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Szombat esti gondolatok

Hogyan valósul meg konkrétumokban is az el z oldalon (a) (f) pontokba
szedett felsorolás a mi házasságunkban? Érd em es összeszed egetni és
kicsit nagyobb becsben tartani a fölbonthatatlan p árkapcsolatunknak ezeket a kincseit. H a egy estét kom olyabban rászánu nk, m i m agu nk is be fogju k látni a saját házasságu nkon is Bíró p ü sp ök ú r igazát: N em a házasság van válságban, hanem a társad alom .
2.

XI. Pius pápa CASTI CON N UBII cím enciklikája
A keresztény házasságról - figyelemmel a család és a társadalom
mai helyzetére, szükségleteire, tévedéseire és b neire
I. fejezet A házasság javai (2. rész)
Szent Ágoston írja a következ ket: M indazok a javak, amelyek miatt a
házasság jó, a gyermek, a h ség és a szentség. [ De bono conjugii ]
Az el z szom baton e javak közü l a gyermekr l és a h ségr l volt szó,
m ost a harm ad ikról, am i az el z kett t m integy betet zi;
Arról, hogy a házasságot Jézus szentségi rangra is emelte.
Az enciklika a házasság szentségi jellegének két lényeges elem ét
hangsúlyozza: (1) fölbonthatatlan, (2) kegyelmet közvetít.
1. A házasság fölbonthatatlan. Az Egyház a végs kig kiáll a házasság fölbonthatatlanságáért. Ezért évszázadok óta igen sok kritika
éri. H osszan lehetne beszélni arról, hogy egyházjogilag m ikor semmis egy házasság... Ennél sokkal fontosabb az a kérdés, hogy:
Milyen jó dolgok származnak a házasság fölbonthatatlanságából?
Az enciklika - kü lön fejezetben - a következ javakat em líti: (a) tartósság, (b) véd elem a h tlenségre csábító kü ls és bels ellenségekkel szem ben, (c) a bels béke biztosítéka a kü lönféle csap ások, vagy
az öreged és gyötr aggod alm aival szem ben; (d ) m eg rzi a hitvesek
m éltóságát, (e) jótáll a kölcsönös tám ogatásért; (f) a lehet legjobb
módja a gyermekek védelmének, évekig tartó nevelésüknek.
Ismét jó beszélgetési témához jutottunk családcsoportoknak:

-

A házasság kegyelmet közvetít. Ez akkor fog jól m köd ni, ha
a házaspár úgy is él, hogy nem gördít ellene akadályokat,
önm agu k is együ ttm köd nek a kegyelem forrásával,
gyakorolják a természetfölötti erényeket,
gondozzák és fejlesztik magukban a kegyelem kapott magvait.

Ellenkez esetben a kegyelm ek föld be ásott talentu m ok m aradhatnak. Mik azok a kegyelm ek, am iket a házas életform a közvetít?
Az enciklika itt m egint konkrétu m okat em lít: (a) növeli a m egszentel kegyelm et m ás szóval a házasp árok segíthetik egym ást az ü dvösség felé, (b) m egkap hatják a segít kegyelm et, valahányszor erre
szükségü k van az állap otbeli kötelességü k teljesítésekor, (c) végü l
p ed ig szám talan ajánd ékot is nyernek egym ás szeretetéb l, term észetes és természetfölötti er ket kap nak, stb.
Gond olju k végig! Az igazi erejét akkor élhetjü k m eg ezeknek a kegyelm eknek, ha nem egym ástól elszigetelten ford u lu nk Isten felé,
hanem együ tt, közösen, a kett nk m ind ennap i kap csolatát nyitju k
meg Isten el tt. Együ tt beszéljü k m eg, hogy hogyan éljü nk Isten
jelenlétében, együ tt im ád kozu nk, együ tt böjtölü nk, és együ tt kép ezzük magunkat.
Annyi házasp árral találkoztu nk m ár, akik közösen járnak tem p lomba, közösen nevelik a gyerm ekeiket, - m ég im ád kozni is közösen
tanítgatják ket, d e kettesben már nem tu d nak együ tt im ád kozni.
Azt gond olják, hogy az Istennel való kap csolat annyira bels m agánügy, hogy ide nem engedik be a párjukat.
Milyen jó lenne, ha a Család évében közösen is jobban meg tudnánk
nyitni m agu nkat a házasság kegyelm et közvetít erejének!

