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Az enciklika befejezéséb l p ed ig a következ m ond atot id ézzü k:

5.
február 26.

Ezért valamennyien alázattal kérjük a szepl telen Boldogságos Sz z M áriát, hogy a lelkek hitre-ébresztésével mutassa meg, hogy A nyja és
oltalmazója az embereknek.
Ezzel kapcsolatos az alábbi felhívásunk is:

Szombat esti gondolatok
Családok, jöjjetek el a Sz zanyához látogatásra!
ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE
IV. fejezet Buzdítás a püspökökhöz - Befejezés
Mi nem vagyu nk p ü sp ökök, ez tehát nem nekü nk szól. Ezzel a
gond olattal könnyed én át is lap ozhatnánk az enciklika IV. fejezetét,
illetve a befejezését. Most m i m égis kiválasztottu nk egy kü lönösen
ked ves bekezd ést ebb l a fejezetb l, ez p ed ig így szól:
Összefoglalva: a házasság akkor lesz der sen és békésen szilárd, ha a hitvestársak 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 házasp ároknak ajánlu nk hasznos id töltést ezzel az id ézettel
kapcsolatban: Egy félórás összeszed ett csend és egyéni gondolkodás
közben készítsetek egym ástól fü ggetlenü l, kü lön-kü lön egy-egy listát, am elyet kifejezetten ajánd éknak szántok a párotoknak. Akkor
lesz bel le szép ajánd ék, ha nem róla szól a kritika hangján, hanem m agu nkról szól a szeretet, a rem énység, a bizalom hangján.
Az ajánd ék-listának ez lenne a cím e: Az el bbi idézetben felsorolt
terhek, nehézségek, közül melyek azok, amelyeket már szívesen
viselek, és melyek azok, amelyeket még csak higgadtan?
H a elolvastátok egym ás ajánd ékát, kezd jetek rólu k beszélgetni is
egymással. Az elfogad ó szeretet csod ákra kép es: Jézu s jól tu d ta ezt,
am ikor ezt m ond ta: Az én igám éd es . (Mt 11,30)

A Krisztinavárosi H avas Bold ogasszony Plébániatem p lom a családok
évében megnyitja a szentélyét arra, hogy a plébániához tartozó családok
együ tt, közösen látogathassák m eg a Sz zanyát. A tem p lom szentélye
kü lönös atm oszférát biztosít arra, hogy az egész család , a csod atev
szop tató Mad onna kegykép e el tt rövid id re összejöhessen, és közösen
imádkozhasson, kérve, és m egköszönve a Sz zanya közbenjárását.
A Szentírásból m arad t ránk, hogy a Szent család is fölm ent a Jeru zsálem i Tem p lom ba. N em véletlen, hogy ennek a család i látogatásnak m egm arad t az em léke, és hogy ez m ég évezred ek m ú ltán is fontos az em berek szám ára. A m i család tagjainknak is egész életre szóló, m ély nyom okat hagyhat egy ilyen találkozás.
A Család évében vagyu nk. N e felejtsü k el, hogy ezt az esztend t nem
m ások rend ezik m eg a család jaink szám ára, hanem m i m agunk válu nk
részesévé annak m értéke szerint, ahogyan közösen, a család u nkkal
együtt sikerül tennünk is valamit a családunk érdekében.
Ezekre a látogatásokra m ind en hónap harm ad ik vasárnap ján a 9-es m isék el tti negyed órában van lehet ség, ú gy, hogy a látogató család közös im ád ságába azok a hívek is bekap csolód hatnak, akik erre az id re
már megérkeznek a templomba.
A p lébániánkhoz tartozó szü l k, vagy nagyszü l k jelentkezését várju k,
akik szívesen jönnek el így, a család ju kkal a szentm isék el tt a Sz zanya
m eglátogatására. A látogatások alkalm ával leírt kéréseiket, felajánlásaikat a templom papjai hét közben a szentmiséken a hívek könyörgése keretében viszik tovább az Úr asztalához.
Ahogyan annak id ején az eskü v nkön a v legény és a m enyasszony jel
volt az egész násznép el tt, m ost az együtt im ád kozó család talán m ég
fontosabb jel az egész társadalom számára!
Jelentkezni lehet a sekrestyében, az irodán, vagy Mihály atyánál.

