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2011 a Család éve
Szombat esti gondolatok
A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT!

(3. rész)

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben kiadott körlevele
A következ két szom baton a Körlevél 2. fejezetér l gond olkod u nk,
a 2. fejezet címe: SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG KÉPÜN K AZ EMBERR L.
A 2. fejezet érd ekessége, hogy nem szerepelnek benne ezek a szavak: Isten, vallás, Egyház . Az egész fejezet ú gy írja le az em berr l,
illetve a család ról alkotott szem ély és közösség kép et, hogy az ember egyik alap vet tu lajd onságáról - a terem tm ény m ivoltáról sem m ilyen em lítés, vagy u talás nincsen. Úgy is m ond hatnánk, hogy
a 2. fejezet az em berr l és a családról alkotott ismereteink hu m anista
szemlélet leírása, m éghozzá olyan m ódon, am i teljességgel kihagyja az em bernek a transzcendens világgal való kap csolatát.
A 3. fejezet kárp ótol m ajd bennü nket, m ert annak a cím e: A CSALÁD
ÉS H ÁZASSÁG KATOLIKUS SZEMMEL - d e nagy kérdés, hogy lehet-e az
em berr l alkotott ism ereteinket így ízekre szed ni.
Ezen a szombaton ennek a humanista leírásnak két részletével
foglalkozunk:
2.1. A család mint társadalmi közösség: A körlevél ú gy m ond ja
ezt, hogy a családi kapcsolatok egy sajátos mikro-világot alkotnak, meghatározott bels törvényekkel, szokásokkal, hagyományokkal . Am ikor két
ember házasságra lép, akkor tulajdonképpen szövetséget kötnek egy
ú jabb kis m ikro-világ létrehozására és m köd tetésére. Ennek az ú j
mikro-társad alom nak a bels törvényszer ségei attól (is) fü ggenek,
hogy férj és feleség m ilyen gyökerekkel rend elkeznek, és ezekb l mi
az, amit az újonnan alakuló családjukban is fontosnak tartanak.

A házasságban valamilyen mikro-világ akkor is kialakul, ha a házaspár a kisu jját sem mozdítja érte. A kérdés csak az, hogy mennyire
lesz a számukra élhet , vagy mennyire lesz számukra feszít egy
ilyen spontánul kialakult mikro-világ. A Körlevél igyekszik összegy jteni ennek a mikro-társadalomnak a pozitív hatásait, és a sorok
között jól érz dik, hogy ezek a pozitív hatások nem au tom atiku san
fejl d nek ki, hanem ezekért a pároknak igencsak meg kell dolgozniuk. ( Pl. meg kell érteni a szüleink, rokonságunk értékeit, ki kell alakítani a saját együttélésünk szabályait, méghozzá úgy, hogy meg
tudjuk különböztetni az értékeset az értéktelenségekt l, ki kell tu d ni
alakítani egy sp eciális véd erny t a kü lvilág ártó hatásaitól, m eg kell
tanulni egymással helyesen kom munikálni, - olykor vitatkozni is, és
minden szempontból egészséges környezetet kell biztosítani a gyermekek befogadására, felnevelésére.)
2.2. A család mint személyes közösség: Az em berr l, m int önálló szem élyr l azt m ond ják, hogy négy alap igény m ozgatja, irányítja
a bels világát: (1) szeretetre vágyu nk, (2) m egbecsü lésre, értékelésre vágyu nk, (3) tartozni akaru nk valahová, vagy valakihez, (4) önállóak, szabadok akarunk lenni.
H a a család m ikro-világa jól m köd ik, akkor a család tagok szem ély
szerint is pozitív választ kap nak egym ástól ezekre a bels igényeikre, és ennek hatására m egtörténik a szeretet nagy csod ája: Az, hogy
m iközben od aad om önm agam m ásokért, a saját szem élyem ben m agam ra találok. Kü lönösen igaz ez a házaspárok között, d e ugyanez
kisu gárzik a család ban felnöv gyerm ekekre is.
Fontos m egállap ítása a Körlevélnek, hogy az ember személyisége a
feln tt évek során is fejl dhet. Ehhez a férfi-n kapcsolatban is a feltétlen
elfogadottság élménye szükséges, csakúgy, mint a kisgyermekek esetében. Ebben az a fontos, hogy a házastársak figyelik és tiszteletben tartják
egymás terveit, céljait, igényeit, és segítik azok megvalósulását. Készek a
kiengesztel désre, a megbocsátásra. Nem rögzülnek meg a rosszban, hanem mindketten igyekeznek felülkerekedni a nehézségeken, hiányokon. Feszültség esetén el ször magukban keresik a hibát, nem pedig a másikat
okolják. Felel snek érzik magukat a másikért, és ezzel biztonságot, önbizalmat adnak neki. - Akarsz-e feln tt lenni a párkapcsolatodban?

