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2011 a Család éve
Szombat esti gondolatok
A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT!

(4. rész)

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben kiadott körlevele
Ezen szom baton a Körlevél 2. fejezetének 2. részér l gond olkodunk,
a 2. fejezet címe: SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG KÉPÜN K AZ EMBERR L.
A múlt szombaton az alábbi szempontokat tekintettük át:
2.1.
2.2.

A család mint társadalmi közösség;
A család mint személyes közösség;

Ezen a szombaton a család hu m anista leírásnak további két részletével foglalkozunk:
2.3. A házasság mint tartós életszövetség: Ez a fejezet szinte tud om ányos alap ossággal azt részletezi, hogy am ikor férfi és n örök
h séget fogadnak egymásnak, az nemcsak pusztán egy romantikus,
vagy m esebeli ford u lat az em berp ár életében, hanem az örök h ség
az em ber alap vet életszü kséglete. Ugyanis biztonságot, védettséget
nyú jt, am ire m ind enkinek szü ksége van. A fejezet azokat a szemp ontokat részletezi, hogy m iként lehet kiépíteni, m eg rizni a családban ezt a bels biztonságot.
Különös d olog, hogy ez a fejezet ép p en ad vent els vasárnap ja
el m iséjén kerü lt sorra. A 71. és 72. p ontok u gyanis ép p en arról
szólnak, hogy m ennyire fontosak az ü nnep ek, az ü nnep ekre való
el készü letek, és a nagyszü l kkel vagy a m agányosan él más rokonainkkal való szeretetteljes szem élyes kap csolatok. És ebbe a körbe beletartoznak a m inket körülvev él rokonság, d e beletartoznak
a már meghalt szeretteink is.
Advent estéi különleges, ideális alkalmakat adhatnak nekünk arra,

hogy a nem m ind en nap együ tt él család tagok is összejöjjü nk, és
beszélgessünk. A Szállást keres a Szent Család egyre jobban elterjed szokása nem csak azt jelenti, hogy ed d ig egym ást alig ism er
család ok m eglátogathatják egym ást, hogy közösen im ád kozzanak.
Jelentheti azt is, hogy József és Mária egym ás el tti elkötelezettségét,
h ségét szem el tt tartva a saját nagyobb családunkban m i m agu nk
is megszervezü nk olyan esti beszélgetéseket, am elyben a család on
belüli h ség, (vagy h tlenség) az elkötelezettség, a biztonság iránti
legbels igényeink és vágyaink ju thatnak a felszínre.
A Szent Család kép e el tt, az ad venti koszorú ég gyertyái el tt ü ld ögélve, im ád ságos lelkü let beszélgetésekben bátran ki lehet m ondani a legbels bb vágyainkat, érzéseinket, félelm einket, aggód ásainkat is egym ásnak azzal kap csolatban, hogy a m i családunkban
hogyan lehetne m inél jobban követni József és Mária szeret p árkap csolatát, elkötelezettségét. - Ap ró elhatározásokat, ap ró nap i
ajándékokat lehet egym ásnak kitalálni, am elyek az összetartozás, az
egym ás iránti elkötelezettség, a m ásikban való feltétel nélkü li bizalom látható jelei. H a ezt egy egész ad venti várakozás id ején jól gyakoroljuk, - belevonva a kiterjed tebb rokonságot is, - akkor nagy
esély van rá, hogy a családunkban karácsonyra valóban szállást talál
a Szent Család. (Csak p éld aként em lítem , hogy az egyik legszebb
ad venti készü l d és nálu nk akkor volt, am ikor esténként többszólam ú karácsonyi kóru sm veket gyakoroltu nk, azért, hogy a karácsonykor nálu nk m egjelen tágabb rokonságot ezzel a család i kamarakórussal megajándékozhassuk).
2.4. A család mint termékeny közösség: A férfi és a n szeretetéb l új életek, gyermekek születnek , és a gyermekek egészséges testi-lelki
fejl désének legjobb élettere a családi otthon. Ez a fejezet ezekkel a kérd ésekkel foglalkozik, beleértve a gyerm ekvállalás erkölcsi kérd éseit,
valamint a gyermekek családon belüli nevelésének egyes részleteit.
Ezzel kap csolatban ism ételten felhívju k a szü l k (és nagyszü l k)
figyelm ét arra, hogy m ennyi jó, keresztény szem lélet , neveléssel
foglalkozó szakkönyv létezik. Ezeket forgatni kell, m ert senki nem
m ond hatja m agáról, hogy veleszü letett jó nevel i képességekkel
rendelkezik.

