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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 

 ( II. rész:  Isten terve a családról és a házasságról ) 

A II. rész legels mondata így hangzik: Az embert Isten saját képére és 
hasonlatosságára teremtette: szeretetb l szólította életre, és egyúttal  
szeretetre rendelte.

  

Minden olyan ember, aki alázattal elismeri teremtett létét, és a szere-
t Istennel való találkozás lehet ségeit keresi, határozott iránymuta-
tást, sokféle biztatást és reményt talál majd tovább-olvasás közben. 

Édesapámról készített valaki egy árnyképet, és ez a kis kép bekere-
tezve lógott a rendel várójában. 

 

Apám ugyanis fogorvos volt.  
Gyermekkoromban sokszor nézegettem ezt az árnyképet, és érdekes 
módon viszonyultam hozzá. 

 

Láttam például azt is benne, ahogy 
édesapám mosolyog, pedig egy árnyképen valójában ez nem látszik.  

A megélt, a megtapasztalt szeretet valami misztikus módon átü t a 
csak fekete-fehér formákon is.   

Hasonló módon rejt zik el, és hasonló módon bontakozik ki az iste-
ni szeretet titka, - misztériuma 

 

a teljességgel átélt házastársi kap-
csolatban, szül -gyermek kapcsolatban, s t a tudatosan vállalt sz zi 
életmódban is. Sokszor nehéz ezt belátnunk, amikor a házasság, 
vagy a másokért vállalt szüzesség árnyoldalait éljük éppen át, de aki 
nyitott szívvel olvassa ezt a részt, valóban apostoli buzdítást kaphat.  

Érdemes  kicsit elmélkedve  áttekinteni az Apostoli buzdítás tarta-
lomjegyzékét is, mert már ez is elgondolkoztatja az embert: Milyen 
fontos és sokrét a család helye és szerepe a mai társadalomban: 

BEVEZETÉS 

I. A CSALÁD FÉNY- ÉS  ÁRNYOLDALAI  KORUNKBAN 

II. ISTEN  TERVE  A  CSALÁDRÓL  ÉS  A  HÁZASSÁGRÓL 

III. A  KERESZTÉNY  CSALÁD  FELADATAI 

- A személyek közösségének megvalósítása:  
Ez a fejezet szól a kötelék egységén és fölbonthatatlanságán 
tú lmen en a férj, a feleség, a gyermekek jogairól, kötelezett-
ségeir l, a társadalomban elfoglalt szerepükr l, valamint az 
öregek szerepér l a családban. 

- Az élet szolgálata:   
Ebben a fejezetben esik szó az élet továbbadásával, illetve a 
gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekr l 

- Részesedés a társadalom fejl désében:  
Ez a fejezet vizsgálja a család helyét, feladatait a társadalom-
ban, és fordítva: a társadalom kötelezettségeit a családdal 
szemben. 

- Részesedés az egyház életében és küldetésében:  
Ez a fejezet azt fejti ki, hogy az egyház küldetésében hogyan 
tud részt venni a család:  

a.) mint hív , és evangelizáló közösség 
b.) mint Istennel d ialógusban lev közösség 
c.) mint az ember szolgálatában álló közösség 

IV. A  CSALÁDI  PASZTORÁCIÓ  ID SZAKAI,  FORMÁI,  MUNKÁSAI  ÉS  

NEHÉZ  ESETEI 

- A család i pasztoráció id szakai: házasságkötés el tt és u tán. 
- A családi pasztoráció formái: plébánián, kisközösségekben, 

egyesületekben. 
- A családi pasztoráció munkatársai: egyházi és laikus személyek, 

tömegkommunikáció. 
- Családpasztoráció a nehéz esetekben. 
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