
3. kísérőfüzet 

 

A CSALÁD HIVATÁSA 

 

 

1. 

A CSALÁD VILÁGOSSÁG LEHET A VILÁG SÖTÉTSÉGÉBEN 

 

 

SZENTATYA 

„Az Egyház Jézuséhoz hasonló gyengédséggel és irgalommal akarja kísérni a családokat, 

és szeretné lehetővé tenni, hogy minden család az evangelizáció pillére legyen. Szeretnék 

mondani nektek valamit: a házasság szentségével minden család megkapja azt a 

kegyelmet, hogy világossággá váljon a világ sötétségében.” 

„Krisztus […] »szeretettel és gyengédséggel tekintett azokra a férfiakra és nőkre, akikkel 

találkozott, igazsággal, türelemmel és irgalmassággal kísérte lépéseiket, amikor hirdette 

Isten országának követelményeit«. Az Úr ma ugyanígy kísér bennünket a család 

evangéliumának megélésére és továbbadására irányuló elkötelezettségünk útján.” 

(Amoris laetitia, 60.) 

„A szeretet és a hűség szövetsége, amelyből a Názáreti Szent Család él, […] képessé teszi 

[az összes családot] 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.” (Amoris laetitia, 66.) 

„A házasság és a család az Egyház által Krisztustól kapja a szükséges kegyelmet, hogy 

tanúskodhasson Isten szeretetéről és megélhesse a közösségi életet.” (Amoris laetitia, 

63.) 

 

Anthony és Angela 

Antonio: „Harmincegy évnyi házasság alatt megtapasztaltuk, hogy a házasság 

szentségének kegyelme Jézus segítségével lehetővé teszi a dolgokat.” 

Angela: „Amikor fiatal voltam, azt mondták, hogy nem lehet gyerekem, és végül három 

gyerekünk született.” 

Antonio: „A Szentlélek ereje által voltam képes elfogadni kettőnk különbözőségét és 

korlátait. Megtanultam, hogyan kell megfelelően kompromisszumot kötni; megtanultam, 

hogyan hallgassam meg Angela és gyermekeink érzéseit.” 

„Szeretném szemlélni az élő Krisztust, aki jelen van a szeretet oly sok történetében, és 

szeretném lehívni a Szentlélek tüzét a világ minden családjára.” (Amoris laetitia, 59.) 

„A házastársak egész közös életét, a köztük, a gyermekeikkel és a világgal szövődő 

kapcsolataik teljes hálózatát szintén áthatja és erősíti a szentség kegyelme […]. [A 

házastársak] soha nem maradnak magukra a felbukkanó kihívásokkal szemben. Arra 

hivatottak, hogy elkötelezettségükkel, kreativitásukkal, mindennapos ellenállásukkal és 



küzdelmeikkel válaszoljanak Isten ajándékára, de mindig kérhetik a Szentlelket, aki 

megszentelte egységüket, hogy a kapott kegyelem minden új helyzetben újra 

megmutatkozzék.” (Amoris laetitia, 74.) 

 

Gondoljuk át! 

Az Egyházon keresztül az Úr Jézus gyengéd és irgalmas tekintettel néz minden családra. 

Magasztaljuk az Urat, mert elfogad és szeret bennünket úgy, amilyenek vagyunk, 

korlátainkkal és gyengeségeinkkel együtt! 

 

Családunkban 

Válasszunk ki egy időpontot, amikor a nap folyamán gyertyát gyújtunk, hogy 

emlékeztessen bennünket Jézus élő jelenlétére családunkban! Ez lehet az étkezés ideje, a 

közös ima kettesben vagy a családi ima. 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Minden családnak adjunk egy kis gyertyát, amelyet kimenve az oltárhoz meggyújtanak 

egy nagyobb gyertyáról, mely Krisztus minden családegyházban jelen lévő világosságát 

jelképezi! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Köszönjük, Urunk, hogy a szeretet által 

minden család felragyogtathatja jelenléted fényét! 

Köszönjük, hogy gyarlóságainkkal együtt 

szeretettel és gyengéden kísérsz bennünket! 

Add, hogy sose érezzük magunkat egyedül, 

amikor nehézségekkel és kihívásokkal kell szembenéznünk, 

legyenek azok kicsik vagy nagyok! 

Add, hogy kegyelmed ajándékára 

elkötelezettséggel és kreativitással válaszoljunk, 

és ne fáradjunk bele újrapróbálkozni, 

valahányszor kudarcot vallunk! 

Kérünk, küldd el Szentlelkedet minden családra, 

hogy sok kis fény gyúljon ki a világ sötétségében! 

Ámen. 

 

 



2. 

HÁZASTÁRSKÉNT SZENTEK 

 

 

SZENTATYA 

„Ismertek szent házaspárokat? Rengeteg házaspárnak folyik a boldoggá avatási eljárása. 

Szentek mint házastársak, szentek együtt, szent a férj, szent a feleség. Hétköznapi, 

normális emberek, akik a házasságon keresztül tanúságot tettek Jézus szeretetéről. 

Mindegyiktek házassága szent lehet, ha akarjátok. Ti, házastársak, megszenteltek 

vagytok, nélkülözhetetlenek vagytok az Egyház építésében.” 

„Az Úr Krisztus »a házasság szentségében a házastársak elé megy« (GS 48) és velük 

marad. A megtestesülésben magára veszi az emberi szeretetet, megtisztítja, beteljesíti azt, 

és Lelke révén megajándékozza a házastársakat azzal a képességgel, hogy meg tudják 

élni azt, áthatva egész életüket hittel, reménnyel és szeretettel. Így a házastársak mintegy 

megszenteltetnek, és sajátos kegyelmük által építik Krisztus testét, és családegyházat 

alkotnak (vö. Lumen gentium, 11), ezért az Egyház, hogy teljesen megértse saját 

misztériumát, a keresztény családra tekint, mely őt tisztán kinyilvánítja.” (Amoris 

laetitia, 67.) 

„A házastársak kölcsönös szeretetükben megkapják a Szentlélek ajándékát, és követik 

életszentségre szóló meghívásukat.” (Amoris laetitia, 69.) 

„A kölcsönös és ingyenes ajándékozás szépsége, a születő élet fölött érzett öröm és az 

összes családtag szeretetteljes gondozása, a kicsiktől az idősekig, mind olyan 

gyümölcsök, amelyek egyedülállóvá és helyettesíthetetlenné teszik a családos életre szóló 

meghívásra adott választ.” (Amoris laetitia, 88.) 

 

Antonio és Angela 

Angela: „Ahogy az Amoris laetitia is írja, a házasság az életszentség útja.” 

Antonio: „Ez igaz. Néha nehéz volt, voltak kritikus szakaszaink, ahogy időnként a saját 

foglalkozásunknak is nehezen felelünk meg.” 

Angela: „Mindig is a családot tekintettük elsődlegesnek, a személyes örömöket és a 

szakmai karriert megelőzően.” 

Antonio: „Húsz évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy nem megyek Kínába dolgozni, hogy a 

családommal lehessek. Nagyon nehéz volt meghoznom ezt a döntést, de megérte!” 

„A házasság szentsége nem társadalmi szokás, üres szertartás, vagy egy elköteleződés 

pusztán külső jele. A szentség ajándék a házastársak megszentelődésére és üdvösségére. 

[…]. Ezért a megházasodásra és családalapításra irányuló döntésnek hivatástisztázás 

gyümölcsének kell lennie.” (Amoris laetitia, 72.) 

„Szerető egyesülésükben a házasok megtapasztalják az apaság és anyaság szépségét; 

megosztják egymással terveiket és fáradalmaikat, vágyaikat és aggodalmaikat; 

megtanulják a kölcsönös gondoskodást és megbocsátást. Ebben a szeretetben 

megünneplik boldog pillanataikat, és támogatják egymást élettörténetük nehéz 

időszakaiban.” (Amoris laetitia, 88.) 

 



Gondoljuk át! 

Amikor Isten szeretetmódja lesz párkapcsolati szeretetünk mércéje, akkor kettőnk között 

és a családban a hétköznapi rendkívülivé válik; a mindennapi gesztusok átalakulnak, mert 

Isten lakozik bennük. 

Válasszunk egy gesztust, amelyet megszokásból teszünk (ez lehet a reggeli üdvözlés, 

vagy az üdvözlés, amikor hazaérünk). Próbáljuk meg kifejezni szeretetünket ezzel az 

apró gesztussal! 

 

Családunkban 

Keressük meg egy szent/boldog/tiszteletreméltó házaspár példáját. Olvassunk valamit az 

életükről, és osszuk meg, mit tartunk belőle megvalósíthatónak saját életünkben! 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Olvassunk fel valamilyen írást vagy nézzünk meg egy videót, amely bemutatja egy 

szent/boldog/tiszteletreméltó házaspár életét! Ezután kiscsoportokban mindenki mondja 

el elképzelését arról, hogy az életszentség mely vonásait tartja megvalósíthatónak saját 

életében! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Názáreti Szent Család, segíts, 

hogy megtanuljuk felismerni minden apró gesztus értékét, 

amely, még ha néha ismétlődő vagy fárasztó is, 

szeretetet fejezhet ki a körülöttünk élőknek! 

Segíts, hogy úgy tudjunk tekinteni családunkra, 

mint emberi kibontakozásunk útjára, 

mint válaszra az életszentségre szóló hivatásunkra! 

Add, hogy örömmel éljük meg mindennapi kötelességeinket, 

hogy minden testvérünket feltétel nélküli szeretettel fogadjuk, 

hogy el tudjuk hinni: 

az életszentség lehetséges út minden családnak! 

Ámen. 

 

 

 



3. 

AZ EGYHÁZ „CSALÁDOK CSALÁDJA” 

 

 

SZENTATYA 

„Minden család érték, erőforrás az Egyház számára! A családi életben végbemenő 

ajándékozás szépsége, a születő élet feletti öröm, a kicsinyek és az idősek gondozása 

minden családot pótolhatatlanná tesz nemcsak az Egyházban, hanem a társadalomban is. 

Az Egyház ezért a »családok családja«, amelyet mindannyitok hozzájárulása gazdagít.” 

„A családokban megélt szeretet maradandó erő az Egyház élete számára.” (Amoris 

laetitia, 88.) 

„Az Egyház a családok családja, melyet állandóan gazdagít az összes családegyház élete. 

Ezért »a házasság szentségének erejében minden család – összes hatásaival együtt – 

értékké válik az Egyház számára. Ebben a perspektívában biztosan értékes ajándékul 

szolgál az Egyház jelene számára, ha figyelembe vesszük a család és az Egyház közötti 

kölcsönösséget is: az Egyház érték a család számára, és viszont, a család érték az Egyház 

számára.«” (Amoris laetitia, 87.) 

 

Antonio és Angela 

Angela: „Harmadik lányunk, Mária 2005-ben született, amikor negyvenhárom éves 

voltam. Az emberek úgy gondolták, hogy ez nagy kockázat, és sokan azt javasolták, hogy 

mondjak le a terhességről.” 

Antonio: „Így megtapasztaltuk meg, hogy házasságunk gyümölcse mindig áldás.” 

„»Azok a házastársak is, akiket Isten nem ajándékozott meg gyermekáldással, úgy 

emberi, mint keresztény értelemben teljes értékű házastársi életet élhetnek.« Ennek 

ellenére ez az egység »természete szerint« a nemzésre van rendelve. »A gyermek nem 

kívülről csatlakozik a házastársak kölcsönös szeretetéhez, hanem kölcsönös önátadásuk 

szívéből fakad, melynek gyümölcse és beteljesedése.« Nem úgy jelentkezik, mint egy 

folyamat vége, hanem már szeretetük kezdetétől jelen van mint lényeges jellegzetesség, 

amit nem lehet megtagadni anélkül, hogy meg ne csonkítanák magát a szeretetet. A 

szeretet kezdettől fogva elutasítja a magába zárkózás minden indítását, és kitárul a 

termékenység felé, amely önmagán túlra tágítja ki az embert.” (Amoris laetitia, 80.) 

„»Az örökbefogadás és a nevelőszülőség vállalása a házasság különleges termékenységét 

fejezi ki.« Az Egyház különleges hálával »támogatja azokat a családokat, amelyek 

fogyatékos gyermekeket nevelnek és vesznek körül szeretetükkel«.” (Amoris laetitia, 82.) 

 

Gondoljuk át! 

Családunk nemcsak nekünk és gyermekeinknek, hanem az egész Egyháznak is ajándék. 

Ajándék vagyunk, mert szeretetgesztusaink minden ember számára Isten atyai és anyai 

szeretetének képét tárják fel. Mit ébreszt bennünk ez a kijelentés? 

 

 



Családunkban 

Konkrétan hogyan lehet szeretetünk termékeny, vagyis hogyan adhatunk szeretetet a 

körülöttünk élő embereknek? 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

A házaspárok/családok és a pap/diakónus beszéljék meg, mit várnak egymástól! 

Gondolkodjanak el arról, hogy a családos hívők és az egyházi szolgálattevők egyaránt 

szükségesek az Egyház közös építéséhez! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Názáreti Szent Család, 

teljesen Istenre ráhagyatkozva éltél, 

az Úr irgalmas jóságáról tanúskodtál. 

Kérünk, áldd meg a világ összes családját! 

Ébressz szent vágyakat a fiatalok szívében! 

Áraszd a tisztaság és a kölcsönös tisztelet Lelkét a jegyespárok lelkébe! 

Erősítsd meg az állhatatos és nagylelkű szeretetet a házastársak szívében! 

Bontakoztasd ki az anyaság és apaság érzését a szülők életében! 

Tégy minden keresztény családot 

Isten világ iránti szeretetének ékesszóló jelévé, 

kis családegyházzá, 

ahol a kegyelem bőségesen termi a szentség gyümölcseit! 

Ámen. 

 

 



4. 

KÖZÖS ÉLETÜNK ÉRTELME 

 

 

SZENTATYA 

„Más pápák is írtak előttem családokat érintő témákról: írtam erről az Amoris laetitiában. 

Olvassátok el, és választ találtok közös életetek értelmére vonatkozó sok kérdésetekre!” 

„»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.) 

„Az isteni pedagógia perspektívájában az Egyház szeretettel fordul azokhoz, akik 

tökéletlen módon vesznek részt életében: velük együtt kéri a megtérés kegyelmét, bátorítja 

őket, hogy tegyék a jót, szeretettel viseljék egymás gondját, és álljanak annak a 

közösségnek szolgálatába, amelyben élnek és dolgoznak.” (Amoris laetitia, 78.) 

 

Gondoljuk át! 

Az Egyház számos dokumentumot kínál számunkra, amelyek segítenek megérteni a 

családot. Érezzük meghíva magunkat arra, hogy válaszoljunk a Szentatya buzdítására, és 

olvassuk el valamelyik dokumentumot, különösen az Amoris laetitiát! 

 

Családunkban 

Keressünk az Amoris laetitia tartalomjegyzékében egy minket érdeklő témát, olvassuk el 

és elmélkedjünk rajta közösen! 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Keressünk az Amoris laetitia tartalomjegyzékében egy minket érdeklő témát, olvassuk el 

és elmélkedjünk rajta közösen! Ezután osszuk meg gondolatainkat kiscsoportokban! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Uram, hiszek a családban: 

abban a családban, 

amely a te teremtő tervedből született, 

s az örök és termékeny szeretet sziklájára van alapozva, 

melyet köztünk lakozásod helyéül választottál, 

s azt akartad, hogy az élet bölcsője legyen. 

Uram, hiszek a családban: 

akkor is, amikor a kereszt árnyéka vetül otthonunkra, 

amikor a szerelem elveszti eredeti varázsát, 

amikor minden nehézzé és fáradságossá válik. 



Uram, hiszek a családban 

mint a remény ragyogó jelében korunk válságai közepette, 

mint a szeretet és az élet forrásában, 

mint az önzés és a halál támadásainak ellensúlyában. 

Uram, hiszek a családban 

mint teljes emberi kibontakozásom útjában, 

mint életszentségre szóló hivatásomban, 

mint azon küldetésemben, hogy a világot országod értékei szerint alakítsam. 

(Enrico Masseroni érsek) 

 

 

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) 


