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2011 a Család éve
Szombat esti gondolatok
A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT!

(2. rész)

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben kiadott körlevele
Ezen a szom baton a körlevél 1.3 fejezetét vesszü k, am elynek cím e:
A házasság és a család ma: változás vagy válság? (31.-50. pontok)
A 31.-50. p ontok 1949 óta folyam atosan rom ló statisztikai ad atokat
ismertetnek. A körlevelet 1999-ben ad ták ki, és a rom ló tend enciák
azóta csak tovább romlottak:
1949.
1999.
2010.
Ezer lakosra jutó házasságkötések száma:
11,7
4,4
3,6
Ezer házasságra jutó válások száma:
116
563
672
A romló tendenciáknak azután mindenféle negatív kihatásai vannak
az együ ttélésre, a gyerm ekek biztonságára. Megd öbbent a körlevél
néhány szom orú m egállap ítása. Péld áu l ezek: Mind en tízed ik ember teljesen egyed ü l él. Mind en ötöd ik család ban egyed ü l neveli
egy szü l a gyerm ekeket. Egy átlagos éd esap a nap onta átlagban 20
percet ford ít gyerm eknevelésre, és 2-3 órát ford ít tv, vagy internet
nézésre. Az átlagos éd esanya nap onta átlagban 45 p ercet ford ít a
gyermeknevelésre, tv-re, internetre adat nincsen. Magyarországon a
feln tteknek több, m int a fele ú gy n tt fel, hogy fájd alom ban és
m egaláztatásban kellett elviselniü k a szü l k f ként az ap a bru talitását. A szü l k a serd ü l gyerm ekeikkel szem ben elvesztett tekintélyü ket és fontosságu k hiányát sokszor agresszióval p ótolják, ahelyett, hogy figyelmet szentelnének a gyermekeikre.
Az 1.3 fejezet cím ében kérd ést tett föl: Változás vagy válság? De a
fejezet nem ad választ a feltett kérd ésre. Ped ig fontos lenne a válasz.

H a válságról beszélnek körü löttem , akkor inkább begu bózom , elzárkózom , és befelé próbálok m agam nak valahogyan biztonságot
teremteni. A válságot m eg old ják m eg m ások. Ha viszont változásokról beszélnek körü löttem, akkor én is elkezd ek sp eku lálni, hogyan lehetne jobban viszonyulnom ezekhez a változásokhoz, m ásokkal keresem a kap csolatot, hogy esetleg közös aktivitással p róbáljuk leküzd eni a változások negatív hatásait.
És itt els sorban a jelenleg m ég együ tt él , kis gyerm ekeiket ép p en
nevel család oknak lenne fontos, hogy a mindent felforgató változásokra egészségesen reagáljanak. Össze kell fogni, segíteni kell egymást, különben a sok negatív változás valamilyen irányból minket is
utolér, bed arál. Holott lehetne egészen másképp is.
A házasságunk, amiben élünk, nem lehet, hogy csak ú gy egyszer en
megtörténjék velünk. N em lehet, hogy ú gy éljü nk benne, m int
evez nélkü li csónakban a sod ró víz tetején. Akkor m eg sem értjü k,
m iért kerü ltünk id nként örvényekbe, id nként m eg állóvizekre,
m iért billen meg, esetleg miért borul fel a csónakunk.
Kezü nkbe kellene venni az evez t. Evezz a m élyre!
ezt II. János Pál pápa.

így mondta

Tu d atosan kell m egélnü nk, és áp olnu nk a p árkap csolatu nkat. Folytonosan tanu lni és gyakorolni kell a szeretet kü lönböz kis lépéseit.
(Im ád ság, szexu alitás, p árbeszéd ). Tu d atosan tanu lni kell jó szü l nek, jó nevel nek lenni. Senki nem ú gy szü letett, hogy p rofi szü l ,
vagy szakképzett nevel lenne.
Istennek hála, m a m ár nagyon sok jó szakkönyv áll rend elkezésre
akár a párkapcsolat tudatos ápolásához, akár a gyermekneveléshez.
Még többet ér, ha család csop ortok jönnek létre, és a csoportokban
közösen olvassák el, majd meg is beszélik ezeket a könyveket.
Vannak kiváló lelkiségi m ozgalm ak, am elyek kifejezetten a család , a
házasság véd elm ére, áp olására szakosod tak. Id e is el lehet m enni.
Csak ne enged jü k evez nélkü l sod ród ni a csónaku nkat! Az ilyen
fajta csónakázás a nászú ton m ég rom antiku s lehet, d e több év elteltével mégis csak szükség van két evez re is, meg közösen kialakított
célokra is, hogy merre evezzünk.

