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BÉKESSÉG NEKTEK!
B év – Évközi 27. vasárnap

Gondolatok vasárnapra
TÜKÖR EGY TÖRTÉNETBEN
Tíz földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket.
Tépdeste a fák koronáit, a kerteket, a szántóföldet meg teljesen letarolta.
A cikázó villámcsapások és a jégeső viharos verése ellen egy düledező
templomba menekültek. A villámcsapások hangja egyre erősödött, a
korhadt gerendák recsegtek. Attól tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet.
A földművesek méltatlankodva zúgolódtak, hogy biztosan van közöttük
egy nagy bűnös. Az ő méltatlan viselkedésének a következménye az égi
háború.
Féltek, hogy a gyakori villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien.
- Meg kell találnunk a bűnöst - javasolták, és túl kell adni rajta.
- Akasszuk ki kalapjainkat a templom körüli kerítésre. Akinek kalapját
előbb viszi el a szél, az lesz a bűnös és átengedjük sorsának. Megegyeztek
a javaslatban.
Nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját és a tíz szalmakalapot a
kerítésre akasztották. A szél egyet azonnal
elkapott. Kegyetlenül és határozottan
kidobták a kalap tulajdonosát is. A
szerencsétlen ember kétrét görnyedt a nagy
szélben és alig tudott lábon maradni.
Csupán pár lépést haladt előre a nagy
viharban, amikor óriási dörgést hallott: a
templomba becsapott a villám. Porrá égett
az épület és a bennlévők.
Előfordulhat, hogy azon kapom magamat, ítélkezek mások felett,
irigykedek, vagy éppen azt kívánom, bárcsak ne sikerülne neki, stb. A
gonosz ott van mindannyiunkban. Rajtam múlik, mit kezdek vele.
27. ÉVKÖZI VASÁRNAP
A Megváltó és a megváltottak egy közösséget alkotnak. Ezt a belső egységet tükrözi a keresztény hitvesek kapcsolata.

Jézus Krisztus a mi testvérünk, akinek példája és kegyelme megtanít minket
arra, hogy olyan természetfeletti családot teremtsünk, amelyben
szenvedésünkkel elnyerhetjük az örök életet. (Ter 2,18-24)
A házasság felbonthatatlanságát a természet törvénye, a férfi, a nő, a
gyermek érdeke követeli. Ezt biztosítja a keresztény erényekből táplálkozó
hűség. A házasság felbonthatatlanságának is van keresztje, amely azonban
kisebb annál, mint amelyet a felbonthatóság jelent. (Zsid 2,9-11
A gyermek megszilárdítja a hitvesek kapcsolatát. A keresztségben kapott
kegyelmeket és erényeket legjobban a gyermek lelke sugározza, azért
kívánja Üdvözítőnk, hogy a gyermek lelkületével építsük üdvösségünket.
(Mk 10,2-16)
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10,2-16)
Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték:
„Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára
akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit
parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes
megengedte, hogy váló levelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti
szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a
teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját,
anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve
többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt
ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel
kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el,
házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz
megy, házasságot tör.”
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok
azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és
ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok
el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem
úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.”
Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.
Ezek az evangélium igéi.
A HÁZASSÁG FOGALMA
A világot elöntő gazdasági válság, a fenyegető klímaváltozás, a terrorizmus
és a világpolitikai feszültségek nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a
házasságnak és a családnak az emberlét mélyeit átjáró veszélyeztetettsége.
Sokak szemében még az ember természetébe beléírt alaptörvények is

kétségessé vagy akár elfogadhatatlanná váltak. A keresztény álláspont a
természettörvényre és a kinyilatkoztatásra alapozva állítja, hogy a házasság
egy férfi és egy nő (tehát nem csupán két bármilyen nemű személy) tartós,
felbonthatatlan életszövetsége (tehát nem futó kapcsolat). Ezzel azok
táborához csatlakozik, akik a józan humanizmus nevében, az ember és a
társadalom egészségének védelmében próbálják megőrizni a házasság
klasszikus formáját a törvényhozás szintjén is.
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
A mai vasárnap szinte a második „szent család” vasárnap. Ma azonban nem
Jézus-Mária-József áldott közösségére nézünk, hanem saját családunkra,
amelynek – Isten akarata és terve szerint – szinte szent családnak kéne
lennie. A házasság nemcsak jogi szerződés, hanem egyenjogú, szabad
személyek szeretet-közössége is. Ezt szenteli meg Isten áldása, és erősíti
meg Isten ereje.
MI KELL A JÓ HÁZASSÁGHOZ?
1. Jó fejük legyen a házasoknak
- mert gyakran fejet kell hajtaniuk!
2. Jó foguk legyen a házasoknak
- mert gyakran kell egy-egy szót elharapniuk
3.Jó szemük legyen a házasoknak
- mert gyakran kell szemet hunyniuk!
4. Jó hátuk legyen a házasoknak
- mert nagy terhet kell cipelniük!
5. Jó válluk legyen a házasoknak
- mert semmit sem vehetnek félvállról!
6. Jó lábuk legyen a házasoknak
- mert sokszor szorít a cipőjük!
(Abraham a Sancta Clara – Bécs híres szónoka, XVII. század)
A BOLDOG HÁZASSÁG TITKA
Bruno Ferrero története szerint egy aranylakodalmas házaspár ünnepségén
előjött a kérdés: - Mi a titka a jó házasságnak? A ragyogó arcú ünnepelt
háziasszony pedig ezt felelte: - Tudjátok, az esküvőm napján elhatároztam,
írok egy tízes listát a férjemnek azon rossz tulajdonságairól, amelyeket
hajlandó leszek minden körülmények között elnézni. Erre megkérdezték
tőle: – És mik voltak azon a listán? Az asszony elpirulva azt felelte: - Az a
lista sosem készült el. De valahányszor a férjem valami olyasmit tett,

amivel felmérgesített, azt mondtam magamban: Szerencse, hogy ez is rajta
van!
SZERESS!
Szeress akkor is, ha más nem épp így teszi!
Szeress akkor is, ha nem viszonozzák, tudod!
Szeress akkor is, ha más észre sem veszi!
Szeress akkor is, ha másfelé visz az utad!
Szeress akkor is, ha tudod, hiába van!
Szeress akkor is, ha nem lehetsz ővele!
Szeress akkor is, ha ez nincs a világban!
Szeress akkor is, ha már hideg a keze!
Szeress akkor is, ha elmúlt már szerelmed!
Szeress akkor is, ha nem muszáj, csak lehet!
Szeress akkor is, ha kell magad terelned!
Szeress akkor is, ha már mindenki szeret!
Szeress akkor is, ha ezt meg nem értheted,
Mert így biztos, szép lesz majd életed.

MAGYAROK NAGYASSZONYA – október 8.
Szent
István
király
felajánlása
óta
nagyasszonyunknak tiszteljük a Szűzanyát. XIII.
Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk
számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk,
Mária közbenjárását kérjük és tapasztaljuk
életutunkon. Köszönjük meg ezt Istennek a mai
napon.
Különleges ünnepünk ez a mai. A Szűzanya ugyan
mindannyiunk mennyei Édesanyja, de ránk magyarokra megkülönböztetett
szeretettel tekint. Amióta Szent István király elsőként a világon felajánlotta Neki
az országot, "emlékezete él minden idők nemzedékeiben". Csak rajta keresztül
juthatunk el "az istenfélelemnek, megismerésnek" útjára, ő mutat be minket
Szent Fiának. Talán sokszor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy sose volt
nagyobb szükség Mária közbenjárására, védelmére népünknek, mint most.
Kövessük az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban, a
rászorulók felé forduló szeretetben! Figyeljük üzeneteit, hiszen „aki rám
hallgat, meg nem szégyenül.” Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
könyörögj értettünk!
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