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Moottttóó:: Isten férfit és nőt alkotott.

Íme, a ma mottónk. És ez a mai romániai népszavazás tétje és tétele: A család egy férfi és egy nő
önkéntes elhatározással létrejött házassága. Az RMDSZ frakcióvezetője kifejtette, hogy pártjának
egyes szenátorai tartózkodni fognak, mivel a javasolt alkotmánymódosítás összemossa a házasság és a család
fogalmát. A kommentátorok szerint a törvényjavaslat politikai manőver, mivel Romániában a lakosság többsége most is így látja, és nincsenek kételyei efelől. Persze, a farizeusok is politizáltak, amikor „próbára akarták tenni Jézust”. Ők is ismerték a házasság bibliai gyökerét, nem vitatták, hogy „Isten azonban a teremtés
kezdetén férfit és nőt alkotott.” Szívük mélyén azt is sejtették, hogy Mózes, azaz az Úr, akinek tolmácsa volt,
szociális rendelkezést hozott a nők védelmében, és ezért is mondták válaszukban Jézus viszontkérdésére,
hogy Mózes megengedte a válást, nem parancsolta. Pedig Jézus nem tévedésből kérdezett úgy, hogy: „Mit
parancsolt nektek Mózes?” Értették ők azt is – jobban, mint a mai ember – hogy kezdetben volt egy isteni
rend, de azt a bűn megrontotta. Nos, mára nem sok minden maradt e bizonyosságokból. A modern apa „élettárs 1.0”, bár az is lehet, hogy egyesek már megfordították a sorszámozást, és „Éva” az élettárs 1.0, Ádám az
élettárs 2.0. És a válás nem a férjek előjoga, hanem egyenjogú jogi lépés, legfeljebb a gyerekek odaítélése
terén vannak a bíráknak előítéletei. Az asszonyok javára. Amíg nem jön egy ügyvéd, és ezt már diszkriminációnak nyilvánítja. Cseppfolyós intézmény lett a család is, a házasság is.
Pár éve az akkor még főváros Bonnban egy fogadáson egy magas rangú német minisztériumi tisztviselő a
mellette álló nála jóval fiatalabb hölgyet úgy mutatta be, mint „életszakasz társam”. Ha sikerül a multi kulti
kölcsönös asszimiláció, akkor már akár több életszakasz társa is lehet. Mint muszlim polgártársainknál. Nem
csak egymás után, szakaszonként, hanem egyidejűleg. Szóval az asszony el se kell, hogy hagyja férjét (nem
jutott eszembe jobb kifejezés), és akkor ugye, nem beszélhetünk házasságtörésről sem? De hogy lesz ilyen
körülmények között két testből egy?
Kiss Ulrich SJ

A HÉT SZENTJE
SZENT KÁLMÁN (+Stockerau 1012. október 13) Skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándokútja közben Stockerauban, Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megkínozták és megölték. A
kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, melyre a hagyomány szerint fölakasztották. Ezt a fát
különösen tisztelte VI. Károly és leánya, Mária Terézia. Kálmán teste a melki kolostorban nyugszik, abban a
sírban, melyet II. Henrik gróf építtetett.
Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban
és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárddal
együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban
és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent
Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt.

