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VI. Pál pápa  HUMANAE  VITAE  cím enciklikája 
A helyes születésszabályozásról 
III. fejezet  7.-11. és a Befejezés  

( Lelkipásztori irányelvek - II. rész ) 

Ezen a szombaton befejezzük a Humanae Vitae enciklika tanulmá-
nyozását. Ezek az u tolsó fejezetek apostoli buzdítások a történet

 

résztvev i számára. Buzdítás a felel s állami vezet khöz, a tudó-
sokhoz, a keresztény hitvesekhez, a családközösségekhez, orvosok-
hoz és egészségügyi dolgozókhoz, lelki gondozókhoz, püspökök-
höz. A buzdítás érdemben arról szól, hogy mindenki a maga helyén 
és helyzetében mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az Egy-
ház tanítása a keresztény házasságról egységes módon, minél haté-
konyabban eljusson a hívekhez. Érdemes felidézni még egyszer, 
hogy ezt az enciklikát 1968-ban adta ki a pápa.  

Abban az esztend ben II. éves egyetemista fiú voltam, és ifjúként 
éppen akkor nagyon szerelmes. Kerestem, bújtam, lestem minden 
olyan irodalmat, ami keresztény alapokon áll, és a párkapcsolatról, a 
házasságról szól. Alig lehetett érdemes, hasznos dolgot találni. Kül-
földr l átcsempészett, titokban leford ított, írógéppel, 6-8 példány-
ban legépelt brossúrákat forgattunk, és csak jó 10 év múltán kezdtek 
megjelenni Bécsben, ottani magyar kiadóknál olyan könyvek, ame-
lyeket szakadtra olvastunk, és azóta is nagy becsben tartjuk.  (Pl. 
Theodor Bovet:  Felette nagy titok - Könyv a házasságról, vagy 
Christa Meves: Nászajándék - A házasság ABC-je, és A. Auer, et. al.: 
A testben való ember - Test és nemiség mai keresztény szemmel.) 

1968-ban még nem tudtuk, mi az, hogy internet.  Azóta eltelt 40 év, 
és információ tú láradásban szenvedünk. Már válogatni sincs id nk, 
nemhogy olvasni.  

A múlt héten megkért apósom, hogy a kertjében tisztítsam ki a mag-
ról vetett paprikáit. A sorokat buján belepte a gaz, és a kis csenevész 
paprika tövecskéket arról lehetett megismerni benne, hogy ezek vol-
tak a leggyengébbek.  

Ahogyan a csenevész palántákat a sok gaz között, úgy lehet megta-
lálni az értékes irodalmat is a sok értéktelen, vagy kifejezetten káros 
kiadványok között. Mégis érdemes keresnünk, és segíteni egymást, 
ha valami kincset találtunk. 

Álljon most itt néhány jónak mondható találat: 

http://www.katcsal.hu   Ez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
családbizottsága a Magyar Katolikus Családegyesület honlapja. 

http://www.szerelmunk.hu/   A Házas Hétvége Szekszárdi régiójából 
egy fiatal pár, Petrits Szilveszter és Tünde szerkesztik 

http://www.plebania.sk/index.php/lelkitukor   A lap közepén igazán 
értékes és jó lelkitükör található házasságban él k számára 

Végül a keresgélés közben találtam egy kedves kis írást, legyen ez 
most ajándék a kedves olvasók számára! 

Vegyünk egy gyermeket a karunkba. Tanuljunk tole. Az érzést vigyük át 
Istenre. Ahogy karunkban tartjuk gyermekünket, ahogy az ott megnyug-
szik..., és biztos benne, hogy mosolyt fakaszt az arcunkon... Szeretetünk 
légköre mindenképpen körülöleli... 

Van-e nekünk is olyan érzésünk, ha Isten felé tapogatódzunk, hogy mosolyt 
fakasztunk az arcán és örül nekünk? Biztonságban érezzük-e magunkat a 
karjában, ahogy körülvesz bennünket a hétköznapi életünk dolgaiban?
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