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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (IV. Vasárnap) 
Keresztvetés, "Harmatozzatok" ének. 
ELMÉLKEDÉS: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így vár-
juk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hason-
ló ember lett. De nem lehet szinte és tiszta a mi karácsonyi örö-
münk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szí-
vünkben. Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe, nincs-
e ott a bűn, hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?
IMA: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az
igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót".
APA: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásá-
val  megörvendetsz,  add  meg kérünk,  hogy Egyszülöttedet  és
Megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük. Aki él és
uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. - Imádkozzunk a bűnö-
sök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉS: egy adventi ének, esetleg már karácsonyi ének.

CSAPATTÚRA
Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbejár… és megláto-
gatta cserkészcsapatunkat december 5-én. Szombat reggel közel
negyvenen keltünk útra, hogy felderítsük a János-hegy térségét,
és megkeressük a szakállas öregurat. A hideg sem tántoríthatott
el minket, egy könnyű sétát tettünk az Erzsébet-kilátóhoz, ahol
minden korosztály egy kicsit a saját nyelvének megfelelő mó-
don dolgozta fel az Adventet, beszélgettünk a karácsonyról, lel-
kiekben is feltöltődtünk. Már minden gyerek izgatottan várta,
mikor botlunk a Mikulásba. Erre a túra végén, Szépjuhásznénál
került sor, ahol egyszer csak két krampusz kíséretében felbuk-
kant és puttonyával körbejárt. Idős kora ellenére is tanított ne-
künk  egy mókás  fogócskát,  majd  énekeltünk  neki  kedvesen,
mire nem várt tovább, kinyitotta zsákját és megajándékozta a
sok cserkészt,  akiknek mind mosoly ült az arcukon, akárcsak
Szent  Miklósnak.  Csodálatos  kirándulás  volt  ez  a  szombati,
amin Tóni atya is velünk tartott, hogy figyelmesen egyengesse
lelki életünket. Ő sem maradt ajándékcsomag nélkül. 

 S. Dénes

HÍVOM A CSALÁDOKAT - 2015. december
Hívom a családokat, a házaspárokat, a jegyeseket és a sze-
relmeseket, a szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki
a család és az élet mellett áll!
Annyiszor kértelek, hogy ne gyere be a szobába utcai cipőben –
mondta a feleség –, így is alig bírok rendet tartani a lakásban.
Nem elég, hogy már soha nem segítesz takarítani, még nem is
vigyázol a tisztaságra. Tisztelem a tisztaságmániádat – válaszolt
a férj –, de inkább azzal törődnél, hogy a fürdőszobában legyen
használható fogkrém, ma reggel is alig tudtam a tubusból vala-
mit kipréselni, pedig rohannom kellett. Az utóbbi időben egyre
gyakoribbá váltak közöttük az ilyenféle viták. Pedig házasságuk
első éveiben minden olyan szép volt. Sokat dolgoztak, munka-
helyükön is, otthon is. A férj inkább új lakásukkal, meg a kis
kerttel foglalkozott, a feleség a háztartási feladatok körül fára-
dozott, de sokat segítettek egymásnak, lényegében együtt csi-
náltak mindent. Aztán amikor jöttek a gyerekek, annyi új, eddig
ismeretlen és sürgősen megoldandó feladat  jelentkezett,  hogy
nem tudtak tervet, munkabeosztást csinálni, mindegyikük kivet-
te  a  részét  majdnem mindenből.  Arra  sem volt  idejük,  hogy
megbeszéljék: jó-e az, ahogyan megoldják dolgaikat. Örültek a
gyerekeknek,  élvezték  otthonukat,  az  együttlétet,  és  örültek,
hogy a feladatokat sikerült megoldaniuk úgy, ahogy azt az élet
megkívánta.  Egy idő  után  sok  minden  rutinná  vált,  fárasztó,
örömöt  nem  okozó  kötelező  teendők  ismétlődő  sorozatává.

Ugyan meg-megbeszélték, hogy kinek mi legyen a feladata, de
ezeket a megállapodásokat egy-kettőre „felülírta az élet”, ahogy
védekezésül  mondani  szokták,  amikor  valamelyikük  számon
kérte a másik „mulasztását”. Az ilyen viták során néha indulato-
san felhánytorgattak régi sérelmeket, a maguk idején jelentékte-
lennek tartott megbántásokat, csendesen feledésbe merült meg-
állapodásokat. Egyre gyakrabban fordult elő, hogy éles hangú
szóváltás keletkezett, és ilyenkor megfagyott a levegő a házas-
pár körül.
 A család megelőzi a civil társadalmat, a közösséget, a politikai
államot, mert a család a természetjogon alapul. Nem a társada-
lom találja fel vagy alapítja meg a családot, hanem a család ké-
pezi  a  társadalom alapját:  „Így a  társadalom alapja  a  család,
amelyben különböző nemzedékek élnek együtt és segítik egy-
mást a nagyobb bölcsesség megszerzésében és abban, hogyan
lehet a személyek jogait összehangolni a társadalmi élet egyéb
követelményeivel.” (GS 52) A családnak ez a szemlélete sokáig
egyetemes szemlélet volt, az ENSZ az Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozatában 1948 decemberében ezt így rögzítette: „A
család  a  társadalom természetes  és  alapvető  alkotó  eleme  és
joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.” (16. Cik-
kely, 3. pont) Korunkban egyre több politikai és tudományos in-
tézmény  új  módon  képzeli  el  a  családot.  Szerintük  a  család
megalapításához nincs szükség házasságra, a hagyományos há-
zasságot pedig elavult intézménynek tartják, mert korlátozza az
egyén  szabadságát.  Eltekintenek  a  nemi  különbségekkel  és  a
nemzéssel való szerves kapcsolattól, a házasságot olyan szerző-
désnek tekintik, amelynek feltételei szabadon módosíthatók. A
nagyobb szabadság jelszavával egyre kevesebb kötelezettséget
és kötelességet rónának a házas felekre. De minthogy szerintük
a család a modern világban nem tudja a társadalmat és az álla-
mot építeni, az államnak kell szabályoznia, felügyelnie és enge-
délyeznie a család működését. 
Beszéljétek  meg,  milyen lenne egy  család nélküli  társada-
lom? Milyen érdekeket szolgál a természetjoggal össze nem
egyeztethető családpolitika és családjog?
Isten terve szerint a család az élet és a szeretet bensőséges kö-
zössége.  Az a feladata,  hogy egyre inkább azzá váljon,  noha
mint minden teremtett és megváltott valóság, ez csak Isten or-
szágában fog beteljesedni. A család lényegét és feladatát végső
soron  a  szeretet  határozza  meg.  A családnak  az  a  küldetése,
hogy őrizze, nyilvánítsa ki és közölje a szeretetet, azaz alakítsa
a közösséget és legyen annak részese, szolgálja az életet, része-
sedjen a társadalom fejlődésében és az Egyház életében és kül-
detésében. (vö. FC 17)
A házasság igazi természetének aláásása vagy téves értelmezése
meggyengíti a családot. A meggyengült családban, mivel mind-
nyájan bűnösök vagyunk, hajlunk egyfajta brutális individualiz-
musra,  nagyon  könnyen  eltávolodunk  Jézus  gyengédségének
hagyományától és szövetségének fegyelmétől. Rendezetlen vá-
gyaink, gazdasági nehézségeink, a pornográfia, a fogamzásgát-
lás, a válás, és a jogi és intellektuális zűrzavar egyaránt fenye-
geti azt a szeretetközösséget,  amire teremtve vagyunk. A szí-
vünkben  lévő  rendezetlenségnek  társadalmi  összefüggései  és
társadalmi következményei vannak. Az erős család arra készteti
a  férjet,  a  feleséget,  és  a  gyerekeket,  hogy olyan  közösséget
hozzanak létre, amely Jézus irgalmán, nagylelkűségén, szabad-
ságán és hűségén alapul,  hogy Isten  szövetségének mintájára
gyakorolják az önátadás művészetét. A család küldetése a szere-
tet, a szeretet fényével deríti fel a világot, újítja meg az Egyhá-
zat és a társadalmat. 
Idézzetek fel családi, rokoni, baráti, ismerősi körből olyan
eseteket, amelyekben a házasfelek „szívében lévő rendezet-
lenségeket” a szeretet legyőzte!
A családok az élet és a szeretet igazán bensőséges közösségévé
csak Isten országában válhatnak. Mindennapi feladatuk mégis



azon munkálkodni,  hogy egyre közelebb kerüljenek ehhez az
ideálhoz. A családon belül és a család és környezete között sok
minden miatt adódhat nézeteltérés, keletkezhet konfliktus. Fe-
renc pápa erről így tanít: „Gondoljuk meg, milyen lenne az a
társadalom, család, vagy baráti  társaság,  amelyben sohase je-
lentkeznének feszültségek és konfliktusok! Olyanok lennének,
mint  egy temető.  Csak a holt dolgok között  nincs sohase fe-
szültség és konfliktus. Ahol élet van, ott van feszültség és konf-
liktus is. Fontos tehát meggondolnunk, hogy milyen okokra ve-
zethetők vissza feszültségeink – a feszültség azt jelzi ugyanis,
hogy élünk –, és hogy milyenek is konfliktusaink. Ezek majd
csak a paradicsomban tűnnek el. Ott majd mindnyájan békében
leszünk egyek Jézus Krisztussal. Mindenkinek fel kell ismernie
a feszültségeket és konfliktusait saját életében. A feszültségek
hozzájárulnak növekedésünkhöz,  kibontakoztatják bátorságun-
kat. … A családban is megjelennek a feszültségek. Hogyan le-
het ezeket feloldani? Párbeszéddel. Ha a családban a párbeszéd
jelen van, ha az ember spontán megmondhatja, amit gondol, ak-
kor a feszültségek hamar feloldódnak. … Nem szabad félnünk a
feszültségtől. De vigyázat: ha valaki kedveli a feszültséget a fe-
szültség  kedvéért,  az  magának  és  környezetének  is  árt,  mert
mindig feszültségek között fog élni.” (Ferenc pápa beszéde fia-
talokhoz 2015. aug. 7)
Globalizálódó világunk társadalmi, gazdasági, politikai és vallá-
si zűrzavarában nagy szükség van arra, hogy a családok tanúsá-
got tegyenek a szeretetről. „Az Istenben élő család ma arra hi-
vatott, hogy megakadályozza a modern társadalmak elsivatago-
sodását. Társadalmunkban ugyanis hiányzik a szeretet, eltűnt a
mosoly és terjed a sivatag. Van bennük ugyan sok vidámpark,
számos a lehetőség az unalom elűzésére, de hiánycikk a mosoly
és a szeretet. A mosolygós családok képesek az elsivatagosodás
megállítására,  a mosolyra pedig a szeretet  teszi őket képessé.
Nincs az a gazdasági, vagy politikai intézkedés, amely helyette-
síthetné a családok mosolyát. A bábeli terv nyomán életnélküli
felhőkarcolók jöttek létre, de Isten lelke a sivatagot paradicsom-
má tudja alakítani. (vö. Iz 32,15). Hagyjuk el a tornyokat és az
elit páncélozott termeit, és látogassuk meg újra meg újra a sze-
retetre szomjas emberek sokaságának házait és kertjeit. (Ferenc
pápa beszédéből a 2015. szept. 2-i általános kihallgatáson)
Milyen gócpontjait látjátok mai társadalmunk elsivatagoso-
dásának? Milyen szerepe van az elsivatagosodás megakadá-
lyozásában a közösségeknek, az emberek közötti kapcsola-
tok kultúrájának? 
Egy élete nyolcvanadik évén túl lévő férj nemrégen elmondta,
hogy hosszú  házasságuk  során  ugyan  voltak  kisebb-nagyobb
koccanásaik,  de  nagyjából  békében  teltek  napjaik.  Az  utóbbi
években azonban rendszeressé vált, hogy apróságokon vesztek
össze, kiabáltak egymással, mérgesen zárták a napot, aztán mér-
gükben nem tudtak aludni, másnap rosszkedvűen ébredtek. A
helyzet egyre rosszabb lett, míg egyszer csak hallották Ferenc
pápa egy jótanácsát a házasoknak: három szót ajánlok figyelme-
tekbe: Kérem, köszönöm, bocsáss meg. Elhatározták, hogy ez-
zel a három szóval fogják kezdeni egymáshoz intézett szavai-
kat. „Kérem, hogy ne tedd ide az ásványvizes flakont, mert nem
látom tőle a tv-t”. Azelőtt ezt úgy mondták, hogy „vidd innen
ezt a ronda vizet, nem veszed észre, hogy útban van?” – a vá-
lasz pedig az volt, hogy „nekem nincs útban, tedd te odébb!”
Vagy  például:  „köszönöm,  hogy  elmosogattál,  pedig  tudom,
hogy nem ez a kedvenc munkád”. Régebben ez így hangzott:
„na, végre egyszer voltál szíves elmosogatni, de persze a serpe-
nyőt kifelejtetted.” Régebben naponta sok dolog miatt lett volna
alkalmuk egymástól bocsánatot kérni, amióta az új rendszert be-
vezették,  úgy tűnt,  nincs miért  bocsánatot  kérni.  Ezért  estén-
ként, elalvás előtt, mindig kölcsönösen bocsánatot kértek egy-
mástól mindazért,  amit a másikért,  a másiknak aznap jobban,
szebben tehettek volna.       Bíró László családreferens püspök


