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Az Egyház első megnyilatkozásai házasságról, családról
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Tekintsünk vissza a saját múltunkba. Erre adunk néhány ötletet,
amelyekből válogatni lehet akár az egész éven át.
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Milyen család áll a mi hátunk mögött? Kik voltak a családunkban
azok a meghatározó személyek, akik befolyással voltak rám? (Szülők, nagyszülők, dédszülők, mások a rokonságból.) Kik tanítottak
imádkozni, kiket tekintek ma is példaképnek? Milyen segítséget
kaptam tőlük a mostani istenképem alakulásában?
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Melyek azok a tulajdonságaim, amelyeket tőlük örököltem?
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Szoktam-e a meghalt családtagjaimért imádkozni? Meg tudom-e
köszönni őket is a Jóistennek?

Szoktam-e a meghalt családtagjaimért imádkozni? Meg tudom-e
köszönni őket is a Jóistennek?

Vajon miben tudok jel lenni én is a fiatalok felé? - Gondoljuk meg:
ha a szüleim, - nagyszüleim - életvitele ma is sok nyomot hagy az
életünkben, akkor nyilván én is jel vagyok a fiatalabb generációnak.
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Ezeket a gondolatokat beszélgetési témáknak is ajánljuk.
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Érdemes róluk beszélgetni a házaspároknak egymással. Hiszen én is
hozom a múltamat, a párom is hozza a maga múltját, és ezek ma is
hatással vannak ránk. Közösen hordozzuk őket, akkor is, ha már
nem élnek.
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De jó dolog beszélgetni erről a generációk között is. Hiszen a gyermekeim és unokáim az én őseimet már csak szóból ismerhetik, - akkor, ha elmondjuk nekik.
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Készítsetek családi almanachot ebben az esztendőben. Az almanachban ne csak fényképeket gyűjtsetek, hanem minden családtagról próbáljátok összefoglalni az ő értékeit is. Lehetnek benne régi
levelek, vagy más emlékek is. Ideális lehetőség ez arra, hogy a családban az öregek és a fiatalok egymással összejöjjenek, beszélgessenek, ideális lehetőség megosztani a múltunkat.
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Keressük vissza a családunk történetében az idősebb, vagy már
meghalt családtagok születési dátumát, házassági évfordulójukat,
haláluk dátumát. Írjuk össze ezeket, hogy maradjon meg a gyermekeinknek is.
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Voltak-e olyan papok, szerzetesek, akiknek különös befolyása volt a
családotokra?
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Ebben az esztendőben keressük fel őseink sírjait, és mutassuk meg
ezeket a gyermekeinknek is.
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Írjunk levelet külföldre szakadt rokonainknak, küldjük el nekik is
azokat a dolgokat, amiket összegyűjtöttünk a közös ősökről.
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IMA A CSALÁDOKÉRT
Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség élő forrása, köszönjük neked a családunkat!
Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen
elkövettünk.
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban
és családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos,
tiszta szeretettel.
Segíts minket, hogy a kölcsönös önátadásban naprólnapra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi
élet kihívásait.
Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért oly
sokat fáradoznak.
Szent Család, könyörögj érettünk!
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