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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
IV. rész - A családi pasztorációról
I. fejezet: A családi pasztoráció id szakai
A család i p asztorációnak három fontos p eriód u sát em eli ki a
Fam iliaris Consortio (F.C.), d e egyben hangsú lyozza azt is, hogy
p asztoráció a család m ind en élethelyzetében szü kséges. Mégis vannak jelent s id szakok, ezek a következ k: (1) A házassági el készü let, (2) az eskü v és környéke, (3) az eskü v u táni id szak.
Érdekes m egfigyelni, hogy terjed elm ében az (1) és (2) lényegesen
hosszabb és körü ltekint bb, m int a (3). Ped ig az élet rend je m ást
m u tat. A házasságra való el készü letet m ár kisgyerek kortól kell
indítani, ez az u n. távoli el készület. Azu tán jön a serd ü l -, m ajd ifjú
kor, ez az id szak a közelebbi el készület, m ajd jön a jegyesség id szaka, am it a F.C. közvetlen el készületnek m ond . Együ ttvéve ezt a három id szakot ez az em ber életéb l 20-25 év szokott lenni. Utána az
eskü v id szaka p asztorális szem p ontból valóban nagyon fontos
id szak, de mégis csak néhány hónap az el készü letekkel együ tt.

A t örv ény esen lét rejöt t család lelkipász t ori gondoz ása a helyi
egy ház i köz össég minden egy es t agjának feladat a. - Tehát nem
arról van itt szó, hogy van egy p lébánosunk, és neki kell a nyakába
venni a család p asztoráció m ind en gond ját, baját. A család oknak
egym ást kell p asztorálniu k. A z új házasok fogadják szívesen és használják fel tanulékonyan más házaspárok - kik már hosszú ideje tapasztalatból ismerik a család és a házasélet problémáit - okos, emberséges és támogató segítségét. Így az egyházközségben - a keresztény családokból álló nagy
családban - az összes családok kölcsönösen támogatják és segítik egymást,
amikor mindegyik család ott áll a másik mellett a maga emberi tapasztalatával, nemkülönben hitével és kegyelmi ajándékaival is. Ez a családok közötti, apostoli lelkülett l áthatott segítségnyújtás egyike lesz a könnyen
megvalósítható, nagyon hatásos és mindenki számára elérhet módoknak,
melyekkel széles körben tovább lehet hagyományozni azokat a nagyszer
keresztény értékeket, amelyek minden lelkipásztori munka alapját és célját
jelentik. Ilyen módon az új családok nem csupán kapnak a korábban létrejött családoktól, hanem segítségüket elfogadva - mintegy viszonzásképpen forrásai lesznek azok lelki gyarapodásának is.
Am ikor elolvastu k ezt a részt, szintén m ond va nagyon elszom orodtunk. Mennyi kihagyott, elszalasztott lehet ség a m i p lébániánkon is. N yilvánvaló, hogy senki nem tolakod hat od a egy ú j családhoz azzal, hogy itt vagyunk, és mi m ajd m egm u tatju k nektek a tapasztalatainkat. Valahogy másként kell ehhez hozzáfogni.
De hogyan? Kit érd ekel ez a m i p lébániánkon? H ogyan keressü k
fel, hogyan szólítsu k m eg a p ébániánkon él ú j, vagy régebbi családokat? Mire lenne szükségük? Mit tudnánk segíteni egymásnak?
Kétségtelen tény, hogy kényelm esebb d olog vasárnap a m ise el tt,
vagy után mosolyogva köszöngetni egymásnak, majd hazamenni, és
még azt sem tudjuk, hogy hívják, hol lakik, vagy mi a telefonszáma.

Majd p ed ig jön m aga a házasság, am i id eális esetben 50 - 60 évet is
meghaladhat, és m égis csak erre az id szakra ju t a F.C.-ban a legrövidebb mondanivaló, mindössze 3 bekezdés.

De hol m arad akkor a család p asztoráció? Plébános ú r, ha m egszakad is, legföljebb 8-10 család d al tu d szem élyes kap csolatban lenni.
(Ha nagyon ügyes, akkor 20 jobbfajta család is belefér...)

Mind össze csak a kereteket, a lehet ségeket villantja föl, m ár az els
mondatával is, ami így szól:

C SALÁD ÉVE VAN . N em volna jó egyszer közösen leü lni és beszélgetni err l, legalábbis azoknak, akik tennének is valamit? (F.Sz.G. & P.)

