
1. kísérőfüzet 

 

 

„Menjünk csak, családok, folytassuk az utat! Amire ígéretet kaptunk, mindig több. Ne 

veszítsük el a reményünket a korlátaink miatt, de ne is mondjunk le a szeretet és a 

közösség teljességének kereséséről, amelyre ígéretet kaptunk.” (Amoris laetitia, 325.) 

 

 

 

EGYÜTT MEGYÜNK 

 

Az Amoris laetitia apostoli buzdítás fejezeteiből kiindulva a Szentatya néhány család 

segítségével tíz videóból álló utazáson keresztül arra hív bennünket, hogy együtt 

haladjunk előre, s így fedezzük fel újra a családot mint ajándékot, minden probléma, 

akadály és kihívás ellenére, amellyel a családnak napjainkban szembe kell néznie. 

Minden videóhoz kísérőfüzetként egy útmutató is tartozik, amelyet a családok és a 

különböző egyházi valóságok (egyházmegyék, egyházközségek, közösségek) 

rugalmasan használhatnak. 

Minden útmutatónak négy fejezete van, amelyek felhasználhatók családban vagy 

közösségben történő elmélyült tanulmányozásra, akár különböző időpontokban is. Ez a 

kísérőfüzet a családpasztorációs munkát kívánja segíteni, olyan javaslatokkal és 

ötletekkel, amelyeket a helyi körülményekhez lehet igazítani. 

Célunk ezzel az, hogy tápláljuk az átgondolást, a párbeszédet és a lelkipásztori 

gyakorlatot, továbbá hogy bátorságot, ösztönzést és segítséget nyújtsunk a családoknak 

lelkiéletükben és konkrét, mindennapi életükben (vö. AL 4). 

Az egyszerű és konkrét nyelvezettel megírt Amoris laetitia apostoli buzdítás ugyanis az 

egész Egyházat, első helyen az összes keresztény családot el kívánja érni. Ferenc pápa azt 

tanácsolja, hogy soha ne sietve olvassuk, hanem „türelmesen mélyedjünk el benne”, vagy 

keressük meg azokat a témákat, amelyek a leginkább érdekelnek bennünket. 

 

 

„Remélem, hogy mindenki, aki elolvassa, megérzi a hívást arra, hogy szeretettel törődjön 

a családok életével, hiszen a család »nem probléma, hanem elsődlegesen lehetőség«.” 

(Amoris laetitia, 7.) 

 



1. 

MISSZIÓS MEGTÉRÉSRE VAN SZÜKSÉG 

A CSALÁDOK KÖZÖTTI SZÖVETSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRA 

 

 

SZENTATYA 

„Az Egyházban és a családpasztorációban »missziós megtérést« kell elindítani, hogy 

együtt járjunk a családokkal, és segítsük őket abban, hogy bizalommal és derűvel 

nézzenek szembe a kihívásokkal, amelyekkel elég sokszor egyedül kell szembenézniük.” 

„»Ezért missziós megtérésre van szüksége az egész Egyháznak: nem szabad megállni a 

merőben elméleti és az emberek valós problémáitól elszakadt igehirdetésnél.« A 

családpasztorációnak »meg kell mutatnia, hogy a család evangéliuma válasz az emberi 

személy legmélyebb vágyaira: méltóságára és teljes megvalósulására a kölcsönösségben, 

a közösségben és a termékenységben. Nem pusztán a törvény előadásáról, hanem olyan 

értékek megmutatásáról van szó, amelyek megfelelnek annak az igénynek, amely még a 

leginkább szekularizált országokban is megmutatkozik napjainkban.«” (Amoris laetitia, 

201.) 

 

Michael és Hun Ching 

„Házasságunk első néhány éve különösen nagy kihívást jelentett, mert nem értettünk 

egyet a gyermekneveléssel kapcsolatban […]. Megtanultunk tisztelettudóan 

kommunikálni, törődni a család ajándékával és a mindennapi döntéseket úgy meghozni, 

hogy azok az egymás iránti és a gyermekeink iránti szeretetet szolgálják. Ma hasonló 

gondolkodású családok közösségéhez tartozunk: ez állandóan arra emlékeztet, hogy Isten 

szeretetének jelei vagyunk egymás számára.” 

„A családpasztorációhoz elsődlegesen a plébánia – egy családokból álló család – járul 

hozzá, amelyben mindaz, amit a kisebb közösségek, az egyházi mozgalmak és társulatok 

tudnak adni, harmonikusan összekapcsolódik.” (Amoris laetitia, 202.) 

 

Gondoljuk át! 

Tudatában vagyunk-e házastársi kapcsolatunk és családunk szent és sérthetetlen 

jellegének? 

Közösségként tudjuk-e értékelni családjainkat és azok lelkipásztori szerepét? 

 

Családunkban 

Minden családtag találja meg a módját annak, hogy egy gesztussal, egy gondolattal, egy 

szóval elmondja a család többi tagjának, mennyire fontosnak tartja családját! 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Kérjük meg a jelenlévő párokat/családokat, hogy kis csoportokban ismerkedjenek meg 

egymással! 



Találjatok ki egy konkrét jelet, szimbólumot, például egy virágot, amelyet a következő 

vasárnapi szentmisén minden családnak átadtok! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Názáreti Szent Család, 

ébreszd fel társadalmunkban 

a család szent és sérthetetlen jellegének tudatát, 

hiszen a család felbecsülhetetlen és pótolhatatlan érték! 

Legyen minden család 

jóságot és békét árasztó befogadó otthon 

a gyermekek és idősek, 

a betegek és magányosak, 

a szegények és rászorulók számára! 

Ámen. 

(Ferenc pápa) 

 

 



2. 

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD AJÁNDÉKAINAK FELISMERÉSE 

 

 

SZENTATYA 

„Az Amoris laetitia apostoli buzdítás javaslat a fiatalok és a keresztény családok számára, 

hogy megbecsüljék a házasság és a család ajándékait és ápolják az egymás iránti erős, 

Krisztusban gyökerező és olyan értékekkel teli szeretetet, mint a nagylelkűség, az 

elkötelezettség, a hűség és a türelem.” 

„E buzdítást […] javaslatnak szánom a keresztény családok számára, amely arra irányul, 

hogy megbecsüljék a házasság és a család ajándékait, és őrizzék az erős s az olyan 

értékekben gazdag szeretetet, mint a nagylelkűség, az elkötelezettség, a hűség és a 

türelem. Másodsorban, hogy mindenkit buzdítsak: az irgalmasság és a közelség jele 

legyen ott, ahol a családi élet tökéletlenül valósul meg, vagy békétlenségben és 

örömtelenségben zajlik.” (Amoris laetitia, 5.) 

 

Michael és Hun Ching 

„Hisszük, hogy a fiatalok még ma is vágynak a családra, mert mindannyian Isten 

képmására vagyunk teremtve. Ezért él bennünk a vágy a szeretetkapcsolatokra, és tudjuk, 

hogy mindig a család a legjobb hely ápolásukra. Ezt azonban megnehezítheti a mai világ 

bonyolultsága.” 

„A mai világban értékelik azoknak a házaspároknak a tanúságtételét is, akik nemcsak 

kitartottak az idők során, hanem folyamatosan visznek előre egy közös tervet, és őrzik a 

szeretetet.” (Amoris laetitia, 38.) 

„A család ereje »lényegileg abban áll, hogy képes szeretni és képes megtanítani szeretni. 

Bármilyen sérült legyen is egy család, a szeretetből kiindulva mindig növekedhet.«” 

(Amoris laetitia, 53.) 

„Meg kell találnunk azokat a szavakat, motivációkat és tanúságtételeket, amelyek 

segítenek megérinteni a fiatalok legbensőjét, ahol jobban képesek a nagylelkűségre, 

elkötelezettségre, szeretetre, és hősiességre is, hogy így meghívjuk őket a házasság 

kihívásának bátor és lelkes elfogadására.” (Amoris laetitia, 40.) 

 

Gondoljuk át! 

Mit jelent „szeretni” egy embert? 

 

Családunkban 

Szervezzetek családi estet a szeretet témájában! Minden családtag írjon vagy rajzoljon 

egy képet arról, mit jelent szeretni valakit! Ezután mindenki kapjon időt arra, hogy 

elmagyarázza, mit írt vagy rajzolt! 

 

 



Közösségünkben, csoportunkban 

Kiscsoportokban minden család/házaspár osszon meg egy olyan helyzetet, amelyben 

megtapasztalta Isten szeretetét! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Urunk, add, hogy napról napra növekedjünk 

azon képességünkben, 

hogy őszintén nézünk egymásra, 

figyelmesen meghallgatjuk egymást, 

az igazságnak megfelelően beszélünk egymáshoz, 

hogy a befogadás, a figyelem 

és a szeretet gesztusaival forduljunk egymáshoz, 

s így családunkon keresztül 

a te világosságod világítson a világ sötétségében! 

Ámen. 

 



3. 

A CSALÁD MINT AZ IRGALOM JELE 

 

 

SZENTATYA 

„Az Amoris laetitia segítségével mindannyitokat arra szeretnélek bátorítani, hogy az 

irgalmasság és a közelség jele legyetek ott, ahol a családi élet nem valósul meg 

tökéletesen, vagy nem békében és örömben zajlik.” 

„Sokan nem fogják fel, hogy az Egyház házasságról és családról szóló üzenetének Jézus 

igehirdetését és magatartásmintáit kell világosan tükröznie, aki egyidejűleg javasolt egy 

igényes eszményt, ugyanakkor soha nem veszítette el az együttérző közelséget az olyan 

törékeny személyekkel szemben, mint a szamariai vagy a házasságtörésen ért asszony.” 

(Amoris laetitia, 38.) 

 

Michael és Hun Ching 

„A házaspároknak segítségre van szükségük ahhoz, hogy fejlődjenek kapcsolatukban és 

példaképek legyenek gyermekeik számára. Ez az a pont, ahol az Egyháznak fontos 

szerepe van.” 

„»A házaspárok olykor bizonytalanok, kétkedők, és nehezen találják meg a növekedés 

módjait. Sokan meg akarnak maradni az érzelmi és szexuális élet kezdeti stádiumaiban. A 

házaspár válsága megrendíti a családot, s ennek a különélések és válások miatt súlyos 

következményei vannak a felnőttekre, a gyermekekre és a társadalomra nézve, mert 

el-gyengítik az egyéni és társadalmi kötelékeket.« A házastársi válságokat gyakran 

kezelik »elhamarkodottan, a türelem, a megbizonyosodás, a kölcsönös megbocsátás, a 

kiengesztelődés és az áldozathozatal bátorsága nélkül«.” (Amoris laetitia, 41.) 

 

Gondoljuk át! 

Hogyan éljük meg az „irgalmasságot” családunkban? 

 

Családunkban 

Minden családtag tegyen egy gesztust a megbocsátás és elfogadás kifejezéseként 

valamelyik családtag felé! 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Szervezzétek meg a „megbocsátás ünnepét”: a kiengesztelődés szentségéhez való járulást 

közös ünneplés kövesse! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Köszönjük, Urunk, szerető tekintetedet, 

mely lehetővé teszi, hogy ránézzünk hibáinkra, 

és vágyat ébreszt bennünk és erőt ad ahhoz, 



hogy leküzdjük őket! 

Köszönjük, hogy biztonságban érezhetjük magunkat nálad, 

tekinteted védelmében! 

Add, hogy ugyanezzel a szerető, befogadó, megértő tekintettel tudjunk 

házastársunkra, gyermekeinkre és minden felebarátunkra nézni, 

akikkel a nap folyamán találkozunk! 

Ámen. 

 



4. 

TÖRŐDÉS MINDEN CSALÁDDAL 

 

 

SZENTATYA 

„Ma megkezdjük azt az utat, amelyen tíz hónapon keresztül együtt fogunk járni, hogy 

elmeséljük, milyen szép családnak lenni. Mindenkinek feladata, hogy szeretettel törődjön 

a családok életével, mert a családok nem problémát jelentenek, hanem mindig ajándékot, 

és ha előre tekintünk, akkor lehetőséget.” 

„A szeretet és a hűség szövetsége, amelyből a Názáreti Szent Család él, megvilágítja azt 

az elvet, amely formát ad minden családnak, és képessé teszi arra, hogy jobban szembe 

tudjon nézni az élet és a történelem viszontagságaival. Ezen az alapon, még 

gyengeségében is, minden család világossággá tud válni a sötét világban. »Itt értjük meg, 

hogyan kell élni a családban. Názáret emlékeztet arra, hogy mi a család, mi a szeretet 

közössége, annak egyszerű szépsége, szent és sérthetetlen jellege; megláttatja, milyen 

édes és helyettesíthetetlen a családi nevelés, megtanít természetes funkciójára a 

társadalmi rendben« (VI. Pál: Beszéd Názáretben, 1964. január 5-én).” (Amoris laetitia, 

66.) 

 

Gondoljuk át! 

Milyen szép és jó dolgok vannak családunkban, túl a korlátainkon, küzdelmeinken és 

nehézségeinken? 

 

Családunkban 

A család minden tagja nevezze meg a többiek és az egész család egy-egy pozitív 

tulajdonságát! 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Beszéljünk saját közösségünk mint nagy család szépségéről, és emeljük ki pozitív 

tulajdonságait! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Urunk Jézus, rád bízzuk családunkat és a világ minden családját. 

Taníts meg minket, 

hogy mindig megújult csodálattal tekintsünk egymásra, 

hogy soha ne higgyük azt, hogy már teljesen ismerjük egymást, 

hanem mindig meglássuk azt a végtelen szépséget, 

amelyet minden emberbe elrejtettél! 

Segíts felfedezni, 

hogy a szeretetnek megvannak a maga követelményei, 

és adj erőt, hogy mindig tiszteletben tartsuk őket. 

Ámen. 



 

Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja 

Mennyei, Szent Atyánk, itt állunk előtted, 

hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. 

Imádkozunk hozzád a házasság szentségében megszentelt családokért, 

hogy mindennap újra felfedezzék a kapott kegyelmet, 

és mint kicsiny családegyházak 

tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről 

és Krisztusnak az Egyház iránti szeretetéről. 

Imádkozunk hozzád azokért a családokért, 

amelyek nehézségeken, szenvedésen, betegségen 

vagy csak általad ismert megpróbáltatásokon mennek keresztül: 

támogasd őket, 

és add, hogy felismerjék a megszentelődésnek azt az útját, amelyre hívod őket, 

hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat, 

és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre. 

Imádkozunk hozzád a gyermekekért és a fiatalokért, 

hogy találkozhassanak veled, 

és örömmel válasszák azt a hivatást, amelyet kigondoltál számukra; 

imádkozunk hozzád a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tudatában legyenek annak, 

hogy ők a te atyai és anyai szeretetednek a jelei a gyermekeiről való gondoskodásban, 

akiket testben és lélekben rájuk bízol; 

és imádkozunk hozzád a testvériség megtapasztalásáért, 

melyet a család a világnak ajándékozhat. 

Add, Urunk, hogy minden család meg tudja élni 

életszentségre szóló hivatását az Egyházban, 

főszerepet vállalva az evangelizációban, 

az élet és a béke szolgálatában, 

közösségben a papokkal és minden életállapottal. 

Áldd meg a családok világtalálkozóját! 

Ámen. 

(A Családok X. Világtalálkozójának [Róma, 2022. június 22–26.] imája) 

 

 

 

(Fordította: Tőzsér Endre SP) 


