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KEDVES PLÉBÁNIAI TESTVÉREK!
Július 11-31. között mi, a Harmadik Világ Szegényeinek Szol-
gái misszionáriusok nemzetközi missziós tábort szervezünk 16-
25 év közötti fiataloknak. E napok reményeink szerint a testvé-
riség, az Istenre figyelés, hitünk növekedése és az imádság je-
gyében  fog  telni,  miközben  közösen  végezzük  missziónkat,
hogy elvigyük Istent azoknak is, akik még nem ismerik.  
Lehetőséget akarunk biztosítani a fiataloknak, hogy felkészülje-
nek a Krakkói Ifjúsági Találkozóra Ferenc Pápával, ezért a tá-
bort Budapesten kezdjük és az utolsó hetet töltjük Krakkóban.
Ehhez kérjük imádságukat.  Tudjuk,  hogy  Isten  nélkül  nem
tehetünk  semmit,  és  azt  is,  hogy  saját  megtérésünk  feltétele
annak, hogy többieknek és a szegényeknek Istent adjuk. A tábor
idején imádkozni és dolgozni fogunk azért, hogy a környékbeli
szegény gyermekekhez is eljussunk.
Kérjük az imádságukat azért is, hogy az érkező fiatalok e napok
alatt valódi találkozást  éljenek meg az Úrral. Meggyőződésünk,
hogy az Úr sok fiatalnak kínálja fel a papság hivatását azért,
hogy boldogok legyenek. Az Úr azonban azt mondta: „Az aratni
való  sok,  de  a  munkás  kevés.  Kérjétek  hát  az  aratás  Urát,
küldjön munkásokat az aratásra.” (Lk 10,2)
Ha  vannak,  akik  kifejezetten  elköteleződnének  arra,  hogy
rendszeresen imádkozzanak ezekre a szándékokra, kérjük, írják
meg  nevüket,  címüket  ide msptm.budapest@gmail.com,  vagy
az  Őr  u.  9-ben,  vagy  a  vasárnapi  9  órai  misét  követően.
Lehetőség szerint a tábor idején a fiatalok felkeresik jótevőiket,
hogy kifejezzék köszönetüket. 

Köszönettel: Szkladányi Laci

„ISTEN ANYAI ARCA” ÚJ KIADÁSBAN
Cselényi István görögkatolikus lelkész, ny. teológiai és egyete-
mi tanár új, javított kiadásban adta közre az „Isten anyai arca”
c. könyvét. A műhöz Beer Miklós váci megyés püspök írt elő-
szót. Ebből idézünk: „Szinte mindenki ismeri Rembrandt híres
képét a tékozló fiúról. Sokan felfigyeltek rá, hogy a megtért fiú
hátán két különböző kéz nyugszik: az egyik mintha atyai, férfi-
as kéz lenne, a másik lágyabb, simogató, anyai. A kép így mint-
ha az evangélium Istenének két kezét, két oldalát vetítené elénk:
íme, magába foglalja az atyai és az anyai szerepet is. Ezt fejezte
ki I. János Pál pápánk is ismert mondásával: „Isten atya – de
még inkább anya!” Most, az Isteni Irgalmasság évében különö-
sen fogékonyak vagyunk ezekre a jelekre, indításokra, megfo-
galmazásokra. Ehhez a jel-rendszerhez vezet el  az atya műve.”
A szerző sorra veszi mindazokat a (sokszor rejtjeles) utalásokat,
amelyek a Szentírásban, a patrisztikában, a misztikusok és lát-
nokok vallomásaiban jelentkeznek, s amelyek elvezethetnek a
„női principium” megsejtéséhez. A sort kortársak zárják: Henri
Boulard kopt görögkatolikus jezsuita, aki szerint a jövő a Szent-
lélek anyai jellegének felfedezéséhez vezethet el, Tüttő György
londoni magyar lelkész, aki a nőiség és a szépség hordozójának
látja az elevenítő és vigasztaló Szentlelket, és Grégoire Pierre
Ghabroyan örmény katolikus pátriárka, aki a nemrég lezajlott
család-szinóduson  vallott  arról,  hogy  az  örmény  teológia
anyának tekinti a Szentlelket.
Az új kiadásban a szerző kitér a kérdőjelekre, ellenvetésekre is.
Nem kíván megfellebbezhetetlen igazságokat kikiáltani, csupán
csendes kérdéseket vet fel, amelyeket csak a jövő teológiája vá-
laszolhat meg. Ezt jelezi a könyv alcíme is: „egy hipotézis nyo-
mában”. A könyv fényében még világosabbá válik számunkra a
keresztény család rangja, férfi és nő együttes küldetése. 
Ps: A könyv bemutatója június 1-jén (sze) lesz a templomban!

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2016 májusában 
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelme-
seket,  a családokat szerető szerzetes- és  paptestvéreket, és
mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
A családban a négy fiú között gyakoriak voltak a veszekedések,
sőt nem volt ritkaság a verekedés sem. A szülők igyekeztek fiai-
kat féken tartani, de szigorú szabályokat nem akartak bevezetni.
Úgy  gondolták:  fontos,  hogy  ők  maguk  találják  meg
konfliktusaik megoldását, hogy ne a szülői „hatalom” hatására,
hanem önként,  belső  indíttatásra  juttassák  érvényre a  testvéri
szeretetet. Édesanyjuknak feltűnt azonban, hogy a legkisebb fiú,
lévén  a  leggyengébb  is,  a  verekedésekben  más  harcmodort
alkalmaz,  mint  a  többi.  Ő  kevesebbet  üt,  nem  leteperni
igyekszik „ellenfelét”, inkább csíp, karmol, sőt, ha módja van
rá, harap. A legérdekesebbnek azonban azt találta, hogy míg a
két  nagyfiú  hamar  ellátja  a  kis  „vadmacska”  baját,  addig  a
harmadik fiú a csípések-harapások ellen nem védekezik, hanem
fájdalmában  elsírja  magát,  és  ekkor  a  támadó  legtöbbször
visszavonul. A két nagy ilyenkor rászól öccsükre: „Mit bőgsz,
vágj inkább oda neki, hiszen te vagy az erősebb!” „De hiszen
tudjátok  –  válaszolt  a  kisebb  –,  hogy  mennyire  szeretem!”
Érdekes,  hogy noha  a  verekedést  kiváltó  konfliktus  ilyenkor
nem oldódik meg, de gyorsan elévül.
A gyerekek veszekedése összetartozásukból fakad. A felnőtt tár-
sadalomban az emberek sokféleképpen tudnak egymással szem-
bekerülni, leggyakrabban a versengés, a rivalizálás miatt alakul-
nak ki egyet nem értések, veszekedések. „A családi élet- és sze-
retetközösséget a fájdalom, a bűn és az erőszak feszíti szét. …
A  Biblia  lapjain  sok  vérrel  szennyezett  szenvedéssel
találkozunk,  kezdve  Káin  erőszakos  testvérgyilkosságával.”
(AL  18–19)  Globalizálódó  világunk  két  nagy  kihívása  az
atomizálódás és az eltömegesedés, az arctalan tömeggé válás.
Az  individualizmus  előtérbe  helyezi  az  egyéni  érdekeket,  a
másik ember érdekeinek figyelembe nem vétele addig lazítja a
társadalom  kohézióját,  míg  az  atomjaira  hullik  szét.
Ugyanakkor  azok az  emberek,  akiknek életét  nem szilárd  és
megalapozott értékrend, hanem csak a – legtöbbször pillanatnyi
–  érdekek  mentén  való  küszködés  vezérli,  a  társadalom
alaktalan  tömegévé  válnak,  a  tömegben  nem  tudják
személyiségüket  kibontakoztatni,  személyi  méltóságukat
érvényre  juttatni.  A  szétforgácsolódás  és  az  eltömegesedés
egymás  mellett  létezik,  és  egymást  kölcsönösen  erősítik,
ugyanakkor mindegyik támogatja a fogyasztói gazdaságot.
Az emberi civilizáció alapja a közösség és a termékenység. A
Biblia  megfogalmazása szerint  a  Teremtő egymásnak ajándé-
kozta a férfit és a nőt, így közösséggé és termékennyé váltak,
majd behelyezte őket a világ kertjébe, hogy annak termékenysé-
gét gondozzák és megőrizzék. Így jött létre a család, amelyre az
emberi társadalom épül. A szétforgácsolódás és eltömegesedés
kihívásaira a bibliai  eszmény szerinti család a válasz,  mert  a
család képes a személyest és a közösségit összhangba hozni, ez
az összhang pedig képessé teszi arra, hogy a javakkal és termé-
szeti erőforrásokkal hosszútávon fenntarthatóan és igazságosan
gazdálkodjék. (vö. Ferenc pápa audienciája, 2015. szept. 30.)
Idézzetek  fel  eseteket  saját  életetekből,  amikor  valamiről
azért mondtatok le, hogy egy általatok fontosnak tartott ér-
téket tudjatok szolgálni! Mondjatok példákat olyan intézke-
désekre, amelyek rombolják a társadalmi kohéziót! Mit te-
het ilyenkor egy-egy család, vagy egy nagyobb közösség?
2015 májusában, amikor Ferenc pápa gyerekekkel és fiatalokkal
találkozott, egy kislány megkérdezte tőle, hogy veszekedett-e a
családjában. A pápa azt válaszolta, hogy mindnyájan veszeked-
tünk, ez hozzátartozik az élethez. Csak az a fontos, hogy a ve-
szekedés békekötéssel záruljon. A gyerekek egész életére döntő
befolyással van az, ahogyan a családon belüli veszekedések le-
zárulnak. A gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését az hatá-
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rozza meg, hogy mennyire bízhatnak szüleikben. A szülői intel-
meket és példát csak akkor fogják fenntartás nélkül követni, ha
érzik és tudják, hogy szüleik szeretik őket, hogy mindenben a
javukat akarják és kialakul bennük a szülők iránti szeretetteljes
tekintélytisztelet. A gyermeknek éreznie kell, hogy szülei akkor
is szeretik, amikor büntetik, hogy gyermekeik javát szolgálják,
amikor dorgálják őket, és hogy szüleik nem örülnek annak, ha
büntetniük, dorgálniuk kell, sőt ez fájdalmat okoz nekik. Az ir-
galmasság pedig nem a gyöngeség, hanem a szeretet jele. A li-
turgia egyik legrégebbi könyörgésében is így imádkozunk: „Is-
tenünk,  te  leginkább  azzal  mutatod  meg  mindenhatóságodat,
hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk.” (MV 6.)
Beszéljétek el, milyen veszekedésekre emlékeztek gyerekko-
rotokból? Mi volt a veszekedést kiváltó ok, és hogyan sike-
rült kibékülni? Hogyan hatott rátok mások veszekedése?
Jónak lenni jó, jót tenni öröm. A gyermeknevelés nem idomítás,
a nevelőnek – legyen az szülő, tanár, vagy felügyelő – tisztelnie
kell a gyermek személyi méltóságát, azaz arra kell törekednie,
hogy a gyermek maga tudjon a jó és igaz mellett dönteni, és jó-
cselekedeteit ne kényszernek érezze, hanem örömforrásnak. Ha-
tásos eszköz erre a szülői példa, a döntések segítése akkor, ami-
kor a gyermek még nem érett az önálló döntésekre, és egy sor
olyan jó szokás kialakítása, amelyekre a magasabb értékek szol-
gálata fokozatosan ráépülhet. (vö. AL 263–267)
Mindenfajta emberi közösségben, így a családban is jelentkez-
hetnek  konfliktusok,  ezek  megfelelő  kezelése  a  család  élete
szempontjából meghatározó jelentőségű. A társadalmunkban je-
len lévő problémák hatnak a családra és könnyen okozhatnak
válsághelyzetet.  Ilyenek a demográfiai krízis,  a nevelési  gon-
dok, a meg nem született élet elfogadása és az a teher, amit az
öregek gondozása ró a családra, a szegények és gazdagok kö-
zötti különbség, a bizonytalan jövő; ezek mind-mind konfliktu-
sokhoz  vezethetnek,  amelyek  gyakran  erőszakba  torkollnak.
(vö. AL 43) A leginkább érintettek azok a családok, amelyeken
belül hiányos a kommunikáció, amelyeknek tagjai nem egymás
támaszai, ahol nincsenek minden családtag részvételével meg-
rendezett családi események, ahol mindennaposak a szülők ve-
szekedései, és ahol ellenséges viszony van a szülők és gyerme-
kek között.(vö. AL 51)
Korunkban egyesek a családi erőszak és a család feladatainak
nem megfelelő végrehajtása miatt azt állítják, hogy a hagyomá-
nyos család elavult, nem szolgálja a jövőt. Ezért az egy férfi és
egy nő házasságára épülő családmodellt nem tartják követendő-
nek, és több másfajta pár- és társas kapcsolatot támogatnak. Ez-
zel hátráltatják a személyek kiteljesedését, rombolják a közös-
ségi értékeket, akadályozzák a társadalom erkölcsi fejlődését. A
tartós  elkötelezettség  értékének  el  nem  ismerése  oda  vezet,
hogy hosszú távon nem biztosítható a termékenység sem. A há-
zassághoz hasonló pár- és társas kapcsolatok ugyan valamiféle
társadalmi stabilitást jelentenek a szingli életformához képest,
tehát  ellene  hatnak  a  társadalom  atomizálódásának,  de  nem
szolgálják a jövőt, mert nem képesek a rájuk bízott gyermekek
érzelmi és erkölcsi fejlődését helyes irányba terelni. (vö. AL 52)
Hogyan tudjátok gyerekeiteket segíteni abban, hogy maguk
döntsenek a jó és igaz mellett? Milyen jó szokásokat tudtok
gyerekeitekben meggyökeresíteni? Hogyan tudtok mások-
nak segíteni konfliktusaik kezelésében? 
Este, amikor a négy fiú már békésen aludt, az édesapa megje-
gyezte: „Nem értem ezt a gyereket. A két bátyja példája arra in-
díthatná, hogy jól elverje a kicsit, hogy elmenjen a kedve a csí-
péstől-harapástól. Ő pedig azért, mert »annyira szereti« inkább
tűri, noha fáj neki a csípés, sírva is fakad.” „Azt gondolom –
válaszolta az édesanya –, hogy neki a csípésnél jobban fáj az,
hogy a szeretett, és mindannyiunk által dédelgetett kicsi ilyen
gorombán viselkedik vele. Talán mi is hibáztunk, amikor nem
tiltottuk meg a verekedéseket, abban bízva, hogy majd maguk

rájönnek, hogy erőszakkal nem lehet a konfliktusokat megolda-
ni. Az erőszakoskodást, pláne a verekedést semmi esetre sem ta-
nulhatták tőlünk. Ez a gyerek azonban most leckét adott a többi-
eknek is, meg nekünk is: a szeretet minden konfliktus megoldó-
ja, a szeretet mindig győz, a szeretet a legerősebb »fegyver«.”

        Bíró László családreferens püspök


