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A  BOLDOGABB  CSALÁDOKÉRT!     (4. rész)    

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben kiadott körlevele 

Ezen szombaton a Körlevél 2. fejezetének 2. részér l gondolkodunk, 
a 2. fejezet címe:  SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG KÉPÜNK AZ EMBERR L.  

A múlt szombaton az alábbi szempontokat tekintettük át:    

2.1. A család mint társadalmi közösség; 
2.2. A család mint személyes közösség; 

Ezen a szombaton a  család humanista leírásnak további két rész-
letével foglalkozunk:   

2.3. A házasság mint tartós életszövetség:  Ez a fejezet szinte tu-
dományos alapossággal azt részletezi, hogy amikor férfi és n örök 
h séget  fogadnak egymásnak, az nemcsak pusztán egy romantikus, 
vagy mesebeli fordulat az emberpár életében, hanem az örök h ség 
az ember alapvet életszükséglete. Ugyanis biztonságot, védettséget 
nyújt, amire mindenkinek szüksége van. A fejezet azokat a szem-
pontokat részletezi, hogy miként lehet kiépíteni, meg rizni a csa-
ládban ezt a bels biztonságot.  

Különös dolog, hogy ez a fejezet éppen advent els vasárnapja 
el miséjén került sorra. A 71. és 72. pontok ugyanis éppen arról 
szólnak, hogy mennyire fontosak az ünnepek, az ünnepekre való 
el készületek, és a nagyszül kkel vagy a magányosan él más ro-
konainkkal való szeretetteljes személyes kapcsolatok. És ebbe a kör-
be beletartoznak a minket körülvev él rokonság, de beletartoznak 
a már meghalt szeretteink is.  

Advent estéi különleges, ideális alkalmakat adhatnak nekünk arra,  

hogy a nem minden nap együtt él család tagok is összejöjjünk, és 
beszélgessünk. A Szállást keres a Szent Család egyre jobban elterje-
d szokása nem csak azt jelenti, hogy edd ig egymást alig ismer 
családok meglátogathatják egymást, hogy közösen imádkozzanak. 
Jelentheti azt is, hogy József és Mária egymás el tti elkötelezettségét, 
h ségét szem el tt tartva a saját nagyobb családunkban mi magunk 
is megszervezünk olyan esti beszélgetéseket, amelyben a családon 
belüli h ség, (vagy h tlenség) az elkötelezettség, a biztonság iránti 
legbels igényeink és vágyaink ju thatnak a felszínre.  

A Szent Család képe el tt, az adventi koszorú ég gyertyái el tt ü l-
dögélve, imádságos lelkület beszélgetésekben bátran ki lehet mon-
dani a legbels bb vágyainkat, érzéseinket, félelmeinket, aggódása-
inkat is egymásnak azzal kapcsolatban, hogy a mi családunkban 
hogyan lehetne minél jobban követni József és Mária szeret pár-
kapcsolatát, elkötelezettségét. - Apró elhatározásokat, apró napi 
ajándékokat lehet egymásnak kitalálni, amelyek az összetartozás, az 
egymás iránti elkötelezettség, a másikban való feltétel nélküli biza-
lom látható jelei. Ha ezt egy egész adventi várakozás idején jól gya-
koroljuk, - belevonva a kiterjed tebb rokonságot is, - akkor nagy 
esély van rá, hogy a családunkban karácsonyra valóban szállást talál 
a Szent Család. (Csak példaként említem, hogy az egyik legszebb 
adventi készül dés nálunk akkor volt, amikor esténként többszóla-
mú karácsonyi kórusm veket gyakoroltunk, azért, hogy a kará-
csonykor nálunk megjelen tágabb rokonságot ezzel a család i kama-
rakórussal megajándékozhassuk). 

2.4. A család mint termékeny közösség:  A férfi és a n szereteté-
b l új életek, gyermekek születnek , és a gyermekek egészséges testi-lelki 
fejl désének legjobb élettere a családi otthon.

 

Ez a fejezet ezekkel a kér-
désekkel foglalkozik, beleértve a gyermekvállalás erkölcsi kérdéseit, 
valamint a gyermekek családon belüli nevelésének egyes részleteit.  

Ezzel kapcsolatban ismételten felhívjuk a szül k (és nagyszül k) 
figyelmét arra, hogy mennyi jó, keresztény szemlélet , neveléssel 
foglalkozó szakkönyv létezik. Ezeket forgatni kell, mert senki nem 
mondhatja magáról, hogy veleszületett jó nevel i képességekkel 
rendelkezik. 
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