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II. János Pál pápa  FAMILIARIS CONSORTIO  cím  
apostoli buzdítása 

az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez 
a keresztény család feladatairól a mai világban 

 ( Bevezetés - néhány gondolat a m keletkezésér l ) 

Az eddigi szombati szentmiséken három enciklikáról volt szó a há-
zassággal és a családdal kapcsolatban. Most rátérünk egy következ 
apostoli levélre, amelynek a m faja tehát nem enciklika, hanem 
apostoli buzdítás. 

Mi a különbség az enciklika és az apostoli buzdítás között?

 

Az enciklika egy meghatározott témát feldolgozó pápai körlevelet 
jelent. A pápai tanítóhivatal rendes megnyilatkozásainak tipikus 
m faja, általában hittani természet kérdéseket tárgyal, esetleg té-
ves nézeteket ítél el, vagy iránymutatást nyújt a lelkipásztori gya-
korlat és a hitélet számára. Tartalma alapján lehet hittani, buzd ító 
vagy megemlékez jelleg (mint XII. Piusz 1956-os magyar vonat-
kozású enciklikái). Megjelöli a tárgya mellett a címzettek körét is . 

Az apostoli buzdítás jellegét és formáját tekintve nagyban hasonlít 
az enciklikához. A különbség valójában annyi, hogy emez a püspöki 
szinódus ülése által megfogalmazott javaslatok alapján fejti ki az 
egyház tanítását. Vázlatát a Püspöki Szinódus Állandó F titkársá-
gának Tanácsa készíti el a pápa számára. 

A Familiaris Consortio kidolgozásának körülményei:  
A Kairosz Kiadó 2010-ben Szerelem és felel sség címmel kiad ta 
Karol Wojtyla professzornak a lublini katolikus egyetemen 1958-59-
ben tartott el adásait. Wojtyla érseket 10 évvel a Humanae Vitae 
enciklika kiadása után, 1978-ban választották pápává. Pápaságának 
els évét l fogva els rend en fontos dolognak tartotta a házasság és  
család ügyét.  Hogy ez mennyire így van, azt jól érzékelteti az a tény 
is, hogy röviddel a megválasztása u tán tudományos konferenciát - 
Püspöki Szinódust hívott össze A keresztény család feladatai a mai 
világban témában. A Szinódus el készítése közben pedig minden 
héten err l a témáról elmélkedett a szerdai audienciáin. [ * ]  

A Szinódust 1980. 09.26. - 10.25. között tartották meg, és ezután egy 
esztend vel ad ta közre a szentatya a Familiaris Consort io cím 
apostoli buzdítását, amely tehát a Szinóduson megfogalmazódott  
elveket és tennivalókat tartalmazza. 

A munka nem állt meg ezzel, vagy ezután sem. 1981-ben megalakí-
tották a Család Pápai Tanácsát - amely jórészt civil szakemberekb l 
és házaspárokból áll a föld minden kultúrájú népei közül. Ez a szer-
vezet azóta már a Családok VII. világtalálkozóját szervezi, ami 2012. 
máj. 30. -jún. 3. között lesz Milánóban. A témája rendkívül id szer : 
Munka és ünnep a családban . 

1983-ban kiad ták a Család jogi Chartát, amelynek célja az, hogy 
minden mai ember, keresztények és nem keresztények számára ki-
merít és rendszeres összefoglalást ad jon a család alapvet jogairól. 

1994-ben Rómában meghirdették a Család Évét, amelyre egy újabb 
Apostoli levél is megjelent Gratissimam Sane címmel. 

A helyi egyházakban - köztük Magyarországon is a pasztorációban 
fokozott figyelem terel dött a családok irányába. A Püspöki Karon 
belül családreferens püspököt neveztek ki, majd az egyházmegyé-
ken belül is megalakult a családreferensek hálózata.  

[ * ]V.ö:  II. János Pál: Férfi és n
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