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1. KERESZTÉNYEK GYALÁZTÁK-E MOHAMED
PRÓFÉTÁT A VILÁGSAJTÓN KERESZTÜL?
• Nem, mert nem tekinthető kereszténynek az olyan ember,
aki a másik ember emberi méltóságát, hitét sérti!
• Mohamed tisztelte Krisztust és tanítását.
• A kereszténység és a mohamedánok közös ellensége az
istentagadás, az ember isteni tulajdonságokkal felruházása.
2. IGAZ-E, HOGY A KERESZTÉNYEK MEGVETIK A
HOMOSZEXUÁLIS EMBEREKET?
• Nem igaz, a kereszténység minden embert Isten
képmásának tekint, minden ember emberi méltóságát
tiszteli.
• Ebből nem következik az, hogy bizonyos viselkedési
formákról, életvitelről ne kellene véleményt mondania.
• Az Egyház a homoszexuálisok házasság-szerű
együttélését és családnak járó jogokban részesítését az
emberi természettel és a társadalommal ellentétesnek tartja.
• A házasság szentség, férfinak és nőnek Isten által rendelt,
megszentelt kapcsolata. A gyermekáldás a házasság
gyümölcse és az örökbefogadás nem lehet az örökbefogadó
család örömszerzésének forrása.
3. HOGYAN EGYEZTETHETŐ ÖSSZE A
KERESZTÉNY, (KIEMELTEN A KATOLIKUS)
EGYHÁZAK MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGE AZZAL,
HOGY TISZTELJÜK MINDEN EMBER HITÉT,
EMBERI MÉLTÓSÁGÁT?
• A hitből fakadó örömet másokkal is meg kívánjuk
osztani.

• Bemutatni a szerintünk helyes utat.
• Meggyőzni, és nem legyőzni akarjuk az embereket.
4. IGAZ-E, HOGY A KATOLIKUSOK MEGTILTANÁK
AZ ABORTUSZT?
• A Katolikus Egyház nem kíván büntetni. Az élet
tiszteletét, a védtelenek védelmét hirdeti.
• Határozottan figyelmeztet arra, hogy az emberi élet a
fogantatással kezdődik, és ezért védelmet élvez.
• Így csak azokat a világi törvényeket támogatja, amelyek a
teljes emberi élet tiszteletét és védelmét szolgálják.
• A kitaszított anyákat befogadó intézmények nagy részét
keresztény szervezetek tartják fenn.
5. IGAZ-E, HOGY A KERESZTÉNY EGYHÁZAK
KÖTELEZŐVÉ KÍVÁNJÁK TENNI AZ
ERKÖLCSTAN ÉS HITTAN OKTATÁSÁT AZ
ISKOLÁKBAN?
● Nem igaz.
● Elvárják azonban, hogy megfogalmazhatóvá váljék: mi
az a közerkölcs?
● A világi hatalom is fogadja el azokat az erkölcsi
alaptételeket, amelyek alapján a közerkölcs és a közjó
értelmezésében egység alakul ki.
6. IGAZ-E HOGY A KATOLIKUS PAPOK EGY
RÉSZE BESÚGÓ VOLT?
• A papság nagy részét éppen a hatékony papi, ifjúsági
tevékenysége miatt állandó megfigyelés alatt tartotta az
állam. Hozzájuk „beszélgető” embereket küldtek, akik a
beszélgetésekről ügynöki nevek használatával jelentést

írtak. Ezeket a jelentéseket azok a papok, akikről
jelentettek, nem is látták!
• El kell ismerni, hogy voltak papok, akik beszervezési
okmányt aláírtak, többnyire kényszer hatására.
• Megfontolandó azok felelőssége, akik az elmúlt rendszer
haszonélvezői voltak, akik fizikai és lelki kényszert
alkalmazva tartották fenn a diktatúrát. Ezeket nem a papok
között találjuk...
7. IGAZ-E, HOGY AZ EGYHÁZI ISKOLÁK TÖBB
PÉNZT KAPNAK AZ ÁLLAMTÓL, MINT AZ
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK?
• Nem igaz.
• Csak a korábbi év országos átlagának megfelelő a
támogatásuk.
• A közoktatási intézményeket a tanulók száma alapján az
állami költségvetés közvetlenül támogatja, ún. normatív
támogatást ad. Ezt az összeget lényegében azonos módon
megkapja minden –önkormányzati, alapítványi és egyházi
– intézmény.
• Az önkormányzatok egyéb jogcímen szerzett
bevételükből ki kell, hogy egészítsék az állami támogatást.
• Az egyházak saját bevételükből nem tudják kiegészíteni a
támogatást. Ezért ezt a kiegészítő támogatást – a Vatikánnal
történt megállapodás és a vonatkozó törvények szerint – az
állami költségvetésből, meghatározott összegben kell
megkapniuk. A valós fenntartási összeget azonban még ez
az együttes támogatás sem teszi ki. (2006-ban országosan
több mint 1 milliárd Ft hiányzott az iskolák
fenntartásához.)

8. IGAZ-E, HOGY AZ EGYHÁZI SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK TÖBB PÉNZT KAPNAK AZ
ÁLLAMTÓL, MINT AZ ÖNKORMÁNYZATI
INTÉZMÉNYEK?
• Nem igaz.
• Csak a korábbi évek országos átlagának megfelelő
támogatást kapnak az egyházi intézmények.
• A normatív és kiegészítő támogatás a közoktatási
intézmények támogatásával megegyező módon történik.
• A plébániai szociális ellátáshoz – helyi segítés, szegények
étkeztetése stb. – az állam nem ad támogatást.
9. MIÉRT TARTJA SZÜKSÉGESNEK AZ EGYHÁZ,
HOGY ISKOLÁKAT TARTSON FENN?
• „Közösségben élsz, nincs más választásod: tűrd, vagy
tanítsd embertársad!” (Marcus Aurelius)
• „A nemzeti összetartozás alapja a közös nyelv, közös
múlt-tudat, közös hit és az ezekre alapozott kultúra.”
(Eötvös József)
• Meggyőződésünk, hogy nevelni csak értékek, közös célok
alapján lehet.
• Az egyházi iskolák az általánosan elvárt
„semlegességgel” szemben az Istentől kapott, világos
értékrend szerint nevelnek, ápolják közös kultúránkat.
10.MIÉRT
TART
FENN
SZOCIÁLIS
ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKET AZ EGYHÁZ?
• A tevékeny szeretet a hit továbbadásának fontos eszköze.
• A lelkeket is gyógyítva segítjük a testi gyógyulást.
• A rászorulókban észre kell vennünk a köztünk járó
Krisztust! („Éhes voltam, és ennem adtatok…” – Mt 25,35)

11.RÉSZT VEGYENEK-E A KÖZÉLETBEN A
VALLÁSOS EMBEREK?
• Bizalom és összefogás kell a közéletben is
• A keresztény ember közösségben él. A közélet a nagyobb
közösséggel, a nemzettel és az emberiséggel való törődés
mindennapi formája.
• Ha nem állunk ki elveink mellett, hogyan várjuk, hogy
akár csak a családtagjaink az elveinkkel azonosulni
tudjanak?
• Mások meghallgatása és a türelem erény. Ez nem
jelentheti az elvek feladását!
• Hiteles emberekre van szükség!
• Az Egyház szociális tanítása kötelezővé teszi a közéleti
szerepvállalást.
12. POLITIZÁLJON-E AZ EGYHÁZ?
• A politizálás az emberek (polisz=város) ügyeivel való
foglalkozás.
• A Katolikus Egyház a politizálás alatt nem a hatalom
megszerzéséért folytatott harcot érti, hanem a társadalmi
igazságosság és az erkölcsi jó megvalósulásáért való
küzdelmet. Így nemcsak joga, de kötelessége is a
politizálás.
• Ahogyan Jézus, úgy az Ő Egyháza is együttérzéssel tekint
az emberekre.
• Az Egyház, mint Isten és az emberek közössége, nem
vonhatja ki magát saját közössége ügyeiből: Segíteni akar a
problémáik megoldásában, a krisztusi elvek segítségével

• Az Egyházi törvénykönyv figyelmeztet arra is, hogy
ügyelni kell az Egyház jogainak védelmére (Vö.: 287.k.2§),
mely szintén politizálás.
13.KÖTELESSÉGE-E RÉSZT VENNI A
KERESZTÉNY EMBERNEK A VÁLASZTÁSOKON?
• A krisztushívők joga és kötelessége, hogy az evilági
dolgok rendjét az evangélium szellemével itassák át és
tökéletesítsék. (Vö.: 255.k.2§)
• A demokráciában ennek fontos eszköze a szavazás.
• Ezért a hívők kötelessége, hogy részt vegyenek a
választásokon, és lelkiismeretük szerint szavazzanak
azokra a pártokra, melyek (leginkább) képviselik a krisztusi
értékrendet.
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata 2006. március 29-30-31én lesz (szerda, csütörtök és péntek este) 18.00 órakor, előtte 17.30tól gyónási lehetőség. A lelkigyakorlatot tartja: Dr. Szegedi László
atya, sülysápi plébános, teológiai tanár.
A csépai egyháztanácsosokkal csütörtökön este találkozik a szentmise
után.
A szelevényi egyházközségben pénteken délután 4 órától gyónási
lehetőség a plébánián, majd szentmise 16.30-tól ugyanitt.
Szeretettel várunk
lelkigyakorlatra!
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MÓZES SZÉKÉBEN
Jézus számára szinte mindegy, hogy kik ülnek Mózes
székében. Mindegy, hogy pogányok-e, avagy Isten népéhez
tartoznak. Mindegy az, hogy kapitalisták-e, avagy
kommunisták. Egy a fontos és ebben Ő kérlelhetetlen, hogy
szolgáltassanak igazságot, hogy viseljék szívükön a rájuk
bízottak sorsát! Ne nyomják el az embert! Legyenek szolgái az
emberi szabadságnak, ám ne adjanak teret a szabadosságnak. Jézus
sohasem kérdőjelezte meg a társadalmi hierarchiát, a politikai pártok
létét. Ma ez utóbbiakra épül a társadalmi élet.
Egyet kér: Ne legyen pártoskodás! Részérdekek,
részigazságok ne tűnhessenek föl az igazság színében! Jézus az
emberektől, a népek, a pártok vezetőitől egyet kér:Higgyetek az
abszolút Igazságban, miben az ember részesedhet! Álljatok nyitva
előtte! Jézus egyet kér: Ne legyetek fanatikusak, elvakultak, csak
radikálisak, okosak, türelmesek és toleránsak. Ne keményítsétek meg
szíveteket! Legyetek elkötelezettek! Szilárdak a hitben, reményben és
a szeretetben. Ha van meggyőződésetek, akkor mertek párbeszédbe
bocsátkozni más gondolkodású emberekkel; és a dialógus megerősíti,
elmélyíti hitetek. Jézus ma is jajt kiált azokra, kik a nép nyelvén
uralkodnak, de elviselhetetlen terheket raknak vállaira. Jézus
szeretettel, de kemény hangon ostorozza a hatalom túlkapásait és vár,
teszi a dolgát, viszi keresztjét. S a romlás-bomlás közepette is hirdeti
evangéliumát! Akármily hihetetlen, az Isten uralma elérkezett.
Dr. Kuminetz Géza
A barátaim vagytok c. könyv 265.o.

MEGHÍVÓ
Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel atya következő előadása
március 23-án (csütörtökön), délután 5 órakor lesz a tiszaújfalui
bencés kolostorban. Az est témája: a szenvedés. Szeretettel várnak
minket a nővérek.
„Ne sokat tégy, de azt jól, műved így gyarapszik.”
Assisi Szent Ferenc

