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*****************************
Tóth Teréz:

Tétova

Tétova fuvallat suhan
a száraz levelek ívén
megreccsennek az ágak
a szél rebbenő legyintésén

Tikkadtan áhít minden
éltető esőcseppek után
kiégett fűszál-gyökerek
sejtik hajdani harmat nyomát

Valaha vihar
Valaha orkán
Valaha zivatar
Volt égi áldás

Bezárultak az ég csatornái
a felhőkön fátyol fény ül.
Az áttetszőn sápadt nap
sugarai
elűzik a felhőt, az menekül

Források friss csobogása
üdítő vízsugár dalolása
kacagó tarajok hullámzása
forrásod éltető áradása

Hiányzik.
Sóhajt utánad.
Fuldoklik
az ember-lét

hiányoddal telt
valósága.
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A TARTALOMBÓL:

A Magyarok Nagyasszonya
         kápolna Rómában

130 éve született Slachta
           Margit testvér -

Sztrilich Ágnes

Az egyház nıi arca (2/1)
Dr. Németh Emma testvér

A Család éve –
A család az Egyház gerince I.

R. Cantalamessa (ford.)

SZÍNES OLDALAK

Litánia a szent angyalokhoz

Az Élet Evangéliuma és a
szabadság védelme  II.

R. L. Burke bíboros (ford.)

„Otthon” a befogadó szülıknél

Szerzetesnık az
emberkereskedelem ellen

Új „igéretes” kültagok

„Ahol az Úr Lelke, ott a
szabadság” – az országos
karizmatikus találkozóról

Tobisch Márta testvér

***********************



4

A Magyarok Nagyasszony kápolna
a Szent Péter-bazilikában

Lapunk címoldalán és 2. oldalán Szent II. János Pál pápának a kápolna
felszentelésekor mondott beszédébıl idéztünk. Az alábbiakban még né-
hány idézetet közlünk a pápa beszédébıl:

„… ha tekintetüket körülhordozzuk a kápolna oldalfa lainak domborm ővein –
a magyar szentek és boldogok életjeleneteit ábrázol ó mőalkotások mintegy
koszorúként övezik a Szent Sz őz nagy szobrát – a szentek m ővérıl kell el-
mélkednünk. İk az evangéliumi megbízatás szerint testvéreiket sz olgálták,
hogy el ısegítsék annak a népnek emberi és társadalmi feleme lkedését,
amely még éppen csak az els ı lépéseket tette a civilizáció felé. Oly sok
szent példakép világította meg a magyar nép életéne k elsı századait! …
… A szentek m ővébıl, akikr ıl megemlékeztünk, született meg a Krisztus
evangéliumára alapozott európai civilizáció és szár mazott az igazi huma-
nizmus kovásza, amelyet áthatottak az örök értékek.  Továbbá e m őben gyö-
kerezik a lelki értékek els ıbbségének jegyében és tiszteletében kibontakozó
polgári fejl ıdés is. A hit eme tanúinak állhatatossága révén meg nyitott táv-
lat ma is id ıszerő, és azt a kiváló utat jelenti, amelyen haladva tov ább épít-
hetjük a békés, szolidáris, valóban emberi Európát.”

*********************************************************
A magyarok római kápolnája cím ő kiadványban (Szent István Társulat, Bp.,
2005., írta és szerkesztette dr. Németh László, fot ók: Bókay László) a kápol-

na leírásáról szóló részben olvasha-
tó:
„A szentély kompozíciója  Varga Imre
szobrászm ővész (szül. 1923-ban) al-
kotása. Azt az eseményt örökíti meg,
amikor Szent István, halála el ıtt utód
nélkül maradva, 1038. augusztus 15-
én országát és koronáját a mennybe
felvett boldogságos Sz őzanyának
ajánlotta. Mária gyermek Jézust tartó
életnagyságú bronzszobra az oltár
mögötti falat borító aranyozott fém
domborm őbıl emelkedik ki a mese-
beli életfa és a magyar honfoglalás
kori tarsolylemezeken ábrázolt cso-
daszarvasok közül.”

���� A Magyarországi Szent Erzsébetet
ábrázoló domborm ő azt a jelenetet
idézi fel, amikor Erzsébet búcsút

vesz az országhatáron a keresztes hadjáratba, a Szen tföldre induló férjét ıl.
A dombormő alkotója Kiss Sándor szobrász (1925-1999.)
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A nemrégiben boldoggá avatott
magyarok közül is megjelenik kett ı

a kápolna domborm ővei sorában:
Dr. Batthyány-Strattmann László
családapa , a szegények orvosa (+
1931.), akit 2003-ban avatott bol-
doggá Szent II. János Pál pápa (ün-
nepe: január 23-a) és

B. Apor Vilmos püspök, vértanú
(+1945), akit 1997-ben avatott boldog-
gá Szent II. János Pál pápa (ünnepe:
május 23-a).
A domborm ővön ábrázolt jelenet: a
vértanú püspök a gy ıri Püspökvár
pincelejáratában palástjával védi a
híveket. Jobb oldalán a gyulai
templom (Vilmos püspök itt volt
káplán, majd plébános), bal oldalon
a gyıri székesegyház. A dombormő
alkotója Csíkszentmihályi Róbert szob-
rász, éremmővész (szül. 1940-ben).

*****************************************
„A CSÍKSOMLYÓI SZŐZANYA RÁDIÓJA ÉV”

a Mária Rádióban

Csíksomlyó a magyaroknak és a székelyeknek szent helye, legfıbb imádságos
találkozási pontja. 2014-15-ben ünnepeljük a kegyszobor keletkezésének 500.
évfordulóját. Ez alkalomból a csíksomlyói kisbazilika 2014. szeptember 14 –
2015. szeptember 15. között minden napra teljes búcsújogot kapott a Vati-
kántól. – A Mária Rádió célja és reménye, hogy a jubileumi év során – s ne csak
a pünkösdi búcsú idején – számos testvérünk ellátogasson a magyarság legna-
gyobb Mária-kegyhelyére. Ennek érdekében „A csíksomlyói szőzanya rádiója
évet” hirdet, melyet 2014. október 20-án nyit meg. A jubileumi év jegyében a
Mária Rádióban rendszeresen hangzik el imádság és szentmise a csíksomlyói
kegyhelyrıl, és számos új mősor is indul. Az év során több alkalommal lesz a
rádióban a csíksomlyói kegyhely történetével, a búcsújárással, valamint a szé-
kely nép történelmével foglalkozó tematikus nap. Számos megindító tanúságté-
telt is hallunk majd, amelyek ékes bizonyítékai Mária végtelen édesanyai szere-
tetének. – A Mária Rádió havonta megjelenı magazinjában állandó rovatot
szentel a Csíksomlyón zajló eseményeknek, tervezi honlapján megjeleníteni a
kegytemplom belsejét is, hogy az érdeklıdık interneten is rendszeresen követni
tudják az eseményeket. A rádió több pályázatot is hirdetni kíván a jubileumi év-
hez kapcsolódóan. (Jelencsik-Balla Zsófia)
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130 éve született Slachta Margit testvér
Kassa, 1884. szeptember 18. – Buffalo 1974. jan. 6.

Az elmúlt hetven évben sokszor leírták róla – hiány os, téves, sokszor tuda-
tosan hamisított adatokkal megt őzdelve –, hogy ellentmondásos személyi-
ség. Pedig nem ı volt ellentmondásos, hanem a kor, amelyben élt, am ely-
ben élünk. Aki szilárdan az evangéliumi alapokon ál lt, mindenkinek ellent-
mondás volt.

MARGIT TESTVÉR  ELLENTMONDÁS VOLT:

– A múlt századforduló liberalizmusának  – a család katolikus-ellenességével
szemben jutott és segítette vérszerinti testvéreit mély, személyes Isten-
kapcsolatra, lett korán elkötelezettje az induló katolikus nımozgalomnak, szociá-

lis mozgalomnak.
– A Tanácsköztársaságnak: már akkor
mentette a nem kívánatos személyeket, a ta-
nácselnöktıl engedélyt kért arra, hogy a há-
ború miatt üresen maradt telkeken háztájiként
krumplit, zöldséget termesszen, itt dolgoztak
a menekítettjei. Utólag az engedélykérés mi-
att azzal vádolták meg, hogy kollaboráns volt.
– A radikális feminizmussal szemben a ke-
resztény feminizmust képviselve, kihangsú-
lyozva a gyermek-, nı- és családvédelmet.
– Ellentmondás volt a Horthy nevével
fémjelzett két világháború közötti kor-
szaknak – királypártinak, maradinak mond-
ták, mivel a Szent István-i állameszményhez
akart hő lenni.
– A nemzeti szocializmus fajelméletének ,
melynek veszélyességét szinte elsıként is-
merte fel. Világnézeti kurzusokat tartott, cik-

keket írt, szót emelt Horthynál a szlovák zsidóság érdekében, XII.Piusz pápánál,
majd az egész közösséget, annak minden házát ráállította az embermentésre
(katonaszökevények, lengyelek, munkaszolgálatosok, zsidók).
– Az 1945-ben kezd ıdı ún. demokráciának : a második parlamenti szakaszá-
nak beszédeiben a jogrend védelmében, az erkölcsi szétesés következményeirıl
szólt, a hitoktatás védelmében, a Szovjetúnió ellen – ekkor megvonták a mentel-
mi jogát, és kétszer hat hónapra kizárták a parlamentbıl, azzal az ürüggyel, hogy
a Himnusz eléneklésekor ülve maradt.
– A szocializmusnak csúfolt diktatúrának – mint a Szabad Európa Rádió mun-
katársa, majd a vasfüggöny mögötti országért próbálta a nemzetközi közvéle-
mény figyelmét felrázni.
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– És ellentmondás volt azoknak, akik politikusnak vé lték : azt vallotta magá-
ról, hogy nem politikus, hanem a krisztusi eszményt akarja belevinni, nıi, anyai
szívvel a közélet legmagasabb szintjére, oda, ahol a törvényeket hozzák.

Margit testvér mégsem volt rebellis személyiség, nem az örök ellentmondás
jellemezte, hanem az életigenlés, az életöröm, az é let tisztelete. Béke és
harmónia áradt bel ıle. Még a szerzetesi jellegő szegénységi fogadalmat is úgy
fogalmazta meg, mint szent szabadságot, hogy a teremtett dolgokkal Isten dicsı-
ségére és az emberek javára éljünk.

Sík Sándor , aki a húszas évektıl haláláig kísérte figyelemmel Margit testvér
és az általa létrejött közösség életét, hitelesen mondhatta, bár nem egyházjogi
értelemben, hogy szerinte: Slachta Margit szent, igaz, hogy nem az ı gusztu-
sa szerint való, de általában a szentek nem a mi gu sztusunk szerint valóak –
éppen a radikalitásukkal, a lényeglátásukkal, azzal, hogy az Istenrıl, az emberrıl,
az emberi kapcsolatokról, a társadalomról felismert igazság találékony tevékeny-
ségre indítja ıket, azzal, hogy az ellentmondás felkavaró jeleivé , mozgásba
hozó centrumokká válnak.

(Innen kihagytuk azt a bekezdést, amit a 18., színes oldalon idéztünk.)

… A próféta a múlt, a jelen és a jöv ı eseményeit Isten szemszögéb ıl ér-
telmezi, s Isten szeretı terveinek megvalósulásáért tanít, küzd, tevékenykedik,
és jut olyan felismerésekre, ami aztán évtizedekkel késıbb igazolódik.

Ha a sajtóból s az ıt ért támadásokból akarnánk megismerni Margit testvért,
akkor torzképet kapnánk. – Mint ahogy az én korosztályomnak bizony meg kellett
küzdenie hol az antiszemitizmusból fakadó, hol a marxista eszmékbıl fakadó
történelemhamisítással, ahhoz, hogy naponta hálaadással mondhassuk ki Isten-
nek: köszönöm, hogy a Szociális Testvérek Társaságába vezettél.

Margit testvér fiatalon, tanítón ıképzıs ko-
rában került kapcsolatba az induló katolikus
karitatív-szociális és n ımozgalommal.   Hi-
szen a kort nemcsak a már felsorolt történelmi
próbatételek, hanem a nagy megújulások is jel-
lemezték: XIII. Leo pápának a Szentlélekr ıl
kiadott körlevele és a Rerum Novarum, a
nagy szociális enciklikája , aminek tüzét
Prohászka Ottokár és Farkas Edit hozták haza.
Érthetı és szinte természetes, hogy a jól kép-
zett, szociális érzékenységő fiatal nı szinte
azonnal vezetıvé válik Farkas Edit mellett, sıt,
mivel a személyes Isten-szeretettıl való lefog-
laltsága erre alkalmassá tette, Farkas Edit ıt
bízza meg, hogy hivatásos, elkötelezett, szer-
zeteseket utánzó közösséget hozzon létre.
Így 1909-ben már az elsı tagokkal fogadalommal kötelezik magukat az egészen
új és mégis a katolikus Egyházban ısi életútra. İsi, mert az evangéliumi ta-
nácsokra tesznek fogadalmat, tehát vállalják, hogy lemondanak a családi életrıl
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az Isten Országáért, mindenüket, képességeiket, javaikat átadják Istennek a fel-
ismert célért, és alárendelik magukat engedelmességben, hogy egy akarattal
építhessék Isten Országát a lelkekben, a hazában és a társadalomban. Közössé-
gi életüket Európa védıszentjének Szent Benedeknek a szelleme szerint alakít-
ják.

De egészen új is, mert tudatosan vállalják, hogy nem férnek bele a hagyo-
mányos egyházjogi kategóriákba . Teljesen átadják magukat a Szentlélek ve-
zetésének, akinek tiszteletét XIII. Leó pápa annyira szívén viselte. Mintegy teoló-
giai céljuknak a Szentlélek Úristen tiszteletének a terjesztését tőzték ki, és az
alapelvek között ott van a szociális szeretet és a modernség is – ezek teszik élı-
vé az örökséget.

Ha ennek fényében nézzük Margit testvér életét, akkor nem az ellentmondás
jele volt, hanem az „id ık jeleinek” állandó érzékeny radarkészüléke.

Szinte lenyőgözött a felismerés, hogy azért nem ragadt benne Margit testvér a
karitatív mozgalmakban – ami igazán megfelel a nıi szívnek –, mert egészséges,
élı kapcsolata volt a mennyei Atyával, Isten-jegyesi kapcsolata Krisztussal, és
egészen lepecsételte a Szeretet-Isten, a Szentlélek. Ez rányitotta arra, amit a
modern teológia úgy mond, hogy az emberi kapcsolatok ısmintája a Szenthá-
romságos Isten életközössége.  Margit testvér bensı felismerése volt, hogy az
emberi kapcsolatrendszer, az emberi közösségek is –  mint létez ı valóságok
– megváltásra szorulnak.  Ezért indult el a közélet útjára, még a pártpolitika esz-
közeivel is. Tanította, hogy a nyomor tudatlanságból, lélektelenségbıl fakad,
vissza kell adni az embernek és az emberi közösségnek, a gyermeknek, a nınek,
a családnak a méltóságát, a lelkét. Ennek módja: leesdeni a lélektelenné vált
világra újra a Szentlelket.  Azt is tanította, hogy a legszociálisabb cselekedet a
Lumen Christi terjesztése, azaz Krisztus világosság át kell felgyújtani az
emberszívekben.  (Ez összecseng II. János Pálnak az új evangelizációra való
erıteljes felhívásával!)

Arra tanította Margit testvér a közösséget, hogy testvérek legyenek , hogy ki-
váltságok, elszigetelı hagyományos külsı jelek, szerzetesi habitus, klauzúra nél-
kül, az élet sőrőjében lépjenek oda, testvérként, sorstársként az em berek-
hez, és ebbıl a tapasztalatból ismerjék fel, hogyan képviseljék az igazságot az
emberek között és az emberekért, a közszellemformálásban, a médiában, a köz-
életben. – Ez a modernség  repesztıen új volt…

Sztrilich Ágnes testvér
FOLYTATÁS LAPUNK ADVENTI –KARÁCSONYI SZÁMÁBAN!

*********************************************************************************
Egy grafológus részletes elemzéséb ıl idézünk egy rövid részletet
(akinek nem árulták el, hogy a neki adott kézírás S lachta Margité):
„1. Az átlagtól alapvetıen különbözik, magasrendő öntudata és küldetéstudata
van. 2. Erısen vezetett és mégis nagyon erısen vezetı karakter. 3. Egyénisége
csupa ellentmondás, de harmóniában lévı ellentmondás, teljesen nyitott ember,
aki belül teljesen zárt. Nincs magán énje, ugyanakkor jóindulatú és nyitott kifelé,
sıt segítıkész. 4. Nıiessége és férfiassága egy egészen egyedülálló kuriózum, a
legnagyobb nı és a legkeményebb férfi együtt".
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Dr. Németh Emma:

Az egyház nıi arca (2/1.)
Vallomásféle arról, miért nem írnék alá

nıi bíborosok kinevezését sürgetı petíciót

 „Tükörré lettem,
arcom születik, ha belenézel”

(Sztrilich Ágnes)

Kockázatos dolog az egyház nıi vagy akár
férfi arcáról írni egy olyan korban, amelyben
a fejlettnek mondott társadalmak a nı és a fér-
fi egyenjogúsága ürügyén tulajdonképpen a
kétnemőség megszüntetését kívánják elérni,
megalkotva a társadalmi nem, a gender fo-
galmát, s tagadva egyben a biológiai nemet.

A Hittani Kongregáció már tíz évvel eze-
lıtt felhívta a figyelmet a nı alárendelt hely-
zetét hangsúlyozó új irányzatok megjelenésé-

re. Az egyik ilyen irányzatban „a nı, hogy önmaga lehessen, a férfi ellenfeleként
jelenik meg” és „a hatalom visszaéléseire a hatalom megszerzésének stratégiájá-
val válaszol”. Egy másikban pedig „akár az egyik, akár a másik nem felsıbbren-
dőségének kizárása érdekében tagadni próbálják a különbséget” (A férfi és a nı
együttmőködésérıl az Egyházban és a világban, 1).

Furcsa paradoxona korunknak, hogy miközben sok országban politikailag
már nem korrekt a biológiai nemek alapján történı megkülönböztetés – pl. nem
beszélhetünk anyáról és apáról, csak szülı 1-rıl és szülı 2-rıl –, közben ugyan-
ezekben az országokban a gender ideológia értelmében gyakorlatilag nem is lé-
tezı nı számára követelik a férfiakkal azonos jogokat, társadalmi és egyházi sze-
repeket, az egyenlıségnek álcázott egyformaságot. Pedig nem vagyunk egy-
formák.

A Hittani Kongregáció levele hangsúlyozza, hogy „ezen eszmeáramlatokkal
szemben a Jézus Krisztusba vetett hittıl megvilágosított Egyház a férfi és a nı
tevékeny együttmőködésérıl beszél, teljesen elismerve különbségeiket” (4). A le-
vél kiemeli ugyanakkor a nı egyházon belüli szerepének központi jelentıségét
(15).

Elfelejtette az egyház a keresztény nıket?
A Múlt-kor történelmi portál tavaly, éppen a nı legnagyobb méltóságra

emelését kinyilvánító ünnepen, Mária mennybevételének ünnepén ismertette
Cate Coopernek, a Manchesteri Egyetem vallástörténészének újonnan megjelent
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könyvét Elfelejtette az egyház a keresztény nıket címmel. A könyv szerzıje a ko-
rai keresztény egyház forradalmi tettének tekinti azt, ahogyan az egyház törté-
netében jelentıs szerepet játszó nıkkel bánt. A nık családi és baráti kapcsolataik
révén hirdették az evangéliumot, terjesztették az igét, közösségi szervezıként és
kisebb vállalkozások irányítóiként gyakorolták hatalmukat a keresztény közös-
ségben. Az utókor azonban nemcsak megfeledkezett róluk, hanem az egyházban
a nıket még háttérbe is szorították – írja a portál a szerzı gondolatait ismertetve.

Kétségtelen, hogy a nık a kezdetektıl komoly befolyással voltak az egyházra.
Krisztus körül is sok nıt találunk, s ı egy nıt, saját édesanyját, Máriát tette az
egyház anyjává. Semmi sem igazolja azonban, hogy a nıket mára elfelejtették
volna. A kereszténység megjelenésétıl igaz a páli mondás: „Nincs többé sem
zsidó, sem görög, sem rabszolga, sem szabad, sem férfi, sem nı…” (Gal 3,28).
Ennek megvalósulása nemcsak Máriának, Jézus Anyjának tiszteletében, a nık
méltóságát hangsúlyozó egyházi megnyilatkozásokban vagy a nıknek az egy-
házban betöltött szerepében, illetve a boldoggá avatások számában látható, ha-
nem abban is, hogy az elmúlt évszázadokban élt nık közül többeket avattak
egyházdoktorrá, s hogy pl. a kolostorok segítették elı a jól képzett nık önálló
fellépését is. Az egyház ugyanis nem a papok – esetleg még a szerzetesek – kö-
zössége, hanem Isten hívı népe, amelynek tagjai a megkereszteltek, laikusok és
klerikusok, férfiak és nık egyaránt. …

A képeken: Szent Benedek és testére, Szt. Skolasztika,
Avilai Nagy Szt. Teréz és Lisieux-i Szt. Teréz – két nıi egyházdoktor

(Innen kihagyjuk a 18., színes oldalon idézett bekezdést.)

S bár a pápa kizárta, hogy a férfiaknak fenntartott szolgálati papság meg-
nyíljék a nık elıtt, jogosnak tartotta feltenni a kérdést, hogy vajon a hivatalos
szolgálatban nem lehetne-e több felelısséget adni a nıknek. A nık kimagasló
szerepét XVI. Benedek pápa a 2011-ben megjelent riportkötetben is méltatja,
megjegyezve, hogy az egyháztörténelem során „a nık sok szempontból jobban
meghatározták az egyház arcát, mint a férfiak. Gondoljunk csak a nagy katolikus
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ünnepekre, például az Úrnapjára vagy az Isteni irgalmasság vasárnapjára – ezek
mind nıkre vezethetık vissza” (XVI. Benedek – A világ világossága, 14).

Az egyház a kezdetektıl fogva nınemő
Az egyházat legjobban két kifejezetten nıi szereppel, a vılegényre várakozó

jegyes és az anya képével ábrázolhatjuk. A gyengédség és az irgalom, a remény-
ség, az élethordozás, az önzetlenség és a misztériumra nyitottság képei ezek,
amelyekre a ma egyházának és társadalmának is nagy szüksége van. „Az egyház
a kezdetektıl fogva nınemő” – ezzel válaszolt Ferenc pápa az olasz Corriere
della Sera napilap fıszerkesztıjének, Ferruccio de Bortolinak adott összegezı
interjúban a nık egyházi szerepvállalásának elımozdításáról szóló riporteri kér-
désre. Majd Hans Urs von Balthasart idézve hozzátette, hogy „a péteri elv
mellett a máriás elv határozza meg az egyházat. Szőz Mária fontosabb bár-
mely püspöknél vagy bármely apostolnál” (Corriere della Sera, 2014. márc.
5.)

A nı sajátos adottságait és méltóságát a teológia
a kinyilatkoztatás fényében magyarázza és értékeli.
A legszebb, lényegileg egybehangzó értékeléseket
talán éppen a három legutóbbi pápa fogalmazta
meg. II. János Pál pápa 1988-ban a Mulieris
dignitatem apostoli levelében így fogalmaz: „A nı
méltósága szorosan összefügg a szeretettel, amelyet
közvetlenül nıiessége révén kapott, de ugyanúgy
azzal a szeretettel is, amelyet ı a maga részérıl
ajándékoz. (…) A nı erkölcsi és szellemi ereje kap-
csolódik össze abban a tudatban, hogy Isten külö-
nös módon rábízta az emberiséget”  (30). Ez a
méltóság azonban nemcsak a hagyományos anya
vagy feleség, leány, nıvér vagy szerzetesnıi sze-
rephez kapcsolódik, hanem az élet minden területé-
hez, beleértve a dolgozó nı szerepét is.              Boldog Kalkuttai Teréz anya

XVI. Benedek nemcsak pápaként, hanem már bíborosként és a Hittani Kong-
regáció prefektusaként is hangsúlyozta a nı kitüntetett szerepét: „Vitathatatlan,
hogy a nıknek kivételes adottságaik vannak, s hogy némely tekintetben érzéke-
nyebbek és erısebbek. Éppen a szeretet képességének ezzel a különleges módjá-
val, amely megadatott nekik, hogy egy másik embert hordozhatnak maguk-
ban és önmagukat, húst és vért adhatnak neki. Mindez bizonyos kitüntetettséget
és egészen sajátos nagyságot ad a nınek” (Ratzinger: Isten és a világ, 1).

A másikért élı, szívével látó nı képes egyedül szembeszállni a bajokkal,
élhetıvé tenni az életet szélsıséges helyzetekben. Állandó, tevékeny, mással
nem helyettesíthetı jelenlétével formálja a családot, s ezáltal formálja az
egyház és népe arcát. (Vö.: A férfi és nı együttmőködésérıl az Egyházban és
a világban, 13 – Hittani Kongregáció, 2004.) FOLYTATJUK!
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A CSALÁD ÉVE

Húsz évvel ezelőtt hirdette meg
az ENSZ az első nemzetközi csa-
ládévet. A jubileum alkalmából 2014.
ismét a család nemzetközi éve,
amikor a családokat támogató politika
szükségességére hívja fel a figyelmet az
Egyesült Nemzetek Szövetsége.
A Nemzetközi Családfejlesztési
Szövetség (IFED) dokumentumot
adott közre, amely tiszteleg az ENSZ
által kezdeményezett, a család nemzet-
közi éve 20. évfordulója előtt. Arra ké-
rik a tagországokat, hogy vegyék fi-
gyelembe a családokat érintő társa-
dalmi és gazdasági körülményeket, se-
gítsék a családbarát intézkedése-
ket, amelyek célja, hogy a családok
számára fenntartható, megfizethető és
minőségi életkörülményeket biztosít-
sanak, elismerve a családoknak a tár-
sadalmi kohézió, valamint a gazdasági
fejlődés elősegítésében játszott szere-
pét. (MK)

**********************
2013-ban Egyházunk feje, Ferenc
pápa is meghirdette a CSALÁD
ÉVÉT, amely idén advent első va-
sárnapján, november 30-án zárul
(s ugyanakkor kezdődik a Meg-
szentelt élet éve).
A Püspöki Szinódus október 5-
étől 19-ig tartó III. Rendkívüli
Közgyűlésének témája is „A csa-
ládokkal kapcsolatos lelkipászto-
ri kihívások az evangelizáció ösz-
szefüggésében”.
Szeptember 28-án, vasárnap Fe-
renc pápa felhívására együtt
imádkozott a világegyház – a he-
lyi egyházak: plébániai, szerzetes
közösségek, mozgalmak… – a Szi-
nódus októberi tanácskozásáért.
A Pápa arra is kérte a híveket,
hogy   imádkozzanak  a   Szinódu-

sért a tanácskozása előtt és alatt
is, szentmiséken és egyénileg is.
Egy általa fogalmazott, a Szent
Családhoz intézett imádságot ja-
vasolt – ebből idézünk két sza-
kaszt, mellyel folytathatjuk a
családokért való közbenjárást:
…
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.
…
Názáreti Szent Család,
add, hogy a következı Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.
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Lapunk ez évi első számában kö-
zöltük Ferenc pápának a csalá-
dokhoz intézett üzenetét, mely-
ben szintén imára szólította fel a
híveket, s külön hangsúlyosan a
családokat, az októberi vatikáni
tanácskozásért – amelynek foly-
tatása lesz a jövő évi rendes püs-
pöki szinódus.

************************
A rendkívüli szinódus munkado-
kumentumát már 2013. júniusában
bemutatták a Vatikánban. Erdı Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek,
a szinódus Ferenc pápa által kineve-
zett fırelátora a sajtótájékoztatón
többek között elmondta:
A 20. század második felében olyan
irányzatok erısödtek meg, amelyek
megkérdıjelezik, hogy a család a
társadalom alapvetı intézménye.
A szinódus pasztorációs és társadalmi
helyzetfelmérés lesz, „az elsı lépés
egy többfokozatú folyamatban”. A
2015. októberében esedékes rendes
szinóduson születhet „mélyebb antro-
pológiai átgondolás a családról, a gya-
korlati kérdések megválaszolásával”.
A 77 oldalas munkadokumentum elsı
része megállapítja, hogy a hívık nem
elég pontosan ismerik az Egyháznak
a családról szóló tanítását, s csak
„részlegesen” fogadják el az Egyház
elıírásait az emberi élet védelmérıl, a
születésszabályozásról, a válásról
vagy a házasságon kívüli kapcsolatról.
Ezért „új nyelvezetre, új módozatok-
ra” van szükség az Egyház és a csalá-
dok közötti kapcsolattartásban.
A család evangéliumát a mai kultúra
nyelvén kell megfogalmazni.
A sajtótájékoztató résztvevıi hangsú-
lyozták, hogy a mai családra rányomja

a bélyegét az individualizmus kortárs
kultúrája, amelyben a gyermek „aka-
dályozza a személyes szabadságot és
jólétet”. Emellett a gazdasági válság
is komoly akadályokat emel a család-
alapítás elé. A dokumentum a csalá-
dokat segítı állami politikát sürget.
A második rész kritikus pontként
jelöli meg a családok felaprózódását, a
családon belüli erıszakot, a gyerme-
kekkel való emberkereskedelmet, a
drogtól és alkoholtól való függıséget.
A szülıket terhelı fárasztó munka, a
migráció, a szegénység, a szabad va-
sárnap eltörlése negatívan hat a csalá-
dok életére. A szülık és gyerekek kö-
zötti kommunikációt az internet- és
mobiltelefon-függıség is akadályoz-
hatja.
Külön fejezet foglalkozik az élettársi
kapcsolatban élıkkel és az elváltak-
kal. A dokumentum nemet mond az
azonos nemőek házasságára és az
ezt engedélyezı polgári törvényekre.
Nemet mond az azonos nemő párok
általi örökbefogadásra is. Ugyanakkor
elítéli kirekesztésüket, és befogadásu-
kat szorgalmazza. A dokumentum
nemet mond a „szexuális identitás
megszüntetését” hirdetı gender-
elméletekre is.
A dokumentum utolsó része a gyer-
mekek vallásos nevelésével foglalko-
zik. A gazdasági, ideológiai válságba
kerülı családokban a fiatalok is eltá-
volodnak a hittıl, különösen Európa
keleti országaiban. Erdı Péter Romá-
nia és Litvánia példáját említette,
hangsúlyozva, hogy nemcsak fiatalok,
családanyák is tömegesen vállalnak
külföldön munkát úgy, hogy hazájuk-
ban hagyják férjüket és gyermekeiket.

 (M. K.)



14

A család az Egyház gerince
Mit mond a Kinyilatkoztatás
a házasság mai problémáiról?

A Pápai Udvar prédikátora, Raniero Cantalamessa  atya 2014
tavaszán a Virginia-beli Norfolk A CSALÁD-EGYHÁZ ÉB RESZTÉSE
címő konferenciájának vendégel ıadója volt.
A Ferenc pápa által 2013-ban meghirdetett és ez év advent 1.
vasárnapján záruló CSALÁD ÉVE alkalmából lapunknak mostani és
következ ı számában a családról szóló el ıadását közöljük, két
részletben, kissé rövidített formában.

Bevezetıjében így vázolta az elıadó beszédének felépítését:
Az elsı részben Istennek a házasságról és a családról való eredeti tervére

figyelünk, s arra, hogyan bontakozott ez Izrael történetében.
A második részben arról a megújulásról fogok beszélni, amit Krisztus

hozott, s arról, hogy ezt hogyan értelmezte és élte az Újszövetség ke-
resztény közössége.
A harmadik részben azon szeretnék gondolkodni, hogy a bibliai ki-

nyilatkoztatás hogyan segítheti annak a nehézségnek a megoldását,
amivel ma a házasság és a család szembesül.

I. A házasság és a család isteni terve –
és az emberi megvalósulása az Ószövetségben.

Isteni terv

Tudjuk, hogy a Teremtés könyvében két eltérı beszámoló van az el-
sı emberpár teremtésérıl, s ezek két hagyományból fakadnak. A jahvista
(Kr.e. 10. sz.) és az újabb kelető (Kr.e. 6. sz.), melynek papi hagyomány a neve.

A papi hagyomány szerint (Ter. 1,26–28.) a férfit és a nıt Isten egyszer-
re teremtette, s nem egymásból. A férfi és a nı kapcsolata az, hogy mind-
kettı Isten képmása: „Isten a maga képére teremtette ıket, férfinek és nınek
teremtette.” A férfi és nı egyesülésének a célja a termékenység, hogy betölt-
sék a földet.

A jahvista hagyomány szerint (Ter. 2,18-25.) a nı a férfi oldalából véte-
tett, s a két nem teremtésének oka a magány: „Nem jó az embernek egye-
dül. Megfelelı segítıt adok neki.” Az egyesülés tényezıje itt megelızi a termé-
kenységet: „A férfi ragaszkodni fog feleségéhez, s a kettı lesz egy test.” Mind-
ketten szabadok a saját és a másik szexualitásának vonatkozásában: „Mezítelenek
voltak, de nem szégyenkeztek egymás elıtt.”
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A bőnbeesés elıtt egyik beszámoló sem utal a nı alárendeltségére a férfihez
viszonyítva. Teljesen egyenlık, bár a kezdet (a jahvista hagyomány szerint) a
férfi.  (…..)

A másik nem iránti megnyílás az
elsı lépés a megnyíláshoz mások és a
nagybetős Másik, az Isten felé. A há-
zasság az alázatosság jegyében szüle-
tik, a függés és ezzel a
teremtményiség elfogadása. A
szerelem a férfi és nı között a legradi-
kálisabban alázatos aktus. Hiszen min-
tegy koldusként áll az ember a másik
elıtt, és azt mondja: „Nem vagyok elég
önmagamnak, szükségem van rád!” Ha
igaz, amit Schleiermacher mondott,
hogy a vallás lényege az Istentıl füg-
gés érzülete, akkor az emberi szexua-
litás a vallás iskolája.

Dürer: Ádám és Éva ����
Eddig Isten tervét kutattuk. Két-

ségtelen, hogy a Biblia szövegei nem
érthetıek, ha nem vesszük számításba a bőnbeesés történetét, mindenekelıtt
azt, ami az asszonynak szól: „megnövelem vajúdásod gyötrelmeit, fájdalommal
hozod világra gyermeked. Vágyódni fogsz férjed után, és ı uralkodni fog rajtad.”
(Ter. 3,16.) A férfinek a nı feletti uralma a bőn következménye, s nem
Isten terve, ezt Isten nem hagyta jóvá.

Történelmi következmények

A Biblia emberi és isteni könyv, nemcsak azért, mert Isten és ember
együtt a szerzıje, hanem azért is, mert a leírást átszövi Isten hőségének és
az ember hőtlenségének története. Ez egyértelmően kitőnik, amikor össze-
hasonlítjuk Isten tervét a házasságról azzal, ahogyan ez a választott nép törté-
netében megvalósult.

Ha tudatában vagyunk az emberi hiányosságoknak, sıt aberrációknak, az
segíthet abban, hogy ne csodálkozzunk azon, ami manapság körülvesz bennün-
ket, s megmutatja, hogy a házasság és a család intézménye, legalábbis a
gyakorlatban, hosszú idı folyamán fejlıdött ki, éppen úgy, mint a társa-
dalmi és vallási élet más tényezıi. A Teremtés könyvét követve látjuk, hogy Káin
és Lámek megtöri a monogámia törvényét, amikor két feleséget vesz-
nek magukhoz. Noé és családja mintha kivétel lenne kora romlottságából. A
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pátriárkáknak, Ábrahámnak és Jákobnak gyermekei több asszonytól valók voltak.
Mózes elrendezi a válás módját, Dávidnak és Salamonnak jelentıs háreme volt.

A deviancia mindig a magasabb társadalmi szinteken jelenik meg erıteljes-
ebben, inkább a vezetık, mint az egyszerő emberek között, ahol eredetileg a
monogám házasság volt a norma, s nem a kivétel. Ahhoz, hogy fogalmunk
legyen az emberi kapcsolatokról, a családról Izraelben, a bölcsességi irodalomhoz
kell fordulnunk, a Zsoltárok, a Példabeszédek és Sirák fia Könyvéhez.  Ezek in-
kább segítenek, mint a történelmi könyvek, melyek a vezetıkkel foglalkoznak.
Rámutatnak a házastársi hőségre, az utódok nevelésére és a szülık iránti tiszte-
letre. Ez utóbbi érték a Tíz Parancs egyike is: Tiszteld apádat és anyádat.”

Az eredeti házasságeszménytıl való eltérés, az egyesek vétkének
leírása mintegy alá is húzza a házasság alapelvét Izraelben. A kezdeti
hanyatlásnak két nevezetes pontja van. Az elsı az a felfogás, hogy a házasság
lényege nem a létállapot, hanem eszköz jellege van. Az Ószövetség a házas-
ságot a patriárkátusi tekintély intézményének tekinti, a törzs életének
fenntartása céljából. … A férfi és nı közötti életközösség eszményét nem fe-
lejtették el, de kevesebb fontossággal bírt, mint az utódok java.

A másik nagy elhajlás a nıi mivoltot érinti. A nı kezdetben a férfi egyen-
rangú társa, ugyanazzal a méltósággal rendelkezik, mint a férfi. Idıvel egyre
inkább alárendelıdik a férfinek, egyre inkább kiszolgálója lesz a férfinek.

A próféták, különösen Ozeás, Izaiás és Jeremiás rávilágítanak Istennek a
házasságról alkotott eredeti tervére.  A férfi és a nı kapcsolatát az Isten és
az İ népe szövetségének szimbólumaként ábrázolták, s ezzel újra felra-
gyogtatták a kölcsönös szeretet, a hőség, a felbonthatatlanság értékét, mely jel-
lemzi Isten szeretetét Izrael iránt. Ennek megjelenítésére a jegyesi szeretet és a
szenvedés minden szakaszát felhasználták, a szerelem kezdeti fázisát, az udvar-
lást (Iz. 62,5), a válás drámáját, (Oz. 2,4), s végül a régi szeretet-kötelék újjá-
születését, a reményt (Oz. 2,16, Iz. 54,8).

Malakiás rámutat, hogy a prófétai üzenetnek milyen pozitív hatása lehet az
ember házasságára, s különösen a nık helyzetére: „… az Úr a tanú közötted és
ifjúkori feleséged között, akihez hőtlen lettél, noha ı volt a társad, a szövetséggel
elkötelezett feleséged. Nemde egy élete van annak, aki testbıl és lélekbıl áll? És
mi a vágya ennek az egynek? Az, hogy utódai legyenek az Isten által. Tartsátok
hát tiszteletben életeteket, és ne légy hőtlen ifjúkori feleségedhez.” (Malak 2,14-
15.)

A prófétai hagyománynak ebben a megvilágításában kell olvasnunk az Éne-
kek Énekét. Így a házasság eszményének az éroszban való újjászületését látjuk, a
férfi vonzalmát a nı iránt, és a nı vonzalmáét a férfi iránt, a teremtés ısi felfogá-
sa szerint.

(ZENIT. Fordította: Sz. Á.)
Folytatás a következı számban!


