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Betlehemes — Szinkronnal ugyan, de sikerült!

M

indannyian úgy kezdtünk próbálni az idei
pásztorjátékra, hogy
elhatároztuk: becsületesen felkészülünk, és szép ajándékot készítünk a Kisjézus születésnapjára.
Ezt az elhatározást többen is komolyan vették, de a legméltóbb
ajándékot talán a Szűz Mária szerepére készülő negyedikes kislány adta: itt volt minden hajnali
misén egész adventben!
A
főpróbáig
minden a tervek
szerint
ment, bár némi
aggodalmunk támadt,
amikor reggel
a Szent József szerepére készülő Peti nem jött,
mert beláza-

sodott. Édesanyja remélte, hogy
másnapra ki tudja kúrálni. A próba végeztével azonban, amikor
már csak néhányan voltunk a
templomban, megérkezett az
SMS: Peti láza 40 fok körül van,
semmiképp nem tud jönni.
Jó néhány percig néma csendben
álltunk, kétségbe is eshettünk volna, hiszen egyetlen olyan nagyobb fiú sem volt a szereplők
között, aki a saját szerepe mellett
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beállhatott volna Józsefnek. Ekkor
megszólalt az egyik cserfes harmadikos angyalka (akinek egyébként éppen abban a pillanatban
érkezett meg az édesanyja, hogy
hazavigye): - Kérdezzük meg
Ákost, a bátyámat! Ő hatodikos!
Az édesanya telefonált, a fiú beleegyezett, s akkor szólalt meg böl- ügyesek voltak. Igazi várakozáscsen Sándor atya: no, akkor majd sal, szívüket, lelküket beleadva
én szinkronizálom!
vették ki mindenből a részüket…
Nem mondom, hogy minden izga- Hálát adunk a jó Istennek, hogy jó
lomtól mentesen (a szereplés kis csapatot kovácsolt belőlünk a
előtt már csak egyszer sikerült közös munka során az Ő dicsősépróbálnunk), de megszületett a mi gére.
közös ajándékunk, a karácsonyi
pásztorjáték. A szinkron nagyon
jól sikerült, Ákos és Sándor atya
tökéletesen megoldották a feladatot. Az énekek is szépen szóltak,
a gyerekek felszabadultan és
örömmel játszottak és nagyon

Köszönet Cili néninek és Andreának, a legkisebb angyalka édesanyjának az énekek betanításáért,
Patríciának minden segítségéért
és Pálmai Zolinak a hangosításért.
Maróti Gabi

Anekdota Jókai humoros kiadványaiból
SZÉKELY SZÓ
Juhhússal főtt káposztát evett a székely fiával.
– Egyél káposztát is, hisz az jobb még a húsnál is! – mond az öreg
fiának, ki csak a húst ette a tálból.
– Ha jobb volna – mond a fiú –, mind egy béfalófalásig megették volna
a farkasok a kertből.
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Derű:
A lóversenypályán egy játékos észreveszi, hogy egy pap lopózik be a
lovak istállójába, és az egyik lovat megáldja. Megjegyzi a lovat, majd
csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek
tartott ló toronymagasan megnyeri. Következő héten futam előtt elbújik
az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk
rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, majd amikor tényleg a
megáldott ló nyer, besöpri az 100 dollárnyi nyereményt. Következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20 000 dollárral lesz gazdagabb. A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre
mindenét eladja, majd miután ismét kileste a papot, minden pénzét
ráteszi a lóra. Azonban ezúttal a ló teljesen lemarad, sőt féltávnál
összeesik és kileheli a lelkét. Emberünk felháborodva rohan a paphoz:
- Atyám, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat,
az nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!
A pap elkezdte csóválni a fejét:
- Látod, fiam, ez a baj veletek, protestánsokkal. Nem tudjátok
megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...

Hirdetés—Hittanos farsang
2017. február 11-én délután 3-6 óráig hittanos farsang lesz a plébánián. Szeretettel várunk minden hittanost, testvéreivel együtt!
Hozd magaddal a jókedvedet, ha tudsz valami vicces versikét, vagy
jelenetet, és természetesen a jelmezedet!
Lesz jelmezverseny, díjazzuk az előadott verseket, jeleneteket, moldvai táncokat tanulunk és természetesen közösen is fogunk majd játszani.
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A hónap szentje - Remete Szent Pál
Egy szentet kiemelni a sok példás
életből az év elején különösen
nehéz.
Megtehetjük-e,
hogy
magyar szentünkről, Árpádházi
Szent Margitról nem írunk, vagy
mellőzhető-e
Aquinói
Szent
Tamás? Bosco Szent János
számomra különösen kedves, a

bérmaszentem, ráadásul nem is
olyan rég, a XIX. században élt,
azaz személye már csak emiatt is
közel
állhat
hozzánk,
mai
hívőkhöz. Szalézi Szent Ferenc,

Szent Sebestyén, Szent Balázs,
és még hosszan sorolhatnánk
neves és példaadó szentjeit az
Egyháznak. Végül egy hazai
vonatkozású szentre esett a
választás.
Remete Szent Pál, Január 15.
(szül. Egyiptom, 228., meghalt Egyiptom, 341. v. 343.)
Remete
Szent
Pálról,
egyiptomi
remetéről
nevezték el a pálosok ősrégi, magyar alapítású szerzetesrendjét, bár nem Pál
volt az alapítója. Ő volt
viszont a szerzetességnek
mint a világtól elvonuló életformának
az
első
kezdeményezője. A Decius
császár által megindított
keresztényüldözés őt is
érintette.
Pál
tizenöt
esztendős
volt,
amikor
sógora -- hogy jószágát,
amelyet atyja hagyott rá,
megszerezze -- el akarta őt
árulni
a
kegyetlen
üldözőknek. A hittagadást
megvetette, azonban a vértanúk hősi helytállásához nem
érezte magát elég erősnek, ezért
Pál elhatározta, hogy mindenét
elhagyja, s a pusztába megy lak-
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ni a vadak közé, gondolva, hogy
azok
kegyesebbek
lesznek
hozzá, mint az emberek.
Ott egy hegy tövében kies barlangra talált: benne tiszta forrás
csörgedezett, a barlang felső nyílásán besütött a nap, a bejáratánál pedig nagy pálmafa
adott árnyékot, gyümölcsöt, levelei ruhát. Olyan hely volt ez, ahol
-- nagy önfegyelmezéssel -- meg
lehetett élni. Szent Jeromos szerint Pál 98 esztendeig élt itt.
Élete vége felé egy másik
egyiptomi remete, Szent Antal
látogatta meg őt. Kettejük találkozása az egyházművészet
kedvelt témája. A legenda szerint miközben a két szent
beszélgetett, jött egy holló,
leszállt a közeli fára, azután
kedvesen hozzájuk repülve letett
közéjük egy kenyeret, és elszállt.
Akkor Pál azt mondta Antalnak:
,,Áldott legyen az Úristen, ki
nekünk eledelt küldött. Tudnod
kell, hogy hatvan esztendeje

már, hogy ez a holló nekem mindennap fél kenyeret hord, de
most a te eljöveteledért az Úr
megkettőzte az élelmet.
Később, Pál halála után Antal
azon gondolkodott, hogy miként
temesse el a szent ember testét.
Egyszer csak két oroszlán bukkant elő, kiket meglátva Antal igen
megrémült. Aztán körmükkel kaparni kezdték a földet, s hamarosan akkora árkot ástak, amelyben elfért egy ember teste.
Szent Antal megköszönte nekik,
és megáldotta őket. Pált ezért
gyakran oroszlánnal együtt is
ábrázolják. Halála évét 341-re
rögzítették. Holtteste előbb Konstantinápolyba került, majd Velencébe.
1240-ben
a
budaszentlőrinci
pálos
házba
hozták. A török uralom idején nyoma veszett.
http://www.katolikus.hu/
szentek/0115.html nyomán
Baczó Tamás

Derű:
Egy alkalommal megkérdezték az öreg szerzetestől:
Miért van az atya, hogy amíg a cellatársad zsoltárokat énekel, te
odaállsz az ablakba?

Nehogy mások azt higgyék, hogy kínzom.
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Könyvajánló - Mi jön a halál után?
Halál. Komor, sötét szó. Kerüljük a
beszélgetések során, hiszen modern
korunk igyekszik nem tudomást venni róla; az élet minél hosszabbra
nyújtásával szeretné elkerülni azt hasztalan. Ha azonban nem erről,
hanem az utána következő „új
életről” kérdezzük a másikat, inkább
zavarban vagyunk. Nem tudjuk pontosan, mi vár ránk, mit jelent a
„valóságban” a menny, a pokol és a
tisztítótűz, mely utóbbiról amúgy
nem is esik szó a Bibliában. A mostani, dimenziókba, végességbe és töredékességbe zárt világunkban élve
nem tudjuk ezeket elképzelni,
számunkra mindez „kimondhatatlan
és leírhatatlan”. Anselm Grün
bencés szerzetes könyvében (Mi jön
a halál után? Jel kiadó, 2011, 1800
Ft) sorra veszi, mit tudunk,
tudhatunk, és mi az, amit csak találgatunk a halál utáni időről, Krisztus
második eljöveteléről és az ítéletről.
Kétféle irányzat is tetten érhető a
modern teológusok között. Az egyik
a Jézus által leírt ítélet felől közelíti
meg ezeket a kérdéseket. Ha

igyekszel jót tenni, ha a poklot egy
rettentő alternatívaként szemed
előtt tartod minden nap (ahogy
Szent Benedek a szerzetestársainak
is meghagyta), akkor az ítéleten az
Emberfia a jobbjára állít, és azt
mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai,

vegyétek birtokba a világ kezdetétől
nektek készített országot!” (Mt
25,31-33). A másik irányzat, mely a
II. Vatikáni Zsinaton fogalmazódott
meg, Isten irgalmát tekinti, és
igazságossága mellett annak végtelen megbocsátó irgalmában bízik.
Abban sem biztos, hogy van-e olyan
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ember, aki a pokolba kerül. Persze
nem tettei, “érdemei” miatt, hanem
Isten
határtalan
irgalmából.
Valószínűleg mindkét oldalnak meg
van a maga (rész)igazsága: Isten végtelen irgalmában való bizalom nem
tehet minket elbizakodottá, vakká
tetteink következményeinek felimerésében
és
a
szeretet
parancsának megsértésében, de a
pokollal való állandó riogatás sem
célravezető sokszor.
A Biblia képekben próbálja érzékeltetni, elmondani, amit teremtett
lényként nem foghatunk fel teljes
egészében. A mennyországot leíró
képek például a ház, menyegző, lakoma, új Jeruzsálem, Istennél levés,
paradicsom. A pokol képe ugyanakkor tüzes kemence, sűrű sötétség,
olthatatlan tűz, ahol „sírás és fogcsikorgatás” várja azokat, akik oda jutnak (Mt 8,13; 14,42.50; 22,13;
24,51; 25,30; Lk 13,28). Az ítéletkor
juhok és kosok, a búza és a konkoly,
a búza és a pelyva kerülnek
különválasztásra, pl. „a búzát csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan
tűzbe vetve elégeti.” (Mt 3,12). A

képek segítenek elképzelni, mi vár
ránk a halálunkat követően, de pontos leírást nem adhatnak. Majd csak
„színről-színre” értjük meg.
A szerző azonosul Pál gondolatával,
hogy „éljünk józanul, igazként, istenfélelemmel ezen a világon, és várjuk
a boldog reménységet, a nagy Isten
és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét.” (Tit 2,12-). A
remény az, amely útitársunk kell legyen, hiszen Jézus megígérte: Aki
hisz bennem, még ha meg is halt,
élni fog, és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha.” (Jn 11, 25).
Pál – sok tanítványhoz hasonlóan
nem félt a haláltól, hanem várta azt,
hogy Jézussal lehessen: „Szeretnék
elköltözni és Krisztussal lenni” (Fil 1,
23);
Ha valaki szeretne többet tudni az
Egyház tanításáról ezekben a témákban, akkor csak ajánlani tudom Anselm Grün rövid és laikus hívek számára is érthető, olvasmányos könyvét. Hiszen a legfontosabb dologról
ír, az örök életről, Isten országáról.
Baczó Tamás

Szentmihályi Életünk
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Az Édenkert munkatársai
Követjük is a példát:
az idei egyházközségi
bálon is ott leszünk!
Részletes infók itt:
"Az 1939-es év bállal kezdődött, mert
január 21-én volt a csapat első Cserkész Bálja. Főrendező: Nádszegi Emil
cserkésztiszt. A bál nagyon jól sikerült, bevétele a nyári táborozásra lett
fordítva." Ez olvasható csapattörténelem-könyvünk 1930-as évekről szóló
hasábjain. Abban az időben a cserkészeknek színjátszó körük is volt, melylyel szintén sokszor felléptek a helyi
rendezvényeken. Hamarosan közreadjuk Kun-Sebestyén Géza bával idén
januárban készített interjúnkat is,
melyből szintén sokat megtudhattok
a múltról.
Bár már azóta 90 év is eltelt, van mit
tanulni az elődeinktől. Kassai Lajos
lovasíjász szavait idézve: "Nem az
ősöket kell követni, hanem azt amit
az ősök követnek.". Márpedig nálunk, szentmihályi cserkészeknél nagyon sok kincset rejtő ösvényt hagytak ránk az öregek (lásd bővebben
Múltunk aloldal család). Csak észre
kell vennünk ezeket a kincseket körülöttünk, egymás mosolyában és a közös munkában.

http://929szentmihaly.hu/
index.php/346-belepo-az-edenbe.
Segítjük a szervezést (kapuőrség,
tombola, ruhatár, büfé, pakolás, stb.)
és egy nagyon mókás színdarabbal is
készülünk! Lesz 929-es sarok, ahol
csapatunkról lehet érdekes információkat látni és a 90 éves emlékévünk
részeként egy közös zászlófelvonásra
is hívunk Mindannyiatokat!
Ha cserkész vagy gyere és vállalj egy
munkát! Ha nem vagy (már/még)
cserkész akkor is gyere, hogy találkozhassunk és támogassuk a bál nemes célját: építsünk újjá egy édenkertet egy moldvai négygyermekes
család számára!
Találkozásunkig kívánok Mindanynyiotoknak Jó Munkát!
Téglás Gergely - Tegger st.
csapatparancsnok
parancsnoksag929@gmail.com;
06705074242; 929szentmihaly.hu;
facebook.com/929szentmihaly;
instagram.com/929_szentmihaly
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Plébániai csoportok— Hittel a Nemzetért Alapítvány
A Hittel a Nemzetért Alapítványt
2008-ban hozták létre -- v. Hargitai György vállalkozó pénzügyi felajánlásával - a Kovász Egyesület
és Wass Albert Bizottság, valamint az általuk közösen választott
Mindszenty Bizottság tagjai. Az
alapítvány kiemelt célja volt Mindszenty József köztéri szobrának

felállítása, a bíboros szellemiségének jegyében gondolkozó szellemiség ápolása, fenntartása a
keresztény Magyarország felemelése érdekében. Annak az útján
járni és példáját követni, aki egész
életét szentelte a hitre és hazaszeretetre nevelésnek. A Mindszenty Bizottság tiszteletbeli elnö-

ke és egyben a létrehozott emlékplakett
első
adományozottja
Regőczi István atya volt. Az ő áldásával kezdte meg tevékenységét az alapítvány, melyet másfél
év munka követett. Dr. Kratofil Ottóné ny. tanárnő állított össze egy
szép előadást Mindszenty életéből
és munkásságáról, melyet a Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja mutatott
be két előadóval – dr.
Horváth Attila és dr.
Krajsovszky Gábor előadásaival - színesítve
rengeteg helyszínen.
31 plébánia, templom,
iskola, kollégium és
közösségi ház (Magyarországon
kívül
Bécsben és Bajorországban) pénzügyi segítségével
kerülhetett felállításra 2010-ben a
köztéri szobor, v.lg. Domonkos
Béla szobrászművész alkotása. A
hatalmas költség felét az Alapítvány, a lakosság és a Kovász
Egyesület Irodalmi Csoport munkássága, másik felét a XVI. Kerületi Önkormányzat adta össze. A

Szentmihályi Életünk
szobor felállítása után évente
konferenciát rendeztünk, ahol az
ország
szakmai
kiválóságai,
Mindszenty kutatók, egyetemi tanárok, professzorok, előadók tartottak előadást és minden alkalommal Mindszenty emlékplakettel ismertük el egy, a bíboros útján járó, kiemelkedő személy
munkásságát. Így kapott Mindszenty emlékplakettet Regőczi
István atya, Jelenits István atya,
Takács Istvánné, Burián László
atya, dr. Kerényi Lajos atya, Bárány József atya, Sillye Jenő. A
konferencia különleges nemzetépítő anyagát könyv alakban is
megjelentettük, melynek bevétele
a további munkák alapjául szolgál.
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kálkodik a nemzet szellemi felemelkedésén és hősi múltunk
emlékezetének megőrzésén. Kiemelkedő szerepe volt az Alapítványnak a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány segítésében, és
a Tóth Ilonka rockopera létrehozásában is. A kuratórium tagjai
és elnöke a mai közélet olyan
szereplői, akikre számíthat a magyarság és a nemzet.

A Hittel a Nemzetért Alapítvány
alapítója: v. Hargitai György
A Hittel a Nemzetért Alapítvány
kuratóriumának elnöke: 20082016-ig dr. Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, 2016-tól
dr.
Herman
Edit
ügyvéd
A Hittel a Nemzetért Alapítvány
kuratóriumának tagjai: dr. Kratofil
A Mindszenty szobor állítása után Ottóné, v.lg. Mireisz Tibor, Petronem szűnt meg az Alapítvány te- vics Sándor.
vékenysége, hanem tovább munMireisz Tibor
Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja

Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu
Tördelőszerkesztő: Baczó Tamás
Plébánia: 1161 Budapest, Templom tér 3.
Telefon/Fax: 405-5869
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu

A következő szám megjelenése március végén várható.
Lapzárta: már. 23-án
Cikkeket, anyagokat a petrovics.sandor1@t-online.hu címre várjuk köszönettel.

12

Szentmihályi Életünk

Új plébániai honlap

Hosszú tervezgetés és sok fejlesztés után novemberben elindult a plébánia új, korszerű honlapja (www.rakosszentmihaly.hu). A plébánia
elérhetősége, a miserend, az irodai nyitva tartás, és a legfrissebb hírek
mellett a plébániához kötődő csoportok, közösségek, szervezetek leírása is frissítésre került. Természetesen a régi honlap is elérhető az
oldalról.
A honlapot a Média (media-rakosszentmihaly@googlegroups.com)
csoport tartja karban Tegger vezetésével. Kérdéseket, javaslatokat,
visszajelzéseket köszönettel fogadunk.
Ha szívesen részt vennél a csoport munkájában, örömmel és szeretettel várunk!
Média csoport

Reményik Sándor: Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,

Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –

Szentmihályi Életünk
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A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

De akkor szómban súly legyen s
erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy
szelíd igen vagy nem,

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

Plébániai hírek
1. Az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel február 6-án,
hétfőn történt megbeszélés után megkezdődik a gyerekek
számára a felkészülés. Vasárnaponként a 9 órai szentmisére
várjuk őket, a szentmise után a plébánia nagytermében lesznek a foglalkozások, ezalatt a szülők számára megbeszélések az ebédlőben! Az első foglalkozás február 19-én lesz.

2. Az idén házasságot kötni szándékozó fiatalok jelentkezését is
várjuk. Az első találkozás a templomban lesz febr. 14-én,
kedden, szent Bálint napján, este 6 órakor. Megkezdődik számukra is a házassági felkészítés jegyes kurzus keretében.
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Az Egyház társadalmi tanítása
Az egyház társadalmi tanításának tucatnyi dokumentumát a KETEGműhely (www.keteg.hu) feldolgozta,
és Az igaz(i) élet felé címmel közérthetően és röviden összefoglalja, amit
erről tudnunk érdemes. Öt fogalom
köré gyűjthetjük össze a tanítás lényegét: Emberi méltóság, Szolidaritás, Közjó, Szubszidiaritás, és Igazságosság. Ebből most az utolsó hármat
tekintenénk át röviden.

mások mellett saját magamnak is jót
teszek. A közjó valósul meg például
az oktatás, a társadalombiztosítás
által fenntartott egészségügy, a településeink tisztaságának biztosítása,
vagy a rászorulók (magányos idősek,
hajléktalanok, szegénységben élők)
segítése révén. Keresztény felfogásban a közjóért igazi közösségekben
működhetünk a legjobban együtt
Közjó:
valamilyen jó cél elérésére, hozzájáSokszor halljuk, de jelentése nem rulva az Isten országának építéséhez,
mindig tiszta. A közjó „egy közösség már itt a Földön.
vagy az egész társadalom
Alapelv, hogy minden
érdekét, javát, jólétét
ember önálló, szabad
szolgáló, annak életét
döntéssel bíró és egyenjavító, előre vivő ügy, tett,
lő. A közjó csak együtt
dolog.” A lényeg, hogy az
(közösségben) érhető el,
egyén
boldogulásához,
illetve növelhető, őrizhekiteljesedéséhez rendszető meg. A társadalom a
rint szükségesek a társaközjót, minden embert,
dalom nyújtotta lehetőséés az egész ember javát
gek és eszközök, ezek
kell szolgálja. A közjóért
azonban az egyes embemunkálkodás
minden
rek segítségével valósulember kötelessége –
hatnak csak meg. Még
nem jó, ha valaki jelentős anyagi jaegyszerűbben: ha teszek másokért,
vait csak saját magára fordítja, a
ha előmozdítom a ’köz’ ügyét, ezzel
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szükségben lévők, a hasznos civil
szervezetek, stb. támogatását elutasítja. Nem mindegy, hogy valaki pedagógus, aki mások fejlődését segíti

elő, vagy vegyészként harci ideggázt
gyárt egy titkos katonai szervezetnél. Fontos az is, hogy a közösségek,
társaságok vezetői ne személyes érdekeik, hanem a közjó javáért cselekedjenek. A közjó túlmutat az anyagi, világi dimenziókon.

Szubszidiaritás:
Magyarul a kisegítés elve. Nagyon
egyszerűen az emberek életét meghatározó döntéseket a hozzájuk leg-
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közelebbi fórumon kell meghozni.
Az alsóbb szerveződési szintek, akár
egy lakóközösség számára is szükségesek a döntési és kivitelezési jogkörök. A hatalomnak tehát a túlzott központosítás helyett az
alatta lévő szinteket kell erősítenie, és uralkodás
helyett
„szolgáló
uralom” kell jellemezze.
/Mint
tudjuk, a miniszter szó eredeti
jelentése „szolga”/. A szubszidiaritás
a társadalmi békesség egyik alapköve, a zsarnoki rendszerektől óv. Gyakorlati példa, hogy a községek a
költségvetésüket maguk szabhassák
meg, az adóink mértékét az országgyűlés határozza meg és ne az ENSZ
vagy más szervezet, de ne is az
egyes városok határozhassák meg
tetszésük szerint. Időseink gondozása a családtagok feladata, de ha ezt
nem tudják ellátni, akkor a nagyobb
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közösségek (rokonok, község, végső
soron az állam) segítséget nyújt.

Igazságosság:
Az igazság a kimondott/leírt szó és a
valóság közötti viszony, az igazságosság pedig hogy mindenki kapja
meg azt, ami jár neki. A munkavállalók bérezése legyen méltányos,
mely biztosítja a megélhetést, egyben díjaznia kell a jobb teljesítményt, miközben a vállalat teljesítőképességét is figyelembe veszi. Ma
divatos a jogok hangsúlyozása, de a kötelességek is velük
járnak. Az anyagi javak, jutalmak, büntetések stb. kiosztása során az igazságosság
érvényesüljön. Aki többet
tesz a közösségért, annak
több jár. Az államhatalom
feladata az igazságosság érvényesítése, a törvényesség.
Az állam tehát a szegények, igazságukat nehezebben érvényesíteni
tudók támasza kell legyen. Fontos,
hogy a törvény szelleme, célja és
nem betűje élvezzen elsőbbséget. A
körülményeket is figyelembe vevő,

méltányos igazságszolgáltatás a cél.
A keresztény igazságosság ehhez a
személy tiszteletét adja még hozzá.
Mivel a szeretet minden erény
„anyja”, jó tanácsadó az igazságosság gyakorlásában is. A szeretet
együtt jár az irgalommal, megbocsátással, nagylelkűséggel. A szeretetet
még a legigazságosabb államrend
sem nélkülözheti, segítségre szoruló
szenvedés
mindig
lesz.
Napról napra tenni kell az igazságosság érvényre juttatása érdekében,

azaz sok-sok hétköznapi apró tettek
kellenek. Az Úr pedig ott lesz velünk
minden jó szándékú lépésünkben.
„Fogjunk hát hozzá!”
Baczó Tamás

