"Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden
embertársatokra - s ez segít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket!" /Teréz anya/
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Isten megszentelte a családi életet
A Magyar Katolikus Egyház 2010-ben, Szent Család vasárnapján meghirdette a Család
évét. A Püspöki Konferencia által kiadott körlevélben felhívják figyelmünket, hogy: „A család és
az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való
közösség örömét.”
Ez azt jelenti, hogy nem lehet leegyszerűsíteni a család jelentőségét azzal, hogy csupán a
társadalomban betöltött szerepéről beszélünk. Isten tervében részt vállalni azt a felelősséget
hordozza, hogy szüntelen munkálkodni kell a Teremtő szándéka szerint. Ez pedig nem egyszerűen
csak egy társadalmi szerepvállalás. Fel kell ismernem, mi az én szerepem a családban, mit vár el
tőlem Isten, házastárs, gyermek, szülő. Mindenki tudja, hogy a család közösségében egyformán ki
kell venni mindenkinek részét a feladatokban, ünneplésben, örömben, nehézségekben. Ha ez a
közös feladatvállalás nem működik, akkor nagyon könnyen krízisbe jut a családi boldogság. Szent
Pál apostol azt írja, hogy hitünk törékeny cserépedényben van. Úgy gondolom, ezt nyugodtan
mondhatjuk a családjaink életére is. Családi békénk törékeny edényben van, amit óvni, gondozni
kell. Nem könnyű állandó megújulásban élni, gyakran erőt vesz rajtunk a fáradtság mellett a
fásultság, közömbösség. A házasság szentségében kapott kegyelem, és amit a szentségi házasság
hordoz, erőt ad minden körülményben. Csak figyelni kell Isten gyengéd, segítő szeretetére, és azt
tovább kell adni. Prohászka Ottokár írja: „A házasság nagy, szent, isteni gondolat, amely férfit és
nőt felmagasztal, s egyesülésüket isteni jelleggel és szentségi méltósággal tünteti ki.” Milyen jó
lenne, ha ezzel a méltósággal élnének a házasságban.
A Család évében több rendezvénnyel segíti az Egyház a családok megújulását.
Intézményünkben szintén több kezdeményezés született ennek segítésére. Egyik az elindított
imalánc (rózsafüzér), amit az intézmény családjaiért nap, mint nap, elimádkozunk. Nem szabad
ennek jelentőségét lekicsinyelni. Bár nem látványos, de igen sokat jelent. A szülői lelki közösség
minden hónapban az intézmény családjainak e-mailben eljuttat egy levelet. Ebben olyan
tapasztalatokat szeretnénk megosztani, ami reményünk szerint sok családnak segítséget ad.
(Továbbra is várunk mindenkit a gondolatok kicserélésére.) Egy-egy napos programjaink: családi
zarándoklat, családi hangverseny, fórum, családi finomságok, közös munka, majális, családi nap,
mind azt segítik, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Az őskeresztényekről a környező pogány
világ azt mondta: nézzétek, hogy szeretik egymást. Ez a szeretet aztán vonzotta őket, és így lett
egyre több követője Krisztusnak. Most is rajtunk a „világ szeme”. Mutassuk meg, hogy érték a
család, és egyedül a hűséges, becsületes családi kötelék az, ami erőssé teheti a társadalmat.
Találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek segítik mind a családi szeretet erősödését, mind a
családok egymás közötti szeretetkapcsolatát! Legyünk figyelmes szeretettel egymás iránt, és
kérjük Isten áldását minden magyar család életére!
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