Egyházi gondolatok
Hogyan er síthetjük meg házasságunkat korunk kihívásaival szemben?
„Aki a korszellemmel házasodik, hamar özveggyé válik” /Kierkegaard/
Az idén Mórahalmon került megrendezésre a XIX. Egyházmegyei Családnap, melyen Bordányból
két család vett részt. A nap f témája a család volt, illetve ezen belül is f leg a férj és feleség kapcsolata.
Ezúton is szeretném megköszönni Károlynak, hogy gondolt ránk és meghívását elfogadva részesei lehetünk
ennek a programnak. Míg gyermekeink sokszín', vidám játékos foglalkozáson vettek részt, addig a
házaspárok pszichológus, családterapeuta el adásain keresztül kaptak segítséget ahhoz, hogyan er síthetik
meg házasságukat korunk kihívásaival szemben. Problémák a keresztény családokban is vannak, csak talán a
problémák megoldásához állnak másképp. Egy pár sorban szeretném azokat a gondolatokat megosztani
Veletek, amit ez a nap adott nekem.
Az emberek a romantikus szerelem álomképével élik le az életüket, és ha a szerelem elmúlik, a rideg
valóság már kevésbé elfogadható számukra. Elfelejtünk szeretni, megsz'nünk szerethet nek lenni,
megpróbáljuk a másikat átformálni a saját elképzeléseink szerint. Közben nem gondolunk arra, hogy a
társunkat mi választottuk egykor. A kezdeti szép évek id vel bizony elszürkülnek. A n k azt hiszik, hogy
nekik csak jó anyának kell lenniük, a férfiak pedig hajlamosak azt gondolni, hogy nekik csak az a dolguk,
hogy a megélhetéshez szükséges anyagi javakat el teremtsék. Pedig nem leszünk attól rossz anyák, ha a
párunkra is legalább annyi figyelmet és szeretetet szánunk, mint a gyermekeinkre, és nem leszünk attól
rosszabb apák, ha néha a munkát félretéve esetleges hasznot elhalasztva csak egymással foglalkozunk.
Önz nek sem nevezhetjük magunkat, hisz a mi boldogságunktól függ a gyerekeink boldogsága is.
Nagyon sok egyszer' dolog áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy ne kerüljön sor erre a szürkeségre, de
ezeket bizony használni is kell. 5, 10, 20 év után se féljünk kimondani azt a szót, hogy szeretlek, a közös
programok, a közös munka mind építik a kapcsolatot, illetve ami szerintem a legfontosabb: az szinte
beszélgetések érzelmekr l, gondolatokról. A házasságtörések megel zésének egyetlen hatékony módszere a
teljes szinteség. Az ember sokféle okból érezhet kísértést egy házasságon kívüli kapcsolatra, ehhez azonban
a tettek mezejére kell lépnie, az kell, hogy hajlandó legyen hazudni és mellébeszélni. Bárkivel el fordulhat,
még ha félünk is bevallani, hogy vonzalmat érez házastársán kívül más iránt is, de ezek a vonzalmak azonban
ártalmatlanná válnak, ha szintén meg tudjuk beszélni egymással. A fájdalmat nem szül vel, nem baráttal,
nem munkatárssal kell megbeszélni, hanem csakis egymással, hisz a megoldást csak az tudhatja, aki a
probléma kialakulásáért is felel s. Tudni kell bocsánatot kérni és a bocsánatkérést el kell fogadni, hisz az Úr
is megbocsátja a mi b'neinket, akkor mi miért ne tennénk ezt.
Fontos gyermekeinket is megtanítani az szinteségre, és hogy merjenek kérdezni. Ne engedjük
magunkat manipulálni a média által, hanem merjünk a problémák valódi okaival szembesülni, és közösen
megoldani azokat. Így talán tudunk tenni valamit az ellen, hogy a házassági problémákra ne a válás legyen a
megoldás.
Remélem, sokan elgondolkoznak ezeken a gondolatokon, amit mi ezen a napon kaptunk és a
legközelebbi alkalommal többen részt tudunk venni ilyen egyházi rendezvényen.
Juhászné Pintér Andrea

Betlehemes játékok
Bábtáncoltató betlehemes játék lesz december 20-án a 16.30-kor kezd d szentmise után a templomban!
(Bálint Sándor gy'jtése nyomán) Szeretettel várunk mindenkit!
Létezik egy önálló magyar hagyomány, melynek különös de hiteles mondanivalója van a Karácsonyról, és ez
megjelenik a betlehemes játékaink szöveganyagában is. A csillagos égboltra kell felnéznünk, miel tt
elindulunk akár a pásztorok akár a mágusok útján. Mit látunk a Karácsony éjszakáján? Ugyanazt, mit a
betlehemes játékok színpadán. „Amint fent Úgy lent” A Tejút körüli és benne lév csillagképek a fejünk
fölött ezen az éjszakán a következ k: „Bojtárok kett se”, k a pásztorok, azaz az Ikrek csillagkép. Ez
meghatározó égi tünemény ebben az id szakban. Ugyanakkor az Ikrek fölött jelenik meg az Auriga, azaz a
„Szekeres” csillagkép. Legfényesebb csillaga a „Capella”, magyarul „Kecskés”, aki pásztorjátékaink „Öreg”je, ugyanis az Öreget Kecskésnek is nevezik. Dket kíséri az Orion, népünk elnevezése szerint „Nimród”,
melynek övében a három legfényesebb csillag, a Három királyok, azaz Mágusok. Az Auriga, Szekeres
kapuján tud bejutni, leszületni a magasabb égi min ség hozzánk, s lent várja a Bojtárok kett se, azaz a
Pásztorok és Mágusok.
Ezt az égi történést jeleníti meg minden betlehemes játékunk. A kis Jézus minden évben le tud születni a
Földre. Régen a betlehemes játékot nagy legények vagy már házas férfiak játszották. Akik betlehemes
játékban részt akartak venni, ezt szigorú föltételekhez kötötték: A gyakorlás els napjától kezdve nem volt
szabad kocsmában megfordulni, lányokhoz járni. Az utcákon néma csöndben kellett menni, s nem volt szabad
világi énekeket énekelni.

Ma is megtarthatod az adventi csöndet: nem hallgatsz hangos zenét, nem csapsz zajt, nem veszekszel, hogy
alkalmassá válj arra, hogy hírül add Karácsony örömét.
Pap Gábor nyomán
A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje:
December 24. Szenteste
21.00 karácsonyi játék
21.30 szentmise
December 25. Karácsony, Jézus születése
7.30 szentmise
11.00 szentmise
December 26. Szent István vértanú ünnepe
7.30 szentmise
December 28. Szent Család vasárnapja
7.30 Szentmise
December 31. Szilveszter
15.00 hálaadó szentmise
Január 1. Újév, Sz'z Mária, Isten Anyja
11.00 szentmise
Áldott és békés ünnepeket kívánunk!

