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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Szent Család vasárnapja

Nem fogadták be

Kinyitni egy ajtót

A

A

mai napon figyelmünk a Szent
Családra, s annak tagjaira, a kisded
Jézusra, Máriára és Józsefre irányul.
A népszámlálás miatt Betlehembe érkezők egyetlen házban sem kaptak szállást. Nem fogadták be őket sehol. Egy
talpalatnyi hely sem jutott nekik. A betlehemiek
elutasításáról
rögtön
eszünkbe jut, amit a karácsonyi ünnepi
szentmise evangéliumában olvastunk:
„De övéi nem fogadták be” (Jn 1,11).
A városban lakók viselkedése azzal
magyarázható, hogy bizonyára sokan
érkeztek az összeírás miatt az ország
más részeiből, s megteltek a házak, a
vendégek elszállásolására alkalmas helyek. Mert ahol megtelik egy ház, ott
nincs helye több embernek, s nincs
helye az Istennek sem. Csak az istálló
volt üres, legalábbis nem lakott ott
senki ember, csak az állatok. És csak a
jászol volt üres, helyet kínálva a szalmaágyon egy kisdednek, annak, akit nem
fogadtak be. Ez az üres jászol lesz egy
kis időre a Gyermek otthona, ez az üres
istálló lesz a Szent Család ideiglenes otthona.
Vajon van-e az életemben egy jászolnyi üres hely, ahová betérhet az Isten, s
ahová befogadhatom őt? Vagy mindent
elfoglalnak evilági dolgaim? Talán mindenhol én vagyok a tulajdonos, az úr, a
főnök? Talán életem minden apró szegletében én uralkodok? Mekkora területet engedek át Istennek az életemben?
Vajon van-e még a lelkemben egy parányi hely, amit megoszthatok vele?
Vajon található-e legalább egyetlen üres
lap szívem vendégkönyvében, ahová
Isten beírhatja igazságát, beírhatja
nevét? Akarok-e helyet biztosítani az
Isten számára az életemben?
Szent Család
vasárnapja
Sir 3,3-7.14-17a
Kol 3,12-21
Mt 2,12-15.19-23

Ezekben az években sokat beszélünk
a társadalmi és gazdasági válságról. Az
emberek válságáról, a kapcsolatok válságáról, az értékek válságáról, az erkölcsi
válságról.
Az
Egyház
kötelességének tekinti ma is, úgyanúgy,
mint más korokban, hogy segítséget
nyújtson a házasságra készülő fiataloknak és a házastársaknak, különösen
akkor, amikor válságba kerülnek.
A családok és családtagok is érzik ezt
a válságot, s aligha tudják függetleníteni
magukat a világ részéről rájuk nehezedő
negatív hatásoktól. Maga a keresztény
család, az Istennek helyet adó család, az
Istenre hagyatkozó család, az Isten szeretetében élő család a válasz korunk
válságára. Köszönettel tartozunk Istennek, hogy keresztény családban születhettünk meg s családban élhetünk. A
szülők köszönettel tartoznak Istennek
gyermekeikért. A gyermekek köszönettel tartoznak Istennek szüleikért, akik
életet adtak nekik és gondoskodnak
róluk, valamint köszönet jár részükről
szüleiknek, hogy Isten iránti szeretetre
és hitre nevelik őket.

Hétfő

Kedd

1Jn 2,12-17
Lk 2,36-40

1Jn 2,18-21
Jn 1,1-18

Szerda, Szűz
Mária, Isten Anyja
Szám 6,22-27
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21

z emberi rosszindulat és gyilkos
szándék elől a Szent Család menekülni kényszerül Egyiptomba.
Egy, a jelenetet ábrázoló festményen
Szent József látható, amint vezeti a
szamarat, amelynek hátán az ölében a
kisded Jézust tartó Mária ül. De ezen
a képen nem a kietlen pusztában vándorolnak, hanem egy város utcáján
mennek, s a háttérben lévő házak ablakai és ajtói mind be vannak csukva,
egyetlen embert sem látni a Szent Család tagjain kívül.
Talán jó volna kinyitnom életem ablakát, hogy észrevegyem őket. Talán
jó volna kinyitnom egy ajtót, hogy beléphessenek életembe.

Ima a családokért

M

indenható Istenünk! Hisszük,
hogy az evangéliumi értékrend
biztos segítséget nyújt mindazoknak,
akik gyorsan változó világunkban, a
válságok korában, a nehézségek idején
és azok ellenére is Isten szeretetében
akarnak élni.
Vezesd a családban élőket igazságaid
felismerésére és a szeretet hűséges
megélésére! Segítsd a család szeretetét
nélkülözőket emberhez méltó élethez,
emberi méltóságuk megőrzéséhez és
hivatásuk megtalálásához! Emlékeztesd a szülőket felelősségükre gyermekeik iránt és a gyermekeket az
engedelmességre szüleik iránt!
Segíts minden embert, hogy megtalálja a boldogságot! Segítsd Egyházunkat, hogy szeretettel ajánlja fel a
segítséget mindazoknak, akik családi
élete hajótörést szenvedett!

Csütörtök

Péntek

Szombat

1Jn 2,22-28
Jn 1,19-28

1Jn 2,29-3,6
Jn 1,29-34

1Jn 3,7-10
Jn 1,35-42
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Karácsony 2.
vasárnapja
Sir 24,1-4.12-16
Ef 1,3-6.16-18
Jn 1,1-18

