(Mt18,15-18) A Lázárról szóló példabeszédben elkárhozott a gazdag, aki nem adott neki enni. Az irgalmasság
testi cselekedeteinek elmulasztása nem csekélység ám! Ugyanez vonatkozik az irgalmasság lelki
cselekedeteire is. A vétkesek figyelmeztetésére háromszoros kötelezettségünk van. Hogy ennek megfeleljünk,
újból és újból próbálkoznunk kell, végül az ügyet az egyházi hatóság elé hozzuk. Akinek egy Krisztusban
testvére abortuszt tervez, annak őt négyszemközt, majd egy-két társával, végül a pap jelenlétében kell
figyelmeztetnie. Ha ő a plébánosa szavára sem hallgat, akkor az egyházi jog értelmében automatikusan
kiközösítés alá kerül, mihelyt magzatát megöli. Ezzel kapcsolatban Urunk Jézus Krisztus mindjárt a megkötést
és feloldást említi, hisz a kiközösítés a Szt. Péteréknek adott hatalom egyik gyakorlása.
Ha a Krisztusban testvéreinknek a „súlyos” igazsággal való szembesítése háromszoros kötelezettségünk,
akkor mennyivel inkább a saját gyermekeinké? A szülők olyan szabályokat hozzanak, amelyek összhangban
vannak az evangéliummal, és figyelembe veszik gyarló, megsérült emberi természetünket. Ez nem csak az
irgalmasságnak a cselekedete, hanem a szorosan vett igazságosságé is. Itt következik néhány szabály,
melyeket a szülők kedves figyelmébe ajánlok:
A kedveskedés otthon kezdődik. A gyerekek soha ne szóljanak emelt hangon szüleikhez. Tilos az erőszakos
vagy buja számítógépes játék. Az állandó homoszexuális célzások, hírverések és egyéb erkölcstelenségek
miatt a tévé alapos cenzúra tárgya legyen. Hasonlóképpen az Internet is. A plusz tanulás, az idegen nyelvek és
hangszereken játszás elsajátítása, a művészet és humán tárgyak ápolása, a sport gyakorlása, a hobbik, stb.,
mind jó eszközök a túl sok szabadidő lecsökkentésére. A fiatalok inkább otthon udvaroljanak, de soha ne
legyenek teljesen egyedül. Attól függetlenül, hogy mennyire szerelmesek egymásba, az udvarolók maradjanak
baráti szinten. Egyedül az jegyességben szabad több, mint barátokká válniuk, feltéve, hogy elég idősek, és
olyanok a körülmények, hogy össze is tudnak házasodni. Még a jegyességben is tilos a bizalmas csókolózás!
Az udvarlás ideje hosszú legyen, a jegyességé pedig rövid. A lányok mindig szemérmesen öltözködjenek: tilos
a bikini, a mélyen kivágott felső, az alacsony derékvonalú nadrág, tilos az átlátszó vagy testhez álló ruha, tilos
a miniszoknya, ülés közben a rövid nadrág legalább a félcombot takarja, tilos a hát nélküli és a rövidre vágott
felső. A napi családi rózsafüzér kötelező!
Itt a szándékom a lelkiismeretek felvilágosítása. A legtöbb szabály nincs kőbe vésve. Szabják meg a
házirendet a szülők felvilágosított lelkiismeretük szerint. Azok a szülők, akik komolyan gondolják házirendjük
megtartatását, nyilván sokkal inkább önmagukat büntetik majd, mint a gyermekeiket. Ha a gyermekek látják,
hogy a szüleik bármit is képesek elszenvedni őértük, akkor a házirendet megtartják, függetlenül attól, hogy
pogány vagy névlegesen katolikus társaik kinevetik az egészet. A mai evangéliumot Jézus az ima törhetetlen
hatóerejéről szóló tanítással végzi. Hiszen ha minden más, a szép szó, a figyelmeztetés, a fegyelmezés, még a
kiközösítés is sikertelennek bizonyul, a jól végzett imádság akkor is biztosan meghallgatásra talál. Ámen!
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(Mt18:15-20) In the parable of Lazarus, the rich man who didn't feed him is condemned to hell. Neglecting
corporal works of mercy is no small matter. Likewise for the spiritual works of mercy. We must try again and
again, finally bringing the matter to the attention of church authority if we would satisfy our threefold obligation
to admonish the sinner. A Catholic whose sister in Christ is intent on abortion must admonish her in private,
with someone else, and finally to the priest. If she ignores her pastor, then according to canon law the sinner is
automatically excommunicated when she kills her child. Our Lord immediately mentions binding and loosing in
this context because excommunication is one exercise of this power given to Peter and the other apostles.
If our obligation to speak “hard” truths to our fellow Catholics is threefold, how much greater is our obligation
toward our own children? Parents must make rules which harmonize with the gospel and take into account our
fallen human nature. Doing so isn't simply a spiritual work of mercy, it's a work of strict justice. Here are some

rules that I respectfully submit to parents' consideration:
Kindness starts at home with parents and siblings. Children should never raise their voices while speaking with
parents. No violent or sensual computer games. Constant homosexual innuendo/propaganda and other forms
of immorality make TV a thing to be strictly censored! Likewise for the Internet. Extra study, learning foreign
languages, musical instruments, cultivating the arts and humanities, playing sports, hobbies, etc., are all good
ways to moderate excessive free time. The best place for dating is in the home, but young people should never
be completely alone! Dating relationships mustn't go beyond friendship – no matter how madly in love they may
feel. Engagement is the only acceptable way to become more-than-friends and only if they are old enough and
otherwise able to get married. Even during engagement intimate kissing is taboo! The period of courtship is
long and drawn out, engagement short and sweet. Girls must dress modestly: no bikinis, no low cut tops or
waistlines, no revealing or skin-tight clothing, no mini-skirts, shorts must reach mid-thigh when seated, no bare
back, or midriff outfits. Family rosary every day!
My intent here is to better inform consciences. Most of these rules aren't carved in stone. Parent's make their
own rules based on their informed consciences. Obviously, parents who take their rules seriously will end up
punishing themselves far more than their children. But when children see their parents are willing to suffer
anything on their behalf, they will observe their rules no matter how ridiculous their pagan and nominally
Catholic peers consider them. Jesus concludes today's gospel by teaching us the infallible efficacy of prayer,
because when all else fails – fraternal appeals, exhortations, warnings, even excommunication – prayer is
certain to succeed. Amen!

