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Felkészítő katekézisek 

a Családok X. Világtalálkozójára 

Róma, 2022. június 22-26. 

 

NEGYEDIK KATEKÉZIS 
 

MINDNYÁJAN GYERMEKEK, 

MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYUNK 
 

Bár a családban különböző szerepek vannak, valamennyiünket ugyanaz az identitás köt össze: 

mindnyájan gyermekek vagyunk! 

Senki sem önmaga dönt arról, hogy a világra születik. Mindnyájan egy anyának és egy apának 

köszönhetjük létünket és életünket. Az életet nem adhatjuk magunknak, csak befogadni és őrizni 

tudjuk. 

Az élet misztérium, mely felragyog előttünk, amikor a gyermekek megszületnek, és először 

pillantjuk meg őket saját szemünkkel. Abban a pillanatban jelen van valami, ami meghalad 

bennünket. Az a kisfiú, az a kislány az élet misztériumának a bizonyítéka, mely csak részben 

függ tőlünk, és ezt az életet már akkor szerettük, amikor még nem is ismertük. 

 

MINDNYÁJUNKNAK SZÜKSÉGE VAN A TÖBBIEKRE 

Amikor a gyerekek kicsik, szükségük van ránk. Mindennapi életük tőlünk függ: étel, ruházat, 

testápolás, kommunikáció, a világban való boldogulás megtanulása. De még felnőttként is 

mindannyian megtapasztaljuk, hogy függünk valamitől vagy valakitől. Mindig szükségünk van 

a segítségre, a szeretetre és a megbocsátásra! 

Mi rejlik eme igazság mögött? 

 

ISTEN MÁR SZÜLETÉSÜNK ELŐTT SZERETETT BENNÜNKET! 

Az Atyaisten valamennyiünket egyedi lényként gondolt ki, és már születésünk előtt szeretett 

bennünket. 

„Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már gondoltam rád, és mielőtt megszülettél, már 

kiválasztottalak” (Jer 1,5). 
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A függőség, mely világra jövetelünket jellemzi, arról árulkodik, hogy Valaki már szeretett 

bennünket, vágyott ránk, és hogy szüleink nyitottak voltak arra, hogy életünket ajándékként 

elfogadják. 

Szörnyű és nyomasztó érzés, ha feleslegesnek érezzük magunkat. Még ha csak arról van is szó, 

hogy gyermekkorunkban nem választanak be a csapatba, vagy csak jobb híján utolsónak 

választanak be. 

De ha arra gondolunk, hogy öröktől fogva kiválasztottak és meghívottak vagyunk, akkor az 

Isten szívében való létünk megszabadít a szorongástól, biztosít arról, hogy öröktől fogva egy 

„minden mást megelőző” szeretetben gyökerezünk. 

 

„Innen ered a gyermeklét emberi megtapasztalásának mélysége is, mely lehetővé teszi, 

hogy felfedezzük a szeretet legingyenesebb oldalát, és ez újra meg újra lenyűgöz 

bennünket. Ez annak szépsége, hogy előbb szeretnek bennünket: a gyermekek már 

megérkezésük előtt szeretve vannak.”
1
 

Nem mi választottuk magunkat, hanem kiválasztottak bennünket. Ez azt tanítja nekünk, 

hogy az Isten országába való belépéshez szükséges az, hogy „ne tekintsük magunkat 

önmagunkban elégségesnek, hanem olyannak, aki segítségre, szeretetre és 

megbocsátásra szorul”,
2
 mindazokra a dolgokra, amelyekre a gyermekek, különösen, ha 

kicsik, folyamatosan emlékeztetnek bennünket. 

 

TESTVÉRISÉGBEN ÉLNI 

A család az első hely, ahol megtanuljuk megélni a testvériséget, melyre az egyetlen Atya 

gyermekeiként mindannyian meg vagyunk híva. 

„A családban, a testvérek közötti kapcsolatban tanuljuk meg, hogyan kell egymással 

együtt élnünk a társadalomban. Bizonyára nem vagyunk mindig tudatában, de épp a 

család az, ami a testvériséget a világba hozza! A testvériség ezen első tapasztalatával 

kezdődően – melyet a családi szeretetet és nevelés táplált – a testvéri életstílus 

ígéretként kisugárzik az egész társadalomra és a népek közötti kapcsolatokra. 

Az áldás, amelyet Jézus Krisztusban Isten kiáraszt erre a testvéri kapcsolatra, 

elképzelhetetlenül kitágítja ezt a kapcsolatot, és képessé teszi, hogy áthidaljon minden 

különbözőséget nemzetek, nyelvek, kultúrák, mi több, vallások között. […] A 

történelem egyébként épp eléggé megmutatta, hogy a testvériség nélkül a szabadság és 

az egyenlőség is tele lehet önzéssel, megalkuvással, személyes érdekek hajszolásával.”
3
 

 

* * * 

Célszerű időt hagyni arra, hogy mindenki újból elolvashassa a katekézist, 

és elidőzzön azon, ami leginkább megérinti a szívét. 

* * * 

 

 

 

 

                                                 
1
 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2015. február 11. 

2
 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2015. március 18. 

3
 FERENC PÁPA: Katekézis, Szent Péter tér, 2015. február 18. 
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GONDOLJUK ÁT KETTESBEN VAGY CSALÁDI KÖRBEN 

 

• Valamennyien mindig segítségre, szeretetre és megbocsátásra szorulunk! 

• Mit érzünk, amikor segítenek bennünket, szeretnek bennünket, megbocsátanak nekünk? 

• Mit érzünk, ki szokott segíteni bennünket, szeretni bennünket, megbocsátani nekünk? 

• Minden embernek a szívében ott él a vágy, hogy segítsenek neki, szeressék, megbocsássanak 

neki. Jelenlétünk ezért fontos lehet minden ember számára, akivel találkozunk. Gondoljunk az 

elmúlt napokra: kinek szereztünk örömet, és kit volt nehéz szeretni? 

• Fogadjuk meg Ferenc pápa tanácsát: „Mindnyájan gondoljunk szívünkben gyermekeinkre 

– ha vannak –, csendben gondoljunk rájuk. Azután mindnyájan gondoljunk szüleinkre, 

és köszönjük meg Istennek az élet ajándékát.”
4
 

 

GONDOLJUK ÁT KÖZÖSSÉGÜNKBEN 

• Gyermekeinknek szükségük van ránk, hogy felnőjenek, és nekünk is szükségünk van másokra. 

• Szörnyű és nyomasztó, ha valaki feleslegesnek érzi magát. Mit kell tennünk konkrétan, hogy 

közösségünkben mindenki úgy érezze, hogy szükség van rá? A családok világtalálkozójára való 

következő felkészülési találkozót szervezzük úgy, hogy mindenkinek felkínáljuk a részvétel 

lehetőségét. 

• Fogadjuk meg Ferenc pápa tanácsát: „Gondoljunk csendben fiú- és lánytestvéreinkre, és 

szívünk mélyén imádkozzunk értük!”
5
 

 

TOVÁBBI ELMÉLKEDÉSRE 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-megtartjuk-e-gyermekeinknek-tett-

igereteinket 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-gyermek-ajandek-csalad-tarsadalom-

szamara/ 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-a-gyermekek-megtanithatnak-minket-

ujbol-sirni-es-nevetni 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-imadkozzunk-az-egymastol-elhidegult-

testverekert 
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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 hivatalos imája. 

Róma, 2022. június 22–26. 

 

 


