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„LEGYETEK IRGALMASOK, MINT AZ ATYA!”
Október 8-án (szo) a főegyházmegye konferenciája az irgalmasság évében Erdő Péter bíboros fővédnöksége alatt templomunkban lesz. Program: 9ó Reggeli zsolozsma - Nyolc Boldogság Közösség, 9.30 Zenei áhítat: Olasz lányok, Anna és Mária. 9.45 Michels Antal plébános megnyitja a konferenciát.
10.00 Blankenstein György plébános előadása: Irgalmasság a
családban. 10.45 Zenei áhítat. 10.50 Orosz István görög katolikus parókus előadása: Ferenc pápa szándéka az irgalmasság
évével. 11.35 Janig Péter kórházlelkész tanúságtétele a kórházi
szolgálatáról. 12.00 Úrangyala imádság. 12.15 Ebéd. 13.15 Zenei áhítat: a Szent József templom gitáros csapata. 13.30 Hofher József jezsuita szerzetes előadása: „Tekintetre méltatta” –
kontempláció és karitász. 14.20 Szőke Péter Szent Egyed Közösség budapesti csoportjának vezetője tanúságtétele a közösség szolgálatáról. 14.50 Zenei áhítat. 15.00 Az irgalmasság rózsafüzére és szentségimádás vezeti Kemenes Gábor plébános.
16.00 Béri Renátó karmelita szerzetes előadása. 16.45 Horváth Zoltán plébános előadása: Isten irgalmassága a Katolikus
Egyház liturgiájában. 17.30 Rózsafüzér és felkészülés a szentmisére, a plébánia közösségével. 18.00 Szentmise, főcelebráns
Snell György Esztergom-budapesti segédpüspök. Gyónási lehetőség egész nap. Gyűjtés a beregszászi ingyen konyha javára.
YOLO - You Only Live Once
A dokumentumfilm ma is aktuális témával foglalkozik: kitartani
a felülről kapott hivatásban; keresztényként élni, akár mi legyen
is a trend a világban, akár milyen szám is vezesse a toplistát a
médiában.
YOLO – a Facebook-on, Twitter-en, Instagram-on posztolt
fényképek, bejegyzések mellett olvassuk ezt a kifejezést. Honnan jön a mozaikszó és mit is jelent? YOLO: You Only Live
Once: magyarul: Csak egyszer élsz!
Ismerték ezt a szlogent a filmben megszólaló szereplők is, de
nem a könnyebbik végéről értelmezték a YOLO felszólítást. A
világ által diktált tempó helyett az igazi, az egyetlen, az egyszeri és örök életre készültek egy életükön át. Hiszen: Csak Egyszer Élsz! ;)
A „YOLO” című film a csehszlovák kommunista rezsim elnyomása idején ablakpucolóként dolgozó Miloslav Vlk katolikus
lelkész – későbbi prágai bíboros-érsek – és barátai hitvalló életébe enged betekintést. A filmben három fiatal járja be azokat a
helyeket, amelyekről a szereplők elbeszéléseiből hallunk, hogy
a végül találkozzanak a főszereplőkkel.
A nézőt a történelmi szituációról, a helyszínekről, a korabeli
popslágerekről a fiatal szereplők post-jai informálják a mai internetes applikáció stílusában.
Célunk, hogy az elhangzó élettörténetek jó példával szolgáljanak a felnövekvő nemzedék számára, és így a keresztény értékek melletti választásukban megerősítést kapjanak.
Ps: 23-án (nsze) 17.30-tól a YOLO vetítése a hittanteremben!
HÍVOM A CSALÁDOKAT 2016 MÁRCIUSÁBAN (I.)
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és
mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
Amikor a lányom bejelentette, hogy barátjával, akivel már
nyolc éve együtt él, hajlandóak lennének összeházasodni, ha valaki állná a kellő méltósággal megrendezett esküvő költségeit –
mesélte baráti társaságában egy magas beosztású hivatalnok –,
azonnal vállaltam mindent, a szervezést, az ifjú pár lakásának
felújítását, a költségeket, a lakodalmat. Sokba került, de megér-

te, mindenki azt mondta, hogy rég látott ilyen szép esküvőt. Jó
két év múlva az ifjú férj, akinek jó állása volt, kapott külföldről
egy ajánlatot még jobb állásra. A fiú menni akart, a lányom meg
azt mondta, hogy most már igazán gyereket szeretne, de azt
nem szeretné, hogy a gyereke külföldön szülessen, sőt ott nevelkedjen, ő nem megy külföldre. Elváltak.
Korunkat az egész földkerekségre kiterjedő mély és gyors változások jellemzik. Az emberi értelem és alkotóerő által létrehozott tudományos, műszaki és kulturális eredmények visszahatnak magára az emberre, egyéni és közösségi ítéleteire és
vágyaira, gondolkodás- és cselekvésmódjára mind a dolgokkal,
mind az emberekkel kapcsolatban. A társadalmi és kulturális átalakulás kihat a vallási életre is. (vö. GS 4.) Az antropológiaikulturális változások következtében változott a társadalmi
struktúrák befolyása az emberek érzelmi és családi életére. Az
egyre növekvő individualizmus eltorzítja a családi kötelékek
természetét, előtérbe helyezi az egyénnek azt az elgondolását,
amely szerint saját vágyait követve építheti fel önmagát, az emberi kapcsolatokat pedig a háttérbe szorítja. Általános, az adott
kultúrától független jelenség, hogy a fiatalok vonakodnak az érzelmi kapcsolatok terén végleges elköteleződéseket vállalni,
gyakran választják inkább az elköteleződés nélküli együttélést,
vagy megelégszenek kérészéletű alkalmi kapcsolatokkal. Az
ilyen körülmények között született gyermekeknek nehezen alakul ki az identitásuk, ez aztán hozzájárul a társadalom további
széteséséhez.
Mondjatok példákat azokra a változásokra, amelyek visszahatnak az emberre, ítéleteire és vágyaira, gondolkodás- és
cselekvésmódjára! Melyek ezek közül azok, amelyek pozitív,
és melyek azok, amelyek negatív irányba mutatnak?
A család az örömök és próbatételek helye, az emberség első és
legalapvetőbb iskolája. A mai kulturális és társadalmi válságot
nemcsak a család, hanem az egész emberiség megszenvedi.
Észre kell vennünk azonban, hogy épp a családok képesek a
szeretet erejével gyógyítani a válság okozta sebeket, erősíteni az
emberi kapcsolatokat, nevelni a gyerekeket, gondozni a rászorultakat, segíteni a generációk közötti együttműködést, legyőzni
az anyagias gondolkodást, ellentmondani az individualizmusnak. Még ha sérült is egy család, ha képes szeretni, képes lesz
szeretetre tanítani másokat, családon belül és kívül is.
Az anyagi és gazdasági helyzet segítheti a család növekedését
és kibontakozását, de gátolhatja is virágzását, egységét és
összetartozását. A szűkös anyagiak kizárhatják a családokat az
oktatásból, a kulturális életből és a tevékeny társadalmi életből.
Gyakran okoznak gondot a családoknak a munkával kapcsolatos problémák. Hiába szeretnének a szülők minél több időt
együtt tölteni gyerekeikkel, ha mindkettőjüknek dolgozniuk
kell, kénytelenek a gyerekeket bölcsődébe, óvodába, egész napos iskolába küldeni, a kevés otthon töltött időben pedig nem
foglalkozhatnak egymással, mert egymás mellett a házimunkát
kell elvégezniük. Azt pedig, hogy ezek az intézmények a szülők
kívánsága szerinti szellemben neveljék a gyerekeket, pluralista,
multikulturális világunkban gyakorlatilag alig lehet megvalósítani. A munka világában nem annyira a személy érdekét tartják
szem előtt, hanem a termelékenység növekedését, a gazdasági
hasznot.
Egész gyorsan változó világunk számára már nem az emberi
személy a fontos, hanem a gazdaság növekedése, a haszon, a
profit. A keresztény ember a maga egyediségét mint Isten eredeti, teremtő tervét akarja megvalósítani, cselekedeteit és magatartását összhangba akarja hozni hitével. A körülmények által rákényszerített, adottságaival, belső meggyőződésével ellenkező
életmód személyiségének, identitásának torzulásához vezet. -fkBíró László, MKPK családreferens püspöke

