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IMA A CSALÁDOKÉRT

9.
március 26.

Szombat esti gondolatok
XI. Pius pápa CASTI CON N UBII 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 m ond at rögtön ki is m ond ja a lényeget: minél jobban
átgondoljuk a tiszta házasság értékét, annál inkább kell fájlalnunk,
hogy ez t az ist eni int éz mény t , különösen a mi korunkban, gy akran
megvetik és már-már elvetik.
N yíltan, szégyenérzet nélkü l, szóban és írásban, film en és színházban, a m od ern id k találm ányaival m egtip orják és gú nyolják a házasság intézm ényét. Ezeket a nézeteket bead ják m ind enféle em bernek, d e f leg az ifjabbaknak.
A bajok f forrása annak t agadása, hogy a ház asságot a t ermész et
Ura alapította, és az Úr Krisztus valódi szentség rangjára emelte.
A bajok sokrét ek: tám ad ások a gyerm ekek ellen, egészen a m agzat
m egöléséig, a hitvesi h ség ellen, a házasság szentsége ellen. Az
egybekelés új módjait ajánlják, a próbaházasságot, az életközösséget.
Mind ezek ellen a Szentatya, a rábízott lelkekért való aggod alm ában,
súlyos szavakkal és érvekkel veszi fel a küzdelmet.
Gond olju k m eg: a m ai id kben sincs ép p en kisebb veszélyben a házasság becsü lete a közvéleked ésben. Mi m it teszü nk ez ellen? Fájlaljuk-e, hogy sokan elvetik a házasságot? Fel tu d ju k-e hívni m ások
figyelm ét arra, hogy m ilyen értékei vannak a szentségi házasságnak? Szoktunk imádkozni a családokért?

II. János Pál pápától

Isten, kit l a m ennyben és a föld ön m ind en szárm azik,
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 tám aszt találjanak a család ban
emberségük érdekében,
hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.
Add, hogy a szeretet,
m eger sítve a házasság szentsége által,
er sebbnek m u tatkozzék,
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.

