
6. kísérőfüzet 

 

TERMÉKENY SZERETET 
 

 

 

1. 

A SZERETET SZÍNESRE FESTI A VILÁG SZÜRKESÉGÉT 

 

SZENTATYA 

„A szeretet mindig életet ad. A házastársi szeretet nem merül ki a páron belül, hanem 
családot hoz létre.” 

„Minden új élet »lehetővé teszi, hogy felfedezzük a szeretet ajándéktermészetét, mely 
mindig elbűvöl bennünket. Ez annak szépsége, hogy már előbb szerettek minket: a 
gyermekeket már érkezésük előtt szerették.« Ez Isten szeretetének elsőségét tükrözi.” 
(Amoris laetitia, 166.) 

„A családok a tanúságtételükkel és a szavukkal is Jézusról beszélnek a többieknek, 
átadják a hitet, felébresztik az Isten utáni vágyat, és megmutatják az evangélium és az 
általa javasolt életstílus szépségét. Így a keresztény házastársak színesre festik a közélet 
szürkeségét azzal, hogy megtöltik azt a testvériség, a szociális érzékenység, a törékeny 
személyek megvédése, a fénylő hit és a tevékeny remény színeivel. Termékenységük 
kitágul és ezerféleképpen teszi jelenvalóvá Isten szeretetét a társadalomban.” (Amoris 
laetitia, 184.) 

 

Enrico és Francesca 

Enrico: „Enrico és Francesca vagyunk, huszonnyolc éve vagyunk házasok, és hét 
gyermekünk van; Velencéből származunk, de jelenleg az USA-ban, Bridgeportban 
misszionálunk. Az élet szeretete gyermekkorunk óta bennünk él, hiszen mindketten 
nagycsaládból származunk.” 

Francesca: „Házasságunk első éveiben, két vetélés és két méhműtét után az orvosok azt 
mondták, hogy meddő vagyok. Ennek a hétévnyi szenvedésnek köszönhetően, melynek 
során megtapasztalhattuk az egyháznak, neokatekumenális közösségünknek és 
katekétáinknak a támogatását, éreztük, Isten arra hív bennünket, hogy termékenyek 
legyünk, hogy megnyíljunk az életnek, a velünk kapcsolatos tervének, és örökbe fogadtuk 
első fiunkat, Emmanuelét Oroszországban.” 

„Sok házaspárnak nem lehet gyermeke. Tudjuk, hogy mindez mennyi szenvedéssel jár. 
Másrészt azt is tudjuk, hogy »a házasság nem csupán az életadásra lett alapítva. […] 
Ezért akkor is, ha a sok esetben forrón óhajtott gyermekáldást nélkülözniük is kell, a 
házasság megmarad mint teljes életközösség, s megőrzi értékét és felbonthatatlanságát.« 
Ezenfelül »az anyaság nem kizárólag biológiai adottság, hanem különböző módokon 
fejeződik ki«.” (Amoris laetitia, 178.) 



„Jó arra is emlékeznünk, hogy az életfakasztás és az örökbefogadás nem egyedüli módja 
a termékeny szeretet megélésének. A sokgyermekes család is arra hivatott, hogy hasson a 
társadalomra, amelyben él, és a termékenység más formáit is kibontakoztassa, melyek az 
őt fenntartó szeretetnek mintegy meghosszabbításai.” (Amoris laetitia, 181.) 

 

Gondoljuk át! 

Gondolkodjunk el Isten elsőbbségéről a szeretetben: Isten mindig előttünk jár, és semmit 
sem követel tőlünk, hanem örömmel fogadja minden szeretetválaszunkat, még a 
legkisebbet is! Gondolkodjunk el ezen, és idézzük fel ezt az igazságot napjaink során! 

 

Családunkban 

Gondoljunk a testvéri szeretet egyszerű és lehetséges gesztusaira, és írjuk fel őket eltérő 
színű kis kártyákra! Reggel minden családtag véletlenszerűen húz egy kártyát: ez lesz az 
aznapi gesztusa, melyet meg kell tennie, a kis kártyát pedig emlékeztetőül mindenki 
magával viszi. 

 

Közösségünkben, csoportunkban 

Kérjük, hogy aki szeretné, ossza meg a többiekkel, ha kapott valamilyen szeretetgesztust, 
és adjon neki egy színt, s magyarázza el, miért éppen azt a színt választotta! Például: Az 
egyik kollégám nagyon kedvesen szólított meg, és számomra ennek a gesztusnak a színe 
a sárga, mert feldobta a napomat. 

 

IMÁDKOZZUNK! 

Köszönjük, Urunk, 

hogy minden megszülető baba ajándék! 

Köszönöm, hogy én is ajándék vagyok! 

Köszönjük, hogy a szeretet csodálatos színekkel festheti meg a világot, 

és mindegyikünk képes a szeretet kifejezésére. 

Köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, 

hogy értékeljük azt az egyedi színárnyalatot, 

amellyel ki-ki színesebbé teheti a világot. 

Add, hogy eszközöddé válhassunk, 

hogy szereteted minden árnyalatában eljuthasson gyermekeidhez, 

kik a földön élnek! 

Ámen. 

 

  



2. 

MINDEN GYERMEK AJÁNDÉK 

 

SZENTATYA 

„A családban az életet adják és befogadják: minden érkező gyermek Isten ajándéka! 
Minden csecsemőt gyermekként kell fogadni, minden esetben és minden körülmények 
között. A szülők szeretete Isten szeretetének az eszköze, aki velük együtt várja a gyermek 
születését, elfogadja őt, és úgy fogadja el, amilyen. Minden gyermeket váró nőnek azt 
mondom: Isten eszköze vagy, hogy új életet hozhasson a világra.” 

„»A gyermek ajándék, mindegyik gyermek egyetlen és megismételhetetlen. […] A 
gyermeket azért szeretjük, mert gyermek: nem azért, mert szép, vagy mert ilyen vagy 
olyan; nem, hanem mert gyermek! Nem azért, mert azt gondolja, amit én, vagy mert 
megtestesíti a vágyaimat. A gyermek gyermek.« A szülők szeretete az Atyaisten 
szeretetének eszköze, aki gyengéden várja minden gyermek születését, feltételek nélkül 
elfogadja és ingyenesen befogadja őt.” (Amoris laetitia, 170.) 

 

Francesca: 

„Ennek a gyermeknek az elfogadása meggyógyít bennünket, és érezzük, hogy Isten szeret 
bennünket és megbocsát nekünk. Ami ezután következett, az kegyelem volt: néhány 
hónappal az örökbefogadás után várandós lettem, és megszületett Józsué, aztán Mirjam, 
Benedetta, Izrael, Simon Péter és Nátánáel. Történt öt vetélés is, ők angyalok, akik a 
mennyben várnak ránk. 2005-ben hálával és örömmel jelentkeztünk, és XVI. Benedek 
pápától családként missziós küldetést kaptunk.” 

„A szülőkre értékes ajándékot bíztak: Isten ugyanis megadja nekik, hogy ők válasszák 
meg azt a nevet, amelyen ő fogja hívni gyermekükett mindörökké.” (Amoris laetitia, 166.) 

„A szeretet tettei a személyes névadás, a beszélni tanítás, a tekintet és a mosoly. [A 
gyermekek] így tanulják meg, hogy az emberi kapcsolatok szépsége a lelkünkre irányul, a 
szabadságunkat keresi, elfogadja a másik tőlünk eltérő voltát, elismeri és tiszteli mint 
partnert. […] Ez olyan szeretet, mely Isten szeretetének szikráját rejti magában!” 
(Amoris laetitia, 172.) 

 

Gondoljuk át! 

Olvassuk el újra az Amoris laetitiából vett idézeteket, húzzuk alá, ami leginkább 
megfogott, és ha akarjuk, osszuk meg a többiekkel! 

 

Családunkban 

A szülők mondják el gyermekeiknek, hogyan választották a nevüket! Isten már most ezen 
a néven hívja őket, és így fogja hívni őket örökké. 

 



Közösségünkben, csoportunkban 

Függesszünk ki egy nagy papírt (kartont), és alakítsunk ki egy kis oltárt: egy szentírással, 
égő gyertyával, virágokkal! Arra kérünk mindenkit, hogy írja fel a nevét nagy betűkkel 
egy papírra, menjen ki és tegye rá a nagy papírra, és gondoljon arra, hogy Isten már most 
ezen a néven hívja őt, és örökké így fogja hívni. Imádságos keretben tegyük ezt: zenével 
vagy énekkel kísérjük! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

139. zsoltár 

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, 
tudod, hogy ülök-e vagy állok. 

Gondolataimat látod messziről, 
látsz, ha megyek vagy pihenek. 

Minden utam világos előtted. 

A szó még nincs nyelvemen, 
s lám, az Úr már tud mindent. 

Elölről és hátulról közrefogsz, 
s a kezed fölöttem tartod. 

Te alkottad veséimet, 
anyám méhében te szőtted a testem. 

Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, 
és amiért csodálatos minden műved! 

 

 

  



3. 

„ÉN SOSEM FELEJTELEK EL!” 

 

SZENTATYA 

„Az örökbefogadás keresztény döntés. Örökbe fogadni azt jelenti, hogy családot adunk 
valakinek, akinek nincs családja, és ez a szeretet cselekedete, amellyel egy férfi és egy nő 
Isten szeretetének közvetítőivé válnak. Isten rajtuk keresztül azt mondja: »Még ha anyád 
elfelejt is, én sosem felejtelek el!«” 

„Az örökbefogadás és nevelőszülőség választása a hitvesi kapcsolat különleges 
termékenységét fejezi ki, túl azokon az eseteken, amikor meddőség nyomja rá fájdalmas 
bélyegét a házasságra. […] A helyesen felfogott örökbefogadás és nevelőszülőség […] 
segít felismerni, hogy a gyermekek, akár vér szerintiek, akár örökbefogadottak, mások, 
mint mi. Befogadni, szeretni, gondoskodni kell róluk, nem elég a világra hozni őket. A 
gyermek elsődleges érdekének kellene mindig inspirálnia az örökbefogadásról és 
nevelőszülőségről meghozandó döntéseket.” (Amoris laetitia, 180.) 

 

Enrico: 

„A misszióban gyermekeinkkel úgy élünk, mint egy normális család, tanúságot teszünk 
Isten szeretetéről azok előtt az emberek előtt, akikkel utunk során találkozunk, és 
életünkkel hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt és legyőzte a halált.” 

„Egyetlen család sem lehet termékeny, ha túlságosan másmilyennek vagy 
»elkülönültnek« tekinti magát. Jézus kegyelemmel és bölcsességgel telt családja nem 
»különleges«, a néptől idegen és távoli családként élt; egy egyszerű, mindenkihez közel 
álló, a nép életébe normálisan beilleszkedő család volt.” (Vö. Amoris laetitia, 182.) 

„A házaspár és gyermekeik alkotta kis család mellett ott van a tágabb család, amelyet 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. […] Ennek a tágabb családnak kellene nagy szeretettel 
befogadnia a leányanyákat, az árvákat; az egyedülálló nőket, akiknek gondoskodniuk kell 
gyermekeik neveléséről; a fogyatékosokat, akik nagy szeretetet és közelséget igényelnek; 
a függőséggel küzdő fiatalokat; a házasulatlanokat, az elváltakat vagy özvegyeket, akik a 
magánytól szenvednek; az öregeket és betegeket, akikkel gyermekeik nem törődnek.” 
(Vö. Amoris laetitia, 196–197.) 

 

Gondoljuk át! 

Különösen egy olyan személyre gondolok, aki életkörnyezetem része, és akinek ebben a 
pillanatban szüksége van arra, hogy „örökbe fogadjam”, vagyis, hogy rajtam keresztül 
megérezze Isten atyai vagy anyai szeretetét. 

 

Családunkban 

Magyarázzuk el gyermekeinknek az örökbefogadás értékét, és azt, hogy minden család 
arra hivatott, hogy „örökbe fogadjon”, vagyis, hogy készségesen befogadja és szeresse 
Isten gyermekeit, akik körülötte élnek! 

 



Közösségünkben, csoportunkban 

Mint közösség szervezzünk találkozót a családban megélt szeretet termékenységéről, 
valamint az örökbefogadásnak, a nevelőszülőségnek, az Isten minden gyermekét 
befogadni és szeretetni kész család értékéről! 

 

IMÁDKOZZUNK! 

8. zsoltár 

Uram, mi Urunk, 
milyen csodálatos széles e világon a te neved! 

Dicsőséged az egekig magasztalja 
a gyermekek és a kicsinyek ajka. 

Védőbástyát emeltél elleneid ellen, 
hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót. 

Bámulom az eget, kezed művét, 
a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. 

Mi az ember, hogy megemlékezel róla, 
az ember fia, hogy gondot viselsz reá? 

Majdnem isteni lénnyé tetted, 
dicsőséggel és fönséggel koronáztad. 

Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, 
mindent lába alá vetettél:  

minden juhot és barmot, 
a mezők vadjait, az ég madarait s a tenger halait, 
mindent, ami a tengerek ösvényén kering. 

Uram, mi Urunk, 
milyen csodálatos széles e világon a te neved! 

 

 

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) 

 


