2. évközi vasárnap 2013.
Bevezetés
Jézus, miután megkeresztelkedett a Jordán vizében, megkezdte
nyilvános működését Galileában.
Nem véletlen, hogy embereket üdvözítő cselekedeteinek, s csodáinak sorozatát egy lakodalommal kezdte
meg, a galileai Kánában.
Az ifjú pár, aki meghívta Jézust a menyegzőre minden bizonnyal
örült, hogy Jézus elfogadta meghívásukat.
A mai ifjúpárok meghívják e
Jézust a lakodalomra? S mi mit teszünk, hogy meghívják? Hogy templomi esküvőjük is legyen? Hogy az
Úr áldásával induljanak el a házasélet útján? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy engedjük, hogy kimenjen népünk életéből a
templomi esküvő szokása. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy honfitársaink többsége csak szexuális, élettársi
kapcsolatnak tekintik a házasságot. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy a többségre akarják erőltetni az egyneműek
együttélését is házasságként való elismerését. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az Úr Jézus elfogadta az ifjú
házaspár meghívását és megtisztelte
jelenlétével, hiszen nem világtól elforduló aszkéta Ő, aki megveti az
élet tiszta örömeit is. S követői sem
azok, és nem is lehetnek azok.
Azután meg jelezni akarta és
akarja azt is, hogy Ő olyan értékek-

kel gazdagítja a házasságot, amelyek
nélkülözhetetlenek annak tartós boldogságához. Arra. figyelmeztet,
hogy az emberi szíveket csak Ő tudja egybekötni örökre szóló szeretettel.
És mégis mennyi olyan, amelyikre csak formálisan hívják meg
Jézust. Meg vannak keresztelve, de
templomba nem járnak, nem is akarnak a jövőben sem. Mégis nagyon
akarják a templomi esküvőt, mert az
olyan szép, meg a nagymama is
szorgalmazza. Ezért, mennyi olyan
esküvő van, templomi is, amely válással végződik. Mennyi a csonka sérült család, mennyi a diszharmonikus
életű gyermek!
És mennyi olyan házasságkötés van, amelyikre meg sem hívják
Jézust. Csak polgári kötésben élnek,
úgynevezett élettársi kapcsolatban.
És mennyi deviáns, gondolkodó, ideológia, amelyek minden eszközzel gyengítik, tagadják a házasság, s a család erejét, és ezzel népek,
nemzetek és az egész emberiség jövőjét kockáztatják.
A gender elmélettel is. Micsoda zűrzavart keltenek a társadalomban a természettörvények semmibevételével, azok megerőszakolni akarásával. Eszembe jut ilyenkor a
Nagy Vezérnek az terve, talán csak
monda, mely szerint a folyóvizek
irányát ellenkező irányúra akarta
változtatni tudósai segítségével. S
nem sikerült neki. A mai természetellenes dolgok kivitelezése sem fog
sikerülni a nagy propaganda eszközök befektetése ellenére sem.
Párizsban az elmúlt napokban
800 ezres tüntetés zajlott le a homo-

szexuális házasság törvénybe iktatása ellen. Ennek kapcsán nyilatkozott
(Vin-cenzo Paglia,) a Családok Pápai
Tanács elnöke. És Határozottan kijelentette: „ha homoszexuális párok
örökbe fogadhatnak gyermekeket, az
oda vezet, hogy a gyermek árucikké
válik… (Véleményem szerint ezzel a
pedofília is elnézett, megtűrt, megengedett lesz)
Véleménye szerint: Amióta a
világ világ, a gyermeknek azon a természetes közösségen belül kell megszületnie és felnövekednie, amely
egy apa és egy anya közössége.”
„Az Egyház tudatában van annak, hogy társadalmi és antropológiai szempontból is mekkora ereje van
a családnak, ezért mindenképpen védelmezi. Védelmezi, mert szereti a
férfit, szereti a nőt, szeret mindenkit,
és nem akarja, hogy lerombolják a
bölcsőt, amelyből az egész társadalom megszületik és erőre kap”
E szavakkal zárta gondolatait
Vin-cenzo Paglia érsek, a Családok
Pápai Tanácsának elnöke.
Mi meg itt kapcsolunk vissza
a kánai menyegzőhöz, Jézus első
csodájához. És hangsúlyozzuk: Azért
tudott ott és akkor csodát tenni, mert
Jézus jelen volt a menyegzőn.
Naivitás? Nem tudom. De állítom, hogy ha Jézus jelen lenne a mi
társadalmunkban, annak jeles eseményein, s nem a kiiktatására, hanem a
meghívására törekednének, megszüntetné társadalmunk szégyenét.
Azon romboló eszmék tevékenységét, akik az Írás szerint azzal dicsekszenek, ami a szégyenük.
Annál is inkább, mert miként a
kánai menyegzőn, úgy ma is, van,

aki látja a problémát, és miként Kánában, úgy itt és most is, Fiához fordul segítségért.
Csodálatos ennek az asszonynak, Máriának, Isten Anyjának az
emberek iránt tanúsított empátiája,
bajaik ismerete és segíteni akarása!
Nem a magán kinyilatkoztatások, hanem a Biblia tanúsága szerint! Kánában, Kálvárián, a Golgotán, az első
Pünkösdkor, az utolsó vacsora termében! S a történelem tanúsága szerint a keresztények életében. Ezért
tiszteli őt égi édesanyaként minden
igaz keresztény őszinte gyermeki
tisztelettel. Mi történelmünket ismerő magyarok, Nagyasszonyunkként
és Patrónánkként.
Ezért fogadják meg az igazi
krisztushívők, mi magyarok is, Mária nekünk is szóló üzenetét: Tegyétek meg, amit Fiam, Jézus mond
nektek! Dolgozzatok vele együtt az
emberi nyomor enyhítésén, az emberi életek vidámabbá tételén, úgy is,
miként ő ott Kánában! Fáradozzatok
minden család, minden ember, minden honfitársatok, legfőképp a magatok és a tieitek földi boldogságáért és
örök üdvösségéért!
Látva az életben a sok egyéni
és családi problémát, a ragadozó farkasok újbóli megjelenését, beigazolódottnak látszik az Úr Jézus mindenkinek szóló eme figyelmeztetése:
Nálam nélkül semmit sem tehettek.
De eme másik is: Bármit kértek az
én nevemben, megadja nektek a
mennyei Atya. A reményt felszítva,
kérjünk, hát bizalommal.
Ámen
F. F.

