
      Krisztinavárosi 
        Havas Boldogasszony  
           Plébániatemplom  

           2011 a Család éve   

      Szombat esti gondolatok   

XI. Pius pápa  CASTI  CONNUBII  cím enciklikája 
A keresztény házasságról - figyelemmel a család és a társadalom 

mai helyzetére, szükségleteire, tévedéseire és b neire 
III. fejezet 

 

Tévedések, b nök, támadások 

A bevezet mondat rögtön ki is mondja a lényeget: minél jobban 
átgondoljuk a tiszta házasság értékét, annál inkább kell fájlalnunk, 
hogy ez t az isteni intézményt , különösen a mi korunkban, gyakran 
megvetik és már-már elvetik.  

Nyíltan, szégyenérzet nélkül, szóban és írásban, filmen és színház-
ban, a modern id k találmányaival megtiporják és gúnyolják a há-
zasság intézményét. Ezeket a nézeteket beadják mindenféle ember-
nek, de f leg az ifjabbaknak.  

A bajok f forrása annak tagadása, hogy a házasságot a természet 
Ura alapította, és az Úr Krisztus valódi szentség rangjára emelte. 

A bajok sokrét ek: támadások a gyermekek ellen, egészen a magzat 
megöléséig, a hitvesi h ség ellen, a házasság szentsége ellen. Az 
egybekelés új módjait ajánlják, a próbaházasságot, az életközösséget. 

Mindezek ellen a Szentatya, a rábízott lelkekért való aggodalmában, 
súlyos szavakkal és érvekkel veszi fel a küzdelmet.  

Gondoljuk meg: a mai id kben sincs éppen kisebb veszélyben a há-
zasság becsülete a közvélekedésben. Mi mit teszünk ez ellen? Fájlal-
juk-e, hogy sokan elvetik a házasságot? Fel tud juk-e hívni mások 
figyelmét arra, hogy milyen értékei vannak a szentségi házasság-
nak?  Szoktunk imádkozni a családokért? 

              IMA A CSALÁDOKÉRT         II. János Pál pápától  

Isten, kit l a mennyben és a földön minden származik, 
Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy,  
add meg, hogy a Földön minden család 
- Fiad, Jézus Krisztus által, ki asszonytól született, 
és a Szentlélek által 

 
legyen az isteni kegyelem forrása,  
az élet és szeretet igazi szentélye 
a nemzedékek számára, 
melyek egymásra következnek.  

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje  
a házastársak gondolatait és cselekedeteit 
családjuk és a világ minden családjának javára.  

Add, hogy a fiatal nemzedékek 
er s támaszt találjanak a családban 
emberségük érdekében, 
hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.  

Add, hogy a szeretet, 
meger sítve a házasság szentsége által,       
er sebbnek mutatkozzék, 
mint bármely gyöngeség és minden válság, 
mely családjainkat néha sújtja.  

Végül kérünk, add meg, 
a názáreti Szent Család közbenjárása által,  
hogy az Egyház a Föld összes nemzete között  
sikerrel hajthassa végre küldetését 
a családban és a családokon keresztül, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki az út, az igazság és az élet,  
mindörökkön örökké. 
Ámen.            

9. 
március 26. 


