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Buzdítás a püspökökhöz  -  Befejezés 

Mi nem vagyunk püspökök, ez tehát nem nekünk szól. 

 

Ezzel a 
gondolattal könnyedén át is lapozhatnánk az enciklika IV. fejezetét, 
illetve a befejezését. Most mi mégis kiválasztottunk egy különösen 
kedves bekezdést ebb l a fejezetb l, ez pedig így szól: 

Összefoglalva:  a házasság akkor lesz der sen és békésen szilárd, ha a hit-
vestársak a vallásosságból merítik az életet, mert ez az erény teszi er ssé és 
legy zhetetlenné a lelket; ennek következtében képes a lélek arra, hogy az 
esetleges rossz szokásokat, az erkölcsi és alkati különbségeket, az anyaság 
gondjait, a gyermeknevelés terheit, az élet nehézségeit és az akadályokat ne 
csak higgadtan, hanem szívesen viselje.

 

Most házaspároknak ajánlunk hasznos id töltést ezzel az idézettel 
kapcsolatban: Egy félórás összeszedett csend és egyéni gondolkodás 
közben készítsetek egymástól függetlenül, külön-külön egy-egy lis-
tát, amelyet kifejezetten ajándéknak szántok a párotoknak. 

 

Akkor 
lesz bel le szép ajándék, ha nem róla szól 

 

a kritika hangján, -  
hanem magunkról szól a szeretet, a reménység, a bizalom hangján. 
Az ajándék-listának ez lenne a címe: Az el bbi idézetben felsorolt  
terhek, nehézségek, közül melyek azok, amelyeket már szívesen 
viselek, és melyek azok, amelyeket még csak higgadtan?   

Ha elolvastátok egymás ajándékát, kezdjetek róluk beszélgetni is 
egymással. Az elfogadó szeretet csodákra képes: Jézus jól tud ta ezt, 
amikor ezt mondta: Az én igám édes . (Mt 11,30) 

Az enciklika befejezéséb l pedig a következ mondatot idézzük: 

Ezért valamennyien alázattal kérjük a szepl telen Boldogságos Sz z Má-
riát, hogy a lelkek hitre-ébresztésével mutassa meg, hogy Anyja és  
oltalmazója az embereknek.

 
Ezzel kapcsolatos az alábbi felhívásunk is: 

Családok, jöjjetek el a Sz zanyához látogatásra! 
A Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplom a családok 
évében megnyitja a szentélyét arra, hogy a plébániához tartozó családok 
együtt, közösen látogathassák meg a Sz zanyát. A templom szentélye 
különös atmoszférát biztosít arra, hogy az egész család , a csodatev 
szoptató Madonna kegyképe el tt rövid id re összejöhessen, és közösen 
imádkozhasson, kérve, és megköszönve a Sz zanya közbenjárását. 

A Szentírásból marad t ránk, hogy a Szent család is fölment a Jeruzsále-
mi Templomba. Nem véletlen, hogy ennek a család i látogatásnak meg-
marad t az emléke, és hogy ez még évezredek múltán is fontos az embe-
rek számára. A mi családtagjainknak is egész életre szóló, mély nyomo-
kat hagyhat egy ilyen találkozás. 

A Család évében vagyunk. Ne felejtsük el, hogy ezt az esztend t nem 
mások rendezik meg a család jaink számára, hanem mi magunk válunk 
részesévé annak mértéke szerint, ahogyan közösen, a családunkkal 
együtt sikerül tennünk is valamit a családunk érdekében.  

Ezekre a látogatásokra minden hónap harmadik vasárnapján a 9-es mi-
sék el tti negyedórában van lehet ség, úgy, hogy a látogató család kö-
zös imádságába azok a hívek is bekapcsolódhatnak, akik erre az id re 
már megérkeznek a templomba. 

A plébániánkhoz tartozó szül k, vagy nagyszül k jelentkezését várjuk, 
akik szívesen jönnek el így, a család jukkal a szentmisék el tt a Sz zanya 
meglátogatására. A látogatások alkalmával leírt kéréseiket, felajánlásai-
kat a templom papjai hét közben a szentmiséken a hívek könyörgése ke-
retében viszik tovább az Úr asztalához. 

Ahogyan annak idején az esküv nkön a v legény és a menyasszony jel 
volt az egész násznép el tt, most az együtt imádkozó család talán még 
fontosabb jel az egész társadalom számára! 

Jelentkezni lehet a sekrestyében, az irodán, vagy Mihály atyánál. 

5. 
február 26. 


