igazán eredetiek, mert életük 
Istenből, az ősforrásból ered.

Ha sok család, szerzetesi közös-
ség és egyházközség formálódna 
názáreti otthonná, Isten országa a vi-
lág számára is kézzelfoghatóan jelen 
lenne a földön.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység –

Szent idők

1.  A közelmúltban nagy örömöm-
re Názáretbe zarándokolhattam, arra 
a helyre, ahol az Ige testté lett. Ezen 
a látogatáson valamennyieteket a szí-
vemben hordoztalak, s buzgón kér-
tem értetek a Szent Családot, minden 
család legfőbb példaképét.

És éppen a názáreti ház lelki lég-
körét szeretnénk ma este újra élni. 
Ez a nagy térség szolgál nekünk sza-
badtéri házul, mely befogad bennün-
ket, a Bazilikától a Bernini oszlop-
sorig. Összegyűltünk itt, mint egy 
igazi család, “egy szív és egy lélek” 
(V.ö: Ap. Csel 4,32), és megtapasz-
talhatjuk, elsajátíthatjuk annak a sze-
rény háznak az édes és bensőséges 
illatát, ahol Mária és József élt 
munka és imádság között, és Jézus 
“engedelmeskedve nekik” (Lk 2,51), 
fokozatosan bekapcsolódott a közös 
életbe.

2. A Szent Családot szemlélve, 
keresztény házaspárok, kényszerül-
tök feltenni magatoknak a kérdést, 
milyen feladatokat bíz rátok Krisztus 
csodálatos és elkötelező hivatásotok-
ban.

Jubileumotok témája - A gyer-
mekek a család és a társadalom ta-
vasza - segít elindulni nektek. Hisz 
nem a gyerekek azok, akik egyfajta 
folyamatos vizsga alá vetik a szüle-
iket? Nem csak gyakori “miért?”-
jeikkel teszik ezt, hanem pusztán 
arcukkal, mely hol mosolyog, hol 
pedig a bánat fátyolozza. És mintha 
egész viselkedésükbe, létezésükbe 
egy nagy kérdőjel lenne beleírva, 
mely a legkülönfélébb módokon 
fejeződik ki, olykor még a csínyte-
vések formájában is, s melyet így 
fordíthatnánk le kérdésekké: anya, 
apa, szerettek engem? Valóban aján-

a Szentatya beSzéde a CSaládok jubileumi virraSztáSán
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dék vagyok számotokra? Elfogad-
tok annak, aki vagyok? Mindig arra 
törekedtek, ami igazán a javamat 
szolgálja?

Olyan kérdések ezek, melyeket 
legtöbbször csak a szemek mon-
danak el, de amelyek a szülőket 
hozzászögezik felelősségükhöz, 
s melyek valamiféle képpen Isten 
hangját visszhangozzák nekik.

3. A gyermekek - “tavasz”: mit 
jelent ez a metafora, mely a ti Jubile-
umotokra lett kiválasztva?

Azt a képet idézi fel bennünk, 
azt az életet, azokat a színeket, azt 
a fényt és éneket, mely a tavasz 
sajátja. A gyermekeket mindez jel-
lemzi, természetüknél fogva. Ők a 
reménység, mely nem szűnik meg 
virágozni, terv, mely állandóan 
úton van, a jövő, mely késlekedés 
nélkül nyílik meg. A házastársi sze-
retet virágzását jelképezik, mely 
megtalálható bennük, s megszilár-
dul. Amikor napvilágot látnak, az 
élet üzenetét hordozzák, mely vé-
gül magára az élet Szerzőjére utal. 
Magatehetetlenségükkel, különösen 
életük elején, természetüknél fogva 
az együttérzésre ösztönöznek.

Nem véletlenül szólítja fel Jé-
zus apostolait, hogy legyen olyan 
szívük, mint a gyermekeknek (V.ö: 
Mk 10,13-16). Ma, itt, kedves csalá-
dok, hálát akartok adni a gyermekek 
ajándékáért, és ezzel egyidejűleg, be 
akarjátok fogadni azt az üzenetet, 
melyet Isten létükön keresztül küld 
nektek.

4. Sajnos, mint tudjuk, a világon 
a gyermekek helyzete nem mindig 
olyan, mint amilyennek lennie kel-
lene. Sok helyütt, de ellentmondá-
sosan éppen a legnagyobb jólétben 
élő országokban, a világra hozni egy 
gyermeket nagy tétovázással megho-
zott döntéssé vált, mely távol áll at-
tól az önfegyelemtől, amely a felelős 
gyermekvállaláshoz szükségeltetik. 
Azt is mondhatnánk, hogy gyakran a 
gyermeket inkább kihívásnak tekin-
tik, mintsem ajándéknak.

És mit mondhatnánk arról a másik 
szomorú színtérről, mely a mega-
lázott és kihasznált gyermekkort 
vonultatja fel, s amelyre felhívtam 
a figyelmet Levél a gyermekekhez 
című írásomban?

De ti azért gyűltetek össze itt 
ma este, hogy tanúságot tegye-
tek meggyőződésetekről, Istenbe 
vetett bizalmatokról, hogy meg le-
het fordítani ezt a tendenciát. Azért 
vagytok itt, hogy a “reménységet ün-
nepeljétek”, és elsajátítsátok ennek 
a sarkalatos keresztény erénynek 
fáradságos “realizmusát”.

5. Végső soron a gyermekek hely-
zete kihívás az egész társadalom 
számára, kihívás, mely egyenesen 
a családoknak szól. Senki nem tud-
ja jobban nálatok, kedves szülők, 
mennyire lényeges gyermekei-
teknek, hogy számíthassanak rá-
tok, mindkettőtökre - az apára és az 
anyára -, egymást kiegészítő adottsá-
gaitok teljességére. Nem, semmikép-
pen sem előrelépés a társadalom 
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számára olyan tendenciákat segíteni, 
melyek háttérbe szorítják ezt az ele-
mentáris erejű igazságot, és elvárják, 
hogy törvényi szinten is elismerjék.

Hát nem sebzi meg eléggé a
gyermekeket már maga a válás is? 
Mily szomorú, ha egy gyermeknek 
belenyugodni abba, hogy meg kell 
ossza szeretetét szemben álló szülei 
között! Sok gyermek örökké magán 
viseli annak a megpróbáltatásnak a 
pszichikai jelét, melyet a szülők vá-
lása okozott.

6. Annyi széthullott család lát-
tán az egyháznak nem az a hivatása, 
hogy kemény és tartózkodó ítéletet 
fogalmazzon meg, hanem sok-
kal inkább az, hogy az emberi tra-
gédiák sebeibe Isten szavának a fé-
nyét vigye, melyet irgalmasságának 
tanúsítása kísér. Ezzel a lélekkel 
próbálja a családpasztoráció felvál-
lalni azoknak a híveknek is a helyze-
tét, akik elváltak és újra házasságot 
kötöttek. Nincsenek ők kizárva 
a közösségből; sőt, arra kapnak 
meghívást, hogy vegyenek részt éle-
tében, s a lelki növekedés útján jár-
janak, az evangéliumi tanácsok szel-
lemében. Az egyház, anélkül, hogy 
elhallgatná előlük annak az objektív 
erkölcsi rendezetlenségnek a tényét, 
amelyben élnek, s azokat a követ-
kezményeket, amelyek belőle fakad-
nak, teljes anyai közelségét próbálja 
érzékeltetni velük.

Ti, keresztény házasok, biztosak 
vagytok benne: a házasság Szentsé-
ge biztosítja számotokra a szükséges 

állhatatosságot a kölcsönös szeretet-
ben, melyre gyermekeiteknek ak-
kora szükségük van, mint egy falat 
kenyérre.

Ennek a mélységes egységnek a 
vizsgálatára kaptatok ma meghívást, 
mikor a jubileumi kegyelmek bőségét 
kéritek. 

7. Ugyanakkor nem kerülhetitek 
meg nevelői küldetésetek alapvető 
kérdéseit sem. Miután életet adtatok 
gyermekeiteknek, feladatotok, hogy 
felügyeljétek őket életkoruknak, 
érdeklődéseiknek és választásaiknak 
megfelelően, felvállalva valamennyi 
jogukat.

Napjainkban a gyermekek jo-
gainak elismerése kétségtelenül 
sokat fejlődött, de fájdalomra ad 
okot ezeknek a jogoknak a gyakorla-
ti tagadása, mely a méltóságuk ellen 
oly sokszor és oly borzasztó módon 
elkövetett merényletekben ölt testet. 
Figyelni kell arra, hogy a gyermek 
java mindig az első helyen legyen. 
Kezdve attól a pillanattól, amikor az 
ember elkezd vágyni egy gyermek-
re. Az a tendencia, hogy erkölcsi-
leg elfogadhatatlan eszközökhöz 
folyamodnak a fogamzás érdekében, 
elárulja a “gyermekhez való jog” 
abszurd mentalitását, mely átvette a 
“gyermeknek járó jog” helyes meg-
közelítését, a jogot a megszületésre 
és az emberhez méltó életre. Meny-
nyire más és bátorításra méltó ezzel 
szemben az örökbefogadás gyakor-
lata! A szeretet igazi gyakorlása, 
mely inkább a gyermek javára van 
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tekintettel, mint a szülők igényeire.
8. Kötelezzük el magunkat, 

kedves családok, minden erőnkkel 
a család értékeinek a védelme és az 
emberi élet tisztelete mellett a fo-
gamzástól kezdve. Olyan értékekről 
van szó, mely a népek együttélé-
sének és párbeszédének alapvető 
“nyelvtanához” tartoznak. Szívből 
kívánom, hogy a nemzeti kormányok 
és parlamentek, a nemzetközi szer-
vezetek, de különösen az Egyesült 
Nemzetek Szervezete ne veszítsék 
szem elől ezt az igazságot. Kérem 
a jóakaratú embereket, akik hisznek 
ezekben az értékekben, egyesítsék 
hatásosan erejüket, hogy érvényre 
juthassanak a mindennapos gyakor-
latban, a kulturális irányításban és a 
médiában, a politikai döntésekben és 
a népek törvényhozásában.

9. Fájdalmas felhívást intézek 
hozzátok, édesanyák, akik az élet 
védelmének kitörölhetetlen ösztönét 
hordozzátok magatokban: legyetek 
mindig az élet forrása és ne a halálé!

Mindnyájatoknak mondom, 
édesapák és édesanyák: azt a kima-
gasló hivatást kaptátok, hogy 
együttműködjetek a Teremtővel az 
élet továbbadásában (Levél a csa-
ládokhoz, 8); ne féljetek az élettől! 
Hirdessétek együtt a család és az élet 
értékét. Ezen értékek nélkül nincs 
méltó élete az embernek! Égő fák-
lyáitok csodálatos látványa ezen a 
téren kísérjen utatokon, mint Annak 
a jele, Aki a Fény, és arra hív, hogy 
tanúságtételetekkel világítsátok meg 
az emberiség útját az új évezredben!

ima a CSaládokért
Dicsőséges Szentháromság, 
    minden szeretet és közösség forrása, 
    köszönjük neked a családunkat. 
Bocsásd meg bűneinket, 
    amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. 
Támogasd testvéreinket, 
    akik házasságukban és családi életükben 
    hajótörést szenvedtek. 
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt 
    áldozatos, tiszta szeretettel. 
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban 
    napról-napra újjászülessünk. 
Segítsd fiataljainkat, 
    hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. 
Áldd meg mindazokat, 
    akik a magyar családokért sokat fáradoznak.
Szent Család, könyörögj érettünk!
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HirdetéSek
Ma, Szent Család vasárnapján lesz előadva a gyermekek által begyakorolt 

Betlehemes előadás a plébánia nagytermében 15 órai kezdettel. Az előadásra 
megkülönböztetett szeretettel hívjuk a kedves híveket, elsősorban azokat, akik a 
karácsonyi ünnepeket egyedül töltenék. Őket az előadás után külön is várnánk 
egy kis közös agapéra. 

Az édes és sós készítményekért pedig köszönetet mondunk azok készítőinek. 
Isten fizesse meg! Kérjük, hogy a készítményeket a plébánia főbejáratán keresz-
tül adják le. Megértésüket köszönjük! 

 
Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgal-

masság óráját, majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.
Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a 

plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtését szervezi a rászorul-
tak részére, melyből meleg ételt készítenek számukra. Kérjük a kedves híveket, 
hogy járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez. Aki tartós élelmiszert kívánna 
adományozni, a jövő hét folyamán ezt megteheti a plébánia irodájában naponta 
8-tól 12 óráig. Az adományokat Isten fizesse meg!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
13 597.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

2016. január 23-án a plébánia épületében magyar-szlovák plébániai bál 
valósul meg. Azok a testvérek, akik a múltban már részt vettek ilyen plébániai 
bálon, bizonyára emlékeznek még azok hangulatára. A belépő ára 10.- EUR. A 
belépőket vagy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában lehet megvásárolni.

Ugyancsak egy másik magyar-szlovák plébániai bál is szerveződik, ami 
2016. február 6-án valósul meg a Selye János Egyetem éttermében.

Az Irgalmasság Kapuja megnyitása alkalmából ft. Kiss Róbert, kanonok, 
püspöki helynök megáldott egy Isteni Irgalmasság képet, melyet az Irgalmasság 
Kilencedét végezni vágyó hívek magukhoz vehetnek kilenc napra lakásukba. A 
sekrestyében lévő jelentkező lapon lehet ezen igényüket bejegyeztetni a kedves 
híveknek a Szent András-plébániatemplomban.
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szentm

isén való részvétel.

27. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet
28. hétfő: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. kedd
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él

30. szerda
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. csütörtök
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!
1. péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
2. szombat
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28

Heti liturgikuS naptár

7Szent Család vasárnapja



X
II.

28.
Pondelok – H

étfő
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Za duše v očistci
† János
K

ülföldön élő családtagokért
X

II.
29.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv.O

ndrej

† Szülők: K
eller M

ária, László
N

a úm
ysel kňaza

† G
izela

X
II.

30.
Streda – Szerda

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Za farnosť a kňazov farnosti
† A

ntal
† Édesapa és élő családtagok

X
II.

31.
Štvrtok – C

sütörtök
8:00 

m
agyar

15:30 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Jolán és Vilm
a

† Jolana
Élő M

argit és Sándor
I.1.

Piatok – Péntek
8:00 

m
agyar

9:00 
slovenská

11:00 
m

agyar
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Élő család
Požehnanie pre Róberta
Élő lelkiatyákért
Požehnanie pre rodinu

I.2.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
† Starí rodičia
† Róbert

I.3.
2. N

ED
EĽA

PO
 N

A
RO

D
EN

Í PÁ
N

A

K
A

RÁ
CSO

N
Y U

TÁ
N

I
2. VA

SÁ
RN

A
P

8:00 
m

agyar

9:00 
slovenská

11:00 
m

agyar 
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Pénzes Vince, Vilm
a, Ilona és 

Vince
† Rodičia
† K

atalin
M

iséző pap szándékára

2016. január 1. - SZŰ
Z M

Á
R

IA
, ISTEN

 A
N

Y
JA

 (főünnep) - A
 főünnepeket “m

éltó és igazságos” szent-
m

isével, zsolozsm
ával, ünnepi im

ádságokkal m
egtartani. A

 katolikus egyházban ez idő szerint kötelező a 
szentm

isén való részvétel.

a SzentmiSék rendje
2015. december 28 – 2016. január 3.
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