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GONDOLATOK ANYÁK NAPJÁRA
Szomorúan hallottam a
napokban a hírt, hogy az
Alkotmánybíróság elfogadta az
egyneműek
élettársi
kapcsolatának bejegyzését. Sőt
ezzel
még
nincsenek
megelégedve
a
nem
heteroszexuális beállítottságú
honfitársaink,nekik
házasság
kell. Ragaszkodnak ahhoz a
lavinaszerű gyakorlathoz, ami
Európát kezdi megfertőzni:
2000-ben Hollandiában, 2003ban Belgiumban és 2004-ben
Spanyolországban hagyta jóvá

a parlament az egyneműek házasságkötését. Mi mikor
következünk? Sajnos, ha így haladunk, nem sok éven
belül. Nem elég, hogy Magyarországon demográfiai
csökkenés tapasztalható, de még a másságként
emlegetett leszbi és homo- beállítottságúak azonos
jogokat követelnek maguknak a társadalomban élő
egy férfi és egy nő házassági modelljére alapozva. Az
a legszomorúbb, hogy a parlamenti pártok ehhez
asszisztálnak.
A szülői hivatás felcserélhetetlen feladat és
küldetés. Egy életre szóló meghívást jelent, hogy egy
elinduló élet – egy új emberi élet – kibontakoztatása
és felnövekedése van rábízva. Isten kiválasztotta e
nagyszerű feladatra. S ez más keretek között nem
működhet mint egy férfi és egy nő életre szóló és
kizárólagos életközösségre való elkötelezettségében,
amelyet házasságnak nevezünk. A keresztény
házasságkötéskor a kimondott házassági ígéret a
szeretetnek három lényeges elemét tartalmazza:
egymás feltétlen elfogadását, a teljes életközösséget
és a készséget a gyermekek vállalására és
felnevelésére.
Az anyai lét a Teremtő Isten akaratából a
legszentebb és legfelelősségteljesebb feladat. Egy
olyan állapot, amely – mint a Szentírásban
olvashatjuk: "Ha a földbe hullott gabonaszem meg
nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést
hoz" (Jn12,23).
Báró Eötvös József írta: A boldogsághoz
semmi sem szükségesebb, minthogy életünknek egy
meghatározott boldogsága legyen s a nő azt csak
gyermekében találhatja. Ha kisdedének arcán élete
legszebb emlékei mosolyognak elébe, ha karjai között
tartja jövőjének kedves terhét, vagy a kis bölcső
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mellett édes álmokban ringatja önmagát: nem követel
más boldogságot magának; ha ezt nem teheti, a világ
minden kincsei elvesztik becsöket szemei előtt
(vö.:Báró Eötvös József: A karthausi. Budapest,
1862.) Hány tekintet már nem így keresi a
boldogságot? Hány gyermek már nem édesanyját
látja, mert a gyermekek nem kellett nekik? Szomorú
statisztika, hogy a gyermekotthonok mindenfelé tele
vannak, egyre több szülő dobja el magától gyermekét.
S egy életre tartó fájdalmat hordoznak majd e
gyermekek.
A gyermeket nem vesződségnek, nem
tömegnek, hanem a halhatatlanság részesének, Isten
ajándékának és küldöttének tekinti az anyai szív. S
ahogy Mindszenty bíboros írja Az édesanya c.
művében: "Kell a gyermeknek az imádság. A szerető
anya az ég felé emeli az ártatlan tekintetet, hogy
tanuljon kérni már most; onnan felülről várjon
vigasztalást, ha majd ő nem lesz és a gondtalan
gyermek az élet küzdelmeibe jut. Kísértései,
küzdelmei és megpróbáltatásai lesznek. Mily jó
felkészülni, hogy le ne törjön." (Mindszenty József:
Az édesanya. Budapest, 1940.; majd reprint:
Hunikum Kiadó, Bp., 1990.) Ez a természetfeletti
utáni vágy minden gyermekben ott van
kitörölhetetlenül, csak éppen kevesen teszik össze ma
a kezüket, bár van miért hálát adni, még akkor is, ha
reggeltől estig azt halljuk, hogy válság van.
Mindszenty írja: "A jó házi nevelés a legszebb
szociális munka. A legszebb és legfönségesebb
szociális misszió az édesanya otthonképző,
gyermeknevelő küldetése.... A kisfiúkban mennyi
rendetlenséget, engedetlenséget, önfejűséget és dacot,
a kislányokban mennyi torkosságot, kényeskedést,
hiú piperkőcséget, érzékenységet, talán mindkettőnél
mennyi
hazudozást,
uralkodni
vágyást,
telhetetlenséget,
vádaskodást,
civódást,
vakmerőséget,
gyávaságot,
kegyetlenséget,
csúfolódást kell megnevelni, mire a társadalom értéke
lesz belőlük" (i.m: 213.o.).
S mondhatjuk, minden a családi nevelésen
múlik. Milyen értékrendet kap a felnövekvő gyermek
a szülői házban. Számon kérik-e, s ha igen, belátja-e
(ha nem is most, de később), hogy ez őérte van
minden aggódás, fenyítés, megvonás.
A Boldogságos Szűz Mária, minden földi
édesanya mennyei Pártfogója adjon az édesanyáknak
olyan szívet, mellyel ő szerette Fiát és az embereket.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MÁJUSI ÉS
JÚNIUSI ESEMÉNYEI
Szentmise szándékok
május 03. elhunyt Kiszely Mihály és neje
május 17. elhunyt Cseh János és neje
» Május 10-én a 8.30 órakor kezdődő
szentmise végén köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat. Szeretettel várjuk a szülőket,
nagyszülőket erre a szentmisére.

» Május 31-e, pünkösdvasárnap. A szentmise este
19:00 órakor kezdődik.
» Június 01-én hittanos gyermekek kirándulása
lesz.
» Június 19. Jézus Szíve búcsúünnep (az ünnepi
szentmisét vasárnap, 21-én este 18.00 órai
kezdettel tartjuk)
» Június 20-án, szombaton Vácon a
székesegyházban a 10.00 órakor kezdődő
szentmisében szentelik pappá Varga Sándor
diakónust. Erre az alkalomra külön buszt
indítunk. Jelentkezni lehet a szentmisék
után.
Külön meghívót kaptunk Cserey Andrástól
/aki községünkben, mint akolitus szolgált/
pappá szentelésének ünnepére.
» Június 21-én, vasárnap, délelőtt 11.00 órai
kezdettel csépai templomban Varga Sándor
újmiséje lesz. Ünnepi szónok: Varga László tb.
kanonok, egyházmegyei zenei igazgató,
székesegyházi karnagy.
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Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Közleménye
Az alábbiakban közöljük a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia állásfoglalását a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvényről.
Az
Országgyűlés
által
megszavazott
bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény a
Katolikus Egyház tanítása szerint komoly veszélyt
jelent a társadalom alapvető intézménye, a család
számára. Az Egyház, a természeti törvény és a
magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy
férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is
hasznos életközössége, amelynek célja a házastársak
java és az élet továbbadása.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
ismét hangsúlyozza, hogy a család az az alapvető
emberi közösség, amely a személyes boldogság és a
gyermekek nevelése szempontjából mással nem
helyettesíthető, része a népek és az egész emberiség
közjavának. A politikusoknak szem előtt kell
tartaniuk a társadalom védelmét, és olyan
jogszabályok létrehozásán kell fáradozniuk, amelyek
erősítik a család intézményét, és bátorítják a fiatalokat
a
felelősségteljes
családalapításra
és
gyermekvállalásra, vagyis amelyek az általuk vezetett
nép életét és nem pusztulását szolgálják.
Minden olyan kísérlet, amely a házasságon
kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egyneműek
együttélését, a házasság intézményéhez kívánja
közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a családok
helyzetét, veszélyezteti a fiatalok döntési szabadságát,
valamint a felnövekvő gyermekek egészséges
fejlődését.
Budapest, 2009. április 24.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTUNK:
Talmácsi Mátyásné Káré Mária ( élt 84 évet )

» Gyermekeknek, fiataloknak 2009. augusztus
11-16-ig sátor-tábor lesz Tiszajenőn. Bővebb
tájékoztatást a hittanórákon kapnak a gyerekek.
Ünnepi alkalmainkra mindenkit szeretettel
várunk.
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