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„ÁLDOTT AZ AZ EMBER, AKIT SOK GYENGÉD HANG SZÓLÍT
APÁNAK.”
Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett.
Szentévi búcsú nyerhető a pápa által meghirdetett Szent József-évben, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig
tart. Ezzel állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának, akit a katolikus egyház és az édesapák védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve.
Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig árnyékban
marad.
Az édesapák a hétköznapok hősei a pandémia idején.
A pápa apostoli levele rávilágít mindazoknak a családfőknek a szerepére, akik
a hétköznapokban
távol a rivaldafénytől türelemmel hintik maguk körül a reményt és a felelős
magatartást. Olyanok, mint Szent József, aki észrevétlen marad a maga hétköznapi diszkrét, rejtett jelenlétében. És
mégis az ő főszereplése példa nélkül való az üdvtörténetben.
Szent József úgy fejezte ki konkrétan apai szerepét, hogy háttérbe állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának
szentelte életét.
Bár Szent József egy szót sem szól a Szentírásban, csendes
engedelmessége és családjáról való lelkiismeretes gondoskodása példaként áll előttünk.
Szent József ünnepén közösségünk tagjait kérdeztük mit jelent számukra az édesapai hivatás:
Apa lettem!!!
1982-ben mondtam ki a fenti szavakat először, de még ma is
emlékszem arra a semmi mással össze nem hasonlítható érzésre, ami akkor kavargott bennem. Másnap minden ismerősnek elújságoltam, hogy gyönyörű szép kislányom született. Elhatároztam, hogy amennyire tőlem telik, kiveszem a
részem a nevelésével kapcsolatos feladatokból. Büszke apaként vittem őt magammal mindenhová.
Amikor a fiam megszületett úgy gondoltam, hogy most már
tényleg teljessé vált a családunk. Igyekeztem a munkából fürdetésre hazaérni, szívesen játszottam a gyerekeimmel. Mesét olvastam esténként nekik, bár én néha korábban elaludtam, mint ők.

Hálás vagyok a Jóistennek, hogy alkalmasnak tartott arra,
hogy még két fiúval ajándékozzon meg bennünket. Megtapasztalhattam a nagycsaládos lét addig elképzelhetetlen kihívásai, örömei mellett azt az apai felelősséget is, amivel addig nem találkoztam.
Miután gyerekeim felnőttek lettek, az apa-lánya és apa-fia
kapcsolatunk nem szűnt meg, de gyökeresen átalakult, fejlődött.
Most tanulom, hogy hogyan kell egyszerre apának és nagyapának lenni. Ez két egészen külön műfaj, nem érdemes öszszekeverni. Eddig hatszor élhettem meg, hogy unokám született annak minden felemelő és megdöbbentő valóságával.
Amikor megkaptam a felkérést, hogy Szent József ünnepéhez
kapcsolódva írjak az apaságomról, megdöbbentem. Most,
ahogy végig gondoltam a családban betöltött szerepemet,
megértettem, hogy a csendes, dolgos jelenlét a legtöbb, amit
szeretteimnek adhatok. Talán mégsem vagyok olyan messze
Tőle? (Gábor Mihály)
Miután összeházasodtam feleségemmel, megvettük házunkat, együtt éltünk, úgy gondoltam szuper az életem! De hála
Istennek jött a hír: kisbabát várunk! Az első gondolatom az
volt, hogy huhh gyorsan fel kellene nőnöm, hogy gyereket
tudjak nevelni! De ez nem sikerült :-D Viszont az egyik legjobb játszótársa lehetek Bencének! Áldás az apaság, soha
nem voltam ilyen boldog, még ha olykor nehéz is! (Tari Tibor)
Talán éppen legkisebb fiam, Máté születése után (akinek a
neve is ezt jelenti: Isten ajándéka) tudatosult bennem igazán,
mit is kaptunk a gyermekeinkkel. Hatalmas ajándékot, amiben rengeteg öröm és természetesen feladat, megpróbáltatás is van. De a Jóistentől nem csak feladatot kaptunk, hanem
nagy-nagy bizalmat is, hogy ránk bízott egy kisgyereket, hogy
egészséges, boldog, értelmes felnőttet neveljünk belőle.
Nagy feladat, amely közben néha elbizonytalanodhatunk. Jól
neveljük? Nem túl engedékenyen? Nem túl szigorúan? Nem
engedtünk meg nekik túl sokat? Jó irányba tereljük őket? Jó
példát mutatunk neki? Szerencsére nem vagyunk egyedül, ha
kétségünk támad, akkor is tudunk kihez fordulni, hiszen aki
az ajándékot adta, ahhoz bizalommal fordulhatunk, átsegít
bennünket a nehezebb időszakokon. (Móra Csaba)
Mit jelent számomra az apává válás? Úgy gondolom Böjte
Csaba szavai tökéletesen összefoglalják azt, a csodálatos érzést, amit megfogalmazni nem is olyan könnyű: „A gyermek
születésekor, tudatos befogadásakor születik e földre az
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anya, az apa, egy könyvekből soha meg nem ismerhető új világ! Minden tettünk visszahat ránk, nem tudsz életet adni,
dajkálva nevelni úgy, hogy az téged ne teremtene újjá, ne
szülné meg benned a világról apaként gondoskodó Teremtő
szép vonásait! Ez az új világ, mely gyermeket vállalva bennünk születik, ha néha fáj is, csodálatos, a neve, embert nemesítő tiszta, féltő szeretet, mely a velünk születő önzés falára ajtót, ablakot vág! Mint apa élsz, de már nem magadért,
hisz gyöngéd szeretettel nevelsz egy virágot valakinek, kit
nem is ismersz!” Úgy gondolom minden megszerezhető földi
javak (elismerés, vagyon, karrier stb.) mind-mind másodlagos ahhoz képest, amit az apaság jelent egy férfinak.
(Offra Zoltán)

Áldd meg őket kegyelmeddel,
hogy legyenek családjuk és gyermekeid
igaz úton való vezetői.

Szent József légy házunk
ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet
egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros,
ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy
családunk kicsiny háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.

Kérünk mennyei Atyánk,
hogy ki nem fogyó szeretettel
áldd meg az édesapákat!

IMA AZ ÉDESAPÁKÉRT
Mennyei Atyánk!
Áldd meg az édesapákat hittel és hűséggel,
Hogy gyermekeidnek
igaz földi édesapjuk lehessenek.
Áldd meg őket igaz szeretettel,
Hogy szeretetük fénye lehessen
a családjuknak és gyermekeiknek.
Áldd meg őket bölcs türelemmel,
Hogy az élet nehéz útjain is a
Te törvényeid szerint éljenek

Kedves Szent József!
Kérünk segítsd az édesapákat,
Példád és hűséged által,
Szerető édesapaként,
Családjuk védelmezője lenni.
Soha el nem lankadni a hitben,
reményben és szeretetben.
Segítséged által a családok
oltalmazói és védelmezőjeként
igaz földi édesapaként működni!

Istenünk, add áldásodat az édesapákra, családjainkért tett
erőfeszítéseinkre, törekvéseinkre, hogy a Te tervednek
megfelelően munkálkodjunk családegyházunkban!
Ámen.

RÖVID HÍREK
A járványhelyzet alakulását figyelembe véve a SzegedCsanádi egyházmegye területére vonatkozóan 2021.
március 8-al a következő rendelkezések lépnek hatályba:
1. Templomainkban a nyilvános szentmisék, liturgiák
szünetelnek. A templomok legyenek nyitva egész nap, lehetőséget adva a híveknek a személyes imádságra. A
szentségek kiszolgáltatása a korábban megküldött római
rendelkezések alapján történhet.
2. Temetési gyászmiséket egy későbbi időpontra kell halasztani, amikor már lehetségessé válik az elvégzésük.
Temetések alkalmával csak a ravatalozón kívül lehet végezni a szertartást, figyelembe véve az egészségügyi előírásokat. A temetés végén hívjuk fel a jelenlévő gyászolók figyelmét, hogy tekintsenek el a személyes részvétnyilvánítástól.
Jelen rendelkezések a visszavonásig maradnak érvényben.
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