
 

 
„A Szent Családnak szent tagja minden ember.  

Íme, amikor a Szent Családot szemléljük, amikor szemléljük e 
Szent Család középpontját, Jézust, 

a Szent Istent, akiből a szentség árad, amikor szemléljük Máriát 
és Szent Józsefet, 

akik egész életükkel Jézus felé tekintenek, Jézusból pedig a 
kiáradó kegyelem megszenteli életüket, 

amikor szemléljük a Jézus körül összegyűlt hatalmas családot, a 
megszámlálhatatlan sokaságot, 

akkor megértjük, hogy mi magunk is Jézus családja vagyunk, 
mert Jézus itt van életünk középpontjában, mindent érte teszünk,  

Ő pedig bennünk él, a mi életünkben,  
és a belőle áradó kegyelem szentté tesz bennünket, Jézus szent 

családjává.” 



Szent Család vasárnapja  
1Sám 1,20-22. 24-28 

Kol 3,12-21 
Lk 2,41-52 

 
A Szent Család ünnepe van. A Szent Család Jézus családja. 
Jézus ott a középpontban és minden Őfelé irányul, és belőle árad a család szentsége. 
Ott áll Jézus mellett az édesanya, a karjában tartja Őt,  
egész nap Őreá figyel, érte fáradozik, Őt óvja, neveli és ápolja. 
Jézus pedig, a Szent Isten a belőle áradó kegyelemmel megszenteli, szentté teszi 
Mária egész napját,  
minden gondolatát, szívének minden rezdülését és minden mozdulatát. 
Szent karok tartják Jézust, a Szentet, mert Jézus, a Szent megszenteli az Őt tartó 
karokat. 
Szent gondolatok veszik körül Jézust, a Gyermeket, mert Jézus, a Szent, az Isten,  
a belőle áradó kegyelemmel megszentel minden gondolatot, amely Őreá irányul. 
Ott áll Jézus mellett Szent József, a gondviselő,  
aki fáradhatatlanul dolgozik, hűségesen őrködik Jézus felett. 
És Szent Józsefnek minden fáradozását, minden munkáját,  
minden hűségét és kitartását megszenteli a Jézusból, a Szent Istenből áradó 
kegyelem. 
Szent munkák, szent tettek, szent fáradozások Szent József egész napját kitöltő élete,  
mert Jézusra irányulnak ezek, és Jézus, a Szent Isten  
a belőle áradó kegyelemmel megszenteli a reá irányuló tetteket, az érte vállalt 
fáradalmakat. 
Íme, a Szent Család. 
De nem volna elegendő az ünnep tartalmáról gondolkodnunk,  
ha csak Jézus, Mária és Szent József családját állítanánk magunk elé. 
Jézus azt akarja, hogy minden ember az Ő családtagja legyen. 
Jézus azért jött a világba, hogy a Testvérünk legyen Ő, hogy a mi Jóbarátunk, 
ezért Jézus kitárt karja nyitva áll, és hív minden embert,  
hogy álljon ott Jézus mellett, hogy nézzen Őfelé, hogy érte éljen. 
Jézus pedig a belőle áradó kegyelemmel szentté teszi az életünket, 
a Jézus felé irányuló minden tettünket és minden gondolatunkat. 
Nézzük csak, a betlehemi jászolhoz már odalépnek a pásztorok,  
és ők nem idegenként érkeznek meg, nem jövevények ezek,  
hanem odatartoznak a családhoz, így fogadják őket. Közel mehetnek a Gyermekhez. 
A bárányok odasimulnak Jézus jászolához, hogy melegítsék Őt,  
és a pásztorok odahajolnak Jézus arcához, 
és a Jézus arcából áradó kegyelem szentté teszi az ő meghajlásukat, minden 
igyekezetüket. 
Jönnek már távolból a bölcsek, a karavánok, Jézust keresik. 
Ő minden gondolatuk középpontja, Ő minden útjuknak iránya. 
És ők sem idegenek, messziről jöttek, de Jézus jól ismeri őket, 



ismeri minden lépésüket, ismeri útjuk minden fáradalmát, minden keserűségét és 
minden reményét. 
S amikor odaérnek Jézus elé, akkor leborulnak előtte, mint jóbarátok teszik Jézus elé 
ajándékaikat,  
Jézus pedig befogadja őket a családba,  
és a belőle áradó kegyelem szentté teszi az ő imádásukat, a hódolatukat és az 
ajándékokat. 
Szentté tette már az utat is, az útnak minden keservét és minden türelmét. 
Amikor Simeon karjába veszi Jézust a templomban, nemde úgy viselkedhet Vele, 
mint atyja neki. 
Mert Jézus elfogadja atyának és testvérnek, elfogadja családnak az embert. 
Azt mondotta egyszer: Kik az én anyám? Kik az én testvéreim? Ki az én családom? 
És körülnézett a körülötte ülőkön, végighordozta a tekintetét rajtuk, és rájuk mutatott: 
Akik hallgatják az én szavaimat, és befogadják a szívükbe, akik úgy viszonyulnak 
hozzám, ahogyan Mária, az én anyám tette, ő is szívében őrizte Jézus szavait,  
ők az én anyám mind, ők mind az én testvéreim, ők az én családom. 
Jézus tanítványokat hív maga köré és a tanítványokat az otthonába fogadja be: 
Hol lakol?- kérdezik Tőle - és megmutatja nekik.  
És Nála maradnak, Nála mindenkorra, a családja lesznek, a testvérei. 
És Jézus testvérei, az Ő családja, az Ő barátai,  
a megszámlálhatatlan nagy tömeg, a nagy sokaság az égben, akik állnak a Trón körül,  
és a Jézusból áradó kegyelem szent, hófehér ruhába öltözteti őket. 
Jézusnak szent ragyogása szentté teszi. 
És Jézus megvallja testvéreinek az Atya és az ég angyalai előtt. Nem idegenek többet. 
Azt mondja nekik: A barátaim vagytok. Azt mondja nekünk is: Ti vagytok az én 
családom. 
Azért jöttem, hogy magamhoz fogadjalak benneteket,  
hogy reám irányuljon egész életetek, minden gondolat, minden törekvés, 
minden munka, öröm, és minden szenvedésetek is. 
És a reám irányított életet a belőlem felétek áradó kegyelem szentté teszi. 
A Szent Családnak szent tagja minden ember.  
Íme, amikor a Szent Családot szemléljük, amikor szemléljük e Szent Család 
középpontját, Jézust, 
a Szent Istent, akiből a szentség árad, amikor szemléljük Máriát és Szent Józsefet, 
akik egész életükkel Jézus felé tekintenek, Jézusból pedig a kiáradó kegyelem 
megszenteli életüket, 
amikor szemléljük a Jézus körül összegyűlt hatalmas családot, a megszámlálhatatlan 
sokaságot, 
akkor megértjük, hogy mi magunk is Jézus családja vagyunk, 
mert Jézus itt van életünk középpontjában, mindent érte teszünk,  
Ő pedig bennünk él, a mi életünkben,  
és a belőle áradó kegyelem szentté tesz bennünket, Jézus szent családjává. 
Ámen. 
 
2021. december 26.      Takács Gyula plébános atya 


