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Szombat esti gondolatok
II. János Pál pápa FAMILIARIS CONSORTIO cím
apostoli buzdítása
az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez
a keresztény család feladatairól a mai világban
Részesedés az Egyház életében és küldetésében (A. és C. pontok)
A Fam iliaris Consortio a keresztény család felad atait 4 fejezetben
tárgyalja, ezek a következ k:
I.
A személyek közösségének megvalósítása;
II. Az élet szolgálata;
III. Részesed és a társad alom fejl d ésében; (Múlt héten eddig jutottunk.)
IV. Részesedés az Egyház életében.
Ezen a szom baton elkezd jü k az u tóbbi, IV. fejezet tárgyalását, am ely
az alábbi alfejezetekre bomlik:
A. A keresztény család hív és evangelizáló közösség;
B. A keresztény család Istennel d ialógu sban lev közösség;
C. A keresztény család az em ber szolgálatában lev közösség.
Ezen a szom baton az A. és C. alfejezetekr l lesz szó, a B. alfejezet
p ed ig a következ alkalom ra m arad . A IV. fejezet bevezet részében
m ind járt találu nk egy ú jszer gond olatot, am it család on belü l is
érd em es lenne megbeszélni: A család nak az Egyházon belü l lehet leg köz össégi módon kell m egjelennie. Férj és feleség tehát, ha lehet
együ tt, házasp árként szolgáljon, a gyerekek p ed ig ha csak lehet, a
család d al együ tt. Gond olju k csak végig, hogyan szoktu nk vasárnap
m isére járni? Együ tt, vagy kü lön-kü lön? Egy kam aszod ó gyerek
érez-e vajon hivatást arra, hogy az Egyházon belü l fontos lenne elég
gyakran a családdal együtt, egy közösségben is megmutatkozni?

Egy másik megbeszélni való kérdés is van még a IV. fejezet bevezet
részével kap csolatban: Vajon a m i szom széd aink, barátaink, rokonaink, akik közelebbr l ism erik a család u nkat, közelebb kerü lhetnek-e Istenhez is ezáltal? - Bíró László p ü sp ök ú rtól hallottu k, is
id ézte nekü nk egyszer: Szent az az ember, akivel, ha találkozol, utána
semmi kétséged nem lesz afel l, hogy van Isten. Ezen a kis lap on nincs m ód és hely arra, hogy töm örítve leírjuk a
teljes IV. fejezetet. Akinek fontos, az olvassa el, és elm élked jen róla.
Mi csak az elmélkedéshez teszünk fel még néhány ide vágó kérdést:
Ha jegyesp ár vagytok és az eskü v töket tervezitek: Beszélgessetek
arról is, hogyan er söd ik a hitetek azáltal, hogy Isten el tt m ár m ost
is közösen vállaltatok egyet- és m ást. Az eskü v egy csú csp ont az
életü nkben. Ennek vannak f - és m ellékszerep l i, színhelye és kellékei. Az egész cerem óniát m eg lehet ú gy szervezni, hogy az végül
egy nagy jelmezes karnevál lez - egyházi segédlettel. De ki lehet úgy
is alakítani, hogy a f szerep l k és a m ellékszerep l k hitvallása kerüljön inkább az el térbe. Hogy lehet ezt hangsúlyozottabbá tenni?
H a serd ü l , vagy ifjú gyerm ekeink szem behelyezked nek a keresztény hittel, - s t talán m inket, szü l ket ezért el is u tasítanak, akkor
mit tudunk tenni? Milyen jó lenne, ha azok a szü l k, akik ezt az id szakot m ár átvészelték m eg tu d nák osztani a tap asztalataikat azokkal a szü l kkel, akik m ost ép p en ett l szenved nek? - Lehetne err l a
kérd ésr l a p lébániánkon belü l is egyszer egy kis fóru m ot is tartani.
Végü l szeretnénk kiem elni m ég két m ond atot a C alfejezetb l:
az Egyház a családokban él szeretet révén válhat egyre otthonosabbá, és
ilyenné is kell válnia. Ez azt jelenti, hogy egyre családiasabbnak kell lennie
az emberségesebb és testvériesebb kapcsolatok jóvoltából.
Vajon a m i p lébániánk m ennyire otthonos, m ennyire család ias? Vajon a m i család u nk hogyan tu d segíteni abban, hogy az egyházközségü nkben ép ítsü k az em berségesebb, testvériesebb kap csolatokat? Err l a tém áról lehet beszélgetni este, otthon, szü l k és nagyobb
gyerekek között, lehet beszélgetni a p lébániához tartozó családok
között, végü l érd em es err l egyházközségi zsinaton - vagy m ás fórumon is beszélgetni, természetesen a papjaink bevonásával.

