
hegyét, járd körbe, / számold meg to rnya it, vizsgáld meg fala it , / a fellegvárat
vedd szemügyre. / S kiáltsd a jövő nemzedék felé : / Ez mind az Isten éi" (Zsolt
48,14)

HÁZASSÁG, CSALÁD I:S EUKARISZTIA

A svájci püspökök körlevele 1982 Szentcsalád ünnepén

Kedves Testvéreinkl Mindannyian bizonyos kényszerűségeknek vagyunk
alávetve munkánkban, sőt még szabadidőnkben is vannak kötelezettségeink.
Egyesek fontosak, mások kevésbé. Van, amelyik örömet okoz, a másik kevés
bé. Terminusok, amelyek szorítanak, vagy terminusok, amelyek tetszés szerint
tölthető időt nyitnak meg számunkra.

Ebben a pillanatban (ti. a körlevél felolvasásakor) is egyik kötelességeteket
tartjátok meg : részt vesztek a vasárnapi eukarisztián. Vajon ez egy kötelesség ,
egy heti term inus sok más között, vagy pedig egészen sajátos természetű?

Mi püspökeItek szeretnénk elmélkedni ezen mindnyájatokkal együtt, akik
most itt vagytok, főleg pedig veletek, apák és édesanyák, veletek, családok,
hiszen ma a Szentcsalád ünnepét üljük.

Támaszt keresve

Meg vagyunk győződve, hogy a vasárnap, az eukarisztia megünneplésének
napja , életünk egyik különösen jelentős terminusa. Sokan emelik ma fel szavu
kat, hogy jelezzék a házastársakra és családokra nehezedő sokféle terhet.
Egyesek odáig mennek, hogy magát a házasság intézményét is megkérdőjele

zik. Házasságok felbomlanak. A családok mind kevésbé részesei egy nagyobb
egésznek, amely képes fenntartani őket. A szülőknek az a benyomásuk, hogy
magukra maradtak a gyermekeik nevelése közben felvetődő problémák megol
dásában . A gyermekek és fiatalok benyomása viszont az, hogya család már
nem az otthonosság és biztonság helye többé.

Felvetődik hát a kérdés : hol találják meg a házaspárok és a családok az
olyannyira szükséges támaszt? Honnan merftsenek új erőt, hogy éljék a há
zasságot , és felvirágoztassák a családot?

Mint keresztények tudjuk, hogy támaszkodhatunk lsten segitségére; tőle

jön az erő és bátorság. Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy lebecsülnénk a
hitvesi és családi problémák szakértőinek közreműködését. Nem kerüli el fi
gyelmünket az a segftség sem, amelyet a különleges társadalmi intézmények
adnak a nehézségben levő csalá doknak. Ezeknek nagy a jelentőségük, és
méltók állandó figyelmünkre. De lsten segitsége nélkül mindez a segitség
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egymagában a homokon épült házhoz hasonl ítana, amiről az Evangélium be
szél (vö. Mt 7,24-27).

Sok lehetóség van arra, hogy találkozzunk Istennel , megismerjük ót és tá
maszra találjunk benne. E találkozás egyik kiváltságos eszközét ajánlja fel ne
künk az eukarisztia rnegünneplése. Krisztus, lsten Igéje és lsten Fia van ott
jelen közöttünk a kenyér és a bor szine alatt.

Az eukarIsztIában lsten elkötelezI magát az ember melle"

Krisztusban lsten teljesen elkötelezte magát az ember iránt. Mindörökre.
Ennek az elkötelezésnek ragyogó jele az eukarisztia. Ez az elkötelezés minden
emberre vonatkozik, különös módon is a házasság kötelékével egyesitett hivek
re és a családra.

A szövetség

Az eukarisztia az új és örök szövetség ünneplése. "Ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé , a vér, amely értetek és sokakért kiontatik" - mondja
a pap az átváltozás szavaiban . A házasság is szövetség . Egyes házassági szer
tartásokban néha ezt a kifejezést találjuk: MHázasságot kötünk: életre szóló
szövetséget." Ez a kifejezés mélyértelmű. Az Ószövetségben a próféták úgy
mutatták be a házasságot , mint lsten Izrael népével kötött szövetségének ké
pét. Az Újszövetség újra felidézi ezt a fogalmat: "Ezért az ember elhagyja ap
ját, anyját, feleségével tart , és a kettó egy ember lesz. Nagy titok ez, én Krisz
tusra és az Egyházra vonatkoztatom" (Ef 5,31-32).

A házasság titka abban van, hogy Krisztus szövetségét és egységét kép
viseli lsten új népével. Mivel pedig az eukarisztia ezt az új és örök szövetséget
ünnepli, ugyanúgy ünnepli a hitvesek egységét is, hiszen az ő házasságuk
Krisztus és az Egyház egységének képe. Az eukarisztiában Krisztus nem csu
pán minden egyes hivó iránt kötelezi el magát, egyénileg vagy az egész közös
séggel együtt, hanem egész különösen azoknak, akiknek titokzatos módon kell
kinyilvánitaniok az ó szeretetét teste, az Egyház iránt.

A szeretet

Az eukarisztia Urunk szeretetét ünnepli. Megemlékezünk haláláról. Szere
tetból szolgáltatta kl magát érettünk : "Senki sem szeret jobban, mint az, aki
életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok" (vö. Jn 15,13-14) - mondja Jézus.
Krisztus szeretete fel akarja szitani a mienket, és minden bizonnyal a hitvese
két is, akiknek a szeretete törékeny és sok veszedelemnek kitett. Eukarisztiát
ünnepelve rájövünk, mennyire igazak a szavak, amelyeket ennek a napnak
első olvasmányában hallottunk: "Minthogy lsten kiválasztott benneteket, hivei
és szeretett gyermekei vagytok . . ." (Kol 3,12) Itt találják az erót a házastársak
és velük az egész család, hogy megvalósitsák olvasmányunknak ezt a másik
parancsát: "Legfőként pedig szeressétek egymást" (3,14).
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Az eukarisztia lsten húségét ünnepli. Megemlékezünk benne az Úr feltáma
dásáról. Az Atya nem hagyta a halálban Jézus Krisztust. Új életre támasztotta
fel.

lsten hüsége segftségére siet a mi hüségünknek, különösen is azoknál,
akiket a házasság köteléke fúz össze, mivel húségük gyakran van kitéve ve
szélynek. "Hüséges az lsten, erőtökön felül nem hagy kísérteni" - mondja
Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében (1Kor 10,13). Isten hüsége segítsé
günkre jön, amikor nehézségek árnyékolják be a hitvesek egységét. A kálvária
sötétje eloszlik a feltámadás hajnala előtt. Istennek ebbe a húségébe vetjük
reményünket és bátorságunkat.

Az Úr saját teste közléséve l viszi tökéletességre velünk kötött szövetségét
idelent. Akkor adja a hitveseknek a húség erejét ; szeretetét és húségét bele
leheli emberi szeretetükbe, ember i hüségükbe. Ime, így szilárdftja meg a csa
ládi közösséget.

Hát csupán fontos kötelesség-e az eukarisztia? Nem kell-e inkább úgy te
kintenünk az Úrnak ezt az ajándékát, mint a hét csúcsát, legkiemelkedőbb ide
jét? Akkor is és talán éppen akkor - hiszen nem vagyunk képesek úgy átélni
ezt a nagy titkot, amint szeretnénk - , amikor gyötörnek a gondok, és lsten na
gyon távolinak túnik.

A közösség támogató ereje

Az eukarisztia lsten népének együttes ünnepe is. Ma, amikor hitünk oly
gyakori támadásoknak van kitéve, rászorulunk a hozzánk hasonlók bátorításá
ra. Az egész plébániaközösség kötelessége, hogy körülvegye és segítse a há
zastársakat és a családokat. Ez a kötelesség az Egyháznak a házasság iránti
elkötelezettségéből fakad , mert a házasságot az Egyház közösségében kötik,
az biztosít neki támogatást és kezességet. Az eukarisztiával a közösség kivált
ságos módon betöltheti ezt a kötelességét. A közösség hite hordozza az egy
szerú hivő hitét, a hitvesekét és a családokét. Az ének , az ima, az elmélkedés,
mindez egybegyújti a népet Ura előtt.

Még jobban kell dolgoznunk azon, hogy a családok találkozzanak k özös
szentmiséken, amit tapasztalatcserének kellene követnie. Ez történhetnék egy
lakónegyed gyülésén , vagy szülői esten. De azoknak a magányos személyek
nek is helyet kell ott biztosítani , akik egyedül találják magukat a nevelés köte
lessége előtt. Mindenkinek szüksége van rá, hogy hitében erősítsék, megszi
lárdftsák. Meg akarjuk ragadni itt az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk
azoknak, akik a vallási szertartások alatt a gyerekekkel foglalkoznak, és így
lehetövé teszik, hogy a házastársak együtt vegyenek részt az eukarisztián.

Mindezek után nem gondoljátok-e hogy lsten népének ez az eukarisztikus
ünnepe hetünk kiemelkedő ideje?
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Begyökerezve az életbe

A vasárnapi ünneplés sajátos jelleget kell, hogy adjon az egész hétnek.
Bele kell épiteni a mindennapi életbe. Úgy, ahogyan az apostol mondja a
kolosszeieknek: n Tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, igy adjatok hálát
általa Istennek, az Atyának" (Kol 3,17) .

Ezzel kapcsolatban szeretnénk felidézni sok szülő nehéz gondját, akik szo
morkodnak, hogy gyermekeik nem járnak már, vagy nem akarnak többet járni
a vasárnapi eukarisztiára. Nincs "deus ex mach ina" megoldásunk erre a prob
lémára. Rengeteg türelem és reménység kell hozzá. De nem lenne-e jó azzal
adni meg a fiataloknak a vasárnap megszentelésének értelmét, hogy keresz
tényibb módon éljük a hét minden napját? Nem kellene-e fölfedeztetni velük
különösen azt, hogy az eukarisztia lsten ajándéka, megelőzve mindazt, amit
mi tehetünk? lsten ajándéka minden egyes napunkra. Olyan ajándék, amely
értelmet tud adni életünknek, fényt vetft bele.

Kérjük a hitveseket és a családokat, figyeljenek különösen erre az üzenetre.
Tanulmányozzák a szülök gyermekeikkel együtt, és elmélkedjenek rajta.

Befejezésül még egyszer Pál apostolt Idézzük: "Krisztus békéje töltse be
sziveteket, hiszen erre vagytok hivatva, hogy egy testet alkossatok benne"
(Kol 3,15).

Imádságunkban azt kérjük, hogy az apostolnak ez a buzditása váljék valóra
otthonaitokban és plébánlálnkon.

Püspökeitek

A VASÁRNAP KORONATANOJA A II. SZÁZADBÖL

Szent Justlnus (Jusztinosz), világi ember, filozófus és vértanú, Szamariából szár
mazott pogány sz ülöktöl. Mint fiatalember különbözö filozófusok Iskoláit látogatta, de
csak Jézus hitében talált megnyugvást. Rómában Igen látogatott Iskolát alapitott, és
irásaival ls szolgálta a keresztény hitet . Legfontosabbak: .Beszélqet és a zsidó Tryphon.
nal' és két Apológiája. Az elsöböl (amit tsc-ben irt) valók az Itt közölt részletek.
l66-ban vértanúságot szenvedett hitéért.

Az elsó két részlet a keresztségi szertartás befejezéseként megült eukarisztiára
vonatkozik, a harmadik a vasárnapi misére. Az iró célja az volt , hogy megcáfolja a
hamis híresztel éseket a keresztények állftólagos erkölcstelen szertartásairól. Ez az
ókeresztény liturgia elsö megbfzható leirása. Egyszerűen tud ésltanl kiván arról, ami
az összes egyházban szilárdan megállapodott szokás és gyakorlat volt . Hiszen kelet
ról Jött és és nyugaton, Rómában írta müve.lt. Mindez nagyrészt megmaradt a mise
további története során, lényegében a mal napig. A gyülekezés napja a vasárnap;
el öszőr az 6- és újszövetségból olvasnak, utána következik a homilia és közös Imád
ság. Az .eukartsztlát" (hálaadást) a celebráns mondja. A közösség szerepe a jóvá·
hagyó .Amen", Különben Justlnus Dialógusaiban szerepel az eukarisztiára vonatkoz ö.
lag a ,thOszla' (áldozat) kifejezés ls.
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