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192. szám

„…Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő…” Máté 19,5

Mi fán terem a genderideológia, és milyen gyümölcsök várhatók még erről a fáról?
Székely János Püspök atya írása - részlet

1. Helyzetkép
A nyugati kultúrkört néhány évtized
alatt elárasztotta egy új életszemlélet,
amely a szexualitás szinte bármilyen
formáját helyesnek tartja, annak kiélését
emberi joggá emeli, az elől minden korlátot el akar tüntetni, és nagy erővel támadja mindazokat, akik ezzel az új életszemlélettel esetleg nem értenek egyet.
Ennek az életszemléletnek az alapállításai a következők: • A nemi identitását mindenki a saját vonzalmai, érzései
alapján választhatja meg, alakíthatja ki.
Ebbe senki kívülről ne szóljon bele. •
A társadalom fogadja el az egyén által
választott identitást, tartsa tiszteletben.
Emiatt őt semmilyen hátrányos megkülönböztetés, kirekesztés, megvetés nem
érheti. • A választott nemi identitás érdekében bárki kérhet orvosi beavatkozást (hormonkezelés, műtétek), bizonyos feltételek mellett már gyermekkorban is. • A házassághoz és gyermekek
örökbefogadásához
való
jogot biztosítani kell minden párnak, azonos neműeknek is. • A gyerekeket és
fiatalokat kiskortól kezdve nevelni kell a
toleranciára, az elfogadásra mindenfajta
nemi irányultságú emberrel szemben.
Első hallásra mindez jónak és helyesnek
tűnhet. Ezeknek a szépnek hangzó elveknek azonban mára olyan radikális
megnyilvánulási formái jelentek meg a

társadalmainkban, amelyek komoly aggodalomra adnak okot.
Hadd idézzek fel néhány tényt, illetve
esetet, amelyek mutatják ennek az ideológiának a mindent elárasztó jelenlétét.
Nemzetközi folyamatok
Az ENSZ különböző szervezetei, az
Egyesült Államok és igen sok alapítvány azzal a feltétellel ad fejlesztési
segélyeket fejlődő országoknak, ha az
abortuszt ingyenessé és könnyen elérhetővé teszik minden nő számára, ha törvénybe iktatják a meleg házasságot, ha a
fogamzásgátló szereket terjesztik, ha az
iskolákban bevezetik a teljes szabadosságra buzdító szexuális felvilágosítást.
Afrika püspökei több alkalommal is
tiltakoztak ez ellen az ideológiai gyarmatosítás ellen.
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának
Hivatala 2019-ben kijelentette, hogy „az
államoknak meg kell szüntetniük mindenfajta korlátozást az örökbefogadás
terén a nemi identitással vagy annak
kifejezésével kapcsolatban, beleértve a
transznemű, interszexuális és/vagy bináris személyeket is”(…)
Az internetes letöltések kb. 35%-a világszerte pornográf tartalom. Az Egyesült
Állomokban a serdülő korú lányok kb.
25%-a szenved valamilyen nemi beteg-
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ségben. Az Európai Unió legtöbb országában a 15 éves korosztály 20-25%-a él
nemi életet.
Évente a Földünkön 40-50 millió abortusz történik. Az ENSZ berkeiben egyre
erősebb az a lobbi, amely az abortuszhoz való jogot egyetemes emberi jogként akarja elismertetni. Az ENSZ 2021.
februári, a gyermekről és a magánéletről
szóló jelentésében a gyermek jogai között szerepel, hogy az abortuszáról a
szülő tudta nélkül dönthessen, vagy
hogy a szülő ne kérhesse a gyermeke
terápiára küldését annak nemi vonzalmaival kapcsolatos nehézségei esetében.
Nemzeti szintű rendelkezések- 2005-ben
a spanyol parlament (Hollandia és Belgium után) megszavazta az azonos neműek házassághoz való jogát a gyermek
-örökbefogadáshoz való jogával együtt.
Nem sokkal később kötelezővé tették a
„polgári nevelés” nevű tantárgyat az
iskolákban, amelynek keretében előírták
azt, hogy a különböző családmodelleket
egyenlő értékűnek kell bemutatni. A
Német Állami Egészségügyi Információs Központ (BZgA) szexuális nevelési
tanácsadó füzeteiben bátorították a szülőket arra, hogy kényeztessék a gyermekeik nemi szerveit. Az óvodapedagógusoknak pedig azt tanácsolták, hogy
olyan énekeket is tanítsanak az ovisoknak, amelyek a nemi szervek izgatásáról
szólnak. Bár a brosúrák egy részét az
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óriási tiltakozás miatt visszavonták,
más módokon a hasonló tartalmak
továbbra is áradnak be a német oktatási rendszerbe. Angliában a policeman helyett a police officer kifejezést kell használni férfi rendőrökre
is. Az új német kormány egy teljesen
gender-semleges nyelvhasználat kialakítását is célul tűzte ki.
Egyedi esetek- A New York-i Batavia gimnázium egyik férfi tanára
2006-ban orvosi kezelésnek vetette
alá magát. Ettől kezdve női ruhában
jelent meg, és elvárta, hogy nőként
szólítsák meg. Több gyerek szerette
volna átkérni magát egy másik osztályba. Nem engedélyezték ezt a számukra. Egy kanadait 15 millió forint
összegű bírságra ítéltek, mert férfiként mert megszólítani egy férfiból
nővé átműtött személyt. Lord Devon
iparengedélyét Angliában megvonták, mert különböző rendezvényekre
kiadandó épületeiben nem adott helyet azonos nemű párok ’esküvői’
számára. Egy északír pékséget elítéltek, mert nem volt hajlandó tortát
készíteni
ezzel
a
felirattal:
„Támogasd a melegházasságot!”.
Egy tízéves jamaicai származású
kislány és családja ellen azért indult
eljárás egy londoni iskolában, mert
felmentését kérte egy tanóra alól,
ahol többek közt a homoszexualitást
népszerűsítő rajzokat kellet volna
készítenie. Egy brit iskolában egy
lánynak megtiltották, hogy tisztaság
gyűrűt viseljen. (A tisztaság gyűrű
azt a fogadalmat jelzi, hogy valaki a
házasságig megőrzi a tisztaságát.).
Ingolstadtban kilencéves kortól indul
a fogamzásgátlásra nevelés, amelynek során a gyerekek többek közt
egy műanyagból megformázott férfi
nemi szervre óvszert húznak fel, ami
után „óvszer jogosítványt” kapnak.
Középiskolákban
szerepjátékokat
játszatnak a fiatalokkal, többek között azt játsszák el, hogyan kell egy
azonos neműt egy bárból felhívni
egy éjszakai kalandra. A kaliforniai
Victoria Egyetem egyik előadásán a
tanár azt várta el a női hallgatóktól,
hogy 2-2 nő kézen fogva sétáljon az
utcákon, fejezzék ki egymás iránti
vonzalmukat, és közben figyeljék a
reakciókat. A kanadai Williams
College-ben minden évben szavaznak, hogy fiúk és lányok közös fürdőszobát használjanak-e. Eddig a
hallgatók mindig a közös fürdőszo-

bát választották, a tétovázó elsősöket
is erre buzdították. (…)

mennyire biztonságos a gyermek
számára? (…)

2. Honnan ered ez az életszemlélet?

3. Mi az igazság?

Milyen fán termettek ezek a gyümölcsök? A genderideológia szellemi
gyökerei szélsőségesen liberális és
baloldali gondolkodók eszméi. Csak
néhány tipikus mondatot idézek tőlük.
Az egyik távoli szellemi előfutár
Friedrich Nietzsche. Ő arról írt, hogy
„a kereszténység megmérgezte a
szerelmet”. Az nem halt ugyan bele,
de rosszasággá torzult. A modern
nyugati ember azonban „megölte az
Istent”, hogy „emberfölötti emberré”
válhasson, „túl jón és rosszon”. Simone de Beauvoir felszólítja a nőt,
hogy szabaduljon meg „az anyaság
rabszolgaságából”. Azt írja: „A nő a
terhességet egyidejűleg gazdagodásnak és megcsonkításnak érzékeli. A
magzat az ő testének része, és
ugyanakkor parazita is, aki az ő rovására él.”. Az anya és a gyermek
kölcsönös egymáshoz tartozása „egy
végzetes, kétoldalú elnyomás.”
A nő úrnőként kell, hogy rendelkezhessen a saját teste fölött. Margaret
Sanger szerint a nőt meg kell szabadítani „a szaporodás rabszolgaságától” (…). Heidi Hartmann szerint a
házasság olyan elnyomó intézmény,
„ahol a férfiak hozzáférhetnek a nők
testéhez, ha szexre van szükségük” (…) Firestone szerint a vérfertőzésben és a gyermekek molesztálásában nincsen semmi rossz. „El fog
tűnni minden tabu, amely a felnőttek
és gyermekek, illetve a homoszexuálisok között létrejövő nemi aktusra
vonatkozik…”.Az itt idézett mondatok radikális, szélsőséges megfogalmazások. Azonban a genderideológia szelíden megfogalmazott elvei
mögött igen gyakran ezek a mélyben
rejtőző, nem kimondott gondolatok
és élettervek rejtőznek.
Ezeket a radikális megfogalmazásokat azután szimpatikusnak tűnő jelszavakba öltöztetik be. Ilyen például
a „reproduktív és szexuális egészséghez való jog”. Ki gondolná, hogy
ez alatt az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való ingyenes és könynyű
hozzáférést,
valamint
a
genderideológia mentén szervezett
felvilágosítást is értik? Az úgynevezett „biztonságos abortusz” vajon
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Amiben teljesen egyetértünk - A
feminista, gender- és LMBTQmozgalmak képviselői sok olyan
célért is küzdenek, amelyekkel keresztény emberként teljesen egyetértünk. Nekünk, keresztényeknek is
fontos elsajátítanunk, kialakítanunk
magunkban az empátiát, a jóindulatot és a segítőkészséget minden emberrel szemben, a nemi vonzalmaiktól függetlenül. Természetesen igaz
az, hogy a nőknek évezredeken át
sok jogfosztottságot, háttérbeszorítást, korlátozást kellett elszenvedniük. Sok esetben el volt zárva előlük
a tanulás, bizonyos szakmák és állások, a választójog vagy az azonos
munkáért járó azonos jövedelem
lehetősége. Az egyenlő jogokért,
egyenlő méltóságért való küzdelmük
helyes, amit minden jóérzésű embernek támogatnia kell. Az is igaz,
hogy a biológiai nem és annak bizonyos korokban megvalósuló megélése – a társadalmi nem vagy idegen
szóval gender – nem teljesen azonos.
Erre utal Ferenc pápa az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában:
„Egy másik kihívás az általában
gendernek nevezett ideológia különböző formáiból adódik, amely
„tagadja a férfi és nő közötti lényegi
különbözőséget és kölcsönösséget.
Nemi különbségek nélküli társadalmat vizionál, és lerombolja a család
antropológiai alapját.
(…) Igaz az is, hogy a bizonytalan
nemi vonzalmakkal rendelkező,
vagy az azonos neműekhez vonzódó
embereket is megilleti az emberi
méltóságból fakadó, mindenkinek
kijáró tisztelet, a jóindulat mindenki
részéről. (…) Az is igaz, hogy erre a
minden embernek kijáró tiszteletre
és jóindulatra fontos nevelni a gyermekeket, fiatalokat is.
Ahol már másképpen gondolkodunk
Létezik egy gyönyörű, objektív rend
és harmónia.
Mi, keresztények úgy gondoljuk,
hogy létezik objektív igazság, létezik
objektív valóság. Úgy gondoljuk,
hogy ez az objektív igazság meg is
ismerhető az ember számára. Az
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ember értelmesen ki sem tudja azt
mondani, hogy igazság nincs, vagy
nem megismerhető, mert akkor ezzel
a mondatával már meg is cáfolta
önmagát: ha ugyanis nincs igazság,
akkor ez a most kimondott mondat
sem igaz, akkor ő maga sem tudta
megismerni az igazságot. Az emberi
nyelv a valóságból született, a valósággal való kapcsolatból. Az ember
meg van arról győződve, hogy az
igazság, a valóság megismerhető. Ez
tükröződik a nyelvünkben is.
Mi, keresztények úgy gondoljuk,
hogy a világmindenségbe, az atomokba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe
bele van teremtve, bele van ültetve
egy gyönyörű harmónia, egy csodaszép isteni rend.
Az embernek ezt a gyönyörű harmóniát kell kiolvasnia a természetből, a
lelkéből. Ahogyan Vörösmarty írta:
„A természet örök könyvét forgatni
ne szűnjél, benne az Istennek képe
leírva vagyon”. (…) Úgy gondoljuk,
hogy a szabadság nem önkényt jelent, nem a pillanatnyi szeszélyeink
teljesítését. (…) Akkor működik jól
a szabad akaratunk, ha semmi nem
köt gúzsba, semmilyen szenvedély
nem láncol meg, ha tudok szárnyalni
és szeretni. (…)
Az identitásunkat nem mi magunk
teremtjük!
Mi, keresztények úgy gondoljuk,
hogy a nemi identitását nem kitalálja
vagy megalkotja az ember, hanem
kapja. Kapjuk ugyanúgy, ahogyan
kapjuk az anyanyelvünket, kapjuk
azt, hogy melyik történelmi korba
születtünk, kapjuk a szüleink, a
nagyszüleink élettörténetét, amelyből kisarjad a mi életünk. Úgy gondoljuk, hogy ez az objektív identitás
nem korlát. Úgy gondoljuk, hogy a
valóság nem akadály, nem olyasmi,
amit le kellene bontani, hanem az
élet forrása. Olyan, mint a talentum,
amire építeni kell, amiből a lehető
legtöbbet kell kihozni.
Ezzel kapcsolatban tanítja Ferenc
pápa: „A biotechnológiai forradalom
az emberi utódnemzés területén
megteremtette a nemzési tevékenység manipulálásának a lehetőségét,
függetlenné tette az utódnemzést a
férfi és nő közötti szexuális kapcsolattól. Ily módon az emberi élet és a
szülői mivolt egymással szabadon
összeköthető és elválasztható való-

ságokká váltak, amelyek elsődlegesen az egyén és az együtt élő – nem
szükségszerűen heteroszexuális és
szabályszerűen egybekelt – párok
vágyainak vannak alávetve. Egy dolog megérteni az emberi törékenységet vagy az élet bonyolultságát, és
más dolog elfogadni olyan ideológiákat, amelyek próbálják szétválasztani a valóság el nem választható két
tényezőjét.
Ne essünk abba a bűnbe, hogy helyettesíteni akarjuk a Teremtőt!
Mi teremtmények vagyunk, nem
vagyunk mindenhatók. A teremtett
világ megelőz bennünket és ajándékként kell fogadnunk azt. Ugyanakkor arra vagyunk hivatva, hogy
őrizzük meg emberségünket, és ez
mindenek előtt azt jelenti, hogy
„úgy kell elfogadnunk és megőriznünk, ahogyan teremtve lett.”
A család és a gyermekáldás - Úgy
gondoljuk, hogy a nemiség fő célja
nem egyszerűen az egyéni élvezet,
és éppen ezért helytelen róla úgy
gondolkodni, mint minden mástól
független emberi jogról. Úgy gondoljuk, hogy a nemiség természetes
célja a férfi és nő egységének, szerelmének megünneplése, megvalósítása, és ettől elválaszthatatlanul a
megnyílás a gyermekáldás, az élet
továbbadása felé. Úgy gondoljuk,
hogy a család nem átok, a szülés és
az anyaság nem rabszolgaság. Úgy
gondoljuk, hogy nem a tetszőleges
felnőttnek van joga gyermekre, hanem a gyermeknek van joga édesanyára és édesapára. A gyermeknek
joga van arra, hogy harmonikus körülmények között bontakozzon ki az
élete, a nemisége is.
Úgy gondoljuk, hogy az internetre, a
szellemi bevásárlóközpont polcaira
senkinek sem volna szabad mérgező
szellemi táplálékot kitennie.
Úgy gondoljuk, hogy a pornográfia
a szerelem és a nemiség beszennyezése, az emberi méltóság és főként a
nők méltóságának megalázása, árucikké alacsonyítása. Úgy gondoljuk,
hogy égetően nagy szükség volna az
internet humanizálására, a pornográfiának erről a közös asztalról való
eltüntetésére. Úgy gondoljuk, hogy a
kisgyermek az édesanya szíve alatt
nem egy parazita, nem egyszerűen
az édesanya testének része, hanem
egy kicsi emberi élet, egy embertár-
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sunk, aki az édesanyja méhében fejlődik. Senkinek sincs joga kioltani
az ő életét. A biológia és az orvostudomány teljes mértékben egyetért
azzal, hogy kisgyermek fejlődésében
a fogantatás pillanatától kezdve sehol sem lehet egy minőségi ugrást,
egy határvonalat meghúzni. Az új
emberi lény, a maga új DNSprogramjával fejlődik, bontakozik
napról napra a várandósság kilenc
hónapja során. Ha egy műtőasztalra
lefektetve kellene a kisgyermek testét olyan módon darabokra vágni,
ahogyan ez az abortusz során az
anyaméhben megtörténik, valószínűleg a legtöbb orvos képtelen lenne
ezt megtenni. A mai ember megteszi, mert beköti a szemét, mert nem
akarja látni, amit tesz.
Mire tanítsuk és neveljük a gyermekeket? - Úgy gondoljuk, hogy a
férfi és nő közötti házasság nem
egyenértékű
az
azonosneműek
együttélésével, és nem is szabad ezt
ilyen módon tanítani a fiataloknak.
Örömteli ezért, hogy 12 európai állam (Bulgária, Fehéroroszország,
Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Moldávia, Montenegró, Szerbia,
Szlovákia, Ukrajna) az alkotmányában is rögzítette, hogy a házasság
egy férfi és egy nő életszövetsége.
Úgy gondoljuk, hogy a gyermeknek
arra van szüksége, hogy lassan, fokozatosan vezessék be őt a család, a
gyermekáldás, a házasság értékeinek
megismertetésébe. Eközben pedig
tanítsák őt a minden embernek kijáró tiszteletre is.
Mi, keresztények úgy gondoljuk,
hogy a genderideológia egy rossz
fának rossz gyümölcse. A kívánatossá tett külseje nem tudja elfedni a
mérgező belsőt. Ne szakítsunk erről
a fáról! Ne ezzel a gyümölccsel kínálgassuk a gyermekeket, a fiatalokat!
Tanítsuk a fiatalokat mindenek előtt
az önzetlen, önfeláldozó, önfeledt,
nagylelkű szeretetre, tanítsuk őket az
igazság szenvedélyes keresésére,
tanítsuk a házasság, a család és a
gyermekáldás értékére. Tanítsuk
őket arra, hogy felismerjék Isten
álmát az életükről és a világról, és
ebből minél többet meg is valósítsanak!
forrás: Magyar Kurír
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Egy kis szenteskedés - Ki is az a Szent Bálint?
Február 14-e, Római Szent Bálint, latinul: Valentinus püspök és vértanú, a
szerelmesek védőszentjének liturgikus
emléknapja. Ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt megesketett. 269-ban halt meg Rómában. Kezdetektől fogva ismert a szerelmesek
iránti rokonszenve és az értük végzett
tetteinek sora.
Története egészen a Krisztus utáni III.
századig nyúlik vissza, amikor az Egyház ellenségei nemcsak üldözték Krisztus hitvallóit, hanem minden róluk szóló
emléket igyekeztek megsemmisíteni,
ezért valódi történetét homály fedi, melyet a hívek, romantikus történetekkel
szőttek láthatóvá.

Az egyik ilyen elbeszélés elmeséli, hogy
Bálint meggyógyított egy bénulásban
szenvedő fiút, amiért végül halálra ítélték. Másik történetben egy vak leányt
gyógyított meg. A néphagyomány szerint ő volt az a pap, aki az első pogány
férfit és keresztény nőt összeadta, és
bátorította a férfiakat, hogy ne a katonaságot, hanem a házasságot válasszák,
így titokban megeskette a nála jelentkező, katonai szolgálat előtt álló férfiakat.
Bálint püspöknek ez a karizmája volt a
legjelentősebb, valószínűleg ezért lett
halála után a szerelmesek védőszentje.
Az umbriai Terni, ahol Bálint püspök
ereklyéi találhatók, minden év február
14-én fogadja a Szent Bálint sírjához

zarándokoló szerelmespárokat. Közel
két évtizede Angliából indult el egy kezdeményezés, amely a Valentin-nap környékén megemlékezik a házasság és
család fontosságáról, egy teljes héten
keresztül. Ez a Házasság-hete.
Forrás: Magyar kurír, Wikipédia
FJ

Házasság hete február 13-20. Maradjunk együtt!
Közel két évtizede Angliából indult el ez
a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a
házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság
hetét – amelyhez hazai és nemzetközi
szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott – akik kifejezték elköteleződésüket a házasság, a család
ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos
eseménysorozatot 2008 óta rendezik
meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával,
számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.
A Házasság Hete Szervezőbizottsága
által koordinált központi programok
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a
köztársasági elnök felesége. A házasság
Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli
szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem
tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás
bátorítására, segítésére és védelmére
törekszik egész életében. Ilyen módon a
házasság felelősségteljes, biztonságos és
meghitt közösséget jelent számukra, és
áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság hete olyan széleskörű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan
helyi kezdeményezést, amely hidat épít
az adott közösség környezetében élő
házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról,
örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a

Február 17., csütör tök 10 ór a
„Egyensúly családban, munkában”- konferencia a házasság hetén a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
szervezésében. (Élő közvetítés a Három
Királyfi, Három Királylány weboldalán
és Facebook-oldalán.)

házasokat és házasulandókat, valamint a
teljes helyreállás reményét ébren tartani
azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt
megszakadt.
Központi programok
Február 13., 10 ór a: Nyitó istentisztelet a káposztásmegyeri református templomban
Február 14., hétfő 18 ór a: Kapcsolódás. Újra és újra… Előadó: dr. Mihalec
Gábor pár- és családterapeuta (Online
előadás a Házasság hete Facebookoldalán.)
Február 15., kedd 18 ór a: Mar adjunk
együtt! Akkor is, ha…? Előadók: dr.
Gorove László és Kriszta párkapcsolati
szakértők (Online előadás a Házasság
hete Facebook-oldalán.)
Február 16., szer da 18 óra: Őszintén
a házasságról – Páratlan beszélgetés
közismert párokkal. Résztvevők: Lackfi
János költő, író, műfordító és felesége
Bárdos Júlia; Pindroch Csaba színművész és felesége, Verebes Linda; Kiss
Gergely háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó és felesége, Valkay Anna.
Moderátor: Mohay Bence sportriporter.
(Élő közvetítés az ELTE ÁJK Aula
Magnából a Házasság hete Facebookoldalán.)
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Február 18., péntek 18 ór a Együtt
akarunk maradni! - Ifjú házasok vallomása a hűségről, elköteleződésről sok
zenével, a KÖZEL zenekar szolgálatával. (Online műsor az Evangélikus Női
Misszió YouTube-csatornáján.)
Február 19., szombat 17 óra Mar adjunk együtt! A krízisek összekovácsoló
ereje, avagy hogyan fogjuk be a szelet a
vitorlába. Előadók: Kovács Károly
pszichológus, családterapeuta és felesége, Kovácsné Ember Katalin mentálhigiénikus. (Online előadás a DebrecenNagyerdei Református Egyházközség
YouTube-csatornáján.)
Február 20., vasár nap, 18 ór a: Zár ó
szentmise a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban.
A szentmisét bemutatja és homíliát
mond Marton Zsolt váci megyéspüspök
Programokat a közelünkben, Budakalászon a Kós Károly Művelődési házban
(Faluházban) találtunk: •A Boldogító
IGEN – fotókiállítás megnyitó - február
3. 18.00, • Kapcsolódni. Újra és újra Dr. Mihalec Gábor házasságterapeuta
előadása - február 14. 19.00, • Filmklub
– Bazi nagy francia lagzi - február 17.
20.00, • A magánytól az összetartozásig
– Pál Feri atya előadása - február 19.
19.00.
Szentendrén hihetelen gazdag program
lesz a Házasság-hete alkalmából, melyhez
INFO:
www.facebook.com/
szentendrebaratai/

forrás: hazassaghete.hu

Péter-Pál Útján—2022. február

Isten éltesse a házasságot!
Február a szerelmesek és a házaspárok
hónapja. Ilyenkor rendezik meg szent
Bálint ünnepére fűzve szerte a világon a
Házasság Hetét.
Mi is szeretnénk ezen újság hasábjain
népszerűsíteni a szentségi házasság
megtartó erejét. Három házaspárt kérdeztünk meg, akik különböző élethelyzetben vannak.
Elsőként Pólus Dorottyát és Rádler Mátét kérdeztük, akik tavaly esküdtek örök
hűséget egymásnak.
Milyen élethelyzetben, milyen körülmények között éltek? (Munka otthon)

Jelenleg Budapesten élünk első közös
kis lakásunkban. Mindketten teljes
állásban dolgozunk, mindemellett Máté júniusban fogja mesterképzését befejezni, én pedig most diplomáztam az
alapképzésemen és szeptemberben
folytatom tovább tanulmányaimat.
Fontos számunkra, hogy olyan munkát
végezzünk, amelyben kiteljesedhetünk, de mindemellett folyamatosan
képezzük magunkat.
Mi a legnagyobb ajándéka annak,
hogy már házasok vagytok és nem
jártok?

A házasság legnagyobb ajándékát nem
egyszerre „kaptuk meg”, egy folyamat, aminek a részesei vagyunk. A
„járáshoz” képest – amit hamar mindketten komolynak gondoltuk, a jegyben járás és a felkészülés, a házasságkötés fontos folyamat volt. Elhatározni azt, hogy egymás mellett fogjuk
leélni az életünket, jóban-rosszban,
egy komoly döntés volt. Fiatal felnőttként olyan döntést hozni, ami az eddig
megélt életünk többszörösére hozunk
meg, ijesztőnek hat, de ennek van meg
az igazi ajándéka. Tudni azt, hogy
valaki ott áll melletted az életed minden pillanatában, hogy szeret és elfogad úgy, amilyen vagy, veled tervezi a
jövőjét, olyan ajándék, amekkoránál
nagyobbat el sem tudnánk képzelni.
Mit üzentek a fiataloknak, miért jó
szentségi házasságban élni? Amikor

eldöntöttük, hogy össze szeretnénk
házasodni mindketten egyetértettünk
abban, hogy egyházi szertartást is szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy
felbonthatatlan kötelék, amit nem lehet félvállról venni. A szentségi házasságot ez is teszi olyan különlegessé.
Adott nekünk egy értékrendet, ami
szerint élni tudjuk az életünket. Bármekkora problémával szembesülünk,
igyekszünk megtalálni a megoldást
saját értékeink szerint közösen.

Pólus Dorka és Rádler Máté

Másodikként Vanczák Pali és Judit
osztotta meg gondolatait a házasságról
25 év után.
Milyen problémák és milyen örömök
adódnak 25 év házasság után?

Bár még csak néhány hónapja töltöttük a 25. évfordulónkat, de most ezek
a problémák és örömök foglalkoztatnak bennünket. Az utolsó gyermekünk
is betöltötte a 18. évét, és valószínűleg
jövő tanévben már kettesben maradunk Palival. Költözzünk kisebb házba, vagy maradjunk, remélhetőleg
nemsokára úgyis újra megtelik a ház
unokákkal?! Milyen új közös utak,
tevékenységek, hobbik lesznek? Idén
elkezdünk a Schönstatti családakadémiát, hátha a gyerekeinken kívül is
tudunk adni valami muníciót az élethez, és egymást is jobban megismerjük, ugyanis folyamatosan változunk.
Hogy tudjuk testileg-lelkileg fitten
tartani magunkat? Az örömeink az
elmúlt 25 év gyümölcseinek szemléléséből adódnak. Hogy gyermekeink
megállják a helyüket, hogy továbbviszik azokat az értékeket, amelyeket mi
is vallunk, hogy talán még okosabbak,
mint mi voltunk. Több szabadidőnk
van kirándulni, más házaspárokkal
barátkozni.
Hogy tudjátok megújítani a kapcsolatotokat? Az előbb említettem a Csa-

ládakadémiát, a kirándulásokat, más
házaspárokkal való együttlétet, lelkigyakorlatokon való részvétellel, egyéni feltöltődésre is több idő jut (pl. vadászat,
torna),
imacsoportok
(Édesanyák Imái, férfiklub). Hétköznapi szentmisén való részvétel. Közös
színházlátogatás, kiállítások stb. Öszszeszedni az erősségeinket, mert azokat természetesnek vesszük, a gyengeségeink, mindig előtérbe akarnak kerülni. Jobban a hálaadás, és dicsőítés
örömében élni.

különböző szokásokat, hagyományokat hozva kellett összecsiszolódni,
(„bocsáss meg nekünk, miképpen mi
is megbocsátunk” … hűha). Hogy
élhetünk a Szentségek adta kegyelmekkel, hogy nem egymástól kell remélni, várni az Üdvösséget, a feltétel
nélküli szeretetet, a tökéletességet,
mert ezt Istentől kapjuk meg. Ő ad
hitet, biztonságot, hűséget, megújuló
erőt és reményt, türelmet, megbocsátást, egy szóval mindent, amire a házasságunk működéséhez szükségünk
van. Az is jó, hogy sok baráti házaspár
barátunk hasonlóan így él, és tudjuk
egymást is erősíteni ezen az úton. Közös, és egymásért mondott imáink is
megerősítenek, és a közös Eukarisztia
vétele (Vele 3-man vagyunk) is.
Mit üzentek az ifjúságnak? Először is,

hogy bátran merjetek belevágni az
Életbe, elköteleződni egymás mellett,
mert ez egy nagy kaland, mindig megújuló kihívásokkal, sok nevetéssel,
örömmel, élménnyel, fejlődéssel türelemben, elfogadásban, szeretetben, az
élet továbbadásával, amit nem fogtok
megbánni az életetek végén. Hogy
nem vagytok egyedül, Isten veletek,
mellettetek áll, (csak ne hagyjátok el
Őt!), meg a Közösség is. Lássátok
egymást nagynak, legyetek nagyvonalúak és megengedőek egymás gyengeségeit illetően, fogadjátok el azokat
szeretetben, és éljetek az Ő Igéjéből,
mert Ő a legjobb Tanácsadó! Fordítsatok
egymásra
időt,
figyelmet
(fontossági sorrend betartása), legyetek mindig őszinték egymáshoz, és
magatokhoz még, ha nehéz is. Kérjetek
bátran
segítséget
az
„elakadásoknál” (persze jó helyről).
Őrizzétek meg a humorotokat, tudjatok magatokon és egymással nevetni.
Máshol sem kolbászból van a kerítés.
Lesznek hullámhegyek és völgyek is,
kérjétek minden nap a Szentlélek ajándékait, segítségét. Bocsássatok meg
egymásnak és magatoknak is újra és
újra. Legyetek egymás segítőtársai és
ne legfőbb kritikusai. Hajrá! J

Miért jó szentségi házasságban élni?

Nekem sokat jelent a közös részvétel a
Szentmisén, főleg a házasságunk elején, amikor elég eltérő környezetből,
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Vanczák Pál és Vanczákné Fixek Judit
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Végül, de nem utolsó sorban Makay
Laci bácsi és Marika néni válaszoltak
kérdéseinkre.
Milyen nehézségekkel és milyen
örömökkel néz szembe Marika néni
és Laci bácsi 65 év házasság után?
65 év még boldog házasságban is
nagy időnek számít. Ennyi idő alatt,
ami megváltozhat, az bizony könnyen
meg is változik. De mik is valójában
azok, amiknek meg kell vagy meg
lehet változniuk? Ilyen például a fizikai állapotunkat is kifejező, megjelenítő öregedés. Ez természetesen nem
kerülhető el, és tekinthetjük az idő
múlásával jelentkező komoly nehézségek egyikének, amivel mindenképpen
szembe kell néznünk. S ha nem azon
kesergünk, hogy az évek, hogy rohannak, akkor hitünk erejére is számítva
valahogy így imádkozhatunk: Kö-

szönjük Atyám, hogy boldog, hosszú
éveket tölthettünk együtt megértésben,
boldogságban, szerető családunk körében. És ez az idő múlásával sem változhat. Az örömök körét a szerető
unokák (4) és a pajkos kis dédunokák
(3) teszik teljessé és felejthetetlenné.

déka, amit házasságunk minden pillanatában hiszünk, érzünk és átélünk.
Az élet folyamán adódó nehézségek
megoldása pedig csakis a megértő,
türelmes szeretet jegyében lehetséges.

Hogyan kedveskednek és szereznek
örömet egymásnak?
Ezt nehéz szavakkal kifejezni. Sokszor elég, ha ránézek Marikámra,
vagy érzem az Ő szeretetteljes tekintetének simogató varázserejét, már tudom, vagy inkább érzem életem értelmét.
Mit üzenennek a jövő nemzedékének, miért jó szentségi házasságban
élni? A jövő nemzedékének bátr an
üzenjük, hogy a szentségi házasság
összetartó ereje az Úr csodálatos aján-

Dr. Makay László és Dr. Makay Lászlóné Marika, szül. Kossuth Mária
RCS

Az esküvőre jelentkezés módja és a szentségi házasságkötés feltételei a Szentendrei
Keresztelő Szent János Plébánián
1. A jelentkezés: Az esküvőr e a
jegyesek minimum három hónappal
az esküvő időpontja előtt jelentkezzenek. Jelentkezés az aláírt adatlap
leadásával, írásban lehetséges. Az
adatlap a plébánia honlapjáról is letölthető [LINK]. Az adatlapot hivatali időben a plébániai irodán lehet
leadni, vagy elektronikusan lehet
eljuttatni az adatlapon megadott email
címre:
sztjanosplebania@gmail.com.
2. Az anyakönyvezés és jegyesvizsgálat: A végleges anyakönyvezés,
iratok beszerzése, stóladíj fizetése, a
jegyespár személyes megjelenésével
egybekötve, az esküvő előtt minimum két hónappal történjék meg.
Ennek érdekében a plébános atyával
időpont egyeztetése szükséges hivatali időben a Plébánia telefonszámán.
Az anyakönyvezéshez
iratok:

szükséges

• Ha mindkét jegyes római katolikus
vallású: keresztlevelek, melyek ne
legyenek 3 hónapnál régebbiek, és
elbocsátó arról a plébániáról, ahova
tartoznak. • Ha az egyik jegyes gö-

rög katolikus vallású, akkor a görög
katolikus jegyes a saját püspökségétől kell engedélyt kérjen. A római
katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan, ld. fent. • Az egyik keresztény, de nem római katolikus
(vegyes vallás esete): a nem katolikus fél szerezzen be igazolást a keresztelés tényéről, a katolikus fél
iratbeszerzése változatlan, ld. fent. •
Az egyik jegyes nem keresztény,
vagy kereszteletlen (valláskülönbség
esete): ilyenkor a plébánián keresztül engedélyt kell kérni az Érseki
Főhatóságtól (kb. 1 hónap) a házasságkötéshez, a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.
3. A jegyesfelkészítés: A szentségi
házasságkötés további feltétele a
jegyesoktatáson való részvétel igazolása. A jegyesfelkészítésre lehet
akár a mi plébániánkra, akár másik
plébániára is járni, de utóbbi esetben
igazolást kell hozni ennek tényéről.
A jegyesfelkészítés plébániánkon bő
egynapos program keretében zajlik,
péntek estétől szombat estig. Az
egyes alkalmakon egyidejűleg 3-5
jegyespár vesz részt, akik a plébános
atya, a káplán atya, valamint plébá-
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niánk ebben a szolgálatban részt vevő házaspárjai segítségével készülnek fel a házasságkötésre. Az előadások, beszélgetések témája: a szeretet megélése a házasságban, a házassággal kapcsolatos nehézségek
kezelése, a házasságkötésre vonatkozó egyházi rendelkezések, a keresztény házasság értékei. A nap során
lehetőség nyílik arra is, hogy a jegyesek néhány fontos kérdést átbeszéljenek egymással. A szertartáspróbára ezen kívül, az eskető pappal
való egyeztetést követően kerül sor.
2022-ben az alábbi jegyesoktatási
időpontokra lehet jelentkezni:
március 4-5. / április 1-2. / május 67. / június 3-4. / szeptember 2-3.
Az adatlapon kérjük megjelölni a
választott időpontot, valamint azt az
időpontot, amelyik még ezen kívül
megfelelő. Mivel egy alkalomra maximum öt jegyespárt tudunk fogadni,
ezért a jelentkezéseket a beérkezések
sorrendjében kezeljük. A járványhelyzet függvényében a tervezett
alkalmak időpontja és formája változhat, erről a jelentkezőket értesíteni fogjuk.
Dávid Lajos és Zsófi
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Könyvajánló - Robert Sarah bíboros: Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!
Barsi Balázs atya fordításában megjelent Robert Sarah bíboros új könyve
„Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!” címmel.
Bíboros úr ebben a könyvében házaspároknak és a családoknak kíván segítséget nyújtani, hogy újra felfedezzék a szeretet forrásait, és a felélesztéséhez szükséges eszközöket. A kötet
egy lelkigyakorlat összefoglalása, melyet „A házaspárokat gyógyító Mária”
oltalma alatt tartott Lourdes-ban. Amikor Sarah bíboros az emlékezetünkhöz, értelmünkhöz és akaratunkhoz
szól, akkor főként azt szeretné, hogy

elérje a szívünket. A hit misztériumairól szóló elmélkedéseivel a reménységre hív. A szereteté lesz az utolsó
szó. Az élet országútján szenvedőknek
Krisztus azt mondja: én legyőztem a
rosszat. Üzenetének lényege abban a
bizonyosságban rejlik, hogy a megújulás útja mindenki számára nyitva áll,
és nincs kiúttalan helyzet. Igen, Mária
gyógyítja a házaspárokat és a családokat, palástjával beborít bennünket, és
senkit sem hagy egyedül. Forduljunk
tehát hozzá bizalommal... s így senki
és semmi sem lesz képes elválasztani
minket Krisztus szeretetétől – írja

Guillaume d'Alancon, az Európai Családok Intézete igazgatója a könyv bevezetőjében.
Induljunk el mi is bátran a megújulás
útján!

RCS

Imádkozzunk!
Kérjük, imádkozzunk a következő
hónapban a betegekért, rászorulókért, halottainkért, szükséget szenvedő testvéreinkért, akiket a szívünkben hordozunk! A hónap első
péntekén, a szentmise utáni szentségimádásban is várunk Titeket,
hogy személyesen is tudjunk együtt
imádkozni! Név szerint kérünk
imádságot:
Súlyosan beteg Balázs gyógyulásáért kérünk imát! Édesapámért dr.
Ütő Tamásért kér ek imádságot!
Szabados Janóért, apuér t kér nénk
imát! Imádkozzunk Tardy Józsefért
és feleségéért Gabrielláért, mindketten idősek és nehéz betegségekkel
küzdenek!
Háromszéki Anettért
kérünk imát! Édesanyám, Hörömpő
Ferencné szándékár a, megpr óbáltatásai könnyebbé tételére kérem az
ima felajánlást! – Édesanyám ma
reggel meghalt. Nyugodjon békében! Öt hónap súlyos megpróbáltatás után – 93- ik évében szólította
magához az Úr! Édesanyám, Krisztina kór házba ker ül. Nem tudjuk,
mi a betegsége. Kérem, hogy vegyétek fel őt is azok közé, akikért imádkoztok! Édesanyámért szeretnék
imát kérni: Sándorfiné Kelecsényi
Erzsébetért! Nagyszer ű kezdeményezés, és részünkről az egész Halper család ör ül, valamint r ászor ul,

ért, Zé-ért, szer etnénk imát kér ni!
Imahadjárathoz Magyarországért, a
magyar nép megtéréséért!

hogy imában gondoljon ránk a közösség! Édesanyánk, Jármy Elemérné, szül. Szádeczky-Kardoss Ágnes 6 éve (mindösszesen 68 évesen)
végtelen súlyos stroke-ot szenvedett
egy állami kórház stroke osztályán,
mely teljesen magatehetetlenné tette
őt, minimális értés és beszédkészséggel, öntudatlan állapotban hagyva őt. Agyából szinte csak pontok
maradtak meg. Azóta családi és baráti összefogással, szinte ember feletti erővel, de a Jóisten segedelmével itthon ápoljuk őt 24 órában. Érte
szeretnénk kérni egy imát, hogy elkerülje őt minden más további betegség, és értünk, hogy legyen erőnk
és erőforrásunk élete végig itthon,
szerető környezetben ápolni őt!
Szeretnék imát kérni beteg édesanyákért! Szer etnénk kér ni, hogy
imádkozzatok: egy súlyosan beteg,
13 éves, unokáért! Szer etnék imát
kérni élő és elhunyt családtagokért,
állapotos kismamákért és minden
kisbabáért! Szeretnénk imát kérni
Margit gyógyulásáér t! Papjainkért, a plébániánk munkatársaiért
külön György atyáért, Bence atyá-
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Csatlakozzunk az Őrtüzek Imádság
Háza által meghirdetett, a mai naptól
számítva 12 hétig tartó Imahadjárathoz Magyarországért, a magyar nép
megtéréséért. Az ima kötetlen, a
fontos az, hogy összefogva, minél
többen, minden nap imádkozzunk!
Példa lehet az alábbi, rövid ima is:
„Bocsáss meg nekünk Istenünk!
Gyógyítsd meg országunkat! Küldd
el a bűnbánat Lelkét, hadd söpörjön
át ezen a nemzeten! Lángoljon fel az
ébredés tüze a szívünkben és a Te
Egyházadban! ... kérünk, teremts
tisztaságot bennünk! Égjenek ki a
rossz gyümölcsöket termő rossz
gyökerek az életünkből! Atyánk!
Kérünk, hogy Istenfélő vezetőket és
köztisztviselőket válasszunk meg
minden szinten, a nem Tőled valókat
pedig távolítsd el! Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is”.
(Szeretet Földje imafüzet 5. old.)
Jézus Krisztus drága Szent Vére
mentsd meg hazánkat, népünket,
hogy megmaradhassunk kereszténynek és magyarnak! Amen
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük!” Mt. 18,20

Péter-Pál Útján—2022. február

Poetica

Templomi hirdetések

Fodor Ákos: Szerelem

1.) Az idei évben a jelentkezés a Szent András
óvodába, 2022. febr uár 1-től, február 28-ig
lesz! Jelentkezési lapot személyesen lehet kérni az óvodában, vagy a Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda honlapjáról, az
óvoda lenyíló részéről lehet letölteni. A Szülők
részére nyílt nap lesz február 5-én, és 12-én,
8.00-14.00 óráig, melyre telefonos egyeztetés
után szeretettel várjuk a szülőket!

ahogy a szél meglebbenti a függönyt
nem a függöny, nem a szél. A lebbenés.

Telefon: 06/26/311 608
2.) A Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételt hir det a 2022/2023as tanév első évfolyamára. Az első osztályosok
beíratásával kapcsolatos tájékoztató ONLINE
szülői értekezletet tart az intézmény 2022.
Február 14-én, hétfőn 17 órai kezdettel. Az
online csatlakozás linkje az intézmény honlapján
az
adott
munkanapon
elérhető
lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket
az online lehetőségbe való bekapcsolódásra.
Iskola vezetősége.

Közösségi híreink
Temetések és keresztelők

3.) Dr. Kiss György néhai plébános úrnak
szeretnénk síremléket állítani a Kálvár ia
temetőben. Akik szeretnének hozzájárulni a
költségekhez az adományukat a két padközti
perselybe tegyék. 1.125.000 Ft-ba fog kerülni
a síremlék. Adományukat hálásan köszönjük.

Imádkozzunk nemrég eltemetett testvéreinkért! Név szerint: Lukács Jánosné szül.: Budai Juditért, Czibulka Gyuláért, Bódi Józsefné szül.: Beregszászi
Krisztináért, Merza Béláért, Góliáth Katalinért,
Maglóczki Pálné szül.: Jámbor Ilonáért, Bajnóczi
Gáborné szül.: Szucsák Kláráért, Szilágyi Györgyért, Grion Attiláért!

4.) Megjelent a februári Adoremus, kapható a
sekrestyében.
5.) Pénteken, (február 11-én) Betegek Világnapja lesz. Most a jár vány betegség idejében különösen fontos, hogy imádsággal vegyük körül a betegeinket, és kérjük a Mindenható Urat, hogy vessen véget a világjárványnak.

Örüljünk együtt egy új keresztény testvérünknek! Név szerint: Szentker eszty
Botondnak!
Imádkozzunk, hosszú, boldog házasságért: Fur ján Gábor nak és Dávid Enikőnek, akik nemrég házasodtak!

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 192. szám.
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com Szerkesztő: Fodor Julianna, Rósáné Ütő
Csilla, Farkas Viktória . Lektorálta: Kapás Ferencné, Vörös Tamás. Készült 150 példányban.
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