
  
Krisztinavárosi 

        Havas Boldogasszony  
           Plébániatemplom  

           2011 a Család éve   

      Szombat esti gondolatok   

A  Szentagya levele a gyermekekhez    

a család évében  ( 1994. december 13.-án ) 

Ezzel a levéllel fejezzük be a szombat esti elmélkedéseinket  
a 2011-es esztend ben, ami a Magyar Katolikus Egyházban szintén a 
Család Éve volt.   

Ezt a levelet II. János Pál pápa nagyon személyes hangon írta, és 
kifejezetten a gyermekeknek szánja. A levélben felidézi Jézus gyer-
mekkorát, majd pedig azokat a jeleneteket, amik azt mutatják, hogy 
Jézus feln tt korában is mennyire kedvelte a gyermekeket. 

 

2011.  május 8.  Csíkszereda - Szent Ágoston plébánia 
102 gyermek járult els áldozáshoz 

Annyira szerette, hogy példaképül is állította ket a feln ttek elé. 
Miért?  - Azért, mert  a gyermekben van valami, ami sohase hiányozhat 
abból, aki be akar jutni a mennyek országába. A mennyország azoké, akiket 
eltölt a bizalom és a teljes önátadás, a jóság és a tisztaság, mint a gyereke-
ket. Csak az ilyenek találhatnak Istenben atyára, és lehetnek a maguk részé-
r l Jézus által Isten gyermekeivé.

 
Laudate pueri Dominum!  - Dicsérjétek, gyermekek, az Urat! 

Ezzel a felhívással fordul a Szentatya a világ minden gyermekéhez.  

Azt kéri T letek, hogy 
nyelvi, faji, nemzetiségi 

különbség nélkül dicsérjétek 
az Úr nevét! 

  

Az ember akkor d ics íti 
Istent, ha követi, és meg-
hallja a lelkében az  
hívásának hangját:  házas-
életre hív, vagy papnak; 
Istennek szentelt életre hív, 
esetleg missziós munkára.... 
Ki tudja?

     

-    Betlehem 
éjszakáján minden földrész 
gyermekei hittel pillantanak 
az újszülött Gyermekre és 
átélik Karácsony nagy 
örömeit.

 

A levélben elhangzik a gyermekek felé még egy külön kérés, ( vagy 
feladat? ) : És most a levelem egyik fontos pontjához értem: a Család 
Évének végén szeretném imádságotokba ajánlani, kedves barátaim, saját 
családotok és a világ összes családjának problémáit. És nem csupán ezt: más 
szándékaimat is szeretném rátok bízni. A pápa nagyon számít imádsá-
gotolra. Együtt és sokat kell imádkoznunk, hogy az emberiség, mely több 
milliárd emberb l áll, egyre inkább Isten családjává váljék, és békében élhes-
sen!    

A pápa 2005-ben meghalt, de az Élet él tovább, és a kérése most is aktuális. 

39. 
december 17. 


