Sarlós Boldogasszony Búcsú
Jegyesek, fiatal házasok zarándoklata
Mátraverebély-Szentkút, 2022. július 3.
Olvasmány: Szof 3,14-18
Szentlecke: Róm 12,9-16b
Evangélium: Lk 1,39-56
Kedves Jegyesek és Együtt Járók!
Kedves Fiatal Házasok és Gyermeket Várók!
Kedves Gyermekre Vágyó Házaspárok!
Kedves Hálaadó Családok!
Mindnyájan Krisztusban Kedves Testvéreim!
Az elmúlt héten útra kelt Magyarországról egy kis küldöttség Rómába, a Családok X.
Világtalálkozójára. Találkoztunk a világ különböző részeiből jött házaspárokkal és
családokkal. Együtt ünnepeltünk a Szentatyával. Valójában úton voltunk Jézussal. Egy
csodálatos úton haladtunk együtt (a Szentatya, a házaspárok, családok, papok, diakónusok,
püspökök). Jézust követtük ezekben a szép napokban, amelyről a Szentatya ezt mondja:
„Jézust követni azt jelenti, hogy mozgásba lendülünk, és mindig mozgásban maradunk,
mindig ’úton vagyunk’ vele az élet viszontagságain keresztül.” (Homília, 2022. 06. 25.)
Kedves Zarándok Testvéreim!
Ti is útra keltetek. Nemcsak ide, Mátraverebély-Szentkútra, a Szűzanya nemzeti
kegyhelyére jöttetek el, hanem Jézus útján haladtok. Egész életeteket szimbolizálja a mai út: a
házasságot és a családot. Közületek vannak, akik most készülnek rálépni erre az útra; vannak,
akik ennek az útnak az elején tartanak és gyermeket várnak, és erre kérnek áldást az Úrtól;
mások már a házasság útján járnak, de még nincsen gyermekük és erre vágynak; vannak olyan
családok, akik az eddig megtett útért jöttek hálát adni.
A mai evangéliumban a Boldogságos Szűz Mária életének fontos fázisában van. Ő is
még az elején tart ennek, mint közületek sokan. Mária egy csodálatos Titok hordozója, amit
valakivel meg kell osztania, olyannal, aki megérti ő
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Kedves Jegyesek és Együtt Járók!
Olyan valóságra készültök, amiről Szent Pál azt, mondja: „Nagy titok ez…” (Ef 5,32)
A názáreti Máriától megtanulhatjuk a titokra való felkészülést, tiszta szeretetben. A Katolikus
Egyház Katekizmusa csodaszépen mondja: „…a tisztaság… a személy önátadásnak iskolája.
A tisztaság azt, aki gyakorolja, a felebarát előtt Isten hűségének és gyöngédségének tanújává
teszi… A tisztaság a halhatatlanság ígérete.” (KEK 2346. 2347.)
Napjainkban sokan nem merik vállalni a házasságot, és e mögött nem egyszer a szülők
túlvédő magatartása is

meghúzódik.

Ferenc pápa ezt mondta a Családok X.

Világtalálkozóján, Rómában:
„A családi szeretetre tett fogadás bátor: bátorság kell a házasságkötéshez. Nagyon
sok fiatalt látunk, akiknek nincs bátorságuk megházasodni, és sokszor előfordul, hogy egy
édesanya azt mondja nekem: ’Kérem, csináljon valamit, beszéljem a fiammal, nem házasodik
meg, és már harminchét éves!’ – ’Asszonyom, hát ne vasalja ki az ingjeit, ön kezdje el egy
kicsit elküldeni, hogy kirepüljön a fészekből!’ Mert a családi szeretet szárnyalásra készteti a
gyerekeket, repülni tanítja, szárnyalásra készteti őket. Nem birtokló szeretet: szabadságot adó
szeretet, mindig!” (Homília, 2022. 06. 25.)
Kedves Jegyesek és Együtt Járók! Olyan jó, hogy ti meritek vállalni ezt a szent
kalandot! Kedves szülők! Szeretettel, tolakodás nélkül, de támogassátok gyermekeiteket a
házasság vállalásában. Adjatok nekik szárnyakat!
Amikor Mária megérkezik rokonához, a születendő Keresztelő János édesanyjához,
Erzsébet így köszönti őt: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
gyümölcse!” (Lk 1,42b) Ez a tipikusan héber kifejezés azt jelenti, hogy Mária áldottabb
minden asszonynál. Ez nem valamiféle helytelenül értelmezett felsőbbrendűséget akar
mondani róla, hanem azt, hogy Mária olyan nő, és asszony, akiben Isten beteljesít és
megkoronáz minden nőiességet és anyaságot. Ugyanakkor Isten megadta neki azt az ajándékot
is, hogy részt tud adni az ő tiszta női mivoltának és anyaságának az erejéből, tisztaságából,
szépségéből annak, aki kéri tőle.
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Kedves Fiatal Házasok és Gyermeket Várók!
Az olvasmányban Szofoniás próféta felszólítja Sion leányát - aki a Boldogságos Szűz
és az Egyház előképe is -, hogy daloljon, örüljön, ujjongjon, mert nagy öröm fogja érni. Örülj
és ujjongj egész szívedből – mondja. Mária is így kiált fel örömében: „Magasztalja lelkem az
Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!” (Lk 1,46) Föltételezem, hogy ti is ilyen ujjongó
örömet éreztetek, amikor megtudtátok, hogy gyermeketek lesz. A Katekizmus így fogalmaz:
„A gyermek…ajándék. A házasság legnagyobb ajándéka egy új emberi személy.” (KEK
2378.)
Isten ezt is üzeni prófétája által: „Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr,
a te Istened…! (Szof 3,16b. 17) Manapság sokan vannak, akik különböző okokból félnek
gyermeket vállalni. Miből fogjuk eltartani, meg tudunk-e neki adni mindent, mi lesz, ha nem
születik egészségesnek – mondják többen.
A Szentatya csodaszépen mondta ki a család szépségét, Rómában:
„A család a találkozás, a megosztás, a magunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk
a másikat és közel legyünk hozzá. Ez az első hely, ahol az ember megtanul szeretni.” (Uo.)
Amikor az evangéliumban Erzsébet megdicséri Máriát, ő azonnal elhárítja magától a
dicsőséget és Isten felé fordítva elkezdi magasztalni a Teremtőt: „Nagy dolgokat művelt velem
a Hatalmas, szentséges az ő neve!” (Lk 1,49) Ezzel a názáreti szűz elismeri, hogy Isten a
nagy, Ő az élet Ura, nem az ember. Mária sem tudta, hogy milyen lesz a jövendő élete, de
Isten kezébe merte helyezni azt. Erre bíztatlak benneteket is, kedves fiatal házasok!
A másik nagy kísértés, amit a bennünket körülvevő világ sugall, hogy egyedül a pár
akaratán múlik, mikor szeretnének gyermeket, és egyébként is ráérnek még arra. Kedves
fiatalok! Fontos a felelősségteljes családtervezés, de kizárólag Isten szeretetének tervébe
illesztve, s nem az emberi akarattól függővé tett mesterséges módszerekkel. Gondoljatok arra,
hogy sokan vannak olyanok, akiknek emiatt már nem lehet saját gyermekük, pedig nagyon
vágyódnak rá. Jó magunk elé idézni, amit Egyházunk tanít a Katekizmusban: „A gyermek
nem járandóság, hanem ajándék… A gyermeket nem szabad tulajdonnak tekinteni, mintha
követelni lehetne a gyermekhez való jogot. Ezen a téren egyedül a gyermek rendelkezik igazi
jogokkal, tudniillik, hogy szülei házastársi szeretete sajátos aktusának gyümölcse legyen, hogy
fogantatása pillanatától kezdve személyként tiszteljék. (KEK 2378.)
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Gondoljunk azokra a testvéreinkre, embertársainkra is, akik hitben élnek, Isten
akaratára figyelve az Egyház tanítását követik, és nagyon vágyódnak gyermekre, de eddig még
nem adatott meg nekik!
Kedves Gyermekre Vágyó Testvéreim!
Életünk egyik nagy titka, hogy kinek adatik meg az életfakasztás és kinek nem. Ebben
a szentmisében most értetek is imádkozunk, hogy amint Erzsébetnek és férjének, Zakariásnak
a házasságából élet fakadt, úgy a tiétekből is szülessék gyermek. Szívem őszinte szeretetével
azt tudom mondani nektek, ne gondoljátok, hogy ebben az állapotban áldatlan és terméketlen
a házasságotok. Még akkor sem, ha később sem lehet vér szerinti gyermeketek. Isten titkai
közé tartozik, hogy a gondoskodás és termékeny szeretet milyen útjait kínálja föl nektek
(örökbefogadás, nevelőszülőség). A Katekizmusunk ezt így fogalmazza meg: „Azok a
házaspárok, akik kimerítették a jogos orvosi segítségnyújtás lehetőségeit, és terméketlenek
maradtak, kapcsolódjanak az Úr keresztjéhez, ami minden lelki termékenység forrása.
Elhagyott gyermekek örökbefogadásával és mások javára végzett komoly szolgálatokkal
megmutathatják nagylelkűségüket.” (KEK 2379.)
Vannak köztünk olyan családok, akik hálát adni jöttek ma ide, a Mátraverebélyszentkúti Szűzanya közbenjárását kérve.
Kedves Hálaadó Családok!
Ferenc pápa hangsúlyozta Rómában:
„…amikor megerősítjük a család szépségét, annak szükségét is érezzük – jobban, mint valaha
–, hogy meg kell védenünk. Ne engedjük, hogy az önzés, az individualizmus, a
közömbösségnek és a leselejtezésnek a kultúrája megmérgezze, és így elveszítse „DNS”-ét,
mely a befogadás és a szolgálatnak a szelleme.” (Uo.)
Köszönjük, hogy vállaljátok a család szépségét! A ti hálaimáitokat az Úr elé tesszük.
Megköszönjük Neki, hogy vagytok, és vállaljátok házasságotokat, családjaitokat, annak
minden örömével és próbatételével együtt.

4

Kedves Jegyesek, Együtt Járók, Fiatal Házasok, Gyermeket Várók és Gyermekre Vágyók!
Kedves Hálaadó Családok! Kedves Mindnyájan!
A Szentatya buzdítását közvetítem nektek, aki ezt mondja:
„…arra bátorítalak benneteket, hogy határozottan lépjetek a családi szeretet útjára, és
osszátok meg a család minden tagjával e hivatás örömét….Az Egyház ugyanis egy családból,
a názáreti családból született, és elsődlegesen családokból áll… Az Egyház veletek van, sőt,
az Egyház bennetek van!” (Uo.)
A Szentatya így küld benneteket, családokat misszióba, ezzel a tűzzel menjünk Jézus
útján – Sarló Boldogasszony útitársaként -, az evangélium örömhírét vinni a világba:

Kedves Családok!
Folytassátok utatokat,
és hallgassatok az Atyára, aki hív benneteket:
legyetek misszionáriusok a világ útjain!
Ne járjatok egyedül!
Ti, fiatal családok, engedjétek, hogy vezessenek benneteket azok,
akik már ismerik az utat!
Ti, akik előrébb jártok, szegődjetek útitársul a többiek mellé!
Ti, akik a nehézségek miatt elveszettnek érzitek magatokat,
ne hagyjátok, hogy eluralkodjon rajtatok a szomorúság!
Bízzatok a Szeretetben, amelyet Isten belétek helyezett,
kérjétek a Lelket mindennap, hogy felélessze annak tüzét!
Örömmel hirdessétek a család szépségét!
Hirdessétek a gyermekeknek és a fiataloknak
a keresztény házasság kegyelmét!
Öntsetek reményt azokba, akik nem remélnek!
Úgy cselekedjetek, mintha minden tőletek függne,
annak tudatában, hogy mindent Istenre kell bíznotok!
Ti legyetek azok, akik a társadalomnak
és egy olyan szinodális Egyháznak a szövetét szövitek,
amely kapcsolatokat teremt,
gyarapítja a szeretetet és az életet.Legyetek az élő Krisztus jelei!
Ne féljetek attól, amit az Úr kér tőletek,
és attól se, hogy nagylelkűek legyetek vele!
Nyíljatok meg Krisztus előtt,
hallgassátok őt az imádság csendjében!
Kísérjétek azokat, akik gyengébbek, vegyétek gondjaitokba
a magányosakat, a menekülteket, az elhagyatottakat!
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Legyetek egy testvériesebb világ magjai!
Legyetek nagyszívű családok!
Legyetek a befogadó Egyház arca!
És kérlek benneteket, imádkozzatok, mindig imádkozzatok!
Édesanyánk, Mária,
siessen segítségetekre, amikor fogytán a borotok,
legyen társatok a szótlanság és a megpróbáltatás idején,
segítsen benneteket együtt járni feltámadt Fiával!

Ámen.
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